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РЕФЕРАТ 

Текстова частина бакалаврської роботи: 50 с., 1 табл., 55 рис., 10 джерела.  

Об`єкт дослідження – процес розпізнавання об’єктів нейронною мережею. 

Предмет дослідження – система «розумної» камери. 

Мета роботи – підвищити ефективність системи для автоматизації процесів 

відеозапису спортивних матчів. 

Розробка прототипу системи для автоматизації процесів відеозапису спортивних 

матчів. Система розпізнаючи та відслідковуючи м’яч самостійно повертатиме 

камеру за основною грою. 

Методи дослідження – будова нейронних мереж, нейронні мережі, техніки 

розпізнавання об’єктів, моделі бібліотеки TensorFlow, плата Arduino. 

Сфера застосування – спортивні матчі (баскетбол, футбол, …) 

За результатами розробки отримано прототип системи, яка показує цікаві 

результати роботи в реальних умовах. Також враховуючи недоліки теперішньої 

системи, створили список удосконалень для майбутніх версій. 

 

Ключові слова: нейронні мережі, розпізнавання об’єктів, Arduino. 
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ВСТУП 

Автоматична система відеозапису спортивних матчів використовується у 

вищих лігах за кордоном, в той час, коли можливості сучасних технологій 

дозволяються дешево інтегрувати аналог такої системи для запису спортивних 

матчів будь-якого рівня, будь то районна, обласна чи гра на рівні країни. Також з 

недавнього часу всі офіційні ігри по баскетболу в Україні повинні вести 

відеозапис чи відео трансляцію проведених ігор. Людина за камерою, яка знімає 

одну гру, отримує близько 500 грн, а тому введення такої системи також 

допоможе скоротити витрати на персонал. 

 

В першому розділі ми розглянемо технології та техніки які 

використовуються при розпізнаванні об’єктів алгоритмами штучного інтелекту, 

та розглянемо всі теми, які застосуємо для розробки власного прототипу системи 

в другому розділі. Також ми на практиці застосуємо модель бібліотеки 

TensorFlow для створення власного детектора для рукописних цифр. 

 

До практичної частини ми перейдемо у другому розділі, розглянемо всі 

етапи та нюанси створення власного прототипу системи автоматичного запису 

спортивних матчів. Всі знання які ми будемо застосовувати, були детальніше 

розглянуті та описані в першому розділі, тому ми не зупинятимемося на 

теоретичній частині. Ми перевіримо прототип в реальних умовах, визначимо 

недоліки системи та план покращень для наступної версії. 
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1 ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ’ЄКТІВ 

1.1 Нейронні мережі 

1.1.1 Будова перцептрона 
 

Що таке нейронна мережа? Для початку я поясню тип штучного нейрона, 

який називається перцептрон. Перцептрони були розроблені в 1950-х і 1960-х 

роках вченим Френком Розенблатом, натхненним більш ранніми роботами 

Уоррена Маккаллоха і Уолтера Піттса. Сьогодні частіше використовують інші 

моделі штучних нейронів, в багатьох сучасних роботах над нейронними 

мережами основна модель нейронів, що використовується, називається 

сигмоїдальний нейрон. Сигмоїдні нейрони розглянемо пізніше, але варто 

витратити час, щоб спершу зрозуміти перцептрони. 

 

Як працюють перцептрони? Перцептрон приймає декілька входів бінарного 

типу, x1, x2,…, і виробляє один вихід бінарного типу: 

 

Рисунок 1.1 — Модель перцептрона 

У наведеному прикладі перцептрон має три входи, x1, x2, x3. Загалом він 

може мати більше або менше входів. Є просте правило для обчислення 

результатів. Ваги, w1, w2,…, реальні числа, що виражають важливість відповідних 

входів для результату виводу. Вихід нейрона, 0 або 1, визначається тим, що 

зважена сума ∑jwjxj менша або більша за деяке порогове значення. Як і ваги, 

порогове   значення — це дійсне число, яке є параметром нейрона. Алгебраїчним 

вираз виглядає наступним чином: 

вихід =  

{
 

 0   𝑖𝑓 ∑ 𝑤𝑗𝑥𝑗  ≤ порогове значення
𝑗

1   𝑖𝑓 ∑ 𝑤𝑗𝑥𝑗  >
𝑗

 порогове значення
  

Ось так працює перцептрон. 
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Це основна математична модель. Перцептрон можна уявити як пристрій, 

який приймає рішення шляхом зважування признаків. Приклад: припустимо, 

наближаються вихідні, і ви чули, що у вашому місті відбудеться фестиваль сирів. 

Вам подобається сир, і ви намагаєтеся вирішити, ходити на фестиваль чи ні. Ви 

можете прийняти своє рішення, зваживши три фактори: 

 Чи гарна погода? 

 Чи хоче ваш друг піти з вами? 

 Чи є поблизу фестивалю громадський транспорт? 

Ми можемо представити ці три фактори за допомогою відповідних бінарних 

змінних x1, x2 та x3. Наприклад, у нас буде x1 = 1, якщо погода хороша, і x1 = 0, 

якщо погода погана. Аналогічно, x2 = 1, якщо ваш хлопець чи подруга хоче піти, і 

x2 = 0, якщо ні. І так само знову для x3 та громадського транспорту. Тепер додамо 

ваги для наших змінних. Припустимо погода для вас має важливіше значення в 

цій ситуації, а ніж друг чи громадський транспорт. Один з способів врахувати це 

—  вибрати вагу w1 = 6 для погоди, а w2 = 2 і w3 = 2 для інших умов. Більше 

значення w1 вказує на те, що погода для вас має велике значення, набагато більше, 

ніж інші. Нарешті, припустимо, ви вибрали порогове значення 5 для перцептрона. 

За допомогою цих варіантів перцептрон реалізує бажану модель прийняття 

рішень, виводячи 1, коли погода хороша, і 0, коли погода погана. 

Очевидно, що перцептрон не є повною моделлю прийняття людських 

рішень! Але мережа перцептронів може приймати досить тонкі рішення: 

 

Рисунок 1.2 — Мережі перцептронів 

Спростімо спосіб опису перцептронів. Умова ∑jwjxj > порогове значення є 

важкою, і ми можемо внести дві зміни, щоб спростити її. Перша зміна полягає в 

тому, щоб записати ∑jwjxj як добуток, w ⋅ x ≡ ∑jwjxj, де w і x - вектори, складовими 
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яких є ваги та входи, відповідно. Друга зміна полягає в переміщенні порогового 

значення на іншу сторону нерівності та заміні його тим, що відомо як зміщення 

перцептрона, b ≡ -(порогове значення). Використовуючи зміщення замість 

порогового значення, правило перцептрона можна переписати: 

вихід =  {
0   𝑖𝑓 w ∗ x + b ≤ 0
1   𝑖𝑓 w ∗ x + b > 0

 

Я описав перцептрони як метод зважування доказів для прийняття рішень. 

Іншим способом використання перцептронів є обчислення елементарних логічних 

функцій, які ми зазвичай вважаємо основними обчисленнями, такими функціями, 

як AND, OR чи NAND(not AND). Наприклад, припустимо, що у нас є перцептрон 

з двома входами, кожен з вагою -2 і загальним зміщенням 3. Ось наш перцептрон: 

 

Рисунок 1.3 — Приклад перцептрона 

Тоді ми бачимо, що вхід (0, 0) дає результат 1, оскільки (-2) ∗ 0 + (-2) ∗ 0 + 3 

= 3 є додатним. Подібні розрахунки показують, що входи (0, 1) і (1, 0) дають вихід 

1. Але вхід (1, 1) дає вихід 0, оскільки (-2) ∗ 1 + (-2) ∗ 1 + 3 = -1 від'ємний. І тому 

наш перцептрон реалізує оператор NAND (not AND). 

 

1.1.2 Будова сигмоїда. Сигмоїдні нейрони (Sigmoid neurons) 

Будемо розбирати приклади на задачі розпізнавання рукописних цифр. Для 

того щоб наша нейронна мережа могла навчатися, достатньо просто змінити 

вагу(и). 
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Рисунок 1.4 — Сигмоїдна нейронна мережа 

Якби правда, що невелика зміна ваги спричиняє лише невелику зміну 

результату, тож ми можемо використати змінення ваг, щоб змусити нашу мережу 

поводитися так, як ми хочемо. Наприклад, припустимо, що мережа помилково 

класифікувала зображення як "8", коли воно повинно бути "9". Ми можемо 

розібратися, як зробити невелику зміну ваг, щоб мережа трохи наблизилася до 

класифікації зображення як "9". І тоді ми повторимо це, змінюючи ваги та ухили 

знов і знов, щоб отримати кращі та якісніші результати. Так мережа 

навчатиметься. 

Проблема полягає в тому, що це не те, що відбувається, коли наша мережа 

містить перцептрони. Насправді невелика зміна ваг або зміщення будь-якого 

окремого персептрона в мережі іноді може призвести до того, що вихід цього 

перцептрона повністю перевернеться, скажімо, від 0 до 1. Ця зміна може 

спричинити повну зміну поведінки мережі. Тож, хоча ваш "9" тепер може бути 

класифікований правильно, поведінка мережі на всіх інших зображеннях, 

ймовірно, повністю змінилася, неконтрольованим способом. 

Ми можемо подолати цю проблему, ввівши новий тип штучного нейрона 

під назвою сигмовидний нейрон. Сигмоїдні нейрони схожі на персептрони, але 

модифіковані так, що невеликі зміни їх ваги викликають лише невелику зміну їх 

виходу. Це найважливіший факт, який дозволить мережі сигмоїдних нейронів 

навчатися. 

Так само, як і перцептрон, сигмоїдний нейрон має входи, x1, x2,…. Але в 

перцептрона входи можуть бути тільки бінарними в той час як в сигмоїді ці входи 
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також можуть приймати будь-які значення від 0 до 1. Так, наприклад, 0,638 ... є 

дійсним входом для сигмоподібного нейрона. Так само, як і перцептрон, 

сигмоїдний нейрон має ваги для кожного входу, w1, w2, ..., і загальне зміщення - b. 

Але вихід не 0 або 1. Натомість це σ (w⋅x + b), де σ називається сигмоїдною 

функцією, також σ іноді називають логістичною функцією, а цей новий клас 

нейронів називають логістичними нейронами. 

𝜎(𝑧) =  
1

1 − 𝑒−𝑧
 

Детальніше із входами x1, x2, ..., вагами w1, w2, ... та зміщення b, має 

наступний вигляд: 

1

1 + exp (−∑ 𝑤𝑗𝑥𝑗𝑗 − 𝑏)
 

Щоб зрозуміти схожість до моделі перцептрон, припустимо, z ≡ w ⋅ x + b - 

велике додатне число. Тоді e - z ≈ 0, а отже σ (z) ≈ 1. Іншими словами, коли z = w ⋅ 

x + b велике і позитивне число, вихід з сигмоїдного нейрона дорівнює приблизно 

1, так само, як це було б для персептрона. Припустимо, що z = w ⋅ x + b є 

негативним. Тоді e - z → ∞, σ (z) ≈ 0. Отже, коли z = w ⋅ x + b є негативним, 

поведінка сигмоїдного нейрона також близько наближається до перцептрона. 

Тільки тоді, коли w ⋅ x + b має малі розміри, є багато різниць з моделю 

перцептрона. 

Що з алгебраїчною формою σ? Як ми можемо її зрозуміти? Насправді точна 

форма σ не настільки важлива – як форма функції при побудові графіку.  

 

 



 15 

Рисунок 1.5 — Функція сигмоїда 

 

 

 

Рисунок 1.6 — Крокова функція 

Використовуючи функцію σ, ми отримуємо згладжений перцептрон. Саме 

гладкість функції σ є найважливішим фактом. Гладкість σ означає, що невеликі 

зміни Δwj у вагах і Δb в зміщенні призведе до невеликої зміни Δoutput на виході з 

нейрона. Насправді, обчислення говорить нам, що Δoutput наближена до: 

∆output ≈∑
𝜕 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝜕 𝑤𝑗
𝑗

 ∆𝑤𝑗 + 
𝜕 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝜕 𝑏
 ∆𝑏 

де сума перевищує всі ваги, wj, а ∂output / ∂wj і ∂output / ∂b позначають 

часткові похідні виходу відносно wj і b відповідно. Δoutput - це лінійна функція 

змін Δwj і Δb у вагах і зміщеннях. Ця лінійність дозволяє легко вибирати невеликі 

зміни ваг та відхилення для досягнення будь-якої бажаної невеликої зміни у 

виході. Отже, хоча сигмоїдні нейрони мають таку саму поведінку, що і 

перцептрони, їм набагато простіше зрозуміти, як зміна ваг та зміщення змінить 

вихід (output). 

 

1.1.3 Архітектура нейронних мереж 

Припустимо, у нас є мережа:  
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Рисунок 1.7 — Нейронна мережа 

Розберемо архітектуру нейронних мереж. Лівий шар називається вхідним, а 

нейрони всередині шару називаються вхідними нейронами. Крайній правий або 

вихідний шар містить вихідні нейрони, або, як у цьому випадку, один вихідний 

нейрон. Середній шар називається прихованим шаром, оскільки нейрони в цьому 

шарі не є ні входами, ні виходами. Мережа на малюнку вище, має лише один 

прихований шар, але деякі мережі мають кілька прихованих шарів. Наприклад, 

наступна чотиришарова мережа має два приховані шари: 

 

Рисунок 1.8 — Нейронна мережа з двома прихованими шарами 

Конструкція вхідних і вихідних шарів в мережі часто є простою. Наприклад, 

припустимо, що ми намагаємося визначити, зображення "9" від руки. Способом 

проектування мережі є кодування інтенсивності пікселів зображення у вхідні 

нейрони. Якщо зображення є чорно-білим, з масштабом 64 на 64, тоді у нас було б 

4,096 = 64 × 64 вхідних нейронів, інтенсивності яких відповідним чином 

масштабуються від 0 до 1. Вихідний шар містить лише один нейрон, якщо 

результат менше ніж 0,5 тоді "вхідне зображення не є 9", а якщо результат більше 

ніж 0,5, тоді "вхідне зображення — це 9". Хоча дизайн вхідних і вихідних шарів 
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нейронної мережі часто простий, дизайн прихованих шарів може бути досить 

різноманітним. 

 

1.1.4 Згорткова нейронна мережа (CNN) 

В наступних розділах ми говоритимемо про техніки розпізнавання об’єктів і 

в них згадуватиметься згорткова нейронна мережа, зараз ми детальніше 

ознайомимося як вони працюють. Згорткова нейронна мережа (Convolutional 

Neural Network або CNN) є однією з основних категорій для розпізнавання 

образів, класифікації зображень, виявлення об'єктів, розпізнавання обличчя, тощо 

– є одними з напрямків, де широко використовуються CNN. 

Класифікатор зображень CNN приймає вхідне зображення, обробляє його та 

класифікує за певними категоріями (наприклад, собака, кішка, тигр, лев). 

Комп'ютер бачить вхідне зображення як масив пікселів, і залежить від роздільної 

здатності зображення. Виходячи з роздільної здатності зображення, він побачить 

h x w x d (h = висота, w = ширина, d = розмір). Наприклад, зображення масиву 6 x 

6 x 3 матриці RGB (3 належить до значень RGB) та зображення масиву 4 x 4 x 1 

матриці чорно-білих зображень. 

 

Рисунок 1.9 — Матриця зображення 

Глибоке навчання моделі CNN для тренування та тестування, кожне вхідне 

зображення передається через серію шарів згортки з фільтрами, об’єднуючі 

(pooling), повністю зв'язані шари (fully connected) і застосує функцію Softmax для 

класифікації об'єкта з ймовірними значеннями між 0 та 1. На малюнку нижче 

представлений повний потік CNN для обробки вхідного зображення та 

класифікації об'єктів на основі значень. 
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Рисунок 1.10 — Нейронна мережа з кількома згортковими шарами 

 

1.1.4.1 Згортковий шар (англ. Convolution Layer) 

Згортковий — це перший шар, який витягує характеристики із вхідного 

зображення. Згортання зберігає зв’язок між пікселями, вивчаючи особливості 

зображення, використовуючи невеликі квадрати вхідних даних. Це математична 

операція, яка приймає два входи, такі як матриця зображення та фільтр або ядро 

(англ. kernel). 

 Матриця вимірів зображення (значення) (h x w x d) 

 Фільтр (fh x fw x d) 

 Вихідні значення вимірів (h - fh + 1) x (w - fw + 1) x 1 

 

Рисунок 1.11 — Матриця зображення помножена на матрицю фільтра 

Розглянемо 5 x 5, значення пікселів зображення яких 0, 1 та матриця 

фільтра 3 x 3, як показано нижче 
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Рисунок 1.12 — Матриця зображення множиться на матицю фільтра 

Тоді згорткова матриця зображень 5 x 5 множиться на матрицю фільтрів 3 x 

3, яку називають "Карта характеристик" - результат показаний нижче 

 

Рисунок 1.13 — Карта характеристик 

Згортання зображення з різними фільтрами може виконувати такі операції, 

як виявлення країв, розмиття та різкість, застосовуючи фільтри. Наведений нижче 

приклад показує різні зображення згортки після застосування різних типів 

фільтрів (англ. Kernels). 
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Рисунок 1.14 — Деякі загальні фільтри 

 

 

1.1.4.2 Кроки (англ. Strides) 

Крок — кількість зрушень пікселів у вхідній матриці. Коли крок дорівнює 1, 

ми переміщуємо фільтри на 1 піксель одночасно. Коли крок = 2, тоді ми 

переміщуємо фільтри одночасно на 2 пікселі, тощо. На малюнку нижче показано, 

як згортання буде працювати з кроком 2. 
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Рисунок 1.15 — Крок на два пікселі 

1.1.4.3 Прокладки (англ. Padding) 

Іноді фільтр не підходить ідеально для вхідного зображення. У нас є два 

варіанти: 

 Заповніть картинку нулями (нульовою підкладкою), щоб вона 

підходила 

 Відкиньте частину зображення там, де фільтр не помістився. Це 

називається допустимою накладкою, яка зберігає лише дійсну частину 

зображення. 

1.1.4.4 Нелінійність (англ. Non Linearity), функція ReLU 

ReLU позначає випрямлений лінійний блок для нелінійної операції. 

Вихід ƒ (x) = max (0, x). 

Чому ReLU є важливим: мета ReLU полягає у впровадженні нелінійності в 

нашому ConvNet. Наш ConvNet навчається на даних реального світу, які є не-

негативними лінійними значеннями. 

 

Рисунок 1.16 — Операція ReLU 
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Існують і інші нелінійні функції, такі як tanh або sigmoid, які також можна 

використовувати замість ReLU. Та все ж, більшість спеціалістів по Data Science 

використовують ReLU, оскільки ReLU є ефективнішим, ніж інші. 

1.1.4.5 Шар об’єднання (англ. Pooling Layer) 

Розділ об'єднання шарів зменшить кількість параметрів, коли зображення 

занадто великі. Просторове об'єднання також називається зменшенням 

розміщення, яке зменшує розмірність кожної карти, але зберігає важливу 

інформацію. Просторовий басейн може бути різних типів: 

 Максимальне об’єднання (Max Pooling) 

 Середнє об’єднання (Max Pooling) 

 Сумарне об’єднання (Sum Pooling) 

 

Сумарне об’єднання. Об'єднання бере найбільший елемент із карти 

характеристик. Якщо взяти найбільший елемент, можна також взяти середнє 

об'єднання. Сума всіх елементів на карті характеристик називається як об'єднання 

суми. 

 

Рисунок 1.17 — Максимальне об’єднання 

1.1.4.6 Повністю з'єднаний шар (англ. Fully Connected Layer) 

Шар, який ми називаємо шаром FC (Fully Connected), ми вирівняли 

матрицю у вектор і подаємо її у повністю зв'язаний шар, як нейронну мережу. 
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Рисунок 1.18 — Після 

об'єднуючого шару, згладжують FC шаром 

 

На наведеній діаграмі матриця карт функцій буде перетворена у векторну 

(x1, x2, x3,…). З повністю зв'язаними шарами ми поєднали ці функції разом, щоб 

створити модель. Нарешті, у нас є функція активації, така як softmax або 

сигмоїдів (sigmoid), щоб класифікувати виходи як кішка, собака, машина, 

вантажівка тощо. 

 

 

Рисунок 1.19 — Повна архітектура CNN 

 

1.2 Методи розпізнавання об'єктів. 

Розпізнавання об’єктів — це технологія, пов’язана з комп’ютерним зором, яка 

займається виявленням семантичних об’єктів певного класу (таких як тварини, 

автомобілі та інші) у відео та зображеннях. Розпізнавання об’єктів є важливою 

частиною для великої кількості програм, таких як відеоспостереження, автопілот для 

машин, розпізнавання обличчя у смартфонах, тощо. 



 24 

Алгоритми які виявляють і описують локальні ознаки зображення, такі як 

Масштабонезалежне перетворення ознак (англ. SIFT - Scale-invariant feature 

transform) і прискорення надійних ознак (англ. SURF - Speeded up robust features) - це 

хороші методи, які дають високоякісні функції, але занадто складні в обчислювані 

для використання в реальному часі. 

На основі нормалізованої інформації, для ефективного розпізнавання об'єктів 

проводиться навчання за допомогою метода back-propagation та розширення 

нейронної мережі. 

У цій роботі ми обговоримо популярні та широко використовувані методи 

разом із бібліотеками та структурами, які використовуються для впровадження цих 

методів. Останнім часом з'явилося багато інновацій та методологій, які дозволяють 

користувачам використовувати розпізнавання об'єктів у власних проектах. 

Бібліотеки для розпізнавання об'єктів, такі як TensorFlow Lite, дозволяють 

користувачам використовувати розпізнавання об'єктів на мобільних платформах, 

таких як Android та iOS. Бібліотеки мобільних платформ є високоефективними, що 

дозволяє користувачам розгортати моделі машинного навчання або моделі 

розпізнавання об'єктів на мобільних платформах, використовуючи  обчислювальну 

потужність портативних пристроїв. 

 

Як виглядає розпізнавання об’єкта: 

 

Рисунок 1.20 — Типи розпізнавання об’єктів 
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Класифікація об'єктів (англ. Object classification): Ця методика передбачає 

ймовірність різних категорій об’єктів (автомобіль, собака, кішка тощо) на 

зображенні, вона по суті відповідає на питання «Що на малюнку?». Він може 

передбачити лише одну категорію для одного зображення. 

Локалізація об'єкта (англ. Object localization): Цей метод дозволяє 

передбачити ймовірність об'єкта на зображенні разом з його розташуванням на 

зображенні. Ця методика в основному відповідає «Що на малюнку і де воно?». 

Розпізнавання об'єкта (англ. Object detection): вищевказані два способи 

стосуються лише одного об'єкта та його місцеперебування. У реальному сценарії 

нам, можливо, доведеться знайти кілька об'єктів із зображення та його положення. 

Сегментація екземпляра (англ. Instance Segmentation): Замість виявлення 

об'єктів і малювання обмежувальних полів, алгоритми сегментації екземпляра 

можуть витягувати з зображення фактичний об’єкт. З наведеного зображення видно, 

що алгоритм виявлення об'єкта малює «обмежувальну коробку» над об'єктом, ця 

методика отримає точну форму об'єкта на зображенні. 

 

1.2.1 Масштабонезалежне перетворення ознак (англ. SIFT - Scale-invariant 

feature transform) 

Метод SIFT може чітко розпізнати об'єкти навіть при перешкодах та часткової 

оклюзії (Ситуація, в якій два об'єкти розташовані приблизно на одній лінії і один 

об'єкт, розташований ближче до віртуальної камери та частково або повністю 

закриває видимість іншого об'єкта), тому що дескриптор функції SIFT є не залежною  

від масштабу, орієнтації та афінних спотворень. 

Кроки для формування інформації про особливості в алгоритмах SIFT: 

1. Виявлення екстремуму в масштабі простору 

2. Локалізація ключових точок 

3. Визначення орієнтації 

4. Дескриптор ключових точок 
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Дескриптор – це ідентифікатор ключових точок, що виділяє її з іншої маси 

особливих точок. Своєю чергою, дескриптори повинні забезпечувати інваріантність 

знаходження відповідності між ключовими точками щодо перетворень зображень. 

Виходить наступна схема розв’язання задачі зіставлення зображень: 

1. На зображеннях виділяються ключові точки і їх дескриптори. 

2. За збігом дескрипторів виділяються відповідні один одному ключові 

точки. 

3. На основі набору відповідних ключових точок будується модель 

перетворення зображень, за допомогою якого з одного зображення можна отримати 

інше. 

 

У методі SIFT дескриптором є вектор. Як і напрямок ключової точки, 

дескриптор обчислюється на гауссіане, найближчому за масштабом до ключової 

точки, і виходячи з градієнтів в деякому вікні ключової точки. Перед обчисленням 

дескриптора це вікно повертають на кут напрямку ключової точки, чим і досягається 

інваріантність щодо повороту. 

 

 

Рисунок 1.21 — Дескриптор ключових точок 
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Кутовий детектор Харріса використовується для виділення особливостей. 

Точки екстремумів виявляються у характерних районах зображення. У локалізації 

ключових точок серед кандидатів вибираються точки шляхом порівняння кожного 

пікселя із сусідніми, шукаючи особливості. 

 

Метод SIFT не забезпечує розпізнавання об'єктів у реальному часі через 

дороге обчислення у виявлення особливостей та генерації описування ключових 

точок. 

 

1.2.2 Прискорення надійних ознак (англ. SURF - Speeded up robust features) 

Алгоритми SURF мають методи виявлення, подібні до алгоритмів SIFT. 

Різниця полягає в тому, що алгоритми SURF спрощують виявлення екстремумів 

масштабу-простору за допомогою змін дистрибуції замість використання фільтра 

Різниці Гауссова (англ. DoG - Difference of Gaussian). 

Метод SURF позитивно зарекомендував себе в задачах пошуку об'єктів на 

зображеннях, 3D реконструкції, при порівнянні зображень. 

 

Рисунок 1.22 — Робота алгоритму SURF 
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Метод вирішує два завдання — пошук особливих точок зображення і 

створення їх дескрипторів (описового елемента, інваріантного до зміни масштабу і 

повороту). Крім того, сам пошук ключових точок теж повинен володіти 

інверативністю, тобто повернений об'єкт повинен володіти тим же набором 

ключових точок, що і зразок. 

Виходить наступна схема розв’язання задачі зіставлення зображень: 

1. Отримання характеристик 

2. Визначенні  орієнтації та розміру 

3. Покоління дескриптора 

 

Дескриптор зображення генерується шляхом вимірювання градієнта 

зображення. Алгоритми SURF, які покладаються на дескриптор зображення, стійкі 

до різних перетворень зображення та порушення зображення оклюзіями. Попри 

скорочення часу на обчислення та узгодження функцій, у них виникають труднощі із 

розпізнаванням об'єктів у режимі реального часу у вбудованих системних 

середовищах з обмеженими ресурсами. 

 

1.2.3 Характеристики з прискореного тестування сегментів (англ. FAST - 

Features from Accelerated Segment Test) 

Кути вхідного зображення мають відмінні характеристики, які чітко 

відрізняють їх від пікселів які їх оточують. Надійне виявлення та відстеження кутів 

на зображеннях можливе навіть тоді, коли зображення мають геометричні 

деформації. 

Більшість алгоритмів розпізнавання об'єктів використовують кутову 

інформацію для отримання характеристик. Кутовий детектор Харріса, що 

використовується в методі SIFT, має хороші показники, але він не ефективний для 

розпізнавання об'єктів у реальному часі через тривалий час обчислення. 
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Рисунок 1.23 — Кутовий детектор Fast 

 

Кутовий детектор FAST в 10 разів швидший за кутового детектора Харріса без 

погіршення продуктивності. Він знаходить кути, досліджуючи коло з шістнадцяти 

пікселів навколо кутового кандидата. Цей кандидат визначається як кутовий, якщо 

інтенсивність певної кількості суміжних пікселів є вище або нижче інтенсивності 

центрального пікселя на певне значення. Отримані значення лежать на відмінних, 

контрастних областях зображення. 

1.2.4 Fast R-CNN 

Мережа Fast R-CNN приймає цілі зображення як вхідні дані та набір 

пропозицій об'єкта. Мережа спочатку обробляє все зображення з декількома 

згортаючими (англ. convolutional) та шарами об’єднання (англ. max pooling), щоб 

створити згорнуту карту характеристик. Потім для кожної об'єктної пропозиції шар 

об'єднання (англ. pooling) витягує функціональний вектор фіксованої довжини з 

карти характеристик. 

Кожен функціональний вектор подається у послідовності повністю з’єднаних 

шарів (full connected), які, нарешті, розгалужуються на два вихідних шари зближення 

(sibling output): один, який виробляє оцінки ймовірності (softmax) для класів та 

інший шар, який виводить чотири реально оцінили числа для кожного з класів. 
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Рисунок 1.24 — Fast R-CNN 

 

Fast R-CNN має ряд переваг: 

1. Вища якість виявлення, ніж R-CNN 

2. Навчання одноетапне 

3. Навчання може оновлювати всі шари мережі 

4. Для кешування характеристик не потрібно зберігати на диску 

 

 

1.2.5 You Only Look Once (YOLO) 

YOLO - це новий підхід для розпізнавання об'єктів. Попередня робота з 

виявлення об'єктів використовує класифікатори для розпізнавання. YOLO розглядає 

задачу з розпізнавання об'єктів як проблему регресії для просторово відокремлених 

обмежувальних частин та пов'язаних з ними ймовірностей класу. 

Модель Yolo була розроблена для нейронних мереж на основі DarkNet. 

DarkNet зберігає навчені коефіцієнти (ваги) у форматі, який може бути знайдений за 

допомогою різних методів на різних платформах.  



 31 

YOLO є одним із «підходів глибокого навчання» виявлення об’єктів. 

Алгоритми виявлення об'єктів за допомогою глибокого навчання можна 

класифікувати на дві групи. 

 Алгоритми на основі класифікації: Існують переважно два етапи роботи 

алгоритмів на основі класифікації. На першому етапі він вибирає велику кількість 

регіонів інтересу (ROI) на зображенні, де шанси на об’єкти високі. На другому етапі 

буде застосовано нейронну мережу згортки до цих регіонів для виявлення 

присутності об'єкта. Однією з проблем цього методу є те, що ми повинні виконати 

детектор в кожній з ROI, це виконується повільно і дорого в обчислюванні. Одним із 

прикладів такого типу алгоритму є R-CNN. 

 

 Алгоритми на основі регресії: У цьому алгоритмі немає вибору цікавого 

ROI на зображенні, замість цього він спрогнозує класи та обмежувальні поля для 

всього зображення відразу. Це робить виявлення швидшим, ніж алгоритми 

класифікації. Один з найвідоміших алгоритмів на основі регресії – YOLO. Детектор 

YOLO дуже швидкий, тому його застосовують в автомобілях, що рухаються 

самостійно, та інших програмах, де потрібно виявити об'єкти в реальному часі. 
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Рисунок 1.25 — YOLO 

Детектор YOLO може визначити клас об'єкта, його обмежувальне поле та 

ймовірність класу об'єкта в обмежувальній коробці. Кожне обмежувальне поле має 

такі параметри. 

 Центральне положення обмежувального поля на зображенні (bx, by) 

 Ширина коробки (bw) 

 Висота коробки (bh) 

 Клас об'єкта (c) 

 

Рисунок 1.26 — Обмежувальне поле 

Кожне обмежувальне поле пов'язане зі значенням ймовірності (pc), це 

ймовірність класу об'єкта в цьому обмежувальному полі. 

Як ми бачили раніше, YOLO розбиває зображення на кілька комірок, як 

правило, використовуючи сітку 19 × 19. Кожна комірка відповідає за передбачення 5 

обмежувальних коробок (у комірці може бути один або більше об'єктів). 
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Рисунок 1.27 — Зображення розбите на комірки 

 

Більшість обмежувальних полів у комірці може не мати об'єкта. Фільтрація 

цих обмежувальних комірок проводиться на основі ймовірності класу об'єктів pc. 

NMS (англ. Non-maximum Suppression) позбавить від небажаних обмежувальних 

коробок і залишаться лише граничні поля з найвищою ймовірністю. 

 

Рисунок 1.28 — Non-maximum Suppression (NMS) 

 

YOLO бачить усе зображення під час тренувань та тестування, тому воно 

неявно кодує контекстну інформацію про класи, так часто як вони з’являються. Fast 

R-CNN, топ метод розпізнавання, робить помилки фонових ділянок у зображенні для 
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об'єктів, оскільки він не може бачити ширший контекст. YOLO робить менше 

половини помилок фону у порівнянні із Fast R-CNN. 

 

1.2.6 Висновки використання різних методів 

Таблиця 1.1 —  Характеристики CNN-алгоритмів 

Алгоритм Характеристика Час 

прогнозування / 

зображення 

Обмеження 

CNN Розділяє зображення на 

кілька областей, а потім 

класифікує кожну область  

на різні класи. 

- Потрібно багато 

областей, 

щоб точно 

прогнозувати, а отже, і 

високий час 

обчислення. 

RCNN Використовує селективний 

пошук для генерування 

областей. Витягує близько 

2000 областей з кожного 

зображення. 

40-50 сек. Високий час 

обчислення, коли кожна 

область передається в 

CNN окремо. 

Fast RCNN Кожне зображення 

передається лише один 

раз до CNN і витягуються 

карти характеристик. 

Вибірковий пошук 

використовується на цих 

картах для створення 

прогнозів. 

Поєднує всі три моделі, 

що використовуються в 

RCNN разом. 

2 сек. Вибірковий пошук 

повільний, 

а значить, час 

обчислення все ще 

великий. 
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Faster RCNN Замінює вибірковий метод 

пошуку мережею 

пропозицій областей, що 

зробило алгоритм набагато 

швидшим. 

0.2 сек. Об'єктна пропозиція 

потребує часу, і 

оскільки існують 

різні системи, що 

працюють одна за 

одною, 

продуктивність 

систем залежить від 

того, як працювала 

попередня система. 

 

В першому розділі моєю метою було не навчити, а тільки познайомити Вас 

із технологіями які будуть застосовані в реальній системі в наступному розділі. 

Ми розглянули нейронні мережі, починаючи з будови перцептрона та 

сигмоїда, познайомилися з архітектурою нейронної мережі та різновидом її шарів, 

тільки зачепили техніки розпізнавання об’єктів та готові моделі з бібліотеки 

TensorFlow. 
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2 Розробка детектора на основі TensorFlow API 

 

2.1 Створення власного детектора на основі TensorFlow API 

Розпізнавання об'єктів —  це вміння виявити екземпляри певного класу, такі 

як: тварини, люди та багато іншого на зображенні чи відео. 

API виявлення об'єктів TensorFlow полегшує виявлення об'єктів за 

допомогою моделей виявлення об'єктів. 

Ми розглянемо процес навчання власного детектора об'єктів для тих класів, 

які нам потрібні. Наш детектор об'єктів зможе розрізняти чотири різні тварини 

(кіт, собака, кінь та лисиця). 

Переглянемо всі кроки, необхідні для створення нашого детектора від 

збирання даних аж до тестування нашого новоствореного детектора об'єктів. 

Необхідні кроки: 

Збір даних. 

Мітки даних. 

Створення TFRecords для навчання. 

Налаштування навчання. 

Навчальна модель. 

Тестування детектора об'єктів. 

 

2.1.1 Збір даних 

Перш ніж ми почнемо створювати детектор об'єктів, нам потрібні дані, які 

ми можемо використовувати для навчання. 

Для підготовки класифікатора нам потрібно багато зображень, які повинні 

сильно відрізнятися один від одного. Тому вони повинні мати різний фон, 

випадковий об'єкт та різні умови освітлення. 

Ви можете зробити фотографії самостійно або завантажити їх з Інтернету. 

Для свого детектора тварин я взяв близько 25 знімків кожної окремої тварини та 

25 знімків, що містять кілька тварин. 
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Рисунок 2.1 — Дані для тренування 

Ці зображення досить великі, тому що вони мають високу роздільну здатність, 

тому ми хочемо перетворити їх на нижчу якість, щоб навчальний процес пройшов 

швидше. 

2.1.2 Дані мітки 

Тепер, коли ми маємо свої зображення, нам потрібно перемістити близько 80% 

зображень у каталог object_detection/images/train та інші 20% у каталог 

object_detection/images/test. 

Для позначення наших даних нам потрібне якесь програмне забезпечення для 

маркування зображень. LabelImg - чудовий інструмент для маркування зображень. 

Він також вільно доступний на Github, і попередні версії можна легко завантажити. 

Після завантаження та відкриття LabelImg ви можете відкрити каталог навчань 

та тестування за допомогою кнопки «Відкрити каталог». 
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Рисунок 2.2 — LabelImg 

 

Для створення обмежувального поля можна використовувати кнопку 

«Створити RectBox». Після створення обмежувального поля та анотування 

зображення потрібно натиснути кнопку "Зберегти". Цей процес потрібно повторити 

для всіх зображень у каталозі навчальних та тестових даних. 

2.1.3 Створення TFRecords для навчання 

З позначеними зображеннями нам потрібно створити TFRecords, які можуть 

слугувати вхідними даними для тренування детектора об'єктів. Для створення 

TFRecords ми будемо використовувати два скрипти. А саме файли xml_to_csv.py та 

generator_tfrecord.py. 

Тепер ми можемо перетворити наші XML-файли в CSV, відкривши командний 

рядок і набравши: 

$ python xml_to_csv.py 

Команда створить два файли в каталозі зображень. Один називається 

test_labels.csv, а інший називається train_labels.csv. 

 

Тепер TFRecords можна створити, ввівши: 
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$ python generate_tfrecord.py --csv_input=images\train_labels.csv --image_dir=i

mages\train --output_path=train.record 

$ python generate_tfrecord.py --csv_input=images\test_labels.csv --image_dir=i

mages\test --output_path=test.record 

 

Ці дві команди генерують файл train.record та файл test.record, який може 

бути використаний для підготовки нашого детектора об'єктів. 

 

2.1.4 Налаштування навчання 

Останнє, що нам потрібно зробити перед навчанням, — це створити карту 

міток та файл конфігурації тренувань. 

 

Створення карти міток 

Карта мітки показує ідентифікатор до імені. Ми помістимо його в теку під 

назвою Training, яка знаходиться в каталозі object_detection. Карту міток для 

детектора можна побачити нижче. 

 

Ідентифікаційний номер кожного елемента повинен відповідати 

ідентифікатору, зазначеному у файлі create_tfrecord.py. 

 

Рисунок 2.3 — Файл create_tfrecord.py 
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Створення конфігурації для тренувань 

Тепер нам потрібно створити файл конфігурації для тренувань. Оскільки в 

колі моделі будемо використовувати faster_rcnn_inception, яку так само, як і 

багато інших моделей можна завантажити із github сторінки tensorflow/models, 

розпочнемо з моделі (quick_rcnn_inception_v2_pets.config), яку можна знайти в 

теці моделей. 

Скопіюємо файл у теку train, а потім відкриємо його за допомогою 

текстового редактора, щоб змінити кілька рядків у конфігурації. 

 

Рядок 9: замінимо кількість класів на кількість об'єктів, яку ми хочемо 

використовувати (в нашому випадку 4) 

Рядок 106: замінимо fine_tune_checkpoint на шлях файлу model.ckpt: 

fine_tune_checkpoint: 

"C:/Users/Gilbert/Downloads/USERNAME/models/research/object_detection/fas

ter_rcnn_inception_v2_coco_2018_01_28/model.ckpt" 

Рядок 123: замінимо input_path на шлях файлу train.records: 

input_path: "C:/Users/Gilbert/Downloads/USERNAME/models/research/object_

detection/train.record" 

Рядок 135: замінимо input_path на шлях файлу test.records: 

input_path: "C:/Users/Gilbert/Downloads/Other/models/research/object_detectio

n/test.record" 

 

2.1.5 Навчальна модель 

Для підготовки моделі ми будемо використаємо файл train.py, який 

знаходиться в теці object_detection/model_main. Скопіюємо його в теку 

object_detection, а потім відкриємо командний рядок і наберемо: 
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$ python model_main.py --logtostderr --model_dir=training/ --pipeline_config_pa

th=training/faster_rcnn_inception_v2_pets.config 

Якщо все було налаштовано правильно, тренування розпочнеться одразу. 

 

Приблизно кожні 5 хвилин поточний етап реєструється в Tensorboard. Ми 

можемо відкрити Tensorboard, відкривши другий командний рядок, перейшовши 

до теки object_detection та ввівши: 

$ tensorboard --logdir=training 

Відкриється вебсторінка з адресою localhost:6006. 

 

Детектор тестування об'єктів 

Щоб перевірити наш недавно створений детектор об'єктів, ми можемо 

використовувати код з мого останнього підручника з виявлення об'єктів 

Tensorflow. Нам потрібно лише замінити четверту комірку коду. 

 

2.1.6 Тестування детектора об’єктів 

Щоб перевірити наш недавно створений детектор об'єктів, ми можемо 

використовувати код для виявлення об'єктів TensorFlow. 

Тепер можемо запустити всі комірки, і побачимо нове вікно з відкриттям 

потоку камери. 

 

2.2 Настройка плати Arduino 

Arduino заснований на простому у використанні, гнучкому, апаратному та 

програмному забезпеченні. Він створений для художників, дизайнерів, інженерів, 

любителів та всіх, хто має найменший інтерес до програмної електроніки. 

Arduino відчуває навколишнє середовище, читаючи дані з різних кнопок, 

компонентів та датчиків. Вони можуть впливати на навколишнє середовище, 

керуючи світлодіодами, двигунами, сервоприводами, реле та багато іншим. 
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Проекти Arduino можуть бути автономними або вони можуть спілкуватися з 

програмним забезпеченням, що працює на комп’ютері (Обробка є 

найпопулярнішим програмним забезпеченням для цього). Вони можуть 

поговорити з іншими Arduino, Raspberry Pis, NodeMCU або будь-яким іншим. 

 

Чому вибирати саме Arduino? Arduino дійсно спрощує процес побудови 

електроніки програмованого проекту, що робить його чудовою платформою для 

початківців. Ви можете легко почати працювати над одним, без попереднього 

досвіду роботи з електронікою. 

Крім простоти Arduino, це також недорогий, крос платформний та 

відкритий код. Arduino Uno (найпопулярніша модель) базується на 

мікроконтролерах ATMEGA 16U2 Atmel. Випускається безліч різних моделей, які 

відрізняються розмірами, потужністю та технічними характеристиками. 

Arduino може зробити приголомшливу кількість речей. Вони є головним 

вибором для більшості 3D-принтерів. Їх низька вартість та простота використання 

означають, що тисячі виробників, дизайнерів, програмістів та творців зробили 

дивовижні проекти. 

Огляд електричних компонентів: 

 Макетна плата 

 Світлові діоди 

 Фоторезистор 

 Тактильний вимикач 

 Резистор 

 Джемпери 

 Двигуни 

 Servo-приводи 

 Та багато інших 

 

Налаштування Arduino 
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Перш ніж розпочати будь-який проект, вам потрібно під’єднати Arduino до 

вашого комп'ютера. Це дозволяє писати та компілювати код для виконання на 

Arduino, а також надає спосіб вашому Arduino працювати разом із комп'ютером. 

Встановлення програмного пакета Arduino у Windows 

Перейдіть на офіційний сайт Arduino та завантажте версію програмного 

забезпечення Arduino, відповідний для вашої версії Windows. Після завантаження 

виконайте вказівки для встановлення інтегрованого середовища розробки Arduino 

(IDE). 

Встановлення містить драйвери, тому теоретично у вас все встановиться 

одразу. Якщо це не вдається з якихось причин, спробуйте виконати наступні дії 

для встановлення драйверів вручну: 

 

Під’єднайтесь до плати та зачекайте, поки Windows розпочне процес 

встановлення драйверів. Через кілька моментів процес закінчиться невдачею, 

попри всі зусилля. 

Клацніть на меню "Пуск" > "Панель управління". 

Перейдіть до "Система та безпека" > "Система". Після запуску вікна 

системи відкрийте "Диспетчер пристроїв". 

У розділі "Порти (COM & LPT)" побачите відкритий порт під назвою 

"Arduino (COMxx)". 

Клацніть правою кнопкою миші на "Arduino (COMxx)" > "Оновити 

драйвер". 

Виберіть "Огляд програмного забезпечення драйвера на моєму комп'ютері". 

Перейдіть та виберіть файл драйвера Arduino під назвою ArduinoXX.inf, 

який знаходиться у теці "Драйвери". 

 

Запуск програмного забезпечення Arduino 

Тепер, коли встановлено програмне забезпечення та налаштовано ваш 

Arduino, перевірмо, чи все працює. Найпростіший спосіб зробити це за 

допомогою прикладної програми «Blink». 
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Відкрийте програму Arduino, двічі клацнувши іконку Arduino на вашому 

комп’ютері (./arduino в Linux). Переконайтесь, що плата підключена до 

комп'ютера, а потім відкрийте ескіз прикладу блимання світлодіодного сигналу: 

Код програми виглядає наступним чином: 

 

Рисунок 2.4 — Arduino скетч «Блимання світлодіода» 

 

2.3 Висновки до розділу 

Ми створили власний детектор тварин застосовуючи одну з моделей 

бібліотеки. TensorFlow API для виявлення об'єктів дозволяє створити власний 

детектор об'єктів за допомогою навчання. 

Детальніше ознайомитися із цими темами, можна по посиланню в самому 

кінці. 
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3 НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО ЗАПИСУ 

СПОРТИВНОГО МАТЧУ 

В цьому розділі ми розглянемо всі етапи розробки прототипу власної 

«розумної» камери для автоматизації процесів відеознімання спортивних матчів. 

Слово «розумна» взято в лапки, тому, що справді розумною її назвати не 

можна. Це скоріше камера-сталкер, яка вибирає об’єкт та за допомогою 

алгоритму штучного інтелекту переслідує його в межах свого бачення. 

Насправді прототип який ми розробимо можна використовувати не тільки 

для запису спортивних матчів, змінивши тип об’єкта який відстежуватиме 

алгоритм штучного інтелекту, «розумна» камера зможе відстежувати будь-які 

об’єкти (людей, транспорт, тварин та інші). 

Як я писав раніше, ця система є тільки прототипом, в системі є багато 

проблем як на інженерному так і на програмному рівні. Про всі проблеми системи 

я детальніше розкажу в останньому розділі. Всі з описаних недоліків системи 

можна виправити, про що я також розкажу нижче. 

3.1 Налаштування середовища розробки 

Коли йде розмова про штучний інтелект, data science та інші сучасні 

технології пов’язані з математикою, перш за все згадуються мови програмування 

R та Python. Саме вони найчастіше застосовуються в цих напрямках. На цих 

мовах виходять самі нові рішення та можна знайти саме більше прикладів в 

Інтернеті. 

Звісно можна застосовувати мови програмування .Net, Java, C та інші, але 

ми не будемо відходити від стандартів і всі наступні приклади, будуть написані на 

мові програмування Python.   

Почнемо з налаштування середовища для розробки. Ми будемо 

використовувати Python3, Pip, та Jupyter Notebook для написання коду. 

В більшості операційних системах встановлено Python версії 2.7 по 

замовчуванню, в той час як ми будемо використовувати останню версію, Python 3. 
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Не потрібно видаляти Python2.7 із вашого комп’ютера, ми можемо 

встановити Python3 поруч із Python2.7 і використовувати його за допомогою 

команди: 

$ python3 

Щоб встановити Python для MacOS скористайтесь командою нижче: 

$ /usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/inst

all/master/install)" 

$ brew install python3 

Pip – пакетний менеджер для Python, завдяки йому ми зможемо 

встановлювати потрібні нам бібліотеки. Щоб встановити Pip для MacOS, 

скористайтесь командою нижче: 

$ curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py 

$ python3 get-pip.py 

Тепер ми можемо встановити бібліотеку для Python. Для прикладу 

встановимо бібліотеку NumPy для роботи з одновимірними масивами даних. 

Виконаємо команду: 

$ pip install numpy 

Jupyter Notebook - це вебдодаток з відкритим кодом, який дозволяє 

створювати та обмінюватися документами, які містять живий код, рівняння, 

візуалізації та коментарі. Використання включає: очищення та перетворення 

даних, чисельне моделювання, статистичне моделювання, візуалізація даних, 

машинне навчання та багато іншого. Встановимо його за допомогою команди: 

$ pip install jupyterlab 

Тепер відкриємо в терміналі директорію із нашим проектом, та виконаємо 

наступну команду: 

$ jupyter notebook 
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Після виконання команди, відкриється браузер, в якому ми побачимо 

наступне вікно: 

 

Рисунок 3.1 — Jupyter Notebook в браузері 

Тепер можна створити новий файл для Python 3 в правому меню. Та 

розпочати роботу. 

3.2 Налаштування TensorFlow моделі для розпізнавання об’єктів 

Схожу тему ми розглядали в розділі 1.3, зараз же ми розглянемо створення 

та налаштування моделі саме для нашої задачі. Також ми будемо використовувати 

вже навчену модель, щоб не тратити час на навчання. 

Для початку нам потрібно встановити всі необхідні бібліотеки для 

подальшої роботи. Код нижче потрібно додати в наш проект за допомогою Jupyter 

Notebook, це і будуть перші лінійки нашого проекту. 

 

Рисунок 3.2 — Список необхідних бібліотек 

За допомогою Pip потрібно встановити наступні бібліотеки: 

$ pip install numpy, tarfile, tensorflow, zipfile, cv2, mathlotlib, PIL 
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Нас потрібно відкрити github сторінку tensorflow, та вибрати модель з якою 

ми працюватимемо, беручи до уваги швидкодію і точність, я для роботи вибрав 

модель ssd_inception_v2_coco_2017_11_17. Завантажимо архів моделі, перенесемо 

в директорію нашого проекту, та розархівуємо. 

Наступник кроком буде завантаження моделі в наш чинний код, відкриємо 

Jupyter Notebook, та напишемо наступний код: 

 

Рисунок 3.3 — Підключення моделі TensorFlow 

В коді ми можемо побачити назву моделі яку ми використовуємо, кількість 

класів і підключення файлу з назвою «mscoco_label_map.pbtxt», такого файлу в 

нас немає, а тому потрібно створити його зі шляхом our-

project/data/mscoco_label_map.pbtxt. У файл потрібно вставити наступний текст: 
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Рисунок 3.4 — Файл mscoco_label_map.pbtxt 

Файл описує класи які розпізнаватиме наш алгоритм. Це тільки частина 

можливих класів, повний список можна знайти на офіційному сайті COCO 

(Common Objects in Context). 

Запустивши код, ми не маємо побачити жодного результату, тому що це 

тільки частина фінальної роботи, але також якщо все зроблено вірно ми не 

побачимо жодних помилок, що не менш важливо. 

Ми будемо розпізнавати об’єкти на відеопотоці отриманого з вебкамери. В 

цьому нам допоможе бібліотека cv2. Також за допомогою цієї бібліотеки ми 

показуватимемо відео в екрані програми. 

 

Код отримання відео, розпізнавання об’єктів та відображення їх в програмі 

продемонстрований нижче. Наведено тільки частину реального коду: 

 

Рисунок 3.5 — Розпізнавання об’єктів з вебкамери 
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Запустивши програму, відкриється вікно з вебкамерою. Знайомі для 

алгоритму об’єкти будуть обведені різним кольором із позначенням класу 

об’єкта, для прикладу я позначений як Person, також писатиме впевненість 

алгоритму в цьому об’єкті. Об’єкти в яких алгоритм впевнений менш ніж на 50% 

не позначатимуть на екрані. Приклад роботи програми наведено нижче. 

 

Рисунок 3.6 — Розпізнавання об’єктів з вебкамери 

 

Ми завантажили навчанні дані з масиву даних COCO, тому наша програма 

розрізняє близько 90-то різних об’єктів, в той час як нам потрібно визначати м’яч 

на ігровому полі. Ми обмежимо визначення тільки одним об’єктом, прописавши 

id об’єкта м’яч та зробивши перевірку при визначенні. Наступний код вирішить 

цю задачу. 
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Рисунок 3.7 — Сортування виявлених об’єктів 

3.3 Вирахування кута повороту для камери 

Модель штучного інтелекту яку ми створили вище, розпізнає м’яч на відео з 

вебкамери, та описує його коробку (чотири точки). 

Взявши координати коробки, ми можемо вирахувати його центр. 

Вирахувати розташування центру відносно всього зображення – це і буде градус 

на який ми повинні повернути камеру. Вирахуваний кут запишемо в змінну 

current_angle, в майбутньому цей кут буде передано на платформу Arduino для 

подальшого повороту камери. Приклад коду зображений нижче. 

 

 

Рисунок 3.8 — Сортування виявлених об’єктів 

В цьому коді використано дивні цифри 115, 37. Річ в тому, що модель 

сервоприводу про який ми поговоримо в наступних розділах, повертається на 

115%, що і відповідає першій цифрі. Також поворот починається не з 0%, а з 37%, 

що і відповідає другій цифрі в нашому коді. 

 

3.4  Схема підключення Arduino та Сервоприводу 
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Розпізнавши м’яч на ігровому полі, наша система повинна повернути 

камеру в ту частину поля де відбувається гра (розміщений м’яч). 

Для цього ми повинні взаємодіяти з об’єктами реального світу, в нашому 

випадку із камерою. Для цього нам допоможе Arduino з яким ми познайомилися в 

розділі 1.4. Arduino отримає кут повороту із комп’ютера за допомогою USB-

кабеля, та передасть відповідну команду на сервопривід, який вже поверне камеру 

в потрібну сторону. 

Ми будемо використовувати компактну версію під назвою Arduino Nano з 

процесором ATMEGA328 нового покоління та сервопривід моделі 

Springrc SM-S431M з кутом повороту 115%, який працює від 5-6v та може 

підняти вагу до 15 кг. 

В нас буде розділене живлення для сервоприводу 5v від USB-кабеля, та для 

Arduino, який буде підключений до комп’ютера від якого отримуватиме живлення 

та отримуватиме дані щодо кута повороту камери. Схема виглядатиме наступним 

чином: 

 

Рисунок 3.9 — Схема підключення всіх компонентів системи 

Після того як ми об’єднали та спаяли всі компоненти системи, потрібно 

завантажити програму (sketch) виконання в Arduino, щоб він міг приймати дані з 

комп’ютера та повертати сервопривід. 
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Рисунок 3.10 — Програма (sketch) Arduino 

За допомогою метода Serial.available() ми перевіряємо чи поступають дані із 

комп’ютера, і зчитуємо їх командою Serial.parseInt(). 

Програму потрібно завантажити на Arduino, під’єднавши його USB-кабелем 

до комп’ютера. Детальніше переглянути процес можна в розділі 1.4. 

Готова система буде платформою, між камерою та штативом, вся система 

матиме наступний вигляд: 

 

 

Рисунок 3.11 — Платформа повороту камери на штативі 

Провівши деякий час за станком, вийшла платформа наступного вигляду: 
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Рисунок 3.12 — Готова платформа повороту камери 

Зверху та знизу платформи прикріплюються змінні елементи які 

дозволяються кріпити її для будь-якого сучасного штативу та камери. 

Кріплення виглядатиме наступним чином: 

 

Рисунок 3.13 — Кріплення платформи до штатива 

 

До платформи кріпиться коробочка від легендарного “Tic Tac” в якій 

знаходиться Arduino, та два USB-кабеля для живлення та комунікації із 

комп’ютером. 
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Рисунок 3.14 — Платформа повороту камери із підключеним Arduino 

 

3.5  Передавача кута повороту на Arduino 

На цей момент в нас готові всі складові. Налаштований та навчений 

алгоритм для розпізнавання об’єктів на спортивному полі, також розроблена, 

спаяна платформа для повороту камери. Залишилося тільки об’єднати дві частини 

разом. Ми вже написали програму для зчитування даних з комп’ютера на Arduino, 

залишилося їх туди передавати. Допишемо нашу Python програму. 

Для початку нам потрібно перевірити всі USB-порти на комп’ютері та 

знайти назву підключеного Arduino. Код виглядатиме наступним чином: 
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Рисунок 3.15 — Програма для отримання активних USB-портів 

Запустивши цю частину коду, ми отримаємо список активних USB-портів та 

їхні назви (Продемонстровано внизу рисунка). Червоним підкреслено потрібний 

нам USB-порт, це наша Arduino платформа. 

Знаючи назву порту, ми зможемо під’єднатися для зчитування та запису 

даних (в нашому випадку, для передачі кута повороту). 

Підключення виглядає наступним чином: 

 

Рисунок 3.16 — Встановлення з’єднання із портом 

Встановивши з’єднання з Arduino, передаємо йому дані (кут повороту). 

Цифру потрібно передавати в бінарному вигляді на Python це виглядає 

наступним чином: 

 

Рисунок 3.17 — Передача кута повороту з Python на Arduino 

Запустивши цю частину коду, наш сервопривід повинен повернутися на 

97%, тобто стати на свій центр. Можемо вирахувати це наступним чином. 
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115% — кут оберту сервоприводу. 

37%  — початок повороту. 

115 / 2 + 37 = 94.5, округляємо до 94 

Ми зробили всі підготовчі роботи і можемо використати цю лінійку коду 

для передачі вирахуваного раніше кута. 

Лінійку коду потрібно вставити в наявний код в наступному місці: 

 

Рисунок 3.18 — Передача кута повороту з Python на Arduino 

Також на початку роботи системи потрібно перевести камеру в центральне 

положення. Для цього потрібно додати лінійку коду на початок роботи алгоритму. 

Код матиме наступний вигляд: 

 

Рисунок 3.19 — Центральне положення камери при ініціалізації роботи 

алгоритму 

Ура! На даному етапі система закінчена і можемо переводити її з процесу 

розробки в процес тестування. 

 

3.6  Тестування та недоліки 

Запустимо систему та перевіримо її роботу. Як ми можемо бачити на 

зображеннях нижче, камера  повертається в ту сторону куди і я з м’ячем. На жаль 

немає можливості показати відео. 
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Рисунок 3.20 — Поворот камери вправо за об’єктом 

 

Рисунок 3.21 — Поворот камери вліво за об’єктом 

В кімнаті об’єкти занадто близько знаходяться до камери, чого не буде в 

реальній роботі. Перенесемо тестування на вулицю та отримаємо наступний 

результат. 

Алгоритм чудово відстежує людей та м’яч, також платформа швидко 

повертається за об’єктом. 

 

Результати показані на фото нижче. 

 

Рисунок 3.22 — Поворот камери вліво за об’єктом (на вулиці) 
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Рисунок 3.23 — Поворот камери вправо за об’єктом (на вулиці) 

Поговоримо про недоліки системи: 

3.6.1Сервопривід 

 Перш за все це сервопривід, в нього обмежений кут повороту, тільки 

115%, чого може не вистачити в реальних умовах. 

Сервопривід здійснює поворот не плавно, через це камеру трясе і картинка 

виходить не плавною. 

Рішення: замінити сервопривід дорожчою версією, яка краще виконуватиме 

поставлені задачі. 

 

3.6.2 Вебкамера 

При тестуванні системи використовувалася звичайне офісна вебкамера, з 

малим кутом огляду та поганою роздільною здатністю чого зовсім не достатньо 

для реальної системи. 

Рішення: замінити вебкамеру дорожчою та більш професійною версією. 

 

3.6.2 Алгоритм розпізнавання об’єктів 

Останнім важливим недоліком є алгоритм розпізнавання об’єктів, а якщо 

точніше, дані які використовувалися для його навчання. Ми використовували дані 

з масиву даних COCO, дані там є загальними, а тому спортивний м’яч зображений 

ідеальним в близькому розташуванні. В той час як м’яч під час ігри знаходиться 

далеко, завжди в русі, а тому більш схожий на розмиту оранжеву пляму. 

Рішення: підготувати більш реальні фото м’яча з ігри, та перевчити нашу 

модуль використовуючи ці дані, більше про процес можна дізнатися в розділі 1.3. 
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3.7  Висновки до розділу 

Система «розумної» камери, якій ми присвятили ввесь розділ є не чим 

іншим як прототипом можливої системи. На даному етапі система показує цікаві 

результати роботи в реальних умовах. Ми розглянули всі недоліки які присутні в 

системі та саме через них вихідне відео має погану якість, відставання за 

основною грою на полі, та вдосконаливши ці незначні недоліки, ми можемо куди 

якісніший фінальний продукт. 

Це розділ допоможе не тільки розібратися із процесом створення 

«розумної» камери для спортивних матчів. Ми розглянули ввесь процес розробки 

та поєднання роботи штучних мереж з об’єктами реального світу (камера), а тому 

використовуючи отримані знання із цього розділу, можна створити й інші 

системи. Такі як: «розумний» дрон, cablecam, камери нагляду із можливістю 

аналізувати об’єкти, двері із системою розпізнавання облич та багато інших. 
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