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 المستخلص

 

 
ى الرغم من توفر في أنظمة معالجة الفيديو الحديثة ، وعل أساسيامكونًا  الكشف عن األجساميعد 

ال يزال إدراج هذه الميزة  التصاميم المشابهة لها ذات مفتوحة المصدر الفعالة نظمةالعديد من األ

ف هذا العمل يص تحقيقًا لهذه الغاية. صعبايعتبر أمًرا كخيار في نظام كبير للرؤية بالحاسب 

ر أداة الكشف عن تدريب واختبار ونشغرض مفتوح المصدر يمكن استخدامه ل إطار عمل موحد

والتي يتم تنصيبها  بين األجزاء المادية والبرمجية كتصميم مشترك SVM اعتمادا على األجسام

عالية  Simulink برنامج أداة المحاكاةباستخدام  دائرة البوابات المنطقية القابلة للبرمجة على

ملة المطورة باستخدام يمكن دمج التصميم المقترح بسالسة ضمن األنظمة الكا. المستوى

 باستخدام دائرة البوابات المنطقية القابلة للبرمجة التصميم نتائج أظهرت. محاكاةالاة صندوق أد

باالضافة  ،مقارنة بتصاميم تؤدي نفس الغرضأقل دوائر منطقية ستخدم ي التصميم المقترحأن 

في الكشف الفعال  التصميم هذاتعميم االختبارية التي تثبت امكانية دلة األتم تقديم أنه إلى 

 .مشاة والوجوه وعالمات المروركشف عن الك الفي ذلاألجسام بما لمجموعة متنوعة من 
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ABSTRACT 

 

 

 

Object detection is a vital component of modern video processing systems and 

despite availability of several efficient open-source feature-classifier frameworks and 

their corresponding implementation schemes, inclusion of this feature as a drop-in 

module in larger computer vision systems is still considered a daunting task. To this 

end, this work describes an open-source unified framework which can be used to 

train, test and deploy an SVM-based object detector as a hardware-software co-

design on FPGA using Simulink high-level synthesis tool. The proposed modular 

design can be seamlessly integrated within full systems developed using Simulink 

Computer Vision toolbox for rapid deployment. FPGA synthesis results show that 

the proposed hardware architecture utilizes fewer logic resources than the 

contemporary designs for similar operation. Moreover, experimental evidence has 

been provided to prove the generalization of the framework in efficiently detecting a 

variety of objects of interest including pedestrians, faces and traffic signs.  

 

 

 


