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1. fejezet

Bevezetés

Az autóipari technológiák és közlekedési rendszerek fejlődése olyan újdonságokat hoz, mint az autonóm
járművek megjelenése és a fejlett városi környezet. Ezek az újítások komoly kihívásokat jelentenek
a közlekedési ágazatokkal foglalkozó szakemberek számára. A jövőben fontos kutatási terület lesz,
hogy a fejlődésekkel párhuzamosan hogyan változnak a közlekedésben jelenleg használt szabályok és
eszközök, milyen kapcsolat alakul ki a vezetők, a járművek és a környezet között.

A forgalmi rend jelzésrendszerei napjainkban nagy jelentőséggel bírnak a közlekedésben, és va-
lószínűsíthetően a jövőben is fennmaradnak valamilyen formában. Minden forgalomban résztvevő a
kihelyezett jelzések alapján tájékozódik és kap megfelelő információt a környezetéről. Ezért is fontos
magának a környezetnek a helyes érzékelése, értelmezése, illetve annak változásaira történő reagálás
az automatizált járművektől egészen a gyalogosokig.

A különböző vezetéssegítő funkcióval ellátott járművek száma az utóbbi években rohamosan nő.
A legfontosabb cél, hogy a következő 20-30 évben sikerüljön bevezetni a teljesen autonóm közlekedést
az utakon, ehhez viszont még nagyon sok kihívást kell leküzdenünk. A problémák közé tartozik, hogy
a teljesen autonóm jövő eléréséhez az autógyártók fejlesztésein fog múlni, hanem a jogszabályokban,
illetve az infrastruktúra területén is jelentős változtatásokra lesz szükség. Elmondhatjuk tehát, hogy
a teljesen autonóm jövő még távoli, azonban egyre több olyan funkció jelenik meg a járművekben,
amelyek ezt elősegítik. Ezeknél a rendszereknél azonban meg kell említeni, hogy - bár megvásárolható
járművek már a ma is rendelkeznek velük – még most is fejlesztési stádiumban vannak, ami sokszor
azt jelenti, hogy még előfordulhatnak hibák a működésükben.

1.1. Célkitűzések

Megfigyelések és elemzések alapján megállapítható, hogy a jövőben a közlekedési jelzésrendszerek je-
lentős mértékű változásokon fognak keresztülmenni. Az is feltehető, hogy lesznek olyanok, amelyekre
nem lesz szükség. A tapasztalatok és a példák alapján elmondható, hogy rengeteg olyan jelzésrend-
szer van a jelenlegi közlekedésben, amelyek alkalmatlanná teszik a magasan automatizált rendszerek
balesetmentes közlekedését az utakon. Hátráltató tényező, hogy mind a horizontális, mind a vertiká-
lis jelzésképek előfordulhatnak hibásan az utakon, ezzel is nehezítve a környezetfelismerő rendszerek
dolgát.

Célkitűzéseim között szerepel, hogy bemutassam, melyek azok az anomáliák, amelyek előfordulhat-
nak a közlekedésben. Bebizonyítom, hogy az erre készített osztályozó rendszerem segítségével ezeket
a "hibákat" akár fel is lehet használni a tesztekhez. Ezek segítségével a rendszerek pontosabbá válhat-
nak, és meg lehet állapítani azt is, hogy adott esetben szükség van-e szenzorfúzióra, és ha igen, melyik
szenzor milyen mértékben játsszon szerepet. A kidolgozott módszertan a kritikus határhelyzetek
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1. Bevezetés

hatékony megállapítására alkalmazható.
Egy új rendszer engedélyezéséhez nagyon sok teszten kell jól teljesíteniük az eszközöknek, bármi-

lyen területről is legyen szó. Egy tesztelési és validálási piramis lépéseit követve kutattam és terveztem
meg a kritikus közlekedési helyzetekre vonatkozó és lehetséges teszteljárásokat. A jelzéskép-anomáliák
szempontrendszerének megalkotását követően – ezeket is figyelembe véve – szimulációs és valós kör-
nyezetben is igazoltam, hogy működnek, majd eljutottam a végső következtetéseimre. A tesztek és
elvégzett mérések alapján megállapítható, hogy a jelenlegi infrastruktúra nagy hatással van a magasan
automatizált rendszerekre és fordítva. Tehát mindkettőre figyelni kell és a jövőben fejlesztéseket kell
végrehajtani.

A kutatásokból és tesztekből adódó eredmények alapján létrehoztam egy optimalizált támadási al-
goritmust a mesterségesintelligencia-alapú közlekedésitábla-felismerő rendszereknek. A támadások azt
a célt szolgálják, hogy felkészítsék a rendszereket a jövőbeni esetleges támadásokra, és alkalmazhatók
legyenek mind szimulációs, mind valós környezeti tesztek esetében is.

Az összegyűjtött adatok alapján pedig létrehoztam egy tesztkörnyezetet szimulációs és valós kör-
nyezetben, amely alkalmas a kritikus közlekedési helyzetek tesztelésére. A valós teszt pedig mint
validált tesztszcenárió kerülne alkalmazásra valós tesztpályán, a ZalaZONE-on.

1.2. A vizsgálatok módszertani háttere

Az autonóm járművek fejlesztései jelenleg is folyamatosan zajlanak. A fő motivációk közé tartozik
a környezetterhelés, a károsanyag-kibocsátás és a balesetek számának csökkentése a közutakon. A
továbbfejlesztett rendszerek hatékonyabb és biztonságosabb közlekedést nyújtanak az emberi vezetők-
nél.

A járműveket a SAE (Society of Automotive Engineers) szintek szerint 0-tól 5-ig lehet besorolni,
ahogy az a következő 1.1 Ábrán is látható. A nulladik szint azt jelenti, hogy nem rendelkeznek
semmilyen automatizáltsági fokkal, az ötös pedig azt, hogy már maguktól képesek közlekedni. Az
eszközök fejlődésével párhuzamosan új teszteljárást is ki kell dolgozni. A járművekben található
szenzoroknak tudniuk kell mindazt, amiket az emberek az érzékszerveik segítségével észlelnek.

A szimulációs környezetben történő tesztelésekben nagyon sok fejlesztési lehetőség rejlik, de kor-
látokkal is rendelkeznek. A rendszerek jól felépítettek, több szintből állnak, de vannak hiányosságaik.
A teszteléseket tovább nehezíti a magas automatizáltság és az autonomitás fejlődése.

A hálózatba kapcsolt és automatizált járművek (CAV - Connected and Automated Vehicles - Háló-
zatba kapcsolt és Önvezető járművek) tesztelése függ az esetektől, forgatókönyvektől, a funkcióktól és
a kiválasztott automatizálási szintektől (SAE-szintek). A tesztelési és validálási feladatokat is ennek
megfelelően, hasonló módon kell megszerveznünk. A feladatok nemcsak magát a járművet, hanem az
infrastruktúrát is érintik. Még mindig nem egyértelmű, hogyan lehet a megfelelő tesztelési infrastruk-
túrát megtervezni, fejleszteni és telepíteni az automatizált vezetés magasabb szintjeihez. Ezenkívül
versenyképesnek kell lennie, hogy ne csak tesztelje, hanem tanúsítsa és érvényesítse is reprodukálható
és hatékony módon az automatizált vezetési funkciókat. Még mindig kérdés, hogy hol vannak az OEM
öntanúsításának határai, és hol kellene egy független szervezetnek részt vennie a folyamatban. Fontos
megemlíteni, hogy egy független szervezet nem igazolhatja, validálhatja a funkciót, ha a korai fázisban
nem dolgozott együtt a fejlesztőkkel.
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1. Bevezetés

1.1. ábra. Járművek automatizáltsági szintjei - SAE szintek [24]

A tesztelés másik szempontja, hogy szinte mindenki tisztában van a jármű kiberbiztonságának
fontosságával, de még mindig sok a tennivaló annak megállapításában, hogy miként lehet a csatlakoz-
tatott járműveket manipulálni, és hogyan lehet megakadályozni a visszaéléseket a biztonság garantá-
lása érdekében. A digitalizált mobilitási megoldások azon hatása, hogy maximalizálja a felhasználói
élményt az autóban és a csatlakoztatott járművekben, szintén kibertámadások potenciális veszélyét
hordozza magában. Az autóipar fejlesztésében nagy jelentősége van az erőforrások optimális felhasz-
nálásának. Komponens vagy rendszertesztelés csak a szükséges erőforrások felhasználásával, pénzügyi
követelményekkel érhető el [26], ezért különböző tesztelési szintekre van szükség a csatlakoztatott és
automatizált járművek esetében (lásd: 1.2 ábra)

1.2. ábra. Tesztelési és validálási piramis [26]

A hálózatba kapcsolt és automatizált járművek tesztelése általában a forgalmi helyzetekre össz-
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pontosít. Vannak tanulmányok, amelyekben a forgalmi helyzeteket a tesztek egyszerűsítése érdekében
csoportosítják, de a forgalmi helyzetek jellemző tulajdonsága a sztochaszticitás is egyben. Lehetetlen
előre meghatározni minden forgalmi helyzetet, és lehetetlen bizonyítani a csatlakoztatott és automa-
tizált járművek megbízhatóságát közúti tesztek nélkül. A cél a rendszerek lépésről lépésre történő
tesztelése a szimulációs környezettől egészen a közútig. A lépésenként történő tesztelés költség- és idő-
hatékony megoldást eredményez a csatlakoztatott és automatizált járművek megbízható működéséről.

A tesztelési szintek kapcsolatban állnak a rendszer fejlesztésének V-modelljével (1.3 ábra). A
szimulációs tesztek a megvalósíthatóságra összpontosítanak. A laboratóriumi vizsgálatok lehetővé
teszik a jármű megépítését az apró alkatrészektől kezdve az egész rendszerig. A biztonságot a nyílt
közúti tesztek bizonyíthatják a tesztelők számára.

1.3. ábra. V-modell [21]

A fentiek szerint a hálózatba kapcsolt és automatizált járművek tesztelésénél az a cél, hogy bebizo-
nyítsuk, a jármű megfelelően fog működni, és megfontolt döntéseket tud hozni különböző közlekedési
helyzetekben. Mivel a közlekedési szituációk megszámlálhatatlanok, ezért mindennél fontosabbá vál-
tak a valós környezeti közúti tesztek. Csak a közúti teszteken keresztül lehet elegendő sztochasztikussá-
got elérni a különböző közlekedési helyzetekben. Egy jól definiált és strukturált tesztelési architektúra
és az érvényesítési módszerek a tanúsítási folyamat alapját képezhetik a jövőben a csatlakoztatott és
automatizált járművek esetében. A tesztekben 5 szintet lehet megkülönböztetni, ezek során a jármű
összes funkciójának működése kipróbálható különböző környezetekben. A szimulációs tesztek jelentik
a későbbiek alapját. Egy új funkció jóváhagyása a szimulációs környezetben kezdődik, de esetenként
a későbbi fázisokban is felhasználható mint segítség [21]. A szimulációs és az azt követő tesztekre sok
esetben egy nagyobb, erre kialakított tesztpályán van lehetőség. Ilyen például Magyarországon a jelen-
leg épülő ZalaZONE tesztpálya. Célja, hogy a fejlett, magasan automatizált és autonóm járműveket
lehessen tesztelni. A valós tesztek mellett kutatásokat is végeznek, hogy hogyan lehet a legnagyobb
biztonsággal és körültekintéssel kipróbálni ezeket a járműveket. A pálya különlegességei közé tartozik
a hálózatba kapcsolt járművek tesztelhetősége pl.: Vehicle-In-The-Loop [3], Hardware-In-The-Loop,
Scenario-In-The-Loop [27], [1], [25]. Az utóbbi lényege, hogy valós környezetben történik, de bizonyos
elemei az érzékelők számára virtuálisan kerülnek megjelenítésre, így biztonságosabbá és gazdaságo-
sabbá teszik a végrehajtást [26], [2].
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1. Bevezetés

1.3. Hipotéziseim

1. Felállítható egy olyan szempontrendszer, amely a közlekedési jelzések anomáliáit számszerűsített
módon osztályozza statisztikai adatok alapján. Megállapítható, hogy az ilyen módon osztályo-
zott anomáliák felhasználhatók a jármű fedélzeti horizontális és vertikális jelzéseket felismerő
rendszerek tesztpályán végrehajtható minőségi tesztjeire.

2. Létrehozható olyan tesztmódszer, amely szimulációs környezetben, majd valós tesztpályára adap-
tálva, figyelembe véve a jelzések anomáliáit, alkalmasnak bizonyul a vertikális jelzésfelismerés
kritikus határhelyzeteinek megbízható megállapítására.

3. Megállapítható, hogy a neurális hálókra épülő, táblákat felismerő rendszerek érzékenyek és sérü-
lékenyek, kockázatot hordoznak magukban és nem minden esetben biztonságosak. Bizonyítható,
hogy a neurális hálóra épülő közlekedési táblákat felismerő rendszerek megzavarására optimali-
zálható még nem létező támadó szoftver.

4. Igazolható többféle járműdinamikai szimulációs szoftverrel és érzékenységi vizsgálattal, hogy a
meglévő közlekedési infrastruktúra kockázatot hordoz magában mind a jelenlegi járművezetőkre,
mind a jövő járműrendszereire. Megállapítható, humán és magasan automatizált jármű para-
méterekből, hogy a jövő járműveit és az infrastruktúrát egymáshoz igazítva kell fejleszteni a
biztonságos közlekedés elérése céljából.
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Új tudományos eredmények

Kutatásaim során elért eredményeim az alábbi tézisekben foglalhatók össze:

I. Tézis

Kidolgoztam egy olyan szempontrendszert, amely a közlekedési jelzések anomáliáit szám-
szerűsített módon osztályozza statisztikai adatok alapján. Az ilyen módon osztályozott
anomáliák felhasználhatók a horizontális és vertikális jelzéseket felismerő járműfedélzeti
rendszerek tesztpályán végrehajtható minőségi tesztjeire.

Az összegyűjtött adatok alapján az egyes balesetveszélyes állapotok kialakulásánál feltételezhető,
hogy közrejátszott a horizontális és a vertikális jelzésképek anomáliájának megléte. A szempontrend-
szerben használt jellemzők tesztkörnyezetbe történő beépítése jelentősen növelheti a biztonságot a
jövőben a közutakon. A kialakított szempontrendszerben létrehozott skála alapján az egyes attribú-
tumok osztályzatot kapnak, ezek a továbbiakban bármely magasan automatizált és autonóm járművek
tesztjénél felhasználhatók a számok és feltételek megadása alapján. A kialakított szempontrendszer
egyik fő felhasználási lehetősége az egyes útszakaszok minőségi vizsgálata. A nagyszámú, nagyobb
területeket vagy akár teljes országot lefedő, időbélyeget is tartalmazó adatokkal kitöltött táblázat re-
ferenciaként szolgálhat közlekedésbiztonsági auditorok számára a közlekedési jelzőtáblák minőségét és
szabályosságát figyelembe vevő elemzések során. Ezek segítségével olyan kérdésekre kaphatnak választ,
hogy mely útszakaszokat milyen mértékben sújt egy-egy anomália, ami alapján fejlesztési stratégiák
készíthetők. Másik felhasználási lehetőség, ami egyben dolgozatom témaválasztása okán is indokolt,
a magasan automatizált vezetéstámogató rendszerek fejlesztésének támogatása. Ezen munkafolyamat
során kiemelt szerepet játszanak a tesztelési eljárások. Az általam kialakított szempontrendszer segít-
ségével a fejlesztők kiválaszthatják, milyen jelzésképeket és milyen anomáliákat szeretnének egy-egy
tesztsorozat során vizsgálni.

A tézishez felhasznált publikációim:

• H. Lengyel and Z. Szalay. Classification of traffic signal system anomalies for environment tests
of autonomous vehicles. Production Engineering Archives, 19(19):43–47, 2018

• H. Lengyel and Z. Szalay. Potential Weak Points of Environment Sensors in Autonomous Vehic-
les. 16TH mini conf. Vehicle system dynamics, system dynamics, identification and anomalies,
2018

• H. Lengyel and Z. Szalay. Horizontal traffic signs anomalies and their classification. IOP Con-
ference Series: Materials Science and Engineering, 448:012046, 2018

• H. Lengyel and Z. Szalay. Traffic sign anomalies and their effects to the highly automated and
autonomous vehicles. Technical report, Zielona Gora 2018, 2018
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• H. Lengyel and Z. Szalay. The Significance and Effect of the Traffic System Signaling to the
Environment, Present and Future Traffic. In Proceedings of the 4th International Congress of
Automotive and Transport Engineering, pages 847–856. Proceedings of the 4th International
Congress of Automotive and Transport Engineering, 2019

II. Tézis

A - kutatási eredményeimből származó - közlekedési jelzések anomáliáit osztályozó szem-
pontrendszer alkalmazásával lineáris és cirkuláris tesztmódszert dolgoztam ki: először
szimulációs környezet számára, majd valós tesztpályára adaptálva. A kidolgozott mód-
szertan alkalmas a vertikális jelzésfelismerés kritikus határhelyzeteinek megbízható meg-
állapítására.

A jelen fejezetben bemutatott teszt metodikája folyamatosan fejlődött az évek során. A szakdol-
gozatomban elkészített szempontrendszert vettem alapul, majd szenzorok és a szimulációs szoftverek
megismerését követően egy-egy tesztmérés után készítettem el az összetetebb, már valódi tesztpályán
végzett mérést. Valós környezetben két komolyabb eredményekkel szolgáló mérést sikerült elvégeznem.
A két mérésből ezekre a fontosabb tudományos eredményekre jutottam: a közlekedésitábla-felismerő
rendszerek megismerése; hatékony, kritikus tesztkörnyezet készítése lineáris és cirkuláris módszert -
egy, illetve több járművet használva - a saját szempontrendszeremet és mérési eredményeimet alkal-
mazva.

A tézishez felhasznált publikációim:

• H. Lengyel and Z. Szalay. Szimulációs környezet előnyei és hátrányai különös tekintettel a
közlekedési jelzések felismerésére - Advantages and disadvantages of the simulation environment
with particular regard to the recognition of traffic signs. 27th International Conference on
Mechanical Engineer, 27(June):328–331, 2019

• H. Lengyel and Z. Szalay. Road Sign Recognition Systems Test Design in Simulation Environ-
ment With Traffic Sign Anomalies. Perner’s Contacts, 27:164–169, 2019

• H. Lengyel and Z. Szalay. Környezetérzékelők tesztelésének jelentősége magasan automatizált
és autonóm járművek számára. In XIII. IFFK 2019, pages 2–5, 2019

• H. Lengyel and Z. Szalay. Test scenario for road sign recognition systems with special attention
on traffic sign anomalies. In 2019 IEEE 19th International Symposium on Computational In-
telligence and Informatics and 7th IEEE International Conference on Recent Achievements in
Mechatronics, Automation, Computer Sciences and Robotics (CINTI-MACRo). IEEE, 2019

• H. Lengyel, V. Remeli, and Z. Szalay. Easily Deployed Stickers Could Disrupt Traffic Sign
Recognition. Perner’s Contacts, XIX(Special Issue 2):156–163, 2019

• H. Lengyel and Z. Szalay. Intelligent Driving System effectiveness testing in Highly Automated
Vehicles. In Engineering Symposium at Bánki 2020, 2020
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III. Tézis
A neurális hálókra épülő, táblákat felismerő járműfedélzeti rendszerek érzékenységének
és sérülékenységének vizsgálatára létrehoztam és optimalizáltam egy eddig nem létező
támadó szoftvert, amellyel sikeresen megzavartam egy táblafelismerő neurális hálót. A
szándékolt támadás sikerességével bizonyítottam a neurális háló alapú táblafelismerő
rendszerek érzékenységét és sérülékenységét.

Igazolható fizikai szimulációkkal is, hogy a hagyományos infrastruktúra kockázatot hordoz a ma-
gasan automatizált és autonóm járművek használatára. A közlekedési táblák téves osztályozásának
biztonsági hatása óriási, mivel a közlekedési táblák jelentősen befolyásolják a vezetők viselkedését.
Kijelenthetjük, hogy az elsődleges észlelési mechanizmus meghibásodása legalább annyira katasztro-
fális az ADASrendszerek számára, mint a járművezetők számára -– mivel a járművezetők többféle
redundanciával rendelkeznek, és nagyobb eséllyel fedezik fel a környezet bármilyen más útbaigazító
lehetőségét. Az ADAS rendszer pedig vagy továbbítja a hamis információkat a vezetőnek, vagy sem.
A sofőr vagy észleli a hamis jelzést, vagy sem. A vezető jelenléte egyik esetben sem garantálja a hamis
jel megfelelő kiszűrését és a helyzet ellenőrzését.

A tézishez felhasznált publikációim:

• H. Lengyel and Z. Szalay. Road Sign Recognition Systems Test Design in Simulation Environ-
ment With Traffic Sign Anomalies. Perner’s Contacts, 27:164–169, 2019

• H. Lengyel, V. Remeli, and Z. Szalay. Easily Deployed Stickers Could Disrupt Traffic Sign
Recognition. Perner’s Contacts, XIX(Special Issue 2):156–163, 2019

• H. Lengyel, V. Remeli, and Z. Szalay. A collection of easily deployable adversarial traffic sign
stickers. at - Automatisierungstechnik, 2021
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IV. Tézis
Többféle - egymástól független, validált - járműdinamikai szimulációs szoftver alkalma-
zásával, ill. érzékenységi vizsgálat lefolytatásával igazoltam, hogy a meglévő közlekedési
infrastruktúra kockázatot hordoz magában mind a jelenlegi járművezetőkre, mind a jövő
járműrendszereire nézve. Realisztikus szimulációs szcenáriókban részletesen vizsgáltam
a humán és a magasan automatizált vezetési tulajdonságok, ill. a járműdinamikai pa-
raméterek megváltozását. A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a jövő járműveit
és az infrastruktúrát egymáshoz igazítva kell fejleszteni a biztonságos közlekedés elérése
céljából.

Az elemzett szimulációk alapján arra a következtetésre jutottam, hogy az autonóm járműveket
nem feltétlenül kell a meglévő infrastruktúrához tervezni. Az infrastruktúra megváltoztatására van
szüksége a közlekedési szabályok felülvizsgálatával együtt, ez új jelzőtáblák telepítését, más típusú
sávok létrehozását vagy esetleg új típusú útszakaszok építését (pl. külön sáv az autonóm járművek
számára) jelentheti. A fejezetekben említett kritikus helyzetekkel és problémákkal már akár most
érdemes lenne foglalkozni, ha az emberek biztonságosan akarnak autonóm járművekben vagy azok
előtt/után közlekedni.

A tézishez felhasznált publikációim:

• H. Lengyel and V. Tihanyi. Accident reconstruction tools, with special attention to autonomous
vehicles. Vehicle and Automotive Engineering 2, 2018

• H. Lengyel, T. Tettamanti, and Z. Szalay. Conflicts of automated driving with conventional
traffic infrastructure. IEEE Access, 8:163280–163297, 2020

• H. Lengyel, T. Tettamanti, and Z. Szalay. Közúti infrastruktúra konfliktus-helyzete a magasan
automatizált járművekkel. Közlekedéstudományi szemle, 2021
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2.1. Továbbfejlesztési lehetőségek

A doktori disszertáció fő célja, hogy az irodalomkutatások, tapasztalatok, mérési eredmények és össze-
gyűjtött adatok alapján létrehozni egy tesztkörnyezetet szimulációs és valós környeztben, amely al-
kalmas a kritikus közlekedési helyzetek tesztelésére. A valós teszt pedig, mint validált tesztszcenárió
kerülne alkalmazásra valós tesztpályán, a ZalaZONE-on. A lényeg, hogy a tesztkörnyezetbe könnyen
implementálható a kritikus közlekedési helyzetek szcenáriója. A közlekedési táblafelismerő rendszerek
jól működtek példaként a dolgozat céljának bemutatására.

Mivel a dolgozat alapvető témája a közlekedésbiztonság, fontos, hogy megemlítsük a balesetek tí-
pusait és azok rekonstrukciós lehetőségeit. A későbbiekben a kutatás során ezen balesetek és az ezekkel
kapcsolatos számítások, módszerek megismerése ad alapot a két kritikus szituáció elemzéséhez, amely-
ből az egyik tézis következik [18]. Többféle baleset rekonstrukciós módszerről beszélhetünk [20]. Az
egyik legjellemzőbb, amikor a baleset helyszínén található és összegyűjthető adatokból próbálnak a
baleseti szakértők rekonstruálni egy balesetet – ütközési nyomok, jármű rongálódás, tanúk kikérde-
zése. A másik módszer, amelyre a jövőben valószínűsíthetően nagyobb szükség lesz, a járművekben
található adatrögzítő eszközök segítségével történik. Ezek az adatok és módszerek szintén segíthet-
nek a különböző hagyományos és magasan automatizált járművekkel történt balesetek elemzésében és
rekonstruálásában, illetve a tesztkörnyezetben való felhasználásra [23].

A folyamat a jövőben úgy történne, hogy a tesztelők kiválasztják a használni kívánt tesztkörnyeze-
tet (ez történhet a ZalaZONE HD térképén) – jelen esetben lineáris vagy cirkuláris – majd a kritikus
teszthelyzetet, amelyek szintén bemutatásra kerültek. Ezeket felhasználva implementálni a ZalaZONE
szolgáltatásaiba, illetve a OpenSCENARIO-ba, alkalmazva az ott meglévő AB Dynamics által szolgál-
tatott eszközöket (például a lufi autót alkalmazva vagy egyéb targeteket a ZalaZONE tesztpályáján).
A szimulációs környezetben előkészített folyamatokat követően pedig megtörténne a valós környezetbe
való áthelyezése. A teszt során később alkalmazásra kerülhetnek, az adversarial matricák, amelyek
képesek megzavarni a neurális háló alapú környezetfelismerő rendszereket.

A HD térkép a valós ZalaZONE tesztpálya minden paraméterét tartalmazza, amelyet LiDAR se-
gítségével szkenneltek be. A szimulációs tesztkörnyezetet megalkotását követően pedig, implementálni
lehet a valós környezeti tesztekhez a szcenáriókat, köztük az általam megtervezett és a disszertációban
bemutatottakat is.
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