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РЕФЕРАТ 

 

Текстова частина бакалаврської роботи: 51 с., 0 табл., 19 рис., 1 дод., 15 джерел. 

  

ВИЯВЛЕННЯ, РОЗПІЗНАВАННЯ, МЕТОДИ РОЗПІЗНАВАННЯ 

АЛГОРИТМ КАСКАДУ ХААРА, СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ, ПІДРАХУНОК 

ОБ’ЄКТІВ.  

  

Об’єкт дослідження – процес розпізнавання обличчя і контурів тіла людини.   

Предмет дослідження – методи і алгоритми розпізнавання обличчя і 

контурів тіла людини.  .  

Мета роботи – підвищити ефективність контролю присутності людини в 

приміщенні в реальному часі.  

Методи дослідження – методи виявлення обличь, методи знаходження 

контурів та їх аналіз.   

Здійснено аналіз різних методів та алгоритмів розпізнавання та виявлення 

людини в приміщенні. 

Визначено найоптимальніший метод для досягнення мети проекту та 

програмні засоби.  

На основі результатів виконаних досліджень розроблено програмне 

забезпечення для виявлення та підрахунку осіб у реальному часі, або за 

допомогою відео. 

Упровадження розробленої схеми (методики) дозволяє відстежувати та 

рахувати кількість людей в приміщенні.  



3 

 

ЗМІСТ 

 

 ВСТУП............................................................................................................ 4 

1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМ РОЗПІЗНАВАННЯ ..………….. 6 

 1.1 Актуальність виявлення людини у відеопотоці ……………….…. 6 

 1.2 Проблеми розпізнавання об’єктів в відеопотоці …………………. 7 

 1.3 Системи розпізнавання контурів ………………………….……….. 8 

 1.4 Методи розпізнавання обличь у відеопотоці …………………….. 9 

 1.5 Алгоритм каскаду Хаара …………………………………………… 12 

 1.6 Програмні засоби для розпізнавання …………………………..…. 14 

2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ І АЛГОРИТМ …………………………..…. 17 

 2.1 Постановка задачі …………………………………………………. 17 

 2.2 Розробка моделі виявлення людини …………………………….. 18 

 2.3 Алгоритм виявлення ………………………………..……………. 19 

3 ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ …………………………….. 22 

 3.1 Бібліотека OpenCV …………………………………………………. 22 

 3.2 Розробка програми …………………………………………………. 26 

 3.3 Тестування програми ……………………………………………… 30 

ВИСНОВКИ........................................................................................................ 33 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ .................................................................................... 34 

  



4 

 

ВСТУП 

 

 

Актуальність виявлення та підрахунку людей у приміщенні в реальному 

часі полягає в тому, що наразі ці методи доволі застарілі. Зазвичай для підрахунку 

осіб використовуються різні інфрачервоні датчики які активуються після 

перетину людиною визначеного проміжку. Так як зараз інформаційна ера (відома 

як ера комп’ютерів або інформаційна епоха), у зв’язку з цим фактично усюди 

встановленні камери відеоспостереження особливо в приміщення. Якщо взяти 

наприклад наш університет «Державний університет телекомунікацій», то можна 

помітити, що у кожній аудиторії знаходиться відеокамера для спостереження за 

студентами. Тому підрахунок виявлених осіб є актуальною темою. 

Проблема знаходження та розпізнавання осіб у відеопотоці вважається 

однією з найскладніших завдань комп’ютерного зору. Існують декілька методів 

виявлення обличь людей присутніх у приміщенні. Але ці методи технічно доволі 

складні. Для спрощення методів зараз перспективним вважається застосування 

алгоритму Хаар каскаду. Для задачі визначення присутності людини потрібно 

визначити такі ознаки як обличчя і контору тіла людини. В основному складність 

виявлення обличь характеризуються такими причинами: 

дуже велику роль відіграє освітлення в приміщенні так як відблиски 

природного освітлення значно погіршують чіткість зображення; 

також значну роль відіграє площа яку потрібно охопити так як є велика 

варіація позицій обличь та їх розмірів. У зв’язку з варіацією розмірів, тобто якщо 

людина буде знаходитись достатньо далеко її буде знайдено детектором 

виявлення тіла людини. 

Заходження обличь людини підчас відео зйомки використовується в різних 

додатках (камера в телефоні), і ця задача є однією з основ комп’ютерного зору.  

Об’єкт дослідження – процес розпізнавання обличчя і контурів тіла людини.   

Предмет дослідження – методи і алгоритми розпізнавання обличчя і 

контурів тіла людини.  .  
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Мета роботи – підвищити ефективність контролю присутності людини в 

приміщенні в реальному часі.  

Методи дослідження – методи виявлення обличь, методи знаходження 

контурів та їх аналіз.   

Завдання дослідження: 

- проаналізувати існуючі методи, моделі, алгоритми та програмно-технічні 

комплекси для розпізнавання осіб; 

- розробити алгоритм знаходження осіб, який буде працювати і давати 

високу якість виявлення; 

- розробити програму виявлення та підрахунку осіб яких було знайдено у 

режимі реального часу. 

Наукова новизна справжнього дослідження полягає в спрощеній реалізації 

рішень, зв’язаних з комп’ютерним зором. 

Практична значущість полягає у подальших проведеннях досліджень різних 

методів виявлення людини та подальше використання Хаар каскаду для інших 

завдань комп’ютерного зору. 
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1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМ РОЗПІЗНАВАННЯ 

 

 

1.1 Актуальність виявлення людини у відеопотоці 

 

 

За останні роки виявлення та розпізнавання людини стало популярне в 

області досліджень комп’ютерного зору, що є одним з кращих і успішних 

застосувань аналіз зображення та розуміння на основі алгоритму. Проблема (у 

комп’ютерному зорі) може бути сформульована так: дано нерухомі або 

відеозображення, виділити та підрахувати одну або кілька осіб в приміщенні, 

використовуючи різі методи виявлення людей. Виявлення осіб може бути за 

допомогою: 

- Виявлення обличчя – це пошук обличчя на зображенні, або відеопотоці чи 

в реальному часі. 

- Виявлення тіла людини – це пошук контору людини для знаходження і 

відмічення її на зображенні, або відеопотоці чи в реальному часі. 

Хоча звичайні системи виявлення обличчя та тіла людини в основному 

покладаються на нерухомі знімки є значним зацікавленням у розробці надійних 

систем знаходження, які будуть діяти відео як вхід. Відслідковування людей 

викликало інтерес завдяки широкому розміщенню камер спостереження. 

Можливість автоматично знаходити обличчя в режимі реального часу з відео 

може допомогти з ідентифікацією людини за допомогою існуючої мережі камер 

спостереження. Однак пошук обличчя на відео можуть зазнавати суттєвих змін 

освітлення, тим самим погіршуючи продуктивність більшості систем. Є дві 

відмінні характеристики відео - це наявність: 

1) великої кількості кадрів одних і тих же предметів; 

2) тимчасова інформація. 

Кілька кадрів можуть забезпечити варіацію поз в якій перебуває людина, що 

дозволяє правильно вибрати кадр хорошої якості (наприклад, високоякісне 
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зображення обличчя) для високої ефективності знаходження. Тимчасова 

інформація у відео розглядається як інформація, вбудована в динамічний рух 

обличчя у відео. 

 

 

1.2 Проблеми розпізнавання об’єктів в відеопотоці 

 

 

Загальна концепція знаходження обличчя на основі відео охоплює всі типи 

виявлення обличчя у будь-яких відеоданих. Однак виявлення обличь у 

відеоспостереженні є складнішим ніж типове знаходження обличчя на основі 

відео з наступних причин: 

- Варіації пози: Неможливо змусити суб’єкта співпрацювати та дивитися в 

камеру або знаходитись постійно в одному положенні. 

- Варіанти освітлення: Системи спостереження часто встановлюються у 

відкритих місцях де варіації природного освітлення (наприклад, яскраве сонячне 

світло) та тіні погіршують якість зображення обличчя. 

- Низька роздільна здатність: системи спостереження використовують 

широке поле зору для покриття великого фізична зона. Тому розмір обличчя, що 

з’являється у відеокадрах, є невелике. 

Через труднощі при одночасному обробці всіх перерахованих вище 

варіантів у відео спостереження, для наукових цілей прийнято використовувати 

набір відеоданих із обмеженою кількістю варіацій (наприклад, варіації пози або 

освітлення) [1] [2]. 
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1.3 Системи розпізнавання контурів 

 

 

Система розпізнавання контурів зазвичай складається з модулів: 

1) сегментація даних (зображень); 

2) вилучення особливостей з даних; 

3) розпізнавання контурів. 

Перший модуль (сегментація) використовується для розділення форми тіла 

у відеокадрах і створення аналогічних бінарних зображень. 

Другий модуль (вилучення функції) використовується для розрізнення між 

різними аспектами форми тіла і відображати їх на дисплей. 

Останній модуль, як правило, використовує класифікатори і регресійні 

методи для розпізнавання. 

Моделі розпізнавання зазвичай спочатку навчаються на вибірці даних, а 

потім використовуються виявити діяльність щодо даних вхідних зображень у 

реальному часі. Орієнтуємось на другий модуль сегментації оскільки він описує 

форми тіла, необхідні для характеристики, видобуток та ефективний підхід 

сегментації впливає на точність розпізнавання. Існуючі підходи до сегментації 

можуть класифікувати за трьома видами зображувальних заходів, а саме: руху, 

зовнішнього вигляду або форми. Більше того, безконтекстні часові методи, на 

відміну від методів з тимчасовою перспективою, загальна людська модель 

застосовується до всіх відеокадрів. Тобто, навчання або оновлення людської 

моделі у поточному кадрі використовується менша кількість попередніх кадрів. 

Сегментація на основі руху призначена для ідентифікації тіла людини на 

зображенні з допомогою послідовності кадрів. Зміни виявляються за різницею 

зображень або оцінкою попереднього зображення до наступного. Сегментаційні 

методи, засновані на зовнішності. Ці підходи функціонують у два етапи. 

Спочатку, потрібно розробити модель зовнішності людини, яка буде використана 

для диференціації тіла від фону, а потім вилучити пікселі з зображення, які 

відповідають моделі зовнішності людини. 
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Цей метод спочатку будується для кількох людей, а потім використовується 

для розрізнення фону та тіла один від одного в зображення. Більше того, методи 

сегментації на основі форми на відміну від зовнішніх методів припускають, що 

структура тіла відрізняється від інших об’єктів у кадрі. 

Підходи на основі руху, такі як підходи, що базуються на потоці векторів 

[3], розрізнення зображення та зовнішній вигляд далі були поділені на дві 

підкатегорії: 1) тимчасові безконтекстні методи, наприклад класифікатори 

AdaBoost та дискретні класифікатори косинусів; 2) часові контекстні методи які 

містять кольорові гістограми [4], та їх комбінацію. 

Третя категорія – це форма, що також класифікується дві підгрупи: 

1) часові контекстні методи, засновані на нейронних мережеве навчання за 

допомогою силуетів, узгодження шаблонів , та гістограми орієнтованих градієнтів 

[5]; 

2) часові контекстні методи, які включають розподіл точок та моделі 

активної форми [6]. 

Вищеописані підходи мають певні обмеження. Вони або страждають від 

того, що не можуть помітити нерухомі частини тіла, наприклад, в підходах, 

заснованих на русі, або вони вимагають попереднє знання для побудови моделі 

людини, наприклад, дві вищеописані категорії потребують наглядового навчання 

заздалегідь побудувати модель людини. 

 

 

1.4. Методи розпізнавання обличь у відеопотоці 

 

 

Розпізнавання осіб є одним із завдань розпізнавання образів. Такі проблеми 

не мають точного аналітичного рішення. Основна ідея розпізнавання людського 

обличчя полягає в тому, щоб ідентифікувати інформативні особливості 

зображення, кодувати і порівнювати, закодовану особу з базою даних. У 
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найзагальнішому випадку алгоритм вирішення задачі розпізнавання людського 

обличчя по зображенню складається з наступних етапів: 

- виявлення факту присутності особи людини на зображенні і вибір цієї 

особи; 

- розпізнавання і опис ключових рис обличчя (таких як очі, ніс, брови, рот). 

Метод Віоли-Джонса дозволяє виявляти об’єкти на зображеннях в 

реальному часі. Цей метод добре працює при спостереженні об’єкта під 

невеликим кутом, приблизно до 30  . Точність розпізнавання при використанні 

цього методу частково досягає більш 90%, що є гарним результатом. Однак при 

куті відхилення більше 30   ймовірність розпізнавання різко падає. З огляду на цю 

особливість, неможливо знайти людину під будь-яким кутом. 

Цей метод дозволив здійснити вибір особи в зображеннях в реальному часі 

в практичних додатках, таких як цифрові камери і програмне забезпечення для 

управління фотоальбомами. Детектор особи Віоли-Джонса заснований на трьох 

основних принципах: 

- Інтегроване уявлення зображень Хаара, яке дозволяє швидко розрахувати 

необхідні функції; 

- метод побудови класифікатора на основі алгоритму AdaBoost; 

Є методом об’єднання класифікаторів в каскадну структуру. Ці ідеї 

дозволяють швидко шукати обличчя на зображенні в режимі реального часу. 

Переваги: 

- висока швидкість виявлення об’єктів; 

- висока ймовірність точного виявлення особи (понад 90%) для фронтальних 

зображень і спостережень за об’єктом під невеликим кутом; 

- низька ймовірність помилкового виявлення особи. 

Недоліки: 

- завеликий час навчання; 

- за умов великого кута нахилу голови ймовірність виявлення особи різко 

зменшується; 

- чутливість до умов освітлення. 
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Алгоритми на основі штучних нейронних мереж. Перевага використання 

штучних нейронних мереж для виявлення осіб полягає в здатності навчати 

систему виділяти ключові характеристики осіб в навчальних вибірках. Нейронні 

мережі дають можливість отримати класифікатор свердловин, що моделює 

складну функцію розподілу зображень. Завдання класифікації, таким чином, 

неявно визначають ключові ознаки в мережі, визначають значимість ознак і 

систему взаємозалежностей між ними. Серед нейронних мереж для вирішення 

задач розпізнавання образів найчастіше використовуються багатошарові 

персептрони з поширенням помилок, радіальні базисні мережі і згорткові 

нейронні мережі [7]. Нейронні мережі можуть бути успішно використані для 

виділення осіб на зображеннях і перевірки особистості по обличчю. Якість 

розпізнавання знижується зі збільшенням кількості прогнозованих класів. 

Недоліки: 

- Додавання нового еталонного особи в базу даних вимагає повної 

перенавчання мережі по всьому набору; 

- досить тривала процедура навчання 

Метод опорних векторів заснований на тому, що йде пошук лінійного 

розподілу класів. Метою навчання більшості класифікаторів є мінімізація 

помилки класифікації на тренувальному наборі. На відміну від цього, 

використовуючи векторний еталонний метод, можна побудувати класифікатор, 

який мінімізує верхню оцінку очікуваної помилки класифікації. 

Застосування векторного еталонного методу до задачі виявлення особи 

полягає в пошуку гіперплазії в просторі ознак, який відокремлює клас зображень 

особи від зображень, що не відносяться до особи. Можливість лінійного поділу 

таких складних класів, як класи особи і особи, малоймовірна. Одна класифікація з 

використанням опорних векторів дозволяє використовувати апарат ядерної 

функції для неявного конструювання векторів ознак в просторі потенційно більш 

високого виміру, в якому класи можуть бути лінійно розподілені. Неявне 

проектування за допомогою ядерних функцій не ускладнює обчислення, що 
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дозволяє успішно використовувати лінійний класифікатор для лінійно 

неподільних класів [8, 9]. 

Існує два типи помилок, які можуть виникнути в результаті вибору системи 

особи: вибір без обличчя і помилкове виявлення (вибір без особи). Через 

наявність двох типів помилок, є два основних параметри, які характеризують 

продуктивність 29 алгоритмів виявлення осіб: рівень виявлення, який показує 

відсоток виявлених осіб та рівень помилкового вибору, рівний загальній кількості 

помилкових виявлень. Суть методу полягає в тому, щоб знайти гіперплазію, що 

розділяє два класи. В цьому випадку з усіх можливих гіперплазій, які поділяють 

два класи, необхідно вибрати таку відстань до якої від кожного класу було 

максимальним [10]. 

Переваги: 

- Дуже висока стійкість до перепідготовки. 

- Можливість знизити чутливість до шуму за рахунок зниження точності. 

Однак для знаходження найкращого відповідності цим параметрам потрібно 

точне налаштування. 

- Висока швидкість в порівнянні з нейронними мережами. 

Недоліки: 

- Точність методу поступається нейронними мережам 

 

 

1.5 Алгоритм каскаду Хаара 

 

 

Багато підходів, заснованих на машинному навчанні, мають перевагу в 

тому, що обчислювально ефективніше виявляти об’єкти, хоча загальні детектори 

часто ефективніше з точки зору локалізації, масштабу та форми [11]. 

Класифікація Хаара - це технологія на основі дерев, де на етапі тренінгу 

створюється статистичний посилений каскад відхилень. 
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Для виявлення обличчя використовуються фронтальне обличчя та обличчя 

Хаар-подібні каскади після перетворення зображень кадру в масштаб зображення. 

Далі обличчя ізолюється від навколишнього, щоб витягти та зберігати 

особливості з обличчя, цей документ має точний вихід на бічній частині обличчя, 

яка демонструє 80% позитивної форми точності, як пороговий рівень граничної 

величини повністю залежить від згаданого раніше ключового фактора 

розпізнавання обличчя, який використовується для навчання моделі 

розпізнавання зображень із подібними ознаками. Загальні зображення обличчя, 

що зберігаються в базі даних, припадає близько 2000 р., Приймаються як вхідні 

дані для розпізнавання однакового обсягу даних; ця формація дала 99% точності, 

оскільки логіка викладена у вигляді локальної форми двійкового шаблону У 

змінній локального середовища загальний вихід базується на послідовних 

алгоритмах та різних моделях бінарних шаблонів як ключових для кращої 

точності. 

Для навчання Haar в OpenCV доступні чотири способи прискорення: Real 

Adaboost, Diskret Adaboost, Logitboost і Gentle Adaboost. Те, що класифікація 

Хаара використовує каскад відхилення, означає, що підсумковий класифікатор 

складається з каскаду простих класифікаторів, і область, що цікавить, повинна 

пройти всі етапи цього каскаду. Порядок вузлів часто розташовується за 

складністю, так що багато кандидатів на функцію виключаються достроково, 

економлячи значний час обчислення [11]. 

 

Рисунок 1.1 - Крайові особливості 

 

Рисунок 1.2 – Особливості лінії 
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Рисунок 1.3 – Особливості центрального розбору 

Ці характеристики, подібні до Хаара-вейвлет, обчислюються додаванням 

світлих областей та відніманням темних областей [11].  

Коли програма запущена, по зображенню розміщується область різного 

розміру, обчислюючи суми піксельних значень на основі цих функцій, 

використовуючи цілісні зображення, та застосовує навчений каскад відхилення. 

 

 

1.6 Програмні засоби для розпізнавання 

 

 

Для розробки системи розпізнавання можна використовувати такі програмні 

засоби, та мови програмування: 

- Мова програмування Java; 

- Програма MATLAB; 

- Мова програмування Python. 

Java – це строго типізована об’єктно-орієнтована мова програмування, 

розроблена Sun Microsystems (згодом придбаний Oracle). Мова і основні реалізації 

його технології, розроблені спільнотою, організованим в рамках Java Community 

Process, ліцензуються за ліцензією GPL. Права на товарний знак належать 

корпорації Oracle. 

Програми Java зазвичай можуть працювати на будь-якій комп’ютерній 

архітектурі, для якої існує реалізація віртуальної Java-машини. [12]. 

Програми Java перетворюються в код Java, який виконується віртуальною 

машиною Java, обробляє код і передає апаратні інструкції як інтерпретатор. 

Перевага цього типу виконання програм полягає в повній незалежності коду 

від операційної системи і апаратного забезпечення, що дозволяє запускати 
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додатки Java на будь-якому пристрої, для якого існує відповідна віртуальна 

машина. Ще однією важливою особливістю технології Java є гнучка система 

безпеки, в якій виконання програми повністю контролюється віртуальною 

машиною. Будь-яка операція, яка перевищує повноваження програми, викликає 

негайне переривання. 

MATLAB – це середовище і мова технічних розрахунків, розроблена 

компанією MathWorks. 

MATLAB – програмування високого рівня, яка включає в себе структури 

даних на основі матриці, об’єктну орієнтацію і інтерфейси для інших програм. 

Унікальні ф MATLAB: 

- Повна структура для розробки систем та навчальних алгоритмів з 

штучним інтелектом на великих даних для машинного зору, обробки сигналів, 

систем управління та аналізу текстових даних. 

- Розробка вбудованих алгоритмів за допомогою моделювання та 

автоматичної генерації коду для систем управління та обробки сигналів. 

- Створення стендів на базі приладів і пристроїв збору даних для 

автоматизації тестування та регресійного тестування. 

- Моделювання через системи диференціальних рівнянь в числових і 

символьних формах, статистичне моделювання та математична оптимізація. 

- Розгортання алгоритмів на призначених для користувача машинах, 

корпоративних серверах і веб-ресурсах у вигляді програм або бібліотек. 

- Використання скриптової мови в Simulink дозволяє автоматизувати 

широкий спектр завдань. Simulink - це середовище для динамічного 

міждисциплінарного моделювання складних технічних систем та основний 

інструмент модельно-орієнтованого проектування. 

Python – це високорівнева об’єктно-орієнтована мова програмування, 

створена Гвідо ван Россум в 1991 році. [14] Python встановлює читабельність на 

високому рівні, і це робить його корисним як для програмістів. Python є 

кросплатформним, що означає, що ви можете запускати його на всіх основних 

платформах. Python має велике співтовариство розробників, які допомагають 
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поліпшити і внести свій вклад в мову. В даний час основною реалізацією Python, 

CPython, управляє Python Software Foundation, некомерційна організація, що 

займається розробкою і підтримкою стандартів Python. 

Python дає можливість швидко розробляти проекти, і в той же час 

підтримувати їх. Python зазвичай використовує менше рядків коду, ніж інші 

об’єктно-орієнтовані мови, такі як C ++ і Java, і має простий і легкий синтаксис. 

Просте "Привіт, світ!" може бути зроблено тільки з одним рядком коду. 

Нижче наведені важливі особливості програмування Python: 

- Він підтримує функціональні та структуровані методи програмування. 

- Він може використовуватися як сценарій мови або може бути зібраний в 

байт-код для створення великих додатків. 

- Він забезпечує дуже високі рівні динамічних типів даних та підтримує 

динамічну перевірку типів. 

- Підтримується автоматичне очищення пам’яті. 

- Його можна легко інтегрувати за допомогою C, C ++, COM, ActiveX, 

CORBA та Java. 

Найбільша сила Python - це величезна колекція стандартних бібліотек, які 

можна використовувати для таких цілей: 

- Машинне навчання; 

- Додатки з графічним інтерфейсом; 

- Веб-фрейми; 

- Обробка зображень; 

- Тестові рамки; 

- Мультимедіа; 

- Наукові обчислення; 

- Обробка текстів. 
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2  ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ І АЛГОРИТМ 

 

 

2.1 Постановка задачі  

 

 

Створити систему розпізнавання для відстежування студентів які присутні 

приміщенні. Це завдання буде виконуватися з допомогою мови програмування 

Python та відкритої бібліотеки OpenCV. Дана система повинна розпізнавати 

людей в режимі реального часу або у відеопотоці, без урахування їх як осіб, та 

підраховувати їх кількість.  

Дана система повинна вирішувати такі задачі: 

1. Виявлення людини у відеопотоці; 

2. Знаходження обличь у відеопотоці; 

3. Підрахунок знайдених людей, або їх обличь; 

4. Система повинна працювати у режимі реального часу. 

Матеріали виконання завдання: 

1. Мова програмування Python; 

2. Відкрита бібліотека OpenCV; 

Данна система може бути використана в основному в комерційних закладах 

де потрібен підрахунок кількості людей, наприклад в магазинах або розважальних 

центрах тощо, в моєму випадку контроль присутності в аудиторії університету. 

Система має перспективи застосування в системах автоматичного контролю за 

кількістю людей в громадському місці на період пандемій та епідемій, 

обмежуючи допустиму кількість осіб в конкретних місцях, таких, як торгівельні 

центри, транспорт, державні установи, лікарні, ресторани тощо. 
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2.2 Розробка моделі виявлення людини 

 

 

Технічним об’єктом моделювання є система контролю присутності. За 

своєю структурою система контролю присутності може бути розділена на деякі 

блоки. Ці блоки розділені за характером виконуваних операцій для системи 

розпізнавання. 

У даній моделі використовується такі блоки: 

1. Блок вводу; 

2. haarcascade_fullbody.xml - Бібліотека OpenCV яка допомагає 

виявити тіло людини за допомогою алгоритму Хаар какскаду; 

3. haarcascade_frontalface_default.xml - Бібліотека OpenCV яка 

допомагає виявити обличчя людини за допомогою алгоритму Хаар 

какскаду; 

4. Алгоритм виявлення та підрахунку кількості обличь та тіл 

людини; 

5. Блок виводу. 

Данна модель представлена на рисунку 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Модель контролю присутності 

 



19 

 

Розглянемо модель контролю присутності детальніше. Блок вводу 

відповідає за вчасне та якісне постачання кадрів з відеопотоку до об’єктів з 

подальшою їх обробкою. За допомогою блоку вводу буде виконуватись керування 

камерою. Об’єкт, що отримує взятий кадр обробляє його для успішної обробки 

його каскадами, та пропускає його спочатку через каскад знаходження тіла 

людини, а потім його обличчя, що дозволяє збільшити вірогідність правильного 

розпізнавання людини на кадрі. Отримавши результати, система підраховує 

кількість знайдених об’єктів, а також прив’язує до них блоки, що показують 

місцезнаходження об’єкта. Потім готовий оброблений кадр видається, як 

результат, на екрані користувача. 

 

 

2.3 Алгоритм виявлення 

 

 

Згідно завданню розробимо алгоритм виявлення людини її обличчя та 

підрахунку кількості знайдених об’єктів. На рисунку 2.2 представлений алгоритм 

програми. 
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Рисунок 2.2 – Алгоритм програми 

Розглянемо алгоритм більше детально. Після запуску модуля програма починає 

підключати потрібні їй бібліотеки та модулі. Далі програма створює об’єкт, 

відповідальний за роботу відеопотоку, а також запускає запис камери або 

готового відео в буфер об’єкта. Наступним кроком система бере поточний кадр з 

відео. Цей кадр конвертується з кольорового зображення у чорно-біле. Завдяки 

цьому програма розпізнає об’єкти за яскравістю пікселів. Отримавши чорно-білий 
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кадр, він проходить через каскад, в якому визначається, де на кадрі присутні 

об’єкти, в даному випадку – люди. Після пошуку людини система намагається 

знайти також обличчя людини для ситуацій, коли на камеру видно лише верхню 

частину тіла. Знайдені блоки об’єктів людини та обличчя людини зв’язуються між 

собою та передаються до подальшої обробки. Згідно кількості знайдених об’єктів 

вираховується загальна їх кількість (окремо форми тіла людини та обличчя 

людини). Далі програма показує поточний кадр, в якому показана кількість 

знайдених обличь та форм тіла людини. Цикл працює до тих пір, поки не 

натиснута клавіша виходу з програми. 
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3  ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ 

 

 

3.1 Бібліотека OpenCV 

 

 

Бібліотека комп’ютерного зору з відкритим кодом створена компанією Intel. 

Вона включає понад 2500 алгоритмів, в яких є як класичні, так і сучасні 

алгоритми комп’ютерного зору та машинного навчання. Ця бібліотека має 

інтерфейси на різних мовах, включаючи Python, Java, C ++ та Matlab. 

OpenCV написана мовою високого рівня (C / C ++) і містить алгоритми: 

інтерпретації зображень, калібрування камери відповідно до стандарту, усунення 

оптичних спотворень, визначення схожості, аналізу руху об’єкта, визначення 

форми об’єкта та відстеження об’єкта, сегментація об’єкта, розпізнавання жестів. 

OpenCV-Python - це бібліотека прив’язок Python, призначена для вирішення 

проблем комп’ютерного зору. 

Python - це мова програмування загального призначення, створений Гвідо 

ван Россум, який став дуже популярним дуже швидко, в основному завдяки своїй 

простоті і легкості читання коду. Це дозволяє програмісту висловлювати ідеї в 

меншій кількості рядків коду без зниження читабельності. 

OpenCV-Python використовує Numpy - високо оптимізовану бібліотеку для 

числових операцій з синтаксисом в стилі MATLAB. Всі структури масиву 

OpenCV конвертуються в масиви Numpy. Це також полегшує інтеграцію з іншими 

бібліотеками, які використовують Numpy, такими як SciPy і Matplotlib. 

Встановлення бібліотеки OpenCV буде складатися з декількох кроків: 

- Встановлення модулей Python; 

- Встановлення віртуального середовища; 

- Встановлення OpenCV, jupyterlab, numpy, matplotlib які знадобляться 

для використання opencv; 

- Тестуємо підключення бібліотеки. 
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Python скачуємо з офіціального сайту 

«https://www.python.org/downloads/» Рисунок 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Офіціальний сайт Python 

 

Віртуальне середовище нам потрібне для того, щоб для кожного окремого 

проекту була своя "кімната" зі своїми версіями встановлених бібліотек, які не 

залежатимуть від інших проектів і плутатися між собою[15]. Для цього будемо 

використовувати pip. Він встановлюється разом з Python але його потрібно 

оновити за допомогою команди «python -m pip install --upgrade pip», до речі ці 

команди вводяться в командному рядку Windows. 

 

https://www.python.org/downloads/
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Рисунок 3.2 – Оновлення pip 

 

Після оновлення pip встановлюємо віртуальне середовище використовуючи 

таку команду «pip install virtualenv». 

 

 

Рисунок 3.3 – Встановлення віртуального середовища 

 

Після встановлення віртуального середовища встановлюємо OpenCV, дана 

команда виглядає так «pip install opencv-python». Також доповненням до данного 

пакету є numpy який встановлюється одразу. 
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Рисунок 3.4 – Встановлення OpenCV 

 

Додатково установимо matplotlib «pip install matplotlib». Бібліотека 

matplotlib - це бібіліотека двовимірної графіки для мови програмування python. 

 

 

Рисунок 3.5 – Установка бібліотеки matrolib 

 

Тепер потрібно перевірити чи встановилась бібліотека OpenCV для цього 

відкриваємо Python та пишемо код зображений а рисунку 3.6, та запускаємо 

програму. 
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Рисунок 3.6 – Код перевірки 

 

 

Рисунок 3.7 – Результат перевірки 

 

Отже як ми бачимо на рисунку 3.7 бібліотека встановлена успішно та готова 

до роботи. 

 

 

3.2 Розробка програми  

 

 

Для початку запускаємо Python та створюємо новий модуль. Спочатку 

підключаємо бібліотеки. 

Після підключення бібліотек, підключаємо Хаар каскад який допоможе 

знаходити обличчя та тіло людини. Дані каскади знаходяться в відкритому 

доступі та використовуються з допомогою бібліотеки OpenCV. 

Наступним кроком потрібно підключити камеру яка буде працювати в 

реальному часі, з допомогою якої буде знаходитись людина. 
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Нуль в душках означає, що ми використовуємо відеокамеру яка під’єднана а 

даний час. Якщо нам потрібно знайти об’єкти на відео то в душках ставимо 

одинарні лапки та пишемо повну назву файлу наприклад. 

Після підключення камери або завантаження відео починається цикл. 

Першим кроком ми беремо перший кадр з відео та конвертуємо його у чорно-

білий колір. 

Тепер ми повинні назвати нашу класифікаторну функцію, передавши їй 

деякі дуже важливі параметри, такі як масштабний коефіцієнт та кількість 

виявлених сусідів який відповідає за точність знаходження. 

Після того як ми знаходимо тіло людини ми повинні обвести його 

прямокутною рамочкою фіолетового кольору. 

Уданому шматку коду числа 220,0,220 відповідають за фіолетовий колір. 

Далі створюємо класифікаційну функцію завдяки якій буде вестись пошук 

обличчя. 

minSize відповідає за мінімальний розмір прямокутника, який вважається 

особою. 

Після знаходження обличчя код нижче відповідає за обведення обличчя у 

синій квадрат. 

Кількість знайдених людей та обличь буде відображатись у лівому 

верхньому куті. Це зроблено тому що якщо людина буде знаходитись близько її 

розпізнає за обличчям, у випадку якщо вона знаходиться далеко буде виділяти 

усю людину. 

Щоб завершити цикл та закрити програму треба натиснути ESC. 

У даному випадку при натисканні ESC за допомогою оператора if ми 

виконуємо команду break та виходимо з циклу. Вимикається камера та 

заккривається вікно програми. 

Так як ми розібрали програму по частинам нижче представлений повний 

код програми виявлення та підрахунку людини: 
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Короткий лістинг файлу haarcascade_frontalface_default.xml 

 

 

Рисунок 3.8 – Лістинг haarcascade_frontalface_default.xml 
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Короткий лістинг файлу haarcascade_fullbody.xml 

 

 

Рисунок 3.9 – Лістинг haarcascade_fullbody.xml 
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3.3 Тестування програми 

 

 

Після завершення написання коду виконаємо його тестування. Заходимо до 

програми Python IDLE та запускаємо код програми. 

 

 

Рисунок 3.10 – Запуск консолі Python 

 

Як видно на рисунку 3.10 при запуску програми помилки не було і програма 

запустилась коректно. 
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Рисунок 3.11 – Приклад знайдених обличь 

 

На знімку який представлений вище можна побачити результат роботи 

детектора знаходження обличь який працює та виділяє обличчя у синю рамочку. 

Також можна побачити, що програма порахувала у даному випадку кількість 

знайдених обличь. 

 

 

Рисунок 3.12 – Кількість знайдених об’єктів 

 

Також на екрані є інформація для виходу з програми зроблена для того, щоб 

людина яка не дивилась код програми знала як коректно завершити програму. 

 

 

Рисунок 3.13 – Інформація для виходу з програми 
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Далі потрібно перевірити працездатність виявлення людини у повний ріст в 

тому випадку якщо виявити обличчя не є можливим бо вона знаходиться дуже 

далеко. Для перевірки виявлення людини в повни ріст я використав відеоролик. 

 

 

Рисунок 3.14 – Виявлення людини у поний ріст 

 

На даному рисунку можна побачити, що програма знайшла та порахувала 

п’ятьох людей. Але програма має вразливість до оклюзії, це можна побачити на 

прикладі людини за знаком, яку програма не виявила. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Дослідивши проблему виявлення та підрахунку людей в приміщенні, було 

створено програмне забезпечення яке шукає обличчя та цілу людину, виділяє та 

рахує кількість знайдених об’єктів. Але дана програма має деякі проблеми з 

оклюзією. 

Для аналізу та дослідження методів виявлення людини у приміщенні, була 

проаналізована література із різних книжок, статей та електронних ресурсів, 

також виконувались такі порівняльні характеристики, як простота реалізації, 

ефективність та надійність. В результаті серед проаналізованих методів най 

оптимальнішим варіантом виявився алгоритм Хаар каскаду. Також була створена 

модель та алгоритм програми виявлення та підрахунку знайдених людей та 

обличь. 

Для написання програмного забезпечення були використані такі ресурси, як 

документації, посібники до мови програмування та бібліотек, а також лістинги 

інших програм для наглядного прикладу. Отже таким чином, ми маємо програму 

яка заходить людину та рахує кількість знайдених об’єктів. 

В результаті виконаної роботи було проаналізовано та досліджено 

застосування методу виявлення людини у приміщенні, що дозволить розробляти 

системи стеження за людьми та підрахуванням їх кількості. 
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