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РЕФЕРАТ 

 

Текстова частина бакалаврської роботи: 58 с., 0 табл., 48 рис., 0 дод., 4 

джерела. 

 

ТЕХНОЛОГІЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ, КОМП’ЮТЕРНИЙ ЗІР, 

ОПТИМАЛЬНІ МЕТОДИ, РОЗПІЗНАВАННЯ РУХУ, PYTHON, OPENCV, 

КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ. 

Об’єкт дослідження – процес розпізнавання і класифікації рухомих об’єктів. 

Предмет дослідження – методи і алгоритми розпізнавання рухомих об’єктів. 

Мета роботи – підвищити ефективність систем охорони за рахунок 

розпізнавання зображень хатніх тварин та людей у відеопотоці. 

Методи дослідження – методи розпізнавання руху на кадрі, методи 

розпізнавання об’єктів за контуром, обробка та аналіз отриманих результатів. 

Досліджено множину методів для вирішення задачі оптимізації класифікації 

рухомих об’єктів. 

Обрано нейронні мережі та використано навчену відкриту нейронну мережу 

MobileNet_SSD. 

За вибраним методом розпізнавання розроблено модель системи та 

алгоритм роботи програми. 

На основі результатів виконаних досліджень розроблено програмне 

забезпечення, що розпізнає об’єкти людей та хатніх тварин, а також класифікує 

їх. 

Простежено, що при використанні нейронних мереж система показує 

задовільні результати, але має незначні погрішності. 

Упровадження розробленої схеми дозволяє без великих затрат 

використовувати систему розпізнавання руху людей та домашніх тварин та 

модифікувати цю систему під конкретні цілі споживача. 
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ВСТУП 

 

Розпізнавання руху у відеопотоці є поширеною проблемою у зв’язку з 

високим поширенням штучного інтелекту у життя людей. Автоматизовані 

системи стеження з класифікацією персони дозволяють прибрати з процесу 

людський фактор, не змушуючи спостерігача вічно дивитися у декілька камер, 

призиваючи підключати оператора тільки тоді, коли система розпізнає потрібні 

об’єкти. 

Особливе застосування цієї сфери виражене у медицині та охоронних 

системах, а також комерційних рішеннях. Глибинне вивчення розпізнавання 

відео та зображень розкривається доктором філософії Адріаном Розброком. Для 

цього він використовує свій електронний ресурс PyImageSearch, в якому 

досконало розписуються усі аспекти комп’ютерного зору. 

Об’єктом дослідження є оптимізація класифікації рухомих об’єктів. 

Предметом дослідження є система класифікації рухомих об’єктів. 

Мета роботи – підвищити ефективність систем охорони за рахунок 

розпізнавання зображень хатніх тварин та людей у відеопотоці. 

Завдання дослідження: 

- проаналізувати методи розпізнавання руху; 

- на основі аналізу вибрати оптимальний варіант; 

- розробити модель системи, UML-модель та алгоритм програми; 

- за алгоритмом розробити програмне забезпечення та протестувати його. 

Наукова новизна справжнього дослідження полягає в спрощеній реалізації 

рішень, зв’язаних з комп’ютерним зором. 

Практична значущість результатів полягає в подальшому проведенні 

наукових досліджень та вивченні питання класифікації об’єктів і використання 

нейронних мереж. 
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1 ОГЛЯД СУЧАСНИХ МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ РУХУ ЛЮДИНИ 

І ХАТНІХ ТВАРИН У ВІДЕОПОСЛІДОВНОСТІ. 

 

 

1.1 Загальний огляд проблеми 

 

 

Розпізнавання руху у відеопотоці є доволі актуальною та поширеною 

проблемою. 

Існують важливі рішення у сфері безпеки, криміналістики, штучного 

інтелекту, психології та інших, де важливо розпізнавати рухи на відео для опису 

об’єкта, що здійснив рух або попередження дій, які виконає об’єкт. Це можуть 

бути охоронні системи, що виявляють проникнення злодіїв чи не проханих гостів 

на об’єкт, системи розпізнавання міміки та жестів, що дозволяють ідентифікувати 

дії особи як засіб спілкування з машинами та навіть розпізнавання мікроміміки, 

що дозволяє зрозуміти наміри людини. Це можуть бути камери у місті, що 

слідкують за громадянами і виявляють напади злочинців, чи домашні системи 

стеження, що слідкують за порядком у домі, коли хазяїв немає вдома. 

Проблемою розпізнавання руху є обмеженість системи в розпізнаванні 

об’єктів як осіб. Таким чином їй притаманні помилки першого чи другого роду, 

тобто визначення свого об’єкта, як чужого, чи навпаки. Для користувача даний 

недолік може коштувати багато коштів, відносин чи, навіть, життя. Саме тому 

систему потрібно доопрацювати, щоб потім хатні тварини чи штори не вважались 

злодіями, а грабіжники розпізнавались як грабіжники. 

Системи розпізнавання руху можуть допомогти уникати помилкової 

тривоги на особливо засекречених об’єктах, де доступ до інформації або до 

розробок повинні мати окремі особи, щоб не піднімати всю охорону для ліквідації 

загрози у вигляді тварини, що випадково потрапила на об’єкт. 

Також важливим є охорона периметру військових баз у стані ворога або на 

кордоні. Система розпізнає рухомий об’єкт та визначає його класифікацію. Далі, в 
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залежності від випадку система передає управління військовому або, якщо вона 

сама здатна контролювати створену ситуацію, виконує дії, що встановлені в 

програмне забезпечення системи. 

Для мирного життя система може бути використана для системи розумного 

будинку, який не тільки вмикає світло та електричні прибори, регулює 

температуру кімнати або іншого приміщення, показує новини чи навіть вмикає 

розважальні пристрої, якщо це хазяїн будинку, або стежить за будинком під час 

відсутності жителів та вмикає тривогу або оповіщає хазяїна, що в будинку хтось 

є. 

Таку систему можна використати для розпізнавання рухів людського тіла 

для можливості спілкування з комп’ютером або отримання доступу до потрібних 

об’єктів. 

Особливе місце для системи розпізнавання руху можна виділити для систем 

спілкування з глухими та німими людьми, що дозволить людям з вадами 

спілкуватись зі здоровими людьми через інтерфейс розпізнавання жестів та 

міміки обличчя. 

У спорті система зможе розпізнати з якою швидкістю бігають спортсмени 

або які рухи при занятті вправами вони роблять неправильно, а також вести 

підрахунок у вправах, де він потрібен. 

Для кожної з цих можливостей основними в системі мають бути детектори 

руху, визначення позиції об’єктів, та їх класифікація. Ці параметри є основними 

та найголовнішими у програмі для розпізнавання руху. Для рішення даної 

проблеми будуть розглянуті методи розпізнавання руху, для визначення руху та 

позиції об’єктів, та розпізнавання за контуром, для класифікації об’єктів. 

Розглянувши усі методи, згідно завданню, буде вибраний один або декілька 

методів, якщо недоцільно взяти менше, що відповідають усім вимогам та є 

найефективнішими для реалізації їх у програмі та системі розпізнавання. Таким 

чином важливо підходити до проблеми вибравши найоптимальніший варіант з 

перерахованих нижче методів, опираючись на швидкість обробки, кількість 

використаної пам’яті, простоти реалізації та на максимально приблизний до 
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ідеального результат виконання програми. Обравши потрібні методи буде 

розроблений алгоритм, а по ньому написане програмне забезпечення, що 

дозволить вирішити проблему розпізнавання руху згідно завданню. 

 

 

1.2 Методи розпізнавання руху 

 

 

Методи розпізнавання руху дозволяють визначити, чи є рух на зображенні 

або відео, та розпізнати, де саме цей рух відбувається. 

Важливим для таких методів є ефективність та простота реалізації. 

Серед методів розпізнавання руху виділяють такі методи: 

- метод віднімання фону (виділяє будь-які сильні відхилення від 

початкової моделі); 

- стеження за унікальними точками (пікселям присвоюють точки та 

слідкують зі їх переміщеннями); 

- фазова кореляція (зміна фази ); 

- нейронні мережі. 

Дані методи є популярними із-за простоти реалізації та ефективності цих 

методів. Розглянемо їх більш детально. 

1.2.1 Метод віднімання фону. 

Даний метод використовується в випадках, коли камера статична, а фон не 

змінюється. 

Принцип роботи: З деякою періодичністю програма вибирає кадри, 

починаючи з самого першого, як еталонної моделі, та віднімає пікселі еталонного 

кадру від поточного. Якщо при розрахунках з’являються відмінності, регулювати 

які може користувач, то програма виділяє область відмінностей у поточному 

кадрі. 

Таким чином дуже легко автоматизувати розпізнавання рухомих об’єктів на 

нерухомому фоні. Але з простотою реалізації слідують такі вади, як погана якість 
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зйомки, шуми на відео, зміна кольору та яскравості, у випадку зі зміною погоди 

або зміною дня та ночі. Тому даний метод використовують лише з 

доопрацюванням, що дозволяє згладжувати шуми та ігнорувати зміни дня та ночі 

або погоди. 

Нижче наведено приклад роботи віднімання фону (Рисунок 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 – Приклад роботи методу віднімання фону 

 

1.2.2 Метод стеження за унікальними точками. 

Такий тип розпізнавання рухів використовують для стеження за 

конкретними об’єктами. 

Він базується на присвоєнні пікселю або масиву пікселів окремої унікальної 

точки або «трекеру». Декілька трекерів, що присвоєні об’єкту рухаються за його 

окремими частинами даючи можливість не тільки стежити за ним, але й в деякій 

мірі описати його положення, у тому випадку, коли до кожної кінцівки присвоєні 

трекери. 

Даний метод широко використовується у розпізнаванні міміки та жестів 

людини, а також може бути використаний для імітації людських рухів машинами 

та багато іншого. 

Даний метод також не позбавлений недоліків. Основною проблемою цього 

алгоритму є оклюзія – явище, коли зі сторони спостерігача один рухомий об’єкт, 

за яким слідкують, ховається за іншим статичним або рухомим об’єктом. Таким 
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чином, якщо людина, за якою слідкує програма, сховається у деякому місці, а 

потім вийде, сильно змінивши ракурс, то трекери можуть не знайти свій масив 

пікселів, щоб і надалі слідкувати за об’єктом. 

Приклад роботи трекерів наведений на рисунку 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Метод стеження за точками 

 

1.2.3 Фазова кореляція. 

Фазова кореляція, це метод, що використовується для розпізнавання та 

стеження за точними змінами на зображенні у плоских та об’ємних вимірах. 

Набув популярності із-за можливості його використання у сферах мікро- та 

наномасштабних механічних випробувань та тестувань. 

Концепція використання взаємної кореляції для вимірювання фазових 

зрушень відома достатньо давно, а використання її для цифрових зображень 

почались вже з початку семидесятих років. [1] 

Зазвичай фазова кореляція покладається на пошук максимуму 

кореляційного масиву між підмножинами масиву інтенсивності пікселів на двох 

або більше відповідних зображеннях, що дає цілий поступальний зсув між ними. 

Можна також оцінити зрушення на більш точну роздільну здатність, ніж 

роздільна здатність вихідних зображень, яку часто називають "субпіксельною" 
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реєстрацією, оскільки вимірюваний зсув менший, ніж ціла одиниця пікселів. Для 

субпіксельної інтерполяції зсуву існують інші методи, які не просто максимізують 

коефіцієнт кореляції. 

Ітеративний підхід також може бути використаний для максимізації 

коефіцієнта інтерпольованої кореляції за допомогою нелінійних методів 

оптимізації. Підхід до нелінійної оптимізації, як правило, концептуально 

простіший, але як і у більшості методів нелінійної оптимізації, він досить 

повільний, і проблема іноді може бути зведена до набагато швидшої та 

стабільнішої лінійної оптимізації у фазовому просторі. 

Недоліком даного методу є неможливість сказати, що саме рухається перед 

ним. 

Приклад роботи фазової кореляції наведений на рисунку 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Приклад роботи фазової кореляції 

1.2.4 Методи розпізнавання за контуром 

Методи розпізнавання за контуром дозволяють трансформувати 

зображення, залишивши на ньому лише контури об’єктів, які є формами цих 

об’єктів, та розпізнавати об’єкти зображення за їх формою. 

Серед методів розпізнавання контурів виділяють такі основні методи: 

- Оператор Кенні; 

- Дескриптор Фур’є. 

Дані методи є найефективнішими серед методів розпізнавання контурів і 

використовуються у майже всіх випадках розпізнавання контурів, окрім 
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спеціальних, де використовуються методи, створені саме для вирішення цих 

спеціальних задач. 

Розглянемо нижче ці методи більш детально. 

Оператор Кенні спеціалізується на виділенні контурів об’єктів зображення 

або відео за допомогою різниці градієнтів. 

Алгоритм: 

- Видалити зайві деталі з зображення і шум  

- Обчислити градієнт зображення 

- Зробити межі тонкими 

- Об’єднати межі в контури 

Алгоритм використовує фільтр. Даний метод не застосовується на 

необроблених кадрах. 

Межі на зображенні розташовані в різних напрямках.  Для алгоритму Кенні 

необхідні чотири фільтра для виявлення діагональних, вертикальних і 

горизонтальних меж. Скориставшись оператором виявлення кордонів (наприклад, 

оператором Собеля) виходить значення для першої похідної в горизонтальному 

напрямку (Gу) і вертикальному напрямку (Gx). 

З цього градієнта можна отримати кут напрямку кордону: 

       
  

  
                                                    (1.1) 

Кут напрямку межі округляється до одного з чотирьох кутів (вертикаль, 

горизонталь і дві діагоналі).  

Потім йде перевірка градієнту локального максимуму. 

Наприклад, для ділянки 4x4: 

- піксель вважається, якщо кут напрямку градієнта дорівнює нулю і її 

інтенсивність вища ніж у сусідів вище і нижче; 

- піксель вважається межею, якщо кут напряму градієнта дорівнює 90 

градусам  і її інтенсивність вища ніж у сусідів зліва і справа; 



13 
 

- піксель вважається межею, якщо кут напрямку градієнта дорівнює 135 

градусам і її інтенсивність вища ніж у сусідів в верхньому лівому і нижньому 

правому куті; 

- піксель буде вважатися межею, якщо кут напряму градієнта дорівнює 45 

градусам і  її інтенсивність вища ніж у сусідів у верхньому правому і нижньому 

лівому кутку від даної точки. 

Приклад роботи оператора Кенні наведений на рисунку 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Приклад роботи оператора Кенні 
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Таким чином, виходить двійкове зображення, що містить кордону (т.зв. 

«тонкі краї») [2]. Недоліком є неможливість сказати, форму якого об’єкту будує 

оператор. 

Використовуючи дескриптор Фур’є, припустимо, що даний контур 

складається з N пікселів, пронумерованих від 0 до N-1. Піксель, що має номер k, 

має координати (xk, yk). Таким чином, ми можемо описати контур двома 

виразами виду 

 

x (k) = xk, y (k) = yk.                                             (1.2) 

 

Тепер застосуємо перетворення Фур'є по відношенню до кожного з цих рівнянь. 

Внаслідок отримаємо дві спектральні характеристики 

 

ax (í) = F (x (k)), ay (í) = F (y (k)).                                 (1.3) 

 

Для кінцевого числа пікселів, що становлять контур, ми можемо застосувати 

дискретне перетворення Фур'є (ДПФ). ДПФ має на увазі, що ми маємо справу з 

періодичної функцією, проте у випадку з замкнутим контуром це не є проблемою, 

оскільки контур можна розглядати як одиничний період періодичної функції. 

Отримані розкладання (спектральні характеристики) називаються дескрипторами 

Фур'є. 

З метою отримання більш зручного представлення перейдемо від розгляду пари 

координат (x, y) точки в декартовій системі координат до одного комплексному 

числу, що характеризує положення точки на комплексній площині 

 

s (k) = x (k) + iy (k).                                              (1.4) 

 

Таким чином, ми переходимо від двох дескрипторів до одного, який представляє 

собою перетворення Фур'є для комплексної функції s (k). 
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Даний метод отримав широке поширення в силу того, що для подальшої 

ідентифікації форми об'єктів зазвичай потрібно лише кілька перших компонент F 

(s (k)); перетворення Фур'є легко нормується для розміру, повороту і початкової 

точки кордону. Зрушення контуру відповідає збільшенню значень x (k) і y (k) на 

деяку константу, тобто на компоненту, відповідну нульовій частоті. Насправді ця 

«нульова» компонента ніяк не характеризує сам контур, вона скоріше 

характеризує його положення в просторі зображення. Якщо не брати до уваги 

нульову гармоніку, проблема повороту вирішується також досить просто. 

Поворот контуру щодо початку системи координат тотожний повороту контуру 

щодо власного геометричного центру і відповідає множенню дескрипторів на    . 

Аналогічно, зміна масштабу контуру призводить до множення коефіцієнтів 

розкладання на масштабний коефіцієнт. [4] 

Приклад роботи дескриптора Фур’є наведений на рисунку 1.5. 

 

 

Рисунок 1.5 – Приклад роботи дескриптора Фур’є за допомогою 

модифікованого коефіцієнту кореляції 

 

 

1.3 Нейронні мережі 

 

 

Штучна нейронна мережа дозволяє покращувати функціонал програми без 

явного його програмування. Розпізнавати такі програми можуть різні образи - 
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кольори, контури, форми, звуки, послідовності та інше в залежності від того, які 

дані були введені під час навчання. Таким чином можна аналізувати окремі події, 

знаходити інформацію про об'єкт по зображенню і навіть творити мистецтво.  

Особливе значення нейронні мережі заслуговують у галузі охоронних 

систем. Автоматизація пошуку злочинців на камері допомагають реагувати 

вчасно двадцять чотири години на добу з малим втручанням або без втручання 

людини. Також важливу роль відіграють системи автоматичного стеження. 

Так нейронні мережі за їх навчання можуть не тільки розпізнавати об’єкт, 

але й описати його стан, сказати хто або що перед нею, куди рухається та як його 

класифікувати. 

Нижче приведені різні готові нейронні мережі або бібліотеки для них: 

- brainCL chung – невелика програма з бібліотеками, що написана для 

розрахунків трьох- або чотирьох-шарових нейронних мереж з великими вхідними 

та вихідними даними використовуючи openCL прискорення, написане на швидкій 

та простій відкритій базі. 

- Chemical reaction prediction – нейронна мережа, що створена для 

прогнозування хімічної реакції при відомих реагентах. Ціль полягає у створенні 

продуктів реакції за допомогою глибокого навчання. Використовує графічний 

інтерфейс користувача зі спрощеною системою вводу формул. 

- Easy agent simulation – платформа, створена на Java, що призначена для 

моделювання ситуацій в різних заздалегідь створених сценаріях моделювання з 

використанням агентів різного рівня складності та представлення. Платформа 

розроблена на новій архітектурі, що використовує так званий «шар плагінів», що 

розміщений окремо та використовується для зв’язку між механізмом 

моделювання та симуляцією моделі. Це дозволяє додавати та прибирати функції, 

незалежні від моделювання, як приклад візуалізація, рисування карт, діаграм, 

траєкторій тощо. Дослідження показують, що програма проста у використанні та 

доступна для початківців, що займаються моделюванням різного рівня 

складнощів. Документація з дослідженням поставляється з програмою. 
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- AIPac – клон гри PacMan, в якому нейронна мережа навчається грати у 

цю гру. 

- Starnet+ - нейронна мережа, що створена для прибирання зірок з 

фотографій та використовується астрофотографами для отримання більш чіткої 

туманності в зіркових скупченнях, а також для отримання красивих фотографій, 

де потрібно показати беззіркове зображення. 

- GMDH Shell – програма що створює та навчає нейронні мережі під такі 

задачі, як аналіз, прогнозування, використання у Big Data тощо. Нейронна мережа 

використовує більш гнучкі типи прогнозування, ніж лінійні та поліноміальні, 

дозволяючи більш точно приближатися до правильної відповіді. Також GMDH 

Shell не потребує нормалізації даних, дозволяє робити більш швидкі обчислення. 

- MobileNet_SSD – нейронна мережа з набором класів, що створена для 

розпізнавання об’єктів на фотографіях та у реальному часі. Може бути 

налаштований під потрібні для завдання класи, ігноруючи ті об’єкти, що не 

використовуються на даному етапі. 

 

 

1.4 Висновки до першого розділу 

 

 

Проведено аналіз окремих методів. 

Метод віднімання фону простий у реалізації, але дуже чутливий до шуму. 

Метод стеження за точками має властивість слідкувати за об’єктом не втрачаючи 

його з погляду, але вразливий до оклюзії. Метод фазової кореляції допомагає 

виявити зрушення на кадрі, але даний метод не підходить для завдання із-за 

динамічності кадрів. Нейронна мережа може розпізнавати рухи та об’єкти, як 

особи, але залежить від якості навчання. 

Оператор Кенні використовується для перетворення зображення на 

контури, є найкращим та найефективнішим серед методів утворення контурів, але 

він не здатний розпізнавати об’єкт. Дескриптор Фур’є має властивість 
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розпізнавати форми та контури, але для цього він використовує зображення, що 

переведені в контур. 

Згідно з завданням найкращим методом для реалізації програмного 

продукту є використання нейронних мереж, оскільки нейронна мережа може при 

навчанні розпізнавати рух об’єктів та класифікувати їх одночасно. 
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2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ І РОЗРОБКА МОДЕЛІ РОЗПІЗНАВАННЯ 

РУХУ ЛЮДИНИ І ХАТНІХ ТВАРИН У ПОМЕШКАННІ. 

 

 

2.1 Постановка задачі. 

 

 

Розробити програмне забезпечення, що підключається до камери стеження 

за будинком. Програма використовує навчену нейронну мережу, до якої подається 

кадр з відеопотоку, щоб вона розпізнала об’єкти на кадрі. 

Для зменшення кількості помилок нейронна мережа має знайти один і той 

же об’єкт людини кілька разів для впевненості у тому, що розпізнається людина. 

Це досягається шляхом підрахунку кількості послідовних кадрів, на яких 

програма розпізнає людину. Таким чином досягається мінімізація помилок, коли 

система випадково розпізнає об’єкт, що не є людиною, як людину. 

Коли система розпізнає людину, вона має попередити власника будинку про 

вторгнення. Це досягається шляхом відправки повідомлення системою до жителів 

будинку. Таким чином система зможе інформувати людину про неприємні 

ситуації. 

Також нейронна мережа має виділяти такі об’єкти, як хатні тварини. 

Очікуваним рухом у будинку буває саме рух домашніх улюбленців або людей. Ця 

функція використовується для того, щоб система не приймала будь-який рухомий 

об’єкт за ворожий.  

Підсумовуючи вище сказане нижче описані основні функції, що 

виконуються програмою: 

- Відбирати кадр з відеопотоку; 

- Розпізнавати на отриманому кадрі людину; 

- Реагувати на людину відсиланням повідомлення до власника будинку; 

- Розпізнавати хатніх тварин на отриманому кадрі. 
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2.2 Розробка моделі розпізнавання 

 

 

На рисунку 2.1 наведена модель системи розпізнавання руху домашніх 

тварин та людей у приміщенні. 

 

 

Рисунок 2.1 – Модель розпізнавання руху домашніх тварин та людей у 

приміщенні 

 

Розглянемо кожен з блоків моделі більш детально. Програма, починаючи 

роботу, вмикає відеокамеру та по черзі починає відбирати кадри. Ці кадри мають 

поступати у буфер, де кожен кадр зберігається для подальшої обробки. Для 

зменшення часу обробки кадр стискається до малих розмірів, залишаючи основні 

пікселі, що є середнім стиснутих пікселів. Далі картинка розгортається в 

одномірний масив та передається до нейронної мережі. Нейронна мережа 

намагається розпізнати об’єкти і, якщо вона їх розпізнає, повертає деякі значення. 

Ці значення використовуються для визначення позиції об’єкта, його класифікації 

та вірогідності правильної класифікації. Програма, отримавши результати мережі, 
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накладає ці результати на кадр, що зберігається у буфері пам’яті. Далі система 

видає готовий кадр та поступово підраховує кількість кадрів, на яких була 

розпізнана людина. Наступним кроком система перевіряє кількість підрахованих 

кадрів. Якщо кількість кадрів вище за певний ліміт, то система посилає 

власникові будинку повідомлення про вторгнення в будинок. Далі система 

починає цикл заново. 

 

 

2.3 Розробка UML-моделі розпізнавання руху людей і тварин у 

приміщенні 

 

Використовуючи модель роботи програми, зображену та описану вище, 

розробимо UML-модель роботи програми. На рисунку 2.2 зображена UML-модель 

роботи системи розпізнавання. 

 

Рисунок 2.2 – UML-модель системи розпізнавання руху тварин та людей у 

приміщенні 
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Як можна побачити на рисунку вище, UML-модель нагадує рисунок 

минулої моделі, але дана діаграма показує принцип роботи програми у більш 

структурованому вигляді. Також загальна модель упускає деякі деталі. 

Розглянемо UML-модель більш детально. 

З потоку відео витягується кадр. Він поступає у буфер, де стискається до 

менших розмірів. Також з оригіналу витягуються контури. Наступним кроком йде 

розгортка зображення, тобто перетворення двовимірного масиву в одновимірний 

та перетворення масиву у двійковий код, що зрозумілий для нейронної мережі. 

Потім готове «зображення» поступає до нейронної мережі, яка намагається 

розпізнати потрібні об’єкти на зображенні. Коли мережа закінчить перевірку, то 

вона поверне числові характеристики, такі як номер класу, вірогідність 

правильної класифікації та координати об’єкта на зображенні. Ці дані будуть 

використані для позначення об’єкта на оригіналі. 

Програма, отримавши числові характеристики, визначає класи об’єктів на 

зображенні, а потім виставляє на них блок, що розміщений на координатах 

об’єкта, має певний колір, та відображає клас об’єкта та вірогідність правильної 

класифікації. Далі програма перевіряє наявність у числових характеристиках 

класу «людини» і, знаходячи такі, інкрементує значення лічильника, при 

заповненні якого система сповістить власника будинку про вторгнення. 

Останнім кроком йде перевірка кнопки виходу. Поки кнопка не 

натискається, цикл програми працює за принципом, описаним вище. 
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2.4 Розробка алгоритму розпізнавання 

 

 

Згідно UML-моделі програми розробимо алгоритм програми розпізнавання. 

 

Рисунок 2.3 – Перша частина алгоритму розпізнавання 

Рисунок 2.4 – Друга частина алгоритму розпізнавання 
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Опишемо дії, що відтворюються алгоритмом. Алгоритм умовно можна 

розділити на три частини, а саме ініціалізація, основний цикл, завершення. 

Розглянемо кожен з них. 

На етапі ініціалізації система починає з підключення усіх додаткових 

бібліотек та утиліт, що знадобляться для роботи програми. Далі програма починає 

активацію аргументів, що будуть використані для вибору майбутньої нейронної 

мережі, її прототексту та коефіцієнту вірогідності. Потім програма додає класи 

нейронної мережі у змінну, що є масивом, та кольори для блоку, що виділяє 

об’єкт на кадрі. Далі підключається нейронна мережа, причому є два її варіанти 

підключення: записати назву файлу у код або зробити змінну, через яку за 

допомогою інтерфейсу можна вводити схожі по типу нейронні мережі. 

Наступним кроком є ініціалізація системи оповіщення, тому спочатку у спеціальні 

змінні вводиться логін пошти, а потім – пароль. Далі створюється об’єкт серверу, 

що має відповідати за вхід у пошту та посилання повідомлень. Спочатку об’єкт 

підключається до сервісу Gmail, використовуючи один з портів для відправки 

повідомлення, запускається захисний протокол TLS (Transport Layer Security) та 

виконується вхід. Важливим є те, що пошта для повідомлень системи повинна 

мати доступ до інших додатків, інакше Gmail видає помилку. Детально про вхід у 

пошту написано у розділі 3. Далі система оповіщає про вмикання камери та 

створює об’єкт, що відповідає за роботу камери. Наступним кроком у системі 

створюється затримка, що допомагає камері увімкнутись до того, як система 

почне витягувати кадри. Далі система оповіщає про початок рахунку кадрів та 

починає їх рахунок. Також створюється змінна лічильника людей на кадрі, що 

потрібен для певного визначення людини та оповіщення власника будинку про 

вторгнення. На цьому закінчується етап ініціалізації та починається етап 

основного циклу. 

Основний цикл ставиться з умовою «поки Істина», що дозволяє циклу 

працювати вічно, поки цикл не переривається ззовні або оператором «break». 

Спочатку цикл перевіряє кількість кадрів з об’єктами, що позначені, як людина. 

Якщо їх більше за певний ліміт, система сповістить власника про вторгнення. 
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Дана перевірка буде спрацьовувати при кожному пробігу циклу. Далі система 

відбирає кадр з потоку та зберігає його у змінній. Цей кадр змінюється у розмірах, 

а потім перетворюється у бінарний файл. Паралельно з цим кадр обробляється 

оператором Кенні, щоб отримати контури об’єктів у кадрі. Бінарний код картинки 

проходить через нейронну мережу. Ця мережа, у свою чергу, повертає результат у 

вигляді числових характеристик, що використовуються для класифікації та 

положення об’єкта. Потім програма починає ще один цикл, котрий перевіряє 

числові характеристики, надані мережею. Спочатку витягується вірогідність 

класів, яка згодом перевіряється на впевненість мережі і, якщо впевненість більше 

за певний ліміт, перевіряються потрібні класи. Якщо на кадрі виявлені люди або 

хатні тварини, система вибирає індекси потрібних класів та починає будувати 

блоки для кожного з таких об’єктів. Для них вибираються їх ім’я класу, 

вірогідність та положення на кадрі. Клас та вірогідність записуються у змінну, на 

координатах об’єкта малюється блок та приставляється змінна з класом та 

вірогідністю. Далі система підраховує, чи немає об’єктів класу людина на кадрі. 

При наявності людини змінна з лічильником кадрів з людьми збільшується на 

один. Далі цикл перевірки кадрів починається заново, доки не знайдуться всі 

об’єкти на кадрі. Коли об’єктів не залишиться, програма намалює оброблений 

кадр, виведе контури та оновить кількість кадрів. Потім програма повернеться до 

основного циклу. Якщо під час роботи циклу натискається клавіша виходу, то 

програма дороблює останній прохід по циклу і переходить до етапу завершення. 

На етапі завершення програма зупиняє рахунок кадрів, показує час роботи 

та кількість кадрів. Далі програма закриває всі вікна з кадрами, зупиняє відео та 

закінчує програму. 
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3 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АЛГОРИТМУ 

РОЗПІЗНАВАННЯ КОНТУРІВ ЛЮДИНИ І ХАТНІХ ТВАРИН 

 

 

3.1 Вибір програмних засобів розробки 

 

 

Для виконання завдання були проаналізовані мови програмування Java, C++ 

та Python. 

Java є мовою об’єктно-орієнтованого програмування. Є одним з 

найпопулярніших мов програмування та широко використовується у сфері 

фінансів, баз даних (Big Data), створення мобільних додатків та є 

мультиплатформерним, тобто таким, що можна виконати на багатьох платформах. 

Основні плюси: 

- Мультиплатформерність; 

- Безпека; 

- Багатопоточність; 

- Автоматичне керування пам’яттю; 

- Підходить для розробки корпоративних додатків; 

- Спільнота користувачів та розробників. 

Мінуси: 

- Платне комерційне використання; 

- Низька продуктивність; 

- Багато коду (Спрощений варіант мови C++ більш зрозумілий до 

людей, що не програмують, із-за перенесення синтаксису на англійську мову, але 

в результаті отримується багато слів). 

- Відсутність утиліт для створення графічного інтерфейсу. 

Мова C++ з кожним роком стає менш популярною із-за перспективи в 

об’єктно-орієнтоване програмування. Але досі залишається доволі поширеною 

мовою серед системних, прикладних програм та ігор. 
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Плюси мови: 

- Широке використання; 

- Можливість роботи на низькому рівні, що дозволяє керувати 

пам’яттю, портами та адресами, що є ключовими параметрами для оптимізації; 

- Універсальність; 

- Висока швидкодія. 

Мінуси: 

- Складність у навчанні; 

- Можливість роботи на низькому рівні (якщо користувач не має 

досвіду); 

- Погана сумісність з Web-додатками; 

- Складність пошуку помилки. 

Мова Python набула високої популярності в останні роки із-за простоти коду 

та зручності. Весь синтаксис розроблений таким чином, щоб бути зрозумілим як 

програмістам, так і користувачам. 

Плюси: 

- Простота; 

- Легкість у навчанні; 

- Універсальність; 

- Велика база бібліотек та спільнота; 

- Мультиплатформерність; 

- Популярність серед науковців; 

- Популярність у сфері штучного інтелекту. 

 

Мінуси: 

- Низька швидкодія; 

- Проблеми з компіляцією; 

- Якщо копіювати чужий код, відступи можуть збитися (відступи у 

Python є частиною синтаксису). 
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Проаналізувавши декілька мов була обрана мова Python із-за легкості у 

використанні та великої бази бібліотек, що дозволяють полегшити написання 

програм у сфері штучного інтелекту. 

Наступним кроком варто обрати, які бібліотеки будуть використані при 

написанні програми розпізнавання. В першу чергу варто звернути увагу на 

бібліотеки, що працюють з зображеннями, зокрема комп’ютерним зором. Серед 

бібліотек самим популярним рішенням є бібліотека OpenCV. 

OpenCV – бібліотека, що розроблена на мові C++, що використовується для 

роботи з комп’ютерним зором. Інтегрована під такі мови програмування, як Java, 

Python, Ruby, Matlab та інші. OpenCV дозволяє отримувати дані з камер або 

готових відео, обробляти ці дані, та використовувати їх для подальшої обробки в 

інших бібліотеках, зокрема модулі для роботи з нейронними мережами. 

OpenCV не здатна працювати без іншої, математичної бібліотеки NumPy. 

NumPy – бібліотека для роботи з математичними формулами, функціями та 

графіками. Має дуже великий спектр використання у науці. Основна властивість – 

висока швидкодія при роботі з багатомірними масивами на рівні мови MATLAB. 

Іноді може виступати як альтернатива MATLAB із-за безкоштовного поширення. 

Imutils – додаткова бібліотека для OpenCV, що використовується для 

спрощення таких функцій, як зміна розміру, повертання зображення, 

перетворення, вивід зображення на графіки, розпізнавання контурів та інше. За 

допомогою цієї бібліотеки можна керувати функціями OpenCV з більш простим 

синтаксисом. 

Smtplib – стандартна бібліотека Python, що використовується для посилання 

повідомлень електронною поштою. 

ArgParse – стандартна бібліотека Python, що призначена для налаштування 

користувацьких аргументів, що потрібні для запуску модулів додатків. 

Time – стандартна бібліотека Python, що використовується для маніпуляцій 

з часом у додатках. 
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3.2. Розробка структури програмного забезпечення 

 

 

Згідно розробленій моделі можна вивести загальну структуру програмного 

забезпечення. Структура програмного забезпечення показана на рисунку 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Структура роботи програмного забезпечення 

 

Згідно структури, після ініціалізації даних система дає постійний запит на 

передачу їй поточного кадру, отримуючи який програма його обробляє, поставляє 

до нейронної мережі та отримує відповідь. Згідно отриманої відповіді формується 

новий кадр, що передається на екран користувача. Коли система знаходить об’єкт 

людини на кадрі, то вона перевіряє декілька послідовних кадрів на наявність 

людини. При наявності об’єкта, посилається повідомлення про проникнення до 

помешкання. 
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3.3. Розробка і навчання нейронної мережі 

 

 

Проаналізувавши методи розпізнавання руху кращим вибором виявились 

нейронні мережі. 

Наступним кроком потрібно вибрати, як саме реалізувати використання 

нейронних мереж у програмі, тобто навчати власну мережу з нуля або знайти 

відкриту навчену мережу. Для системи розпізнавання людей та тварин у 

приміщенні існують готові навчені мережі з непоганими показниками 

правильності розпізнавання, тому для виконання завдання вони підходять. 

Для роботи програми була обрана відкрита нейронна мережа 

MobileNet_SSD, що написана за допомогою Caffe – середовища для розробки та 

реалізації глибинного навчання. Дане середовище написане на мові C++, тому 

добре підходить по сумісності з бібліотекою комп’ютерного зору OpenCV. 

Нейронна мережа MobileNet_SSD має змогу розпізнавати 21 об’єкт, а саме 

задній фон, літаки, велосипеди, птахів, човни, пляшки, автобуси, машини, котів, 

стільці, корів, обідні столи, собак, коней, мотоцикли, людей, кімнатних рослин, 

овець, дивани, поїзд та телевізори. 

Для завдання потрібно розпізнавати лише три класи: людину, кота та 

собаку. Щоб система ігнорувала інші об’єкти, програма буде перевіряти класи та 

виконувати операції лише над трьома, обраними згідно завданню, класами. 

 

 

3.4. Розробка програми алгоритму 

 

 

Згідно алгоритму розробимо код програмного забезпечення. Код 

розбивається на три етапи: ініціалізацію, основний цикл та завершення. 



31 
 

Етап ініціалізації починається з підключення усіх необхідних для роботи 

бібліотек. Але не всі бібліотеки є стандартними та знаходяться у середовищі 

Python. Тому розглянемо етап встановлення зовнішніх модулів, що необхідні для 

роботи програми. 

Для встановлення більшості бібліотек Python має утиліту PyPi. Ця утиліта 

дозволяє встановлювати зовнішні бібліотеки, оновлювати, видаляти та керувати 

ними. За допомогою PyPi встановимо OpenCV. Нижче наведені рисунки, на яких 

зображене поступове встановлення бібліотеки. 

 

Рисунок 3.2 – Введення команди pip для встановлення бібліотеки OpenCV 
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Рисунок 3.3 – Успішна установка бібліотеки OpenCV 

Як можна помітити, з OpenCV автоматично встановлюється NumPy. 

Встановимо за тим же принципом інші необхідні бібліотеки: Imutils, ArgParse. 

 

 

Рисунок 3.4 – Виконання встановлення бібліотеки Imutils 
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Рисунок 3.6 - Успішне встановлення бібліотеки Imutils 

 

 

Рисунок 3.7 – Виконання встановлення бібліотеки ArgParse 
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Рисунок 3.8 – Успішне встановлення бібліотеки ArgParse 

Після установки усіх потрібних зовнішніх бібліотек можна приступати до 

написання коду. 

 

 

Рисунок 3.9 – Підключення бібліотек для роботи програми 

Для підключення бібліотек у мові Python використовується оператор 

“import”. Синтаксис “import <назва бібліотеки>”. Таким чином команда 

підключить увесь код бібліотеки до поточної програми  Якщо бібліотека 

громіздка, а програма використовує лише одну-дві функції, можна використати 

таку команду: “from <назва бібліотеки> import <назва функції>”. Таким чином не 

потрібно завантажувати усю бібліотеку, що зменшить вагу програми користувача. 

Деякі модулі мають великі назви або є дуже заплутаними. Тому можна 

використати команду “import <назва бібліотеки> as <скорочена назва>”, для того, 

щоб при виклику об’єктів бібліотеки кожен раз не писати повну її назву. На 

малюнку вище показано, що для роботи з відеопотоком буде використаний 

модуль Imutils, а саме класи VideoStream та FPS. Далі підключається модуль 

NumPy. Він потрібен для коректної внутрішньої роботи модуля OpenCV. 
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Наступна бібліотека ArgParse потрібна для налаштування користувацьких 

аргументів, в даному випадку аргументів для підключення нейронної мережі та 

налаштування коефіцієнту впевненості системи. 

Наступним модулем є модуль Time. Він потрібен для створення затримки 

програми, поки об’єкт VideoStream запускає камеру або готове відео. 

Потім виконується підключення OpenCV, що буде використаний для 

завантаження нейронної мережі та обробки кадрів. 

Для повідомлень було вирішено використати Smtplib, тому підключаємо 

цей модуль для подальшого створення системи оповіщення. 

З підключенням бібліотек завершено. Наступним кроком буде створення та 

налаштування користувацьких аргументів для роботи системи. 

Нижче представлений код створення аргументів. 

 

 

Рисунок 3.10 – Створення та налаштування вхідних аргументів програми 

 

На рисунку видно створення об’єкту argumparse класу ArgumentParser. За 

допомогою цього об’єкта додаються три аргументи: аргумент вводу прототексту 

нейронної мережі, аргумент вводу моделі нейронної мережі та аргумент вводу 

коефіцієнту впевненості системи. Далі ці аргументи передаються до списку, з 

якого вони будуть викликані кожен у свій час виконання. 

Далі починається налаштування програми під нейронну мережу, а саме 

числові характеристики, що вона повертає. Нижче представлений фрагмент коду, 

що відповідальний за додавання класів мережі, та придання їм кольору. 

 



36 
 

 

Рисунок 3.11 – Додавання класів нейронної мережі та кольору класів 

 

На цьому фрагменті додаються два списки, класів та кольору класів. Вони 

будуть потрібні для обробки результатів роботи нейронної мережі. 

Далі підключається нейронна мережа. 

 

 

Рисунок 3.12 – Підключення нейронної мережі 

 

На цьому фрагменті система повідомляє про запуск нейронної мережі та 

створює її об’єкт за допомогою OpenCV, передаючи аргументи моделі. При 

створенні об’єкту добре видно, що модуль комп’ютерного зору добре сумісний з 

середовищем Caffe. 

Наступний крок – ініціалізація об’єктів для підключення до пошти. На 

рисунку нижче проілюстрований фрагмент коду ініціалізації. 

 

Рисунок 3.13 – Ініціалізація об’єктів для використання пошти 

 

На цьому фрагменті видно створення змінних для логіну та паролю пошти 

системи, а також створення об’єкту для маніпуляцій з системою повідомлень. Для 

цього програма створює хост сервісу Gmail з окремим портом, що 

використовується для відправки повідомлень. 

Потім система починає з’єднання з поштою. Нижче наведений фрагмент 

коду, що відповідає за авторизацію. 
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Рисунок 3.14 – Авторизація до поштової скриньки 

 

У фрагменті показано, що для успішного з’єднання з поштою система має 

встановити захищене з'єднання, а потім авторизуватися. 

Важливим зауваженням є те, що програма не зможе підключитись до вашої 

пошти, доки ви не дозволите використання пошти небезпечними програмами. Для 

цього потрібно перейти в графу Ненадійних додатків та дозволити використання 

пошти. 

 

 

Рисунок 3.15 – Дозвіл на використання пошти у ненадійних додатках 

 

Далі програма починає запуск камери або завантажує готове відео. 

 

 

Рисунок 3.16 – Ініціалізація камери або відео 

 

На цьому фрагменті видно, як програма починає сповіщення про вмикання 

камери або відео. Далі створюється об’єкт, що відповідає за роботу камери. 

Визначивши джерело відеопотоку, об’єкт запускає камеру. Далі програма 
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призупиняється, камера завантажується та починає працювати. Тоді створюється 

об’єкт для підрахування кадрів. 

Останнім кроком ініціалізації залишається створення змінної лічильника, 

котрий потрібен для підрахунку кількості кадрів з людьми. 

 

 

Рисунок 3.17 – Ініціалізація лічильника 

Наступний етап – етап основного циклу. В ньому відбувається основна 

робота програми. Починається він із визначення циклу. 

 

 

Рисунок 3.18 – Початок  безкінечного циклу 

 

Оскільки час роботи програми невизначений, використовується безкінечний 

цикл. Він буде перериватися в кінці за умови натискання кнопки виходу. 

Наступний крок – перевірка лічильника на ліміт. Якщо значення лічильника 

перевищує допустиме, система сповістить власника про вторгнення. Фрагмент 

коду представлений нижче. 

 

 

Рисунок 3.19 – Перевірка на ліміт кадрів з об’єктами типу “person” 

 

На фрагменті видно повторне введення пошти системи, а потім пошти 

користувача. Наступним є повідомлення. Що пошту користувача, що 

повідомлення можна модернізувати, посилаючи не лише текст, але й файли та 

зображення. 

Після процедури перевірки наступає процес витягування кадру та його 

обробка. 
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Рисунок 3.20 – Витягування кадру та його обробка 

 

Спочатку кадр поступає в об’єкт videoframe, далі він стискається в розмірах 

до чотирьохсот пікселів, а потім з нього окремо витягуються контури об’єктів. 

Різниця двох останніх чисел функції Canny(), показує, наскільки більше контурів 

буде взято. Чим менше різниця, тим більше деталей. 

Далі з обробленого кадру створюється бінарний об’єкт, що буде 

пропущений через нейронну мережу. Фрагмент коду наведений нижче. 

 

 

Рисунок 3.21 – Створення бінарного об’єкту для нейронної мережі 

 

На зображенні бачимо, що система отримує розміри кадру для подальшого 

використання. Далі створюється бінарний об’єкт за допомогою OpenCV, який є 

стиснутим перетвореним зображенням. 

Потім цей об’єкт проходить через мережу і вона повертає числові 

характеристики. Фрагмент коду наведений нижче. 

 

 

Рисунок 3.22 – Процес розпізнавання 

 

Фрагмент коду показує, що об’єкт бінарного зображення поступає в об’єкт 

мережі. Сама мережа проводить внутрішні розрахунки та повертає результат. 

Щоб отримати результат мережі, створюється змінна detections, у яку поступають 

результати. 
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Потім система починає новий цикл. Він працює до тих пір, доки програма 

не перевірить усі розпізнані об’єкти. 

 

Рисунок 3.23 – Цикл перевірки розпізнаних об’єктів 

 

У фрагменті коду показано, що створюється цикл, котрий працює, поки є 

об’єкти. Наступним кроком у змінну confidence заноситься вірогідність поточного 

класу об’єкту. 

Далі виконується перевірка. Якщо вірогідність вище за певний відсоток, в 

даному випадку 0.5, то програма не пропустить об’єкт та почне перевіряти 

наступний. Фрагмент коду наведений нижче. 

 

 

Рисунок 3.24 – Перевірка вірогідності об’єкта 

 

Якщо вірогідність вище, то об’єкт обробляється в наступному кроці. 

Фрагмент коду наведений нижче. 

 

 

Рисунок 3.25 – Визначення потрібного класу 

 

З фрагменту коду видно, що система починає відбирати потрібні для 

програми класи серед визначених об’єктів. Якщо таких немає, програма починає 

цикл заново. Інакше програма отримує індекс класу та формує блок з отриманих у 

мережі координат. Координати блоків переміщуються у кортеж. 

Наступним етапом є малювання блоків та прив’язка до них інформації про 

об’єкт. Нижче наведений фрагмент коду для реалізації блоків. 
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Рисунок 3.26 – Малювання блоків об’єктів 

 

Розглянемо фрагмент детальніше. Спочатку програма створює текстову 

змінну, що вміщає назву класу та вірогідність цього класу. Далі малюється сам 

блок. Перший аргумент videoframe означає, що блок малюється у кадрі. Далі 

йдуть координати об’єкта, а потім колір блоку згідно поточного класу. Наступною 

вказана товщина лінії. Далі визначається висота позиції, в якій потрібно 

позначити інформацію, написану в змінній label. Після визначення позиції текст 

змінної вставляється у кадр, отримуючи свій шрифт, колір та кегль. 

Потім визначаються об’єкти на кадрі. Якщо на ньому виявлені люди, 

система інкрементує лічильник. Фрагмент коду наведений нижче. 

 

 

Рисунок 3.27 – Визначення об’єкту “person” 

 

Далі програма виводить результати. Виводяться два кадри: оброблений за 

допомогою блоків та оброблений за допомогою оператора Канні. Фрагмент коду 

наведений нижче. 

 

 

Рисунок 3.28 – Вивід оброблених кадрів 

 

Останні кроки програми, це перевірка кнопки виходу та оновлення кадрів. 

Розглянемо фрагмент коду, що наведений нижче. 
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Рисунок 3.29 – Перевірка програми на вихід 

 

Програма приймає будь-які сигнали з клавіатури. При натисканні потрібної, 

в даному випадку 'q', цикл проходить всі етапи, що залишились до виводу 

результатів на екран та завершується. Якщо кнопку не натискають, програма 

оновлює кількість кадрів за секунду та проходить цикл заново. 

Останній етап – завершення. Програма завершує підрахунок кадрів та 

виводить їх результат. Далі програма закриває усі вікна та відключає відеопотік. 

Фрагмент коду наведений нижче. 

 

Рисунок 3.30 – Завершення програми 

 

3.5. Тестування програмного забезпечення 

 

 

Після завершення написання коду виконаємо його тестування. З описаного 

вище пам’ятаємо, що запуск програми відбувається з додаванням обов’язкових 

аргументів нейронної мережі. 

Для початку спробуємо запустити програму без аргументів. Для цього 

потрібно перейти до консолі команд, відкрити папку з програмою та запустити її 

наступною командою  
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Рисунок 3.31 – Запуск програми розпізнавання без аргументів 

 

В результаті команда виконається частково, а коли потрібно завантажити 

нейронну мережу, система поверне помилку. 

 

 

 

Рисунок 3.32 – Результат запуску програми без аргументів 
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Ми переконалися що, програма не працює, якщо не додати потрібних 

аргументів. Тепер спробуємо запустити програму з ними. 

 

 

Рисунок 3.33 – Запуск програми з аргументами 

 

Якщо програма запустилася, то ми бачимо приведений нижче результат. 

 

 

Рисунок 3.34 – Результат правильної роботи програми 

 



45 
 

Також ми побачимо, як камера увімкниться та на екрані з’явиться 

оброблений кадр. 

 

 

Рисунок 3.35 – Виведені на екран оброблені кадри 

Змінивши ракурс камери, для збільшення видимого простору, відійдемо від 

комп’ютера та поглянемо на результат роботи програми. 

 

 

Рисунок 3.36 – Результат роботи програми 
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На знімку видно, що мережа розпізнає людину, причому вірогідність 

правильного розпізнавання, тобто впевненість, коливається у межах від 30 до 99 

відсотків. Також на знімку розпізнано кішку, вона сидить у гарно освітленій 

місцевості, тож система розпізнає її без проблем. Але можемо бачити й недоліки 

системи, наприклад розпізнавання дивану, як кішки з вірогідністю 36 відсотків. 

Оскільки людина, в даному випадку – користувач, знаходиться на кадрі 

достатньо довго, то система чітко виявила «порушника», та відіслала на пошту 

користувача повідомлення. На рисунку 3.37 та 3.38 наведений фрагмент пошти з 

повідомленням. 

 

 

Рисунок 3.37 – Повідомлення від системи 

 

 

Рисунок 3.38 – Відкрите повідомлення 

 

Таким чином ми переконались, що програма працює без проблем, але має 

невеликі погрішності із-за особливостей нейронних мереж. 

Щоб вимкнути роботу програми, потрібно натиснути клавішу виходу. В 

даному випадку програма завершується після натискання клавіші ‘q’. 
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Рисунок 3.39 – Завершення роботи 

 

Як видно на рисунку 3.39, програма зупиняє роботу, кадри закриваються та 

на консоль виводиться час роботи та кількість кадрів за секунду. Після чого 

програма інформує про кінець роботи та зупиняється. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

1. Дослідивши проблему розпізнавання руху об’єктів у приміщенні, була 

проведена робота по оптимізації системи та створене програмне забезпечення, що 

класифікує рухомі об’єкти. Стан питання залишається частково відкритим, 

оскільки дана робота націлена на класифікацію рухомих об’єктів. 

2. Для аналізу методів розпізнавання руху об’єктів у приміщенні 

використовувались такі порівняльні характеристики, як простота реалізації, 

ефективність та надійність. В результаті серед проаналізованих методів 

найкращим варіантом виявились нейронні мережі. 

3. Для створення моделей були розібрані подібні по структурі роботи інші 

програми розпізнавання. В результаті створені прості та зрозумілі для читання 

моделі програми. 

4. Для написання програмного забезпечення були використані такі 

ресурси, як документації до мови програмування та бібліотек, а також лістинги 

інших програм для наглядного прикладу. В результаті створене програмне 

забезпечення, що вміє розпізнавати потрібні, згідно завданню, об’єкти. 

5. В результаті отриманої роботи було вирішене питання класифікації 

хатніх тварин та людей у приміщенні, що дозволить розробляти системи стеження 

за будинком, в яких практично відсутні помилки першого та другого роду. 
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4. You can master Computer Vision, Deep Learning, and OpenCV. 

[електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електроні дані. – 2009-2020. – Режим 

доступу: https://www.pyimagesearch.com/ (дата звернення 10.04.2020). – Назва з 

екрана. 
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