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Analüüsi lähteülesanne

Käesoleva analüüsi eesmärgiks on sobivaima alusraamistiku valimine TTÜ isejuhtiva sõiduki
tarkvara arendamiseks. Selgitatakse välja, kas on olemas vabavaralist isejuhtiva sõiduki
tarkvara, mis võimaldaks võimalikult suurel hulgal ära kasutada juba olemasolevat koodi.
Arvestades projekti väga lühikest perioodi ja ambitsioonikaid eesmärke ei ole kogu tarkvara
loomine kohalike ressurssidega realiseeritav.  Vabavaralise isejuhtiva sõiduki tarkvara
rakendamine aitab vähendada tarkvara arendamiseks vaja minevat ressurssi ning
vähendada riske. Tarkvaraarhitektuuri ja selle põhikomponentide valimisel lähtutakse
järgmistest põhimõtetest:
● Tarkvararaamistik valitakse lähtuvalt vajadusest minimeerida vaja mineva inimressursi
hulka. Valitav raamistik peab võimaldama ära kasutada võimalikult suurt hulka
olemasolevat, vabalt kätte saadavat koodi.
● Tarkvaramoodulite valimisel eelistatakse robustseid ja laialt kasutusel olevaid ning läbi
katsetatud meetodeid, mis võimaldaksid võimalikult madala riskiga saavutada ülesande
täitmiseks vajalikku tulemust. Välditakse väga uudseid ja kõrge riskiga lähenemisi.
● Tarkvara peab olema laiendatav ka esialgsest lähteülesandest keerukamate
navigatsiooniülesannete täitmiseks.
● Valitavad alusmeetodid peavad olema võimalikud paindlikud riistvara muudatuste osas.
● Kuna riistvaraplatvorm muutub tõenäoliselt kasutatavaks alles projekti teises pooles, peab
tarkvara arendamine olema suures osas võimalik ilma täieliku riistvara olemasoluta
(kasutades simulatsioonitööriistu ja varem kogutud andmekogumikke)
Parima alusraamistiku valimiseks defineeritakse esmalt sõiduki lähteülesande täitmiseks
vajalikud või tõenäoliselt vajalikud tarkvara struktuursed osad. Seejärel tehakse ülevaade
olemasolevatest vabavaralistest isejuhtivate sõidukite platvormidest, mis juba sisaldavad
kõiki või mõningaid vajalikke osi. Tuuakse välja erinevate lahenduste positiivsed ja
negatiivsed küljed ning viiakse läbi võrdlus.

Ülevaade ja võrdlus
Tarkvara vajalikud osad
●
●
●
●
●
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●
●
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●
●

Operatsioonisüsteem
Middleware
Riistvaradraiverid
Simulatsioon
Lokalisatsioon
Kaardistamine
Lokaalne teekonna planeerimine
Globaalne teekonna planeerimine
Detekteerimine (inimesed, sõidukid…)
Sõiduki automaatjuhtimine ja sõidudünaamika
Andurite kalibreerimise tööriistad
Visualisatsioonitööriistad

Vabavaralised isejuhtivate sõidukite tarkvaraplatvormid
Udacity Open Source Self Driving Car
Arendaja

Udacity

Lühikirjeldus

Udacity pakub e-õppe põhist isesõitvate autode õppekava.
Õppekava raames saavad tudengid osaleda võistlustel, mille käigus
töötatakse välja alamsüsteeme isesõitvale autole. Alamsüsteemid on
vabavaraliselt kättesaadavad ning kõik saavad nendesse panustada.
Hetkel on välja töötatud muuhulgas järgmised süsteemid: Deep
Learning roolinurga ennustamiseks, pildipõhine lokalisatsioon,
Androidipõhine armatuur, adaptiivne püsikiirusehoidja,
jne.
Kasutatakse simulaatorit “Udacity Self-Driving car simulator”

Positiivne

●

Iga alamosaga tegeleb väga suur hulk tudengeid. Seega on
tõenäoliselt lahendused väga optimeeritud.

Negatiivne

●

Puudub terviklik lähenemine isesõitva auto tarkvara
loomiseks. Keskendutakse üksikutele ja võrdlemisi väikestele
alamosadele.
Projekt on väga varajases staadiumis ja seega on olemas
võrdlemisi väike hulk koodi

●

Lingid ja viited

●
●
●

Kommentaar

Git - https://github.com/udacity/self-driving-car/
Simulaatori Git https://github.com/udacity/self-driving-car-sim
Projekti koduleht - https://www.udacity.com/self-driving-car

Vajadusel on teatud alamosi võimalik projektis kasutada (näiteks
roolinurga hindamine, simulaator, Yolo…), kuid tervikuna
kasutamiseks ei ole platvorm piisavalt küps.

Open Pilot
Arendaja

Comma.AI

Lühikirjeldus

OpenPilot Pakub vabavaralist tark- ja riistvara platvormi, mille abil on
võimalik anda teatud Honda mudelitele mõningad isesõitva auto
omadused. Riistvaraplatvorm (Neo research platform) põhineb
Android telefonil ning selle sisse-ehitatud anduritel (IMU, kaamera).
Ühendus sõidukiga toimub CAN-liidese abil. Tarkvaras on
implementeeritud ainult püsikiirusehoidja ja automaatne sõiduraja
jälgimissüsteem.

Positiivne

●

Sobiva sõidukiplatvormi olemasolul väga lihtne rakendada

Negatiivne

●

Väga tugevalt seotud ühe konkreetse riistvaraplatvormiga

Lingid ja viited

●
●
●

Tarkvara Git - https://github.com/commaai/openpilot
Riistvara Git - https://github.com/commaai/neo
Arendaja Kodulehekülg - http://comma.ai/

Kommentaar

Kuigi arendaja kirjelduse järgi on tegemist vabavaralise isesõitva
auto platvormiga, on tegelikkuses tegu lihtsa juhiabiga

Autoware
Arendaja

Tier IV / Nagoya Univeristy

Lühikirjeldus

Autoware on ROS’il põhinev vabavaraline tarkvarapakett
isejuhtivatele autodele. Tegemist on akadeemilise, peamiselt
teadus- ja arendustegevuseks välja töötatud paketiga, mitte
hobiprojektiga. Pakett sisaldab väga suurt osa isejuhtivate autode
jaoks vajalikke tööriistu nagu näiteks: lokalisatsioon, kaardistamine,
teekonna planeerimine, sõidukite ja jalakäijate tuvastamine ja
jälgimine, simulatsioon, sõiduraja tuvastus, vajalike andurite
draiverid, sensor fusion ja palju muud. Kogu süsteem on arendatud
ühest konkreetsest sõidukist ja selle paigaldatud riistvarast lähtuvalt
(Toyota Priusel põhinev ZMP RoboCar), kuid enamikke mooduleid
on võimalik kasutada ka teist tüüpi riistvaraga. Arendaja Tier IV
pakub ka tarkvaraga kokku sobivat riistvara, eelseadistatud
arvutisüsteeme, tarkvara/riistvara tuge ja valmislahendusi. Kogu
juhtimissüsteem põhineb kaameratel, ühel LIDARI’l (Velodyne
HDL-64E) ja GNSS’il.

Positiivne

●
●
●

Väga suur hulk vajalikke tarkvaramooduleid on juba
implementeeritud
ROS’il põhinev lahendus võimaldab kergesti siduda teiste
vabavaraliste ROS pakettide abil
Tarkvara on katsetatud reaalse isejuhtiva sõiduki peal

Negatiivne

●

Osa dokumentatsioonist jaapanikeelne

Lingid ja viited

●

Kasutusjuhendid https://github.com/CPFL/Autoware-Manuals
Git - https://github.com/CPFL/Autoware
Arendaja kodulehekülg - http://tier4.jp/en/index.php

●
●
Kommentaar

Sisaldab väga suurt osa vajalikke ja kasutatavaid
tarkvaramooduleid.

Nvidia DriveWorks
Arendaja

NVidia

Lühikirjeldus

NVidia
SDK isejuhtivate autode arendamiseks. Sisalda
middleware’i,
pakette
detekteerimiseks,
lokaliseerimiseks,
kaardistamiseks ja teekonna planeerimiseks. Lisaks hulka tööriistu
visualiseerimiseks,
protsesside
analüüsimiseks,
andurite
kalibreerimiseks jne. Toetab suurt hulka andureid. Algoritmid
põhinevad suuresti paralleelsetel GPU protsessidel. SDK ei ole
open source, kuid on akadeemilistele registreeritud arendajatele
vabalt kätte saadav ja kasutatav. NVidia pakub ka SDK toega
spetsiaalselt isejuhtivatele autodele mõeldud arvutit NVidia DRIVE
PX2.

Positiivne

●

Kogu isesõitva auto run-time pipeline on juba ette
valmistatud, mis tähendab, et sõiduki põhifunktsioonid on
võimalik väga kiiresti ülesse seada.

Negatiivne

●

Väga väike kasutajakogukond võrreldes ROS’il põhinevate
süsteemidega
Parima ja kiireima tulemuse saamiseks tuleks kasutada
kõrge hinnaga NVidia DRIVE PX2 arvutit.

●

Lingid ja viited

●
●

Kommentaar

Driveworks SDK
http://www.nvidia.com/object/driveworks.html
Drive PX2 arvuti - http://www.nvidia.com/object/drive-px.html

NVidia süsteemi abil on võimalik saavutada isejuhtiva auto
põhifunktsioonid võrdlemisi kerge vaevaga. Samas edasiarendused
ja kõrvalekaldumised põhifunktsionaalsusest on keerukamad ja
aeganõudvamad kui avatud lähtekoodiga ja suure
kasutajaskonnaga süsteemide puhul.

Polysync CORE
Arendaja

PolySync

Lühikirjeldus

PolySync pakub isejuhtivatele autodele kahte lahendust:
1. OSCC (Open Source Car Control), mis hõlmab kõige madalama
taseme tarkvara ja riistvara Kia Soul’i drive-by-wire lahenduse
loomiseks.
2. CORE middleware isesõitvatele autodele. CORE middleware on
spetsiaalselt kohandatud isesõitvate autode ECU’de peal
töötamiseks. See sisaldab riistvaratuge laialdaselt kasutatavatele
isesõitvate autode anduritele ja seadmetele, API’sid põhiliste
isesõitvate autode aplikatsioonidele jne. Lisaks on sellel
klassikalised middleware’i osad nagu riistvara hardware abstaction,
messaging, diagnostika ja analüütika jne. Samuti sisaldab pakett
autodele spetsiifilisi tööriistu näiteks visualiseerimiseks.

Positiivne

●
●
●

Kergesti ühildatav ja kasutatav koos ROS’iga
Väga hästi dokumenteeritud
Tööahel on väga hästi läbi mõeldud ja katsetatud.

Negatiivne

●

Tegemist on ainult middleware’iga. Ei sisalda pakette
navigeerimiseks, sõiduki juhtimiseks ja muuks selliseks.

Lingid ja viited

●
●

Kodulehekülg - https://polysync.io/core/
Juhendid - http://docs.polysync.io/articles/

Kommentaar

OSSDC (Open Source Self Driving Car Initiative)
Arendaja

Entusiastid

Lühikirjeldus

Initsiatiiv vabavaraliste tööriistade loomiseks isejuhtivatele
autodele. Kogub kokku erinevaid kolmandate osapoolte pakette.
Võrdlemisi vähe arendatud ja väikese panustajate hulgaga.

Positiivne
Negatiivne

●

Väga varajases arengustaadiumis

Lingid ja viited

●
●

Kodulehekülg - http://ossdc.org/
Git - https://github.com/OSSDC

Kommentaar

Sisaldab viiteid pakettidele, mis võivad olla kasulikud, kuid
iseenesest on liiga toores.

Baidu Apollo project
Arendaja

Baidu

Lühikirjeldus

Hiina tehnoloogiahiid Baidu on pikka aega välja töötanud isesõitvat
autot. Käesoleval aastal andis ettevõte teada, et muudab kogu
oma arendustöö vabalt kättesaadavaks. See hõlmab nii sõiduki
platvormi, riistvara, tarkvara, pilveteenuseid ja kõike muud.
Avaldamine toimub järkjärgult. Käesoleva aasta lõpuks on plaan
teha avalikuks tehnoloogia lihtsas linnakeskkonnas sõitmiseks.
Esimene avalikustamise ring toimus Juulis 2017, mille käigus tehti
avalikuks alusraamistik ja tarkvara GPS’i abil kinnisel, ilma
takistusteta territooriumil erinevatele koordinaatidele sõitmiseks.

Positiivne

●

Tarkvara välja töötamise taga on väga massiivne
arendustöö ning see on väga kõrge küpsusastmega

Negatiivne

●

Tarkvara sisaldab hetkel ainult väga algelist isejuhtimise
tarkvara. Puuduvad tööriistad objektide tuvastamiseks,
takistuste vältimiseks, kaardistamiseks, lokaliseerimiseks
jne.

Lingid ja viited

●

Uudis:
https://www.technologyreview.com/s/604220/baidu-will-rele
ase-a-free-operating-system-for-self-driving-cars/
Kodulehekülg: http://apollo.auto/
Git: https://github.com/apolloauto

●
●
Kommentaar

Kuigi avatav tarkvara on tõenäoliselt väga võimekas, on sellega
hetkel seotud väga palju lahtisi otsi. Ei ole kindlust, kas ja kui palju
lõpuks siiski avalikult kättesaadavaks tehakse.

Kokkuvõte
Analüüsi käigus leiti 7 erinevat tarkvarapaketti isejuhtivate sõidukite arendamiseks. Paraku
enamik leitud pakettidest ei sobi käesolevas projektis kasutamiseks või muudaksid projekti
eesmärkide täitmise piiratud ajaressurssi arvestades ebatõenäoliseks. Udacity vabavaraline
tarkvarapakett on paljulubav suure kasutajakogukonna tõttu, kuid reaalne arendustegevus
on väga algusjärgus ning tarkvara sisaldab ainult väga üksikuid vajalikke mooduleid. Samuti
on väga varajases arengustaadiumis OSSDC projekt ning Open Pilot, mis pakub sisuliselt
ainult erinevaid juhiabisid, kuid mitte autonoomseks juhtimiseks vajalikke mooduleid. Baidu
Apollo projekt seevastu on tõenäoliselt väga kauges arengustaadiumis, kuid selle tulemused
ei ole veel täielikult avalikustatud. Polysync Core on võrdlemisi hästi arendatud pakett, kuid
see sisaldab ainult isejuhtivate sõidukite jaoks kohandatud m
 iddleware’i ning ei sisalda
reaalseid rakendusi ja mooduleid navigeerimiseks, lokaliseerimiseks, sõiduki juhtimiseks jne.
Nvidia DriveWorks sisaldab väga suurt hulka selliseid mooduleid, kuid tegemist ei ole avatud
lähtekoodiga paketiga, vaid vabalt kätte saadava SDK’ga. Seega on valikusse jäänud ainult
Autoware tarkvaraplatvorm.
Autoware pakett sisaldab väga suurt osa sõiduki juhtimiseks vajalikke tarkvaramooduleid.
Suurt hulka nendest moodulitest on demonstreeritud reaalsete isejuhtivate autode peal
reaalsete anduritega. Kasulikke moodulite hulka kuuluvad tööriistad kaardistamiseks,
lokaliseerimiseks, teekonna planeerimiseks, kaamera abil sõidukite, inimeste ja
liiklusmärkide tuvastamiseks, sõiduradade tuvastamiseks jne. Tarkvara kasutab ROS’i ning
seetõttu on seda võimalik lihtsasti laiendada teiste ROS pakettide abil. Lähtekood on täies
mahus avatud. Arvestades loetletud asjaolusid on Autoware sobivaim tarkvara alusplatvorm
isejuhtivale sõidukile antud lähteülesande tingimustes.

