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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. На сьогоднішньому етапі розвитку суспільства 

інформаційні технології стають головною причиною значного зростання 

актуальності сфер наукової діяльності, що пов’язані з математичною модуляцією 

процесів та явищ. Процес моделювання реальних об’єктів дійсності переважно 

має на своєму шляху безліч труднощів, які з’являються вже під час формування 

завдань. Водночас створення комп’ютерних інтерфейсів, систем прийняття 

швидких рішень та автоматичного контролю в системах відеонагляду, які 

ґрунтуються на розпізнаванні мультимедійної інформації, стає головним 

завданням в процесі розвитку сучасних спеціалізованих та прикладних 

комп’ютерних програм.  

Варто відмітити, що останнім часом розпізнавання образів  користується все 

більшою популярністю, адже розпізнавання зображення, тексту чи мови, а також 

різноманітних явищ сприяє спрощенню комунікативного зв’язку людини з 

комп’ютером, допомагає застосовувати різні системи штучного інтелекту, в тому 

числі в системах відеоспостереження. Можливість сприймати зовнішній світ у 

формі образів сприяє передумовам дослідження властивостей величезної 

кількості об’єктів завдяки ознайомленню з кінцевою їх кількістю, а об’єктивна 

ознака засадничої властивості образів допомагає створювати модель їх 

розпізнавання. Крім того, системи відеоспостереження, що використовують  

штучний інтелект, на сьогоднішній день активно розвиваються та з успіхом 

починають застосовуватись на масштабному рівні. Покращується як наукова база 

штучних нейронних мереж, так і обчислювальні потужності технічного 

обладнання.  

Таким чином, постає необхідність у застосуванні сучасного підходу до 

проектування автоматизованих процесів систем охоронного призначення та 

контролінгу за допомогою використання комп’ютерного зору, а це, в свою чергу, 
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вимагає залучення новітніх способів обробки інформаційних ресурсів. Для цього 

використовуються методи, які засновані на розпізнаванні образів, що сприяють 

вирішенню таких завдань:  

- завдання ідентифікації,  

- завдання кластеризації,  

- завдання класифікації процесів, сигналів та різноманітних явищ.  

Як відомо, використання методу розпізнавання рухів об’єктів в системі 

відеоспостереження, підвищує ефективність розробки автоматизованого процесу, 

зменшує матеріальні та часові витрати, сприяє отриманню об’єктивних та 

оперативних даних в режимі он-лайн. 

Незважаючи на велику кількість вже існуючих систем розпізнавання 

образів, всі вони входять до складу більш великих систем, а тому для вирішення 

більш конкретних задач, наприклад, під час відслідковування рухів об’єктів в 

складі системи відеонагляду,  дані системи не підходять.  

Виходячи з вищенаведеного, проектування та практична реалізація 

програми розпізнавання рухів об’єктів за допомогою нейронної мережі для 

системи відеоспостереження є актуальним. 

Мета дослідження -  розробка автоматизованої моделі розпізнавання рухів 

об’єкту  для системи відеонагляду. 

          Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:  

1.  проаналізувати теоретичні засади дослідження  системи розпізнавання 

рухів об’єкту;  

2. дослідити алгоритм створення програми розпізнавання рухів об’єктів для 

системи відеонагляду; 

3.  спроектувати модель розпізнавання рухів об’єктів для системи 

відеонагляду; 

4. розробити методичні рекомендації щодо використання методу 

розпізнавання рухів об’єктів в системі відеоспостереження; 

Об`єкт дослідження  –  проектування системи відеоспостереження за 

допомогою нейронної мережі. 
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Предмет дослідження  – особливості застосування методу розпізнавання 

рухів об’єкту для систем відеонагляду. 

Методи дослідження: 

1) методи системного аналізу,  

2)  аналіз наукової літератури,  

3)  спостереження,   

4)  абстрагування,   

5)  узагальнення.  

Теоретично - інформаційну базу дослідження склали праці  таких 

науковців, як  В. Антонюк, В. Вапник, Е. Вентцель, С. Вислоух, Г. Вороновський, 

К. Воронцов, Р. Вудс, Є. Вентцель, В. Воєводін, Г. Вороновський, В. Главач,   В. 

Глушков, І. Гуревич, А. Дейч, В. Комашинський, В. Круглов,  А. Лепський,                 

Л. Местецький, Е. Патрік,  Г. Поспелов,  Д. Рутковська, С. Сінютін, Д. Тархов,             

В. Терехов, В. Тіхонов, В. Царегородцев,  Л. Ясницький  та інших. 

Наукова новизна одержаних результатів. Результати дослідження 

пропонують альтернативний метод використання камер відеоспостереження, що 

базуються на штучному інтелекті. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що  

дослідження  ґрунтується на результатах поглибленого вивчення особливостей 

застосування системи розпізнання образів, а також розроблено модуль 

розпізнавання рухів об’єкту для систем відеонагляду. 

Структура роботи визначена логікою його дослідження та складається зі 

вступу, основної частини із трьох розділів, висновків, переліку джерел посилань. 

Зміст роботи викладено на 71 сторінці друкованого тексту. Перелік джерел 

посилання складається із 53 найменувань. 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

РОЗДІЛ 1.  

ОГЛЯД І ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1. Розпізнавання рухів об’єктів  в автоматизованих системах управління 

 

Теорія розпізнавання образів – це один із розділів інформатики, який 

базується на моделюванні основ та способів ідентифікації предмету, явища та 

різноманітних сигналів. Необхідність такого розпізнавання виникає в багатьох 

галузях - від машинного зору, розпізнавання мови, символьних розпізнаваннь і 

закінчуючи вузько спеціальними завданнями, таких як приладобудування.  

Образ являє собою певну структуру в системі класифікації, яка акцентує 

конкретну групу об'єктів за вибраними ознаками. Образи мають характерні 

властивості, які проявляються в тому, що знайомство з кінцевою кількістю явищ з 

одного числа множини дозволяє дізнаватися про будь-яку кількість його 

представників. Образи володіють об'єктивними властивостями в тому аспекті, що 

люди, які вчаться на різних матеріалах спостережень, переважним чином 

однаково та незалежно від інших поділяють одні й ті ж об'єкти за певними 

критеріями оцінювання.  На практиці в задачі розпізнавального процесу 

універсальна множина ділиться на певні частини-образи. При цьому 

відображення  будь-якого об'єкта органами сприйняття системою розпізнавання 

незалежно від знаходження цього об’єкту  щодо цих органів, називають 

зображенням об'єкта, а множини цих відображень, що об'єднані схожими 

якостями, називають образами [6]. 

Розпізнавання образів з англійської мови - pattern recognition - це 

теоретичний розділ науки штучного інтелекту, який вивчає способи класифікації 

об’єктів. Зазвичай об’єкт, який класифікується, являє собою образ (pattern). 

Образом може легко стати цифрова фотографія, наприклад, розпізнавання 

конкретних зображень; літера чи цифра, наприклад, у розпізнаванні символу; 

запис мови під час розпізнавання мови. Розпізнавання образів – задача визначення 

об’єкта або ідентифікація певних якостей цього об’єкта за його зображенням, так 
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зване оптичне розпізнавання, або за допомогою аудіо-запису в акустичному 

розпізнаванні, також за іншими властивостями. Водночас, образом є сукупність в 

системі класифікації, яка акцентує (з’єднує) конкретну групу об’єктів за певною 

ознакою. 

Варто зазначити, що розпізнавання образів (рухів, символів) – це 

найфундаментальніша проблема інтелектуальних систем як науки. З іншого боку, 

завдання розпізнавання образів відіграє велику практичну роль [14].  

Для вирішення задач розробки як автоматичної, так і автоматизованої 

системи керування теорія розпізнавання образів в якості зразка досить часто 

застосовує різні технології інтелектуальної діяльності суспільства. Наука у 

вигляді певного обладнання чи алгоритмів широко використовує можливості 

людського інтелекту. На думку дослідників, такий стан справ під час вирішення 

непростих та надскданих  задач математичного характеру є найбільш 

раціональний, оскільки протягом еволюції людина навчилася удосконалювати 

власні можливості під час вирішення задач автоматичного керування. Око-

процесор  являє собою інтелектуальну структуру інформації, що спроможна 

створювати образне відтворення сучасної дійсності завдяки тому, що візуальні 

інформаційні потоки вона може сприймати в довільній формі. Також око-

процесор здатний розрізняти та виокремлювати властивості явища або предмету, 

ознаки середовища. Він намагається обробити їх та видає рішення автоматично. 

Іноді рішення приймається з участю оператора. Система виконує такі дії [16]:  

-  Попередня фільтрація.  

Передбачається усунення шумів та слабозв’язаних точок зображення, 

виділення вихідного зображення.  

-  Переміщення зображення.  

Під час даного процесу відбувається одночасне переміщення цілої картинки 

на задану відстань по периметру цілої картинки.  

- Зміна розміру зображення.  

 Відбувається розширення картинки на відповідну величину, а також його 

ущільнення.  

-  Повороти картинки.  
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-  З`ясування центру картинки.  

Під центром мають на увазі центр мас. Де під одиницею маси мається на 

увазі значення ij. Відповідні точки в площині властивостей, що задаються.  

- Виконання логічних операцій над зображеннями.  

- Виокремлення частини зображення товщини, що задається.  

Важливою рисою око-процесора є здатність приймати адаптивні рішення. 

Ця особливість зумовлюється наступними концептами: [20]:  

1. Величезна кількість простору властивостей.  

2. Присутність алгоритмів прийняття рішень, які несуть в собі вагові 

показники.  

3. Наявність малопередбачуваних ситуацій в умовах реального 

функціонування.  

4. Присутність обставин з пороговим значенням прийняття рішень.  

5. Есплуатація за обставин апріорного невизначення.  

Отже, метод розпізнавання образівкористується популярністю, в тому числі 

в галузі штучного інтелекту. Варто сказати, що явище розпізнавання образів 

грунтується в переважній більшості на певній подібності об'єктів. При цьому, як 

відомо,  більшість предметів мало схожі один до одного. Проте, як показує 

практика, серед деяких об`єктів завжди знайдеться певна схожысть за тією або 

іншою властивістю. При цьому методи розпізнавання образів поділяють на два 

види [44]:  

1. Структурні. 

2. Засновані на теорії рішень.  

Як правило, теорію рішень використовують при обчисленні за допомогою 

величини кількісного характеру. Структурні орієнтується на образи, опис яких 

передбачає якісніші характеристики.  

В процесі розпізнавання образу велику роль має навчальна вибірка, іншими 

словами, так звана впорядкована сукупність певних властивостей. Класом образів 

прийнято називати сукупність об'єктів з подібними ознаками. Здебільшого 

користуються такими формами властивостей, як властивість дерева,  векторна 

ознака та ознака символьного рядка.  
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Способи, що грунтується на зіставленні, являють собою компоненти 

векторних властивостей в кожному класі об'єктів. Створений образ має 

відноситися до того класу, що буде найближчим у площині заздалегідь заданої 

метричності. Логічно, що простий підхід – це пошук мінімальної відстані, яка 

обчислюється завдяки евклідовим нормам між конкретним набором векторів 

властивостей невідомого об'єкта та набором векторів майбутньої моделі. 

Висновок про те, чи належить об'єкт до певного класу, проходить за найменшою 

відстанню. Мінімальний розподіл відстані функціонує краще за тих обставин, 

коли відстань між точками математичних очікуваннь класів більша за діапазоном 

розкидів об'єкту по кожному окремо взятому класу.  

З іншого боку, велике значення мають способи розпізнавання образів, які 

грунтується на імовірнісних показниках за допомогою випадковостей, які 

впливають на моделювання нових класів образів [24].  

Таким чином, потрібно виробити оптимальний алгоритм, який би значно 

зменшив прогнозовану кількість ймовірних помилок. Водночас варто зауважити, 

що досить не простим завданням є можливість зрозуміти, як саме має виглядати 

оптимальний спосіб з точки зору опису комп'ютеру. Так, відомо, що всі існуючі 

способи поділяють на три ступені:  

- процес первинної обробки,  

- процес відсіювання та логічне з`ясування  результатів фільтрації, 

- процес прийняття рішення.  

Зазвичай, для науки розпізнавання образів для того, щоб розпізнати предмет 

чи явище на малюнку, -  потрібно використати відразу всі вище зазначені групові 

процеси. Проте іноді буває достатньо двох. До етапу фільтрації відносяться 

способи, які допомагають ідентифікувати на зображенні ті об'єкти, що зацікавили 

в даний момент, без їхнього попереднього дослідження. Більшість таких способів 

використовує єдиний алгоритм на всі точки зображення одночасно. На цьому 

рівні аналізування, як правило, не використовується [15].  

Найпростішим перетворенням є бінаризація зображення по порогу. Для 

зображень відтінків сірого кольору, наприклад, такою межею є значення 

яскравості. Визначення та обрання порогу бінаризації дозволяє визначити вид 
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самого алгоритму. Зазвичай бінаризація відбувається під час процесу адитивного 

визначення порогів. Так, такою операцією може бути вибір математичного 

очікування.  

Варто додати, що класичні способи фільтрації використовуються в 

широкому спектрі задач. Найпоширенішим з класичних способів перетворення є 

трансформація Фур'є. Однак даний спосіб не застосовується в зображеннях як 

таких. Проте для дослідження зображень іноді не вистачає простого перетворення 

одновимірності та виникає необхідність у ресурсномістких двовимірних 

перетвореннях [15].  

Обчислення за формулами є досить трудомістким, тому практично 

використовують згортку потрібного участку з використанням низькочастотної або 

високочастотної фільтрації, в залежності від конкретної задачі. Слід відмітити, що 

такий процес спрощень не дає досягти широкого спектру операцій на кшталт 

аналізу, проте часто достатнім є сам результат без подальшого перетворення.  

Перетворення Вейвлет є більш перспективним способом редакції зображень 

на відміну від способу  Фур'є. Метод спрощує процес компонування, дослідження 

та передачі великого об`єму образів. Вейвлет-трансформації грунтуються на тому, 

що розділяють зображення на малі частотні хвилі, при цьому частота хвиль 

постійно рухається в часовому відрізку часу у порівнянні зі способом Фур'є. Це 

відбувається тому, що перетворення Фур'є  проектується гармонійних алгоритмах 

роботи [21].  

З математичного ракурсу образи картинки є двовимірною матрицею 

відповідних заданих величин яскравості. Проте під час переходу від однієї його 

частини до іншої гістограми доволі часто суттєво змінюються. Прикладом 

використання вейвлет-перетворення є задача пошуку відблиску очей, де вейвлето 

- це, власне, відблиск. В основі цього методу - кореляційність, що застосовується 

переважним чином разом з іншими способами, проте може використовуватися і 

окремо. В процесі розпізнання  образу в картинці кореляційність відіграє основну 

роль.  

Наступним популярним класом фільтрації є  фільтрація функцій. Фільтрація 

дозволяє на відображенні знайти шматочки простих функцій. Найбільш відомим є 
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перетворення Хафа, яке допомагає знайти різноманітні ефективні обчислюванї 

функції. Схожим способом є метод перетворення Радону, який завдяки 

обчисленню крізь швидке перетворення Фур'є виграє в оптимізації. Ще один 

розділ фільтрації - це фільтрація різноманітного контуру. Така фільтрація  є 

корисною в ситуації, якщо об'єкт достатньо складний, проте існують чіткі 

границі. Тоді фільтрація контурів є однією з засадничих механізмів роботи із 

зображеннями. Після фільтрації виходить набір даних, що потребують обробки. 

Проте іноді вони потребують додаткового логічного перетворення. Через те 

виникає необхідність у методах, які дозволяють переходити від цілого 

зображення до конкретних ознак об'єктів на ньому.  

Способи математичної трансформації є інструментом переходу від 

фільтрації до логіки. Вони дозволяють видалити шуми на бінарному 

відображенні, змінюючи розмір елементів, які вже є в наявності. Також існують 

методи, які допомагають визначати об'єкт по контурам. Такий принцип у підході 

має назву контурного аналізу. Обрані точки являють собою визначальні 

індивідуалістичні властивості, що допомагають зіставити різні класи об'єктів.  

Способи машинного навчання та прийняття рішень - це кінцева стадія в 

процесі розпізнавання. Ці способи знаходяться на межі статичної математики, 

способів оптимізації, а також класичних наук математики, але мають також і 

власну особливість, яка пов'язана з проблематикою обчислювальної 

продуктивності та процесом перенавчання. Здебільшого суть навчання полягає в 

наступному: на базі певної навчальної вибірки з властивостями кожного класу 

необхідно спроектувати таку систему, завдяки якій комп’ютер зможе дати аналіз 

новому зображенню та визначити, який з об'єктів представлений на зображенні 

[24]. 

Варто зазначити, що  людський зір без проблем адаптований до сприйняття 

оточуючого середовища. Наприклад, він може відокремити головний об’єкт від 

його оточення, врахувати тонкі закономірності затінення (Рис. 1.1.1.) 
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Рисунок 1.1.1. Приклад людського зору 

Водночас дивлячись на фотографію групи осіб (Рис 1.1.2), можна без 

проблем визначити точне число людей, а також припустити, в якому вони зараз 

настрої відповідно до їхнього виразу обличчя. Психологи, які займаються 

вивченням процесів сприйняття, витрачають не один десяток років аби зрозуміти 

процес функціонування  візуальної системи. Навіть використовуючи під час 

досліджень  спеціальні оптичні ілюзії для  знаходження деяких фундаментальних 

засад та об’єктивних рішень в цій площині наразі немає [47]. 

 

 

Рисунок 1.1.2. Колективне фото 
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Слід додати, що водночас дослідники комп'ютерного зору розвивали галузь 

математичних моделей розпізнавання образів (символів, рухів). Наприклад, за 

допомогою  доволі великого набору даних, можливо проектувати точні, щільні 

3D- моделі, з використанням принципів стереопідсилювання (Рис. 1.1.3) 

 

 

Рисунок 1.1.3. Приклад 3D- моделі 

На сьогоднішній день сучасні алгоритми розпізнання руху об’єкту 

спроможні відстежити переміщення особи чи групи осіб за доволі складних 

технічних умов зйомки (Рис. 1.1.4) 

 

Рисунок 1.1.4. Приклад розпізнання руху об’єкту 

Проте, незважаючи на великі досягнення, ступінь розпізнавання рухів 

(символів, образів) та виокремлення контексту із конкретного зображення досі 
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перебуває на низькому рівні розвитку. Причиною є проблема зворотньої природи, 

де потрібно відновити певну невідому інформацію на базі невеликої кількості 

даних. Тому, необхідно вдаватися до фізичних та імовірнісних програм, щоб не 

допустити розбіжностей під час прийняття об’єктивного рішення в площині 

розпізнавання образів. Проте моделювання візуального світу в реальному часі з 

усім його розмаїттям неможливий на даному етапі функціонування світу [5]. 

У алгаритмах комп'ютерного відображення дійсності відбуваються спроби 

зворотного відновлення даних, які приховуються, іншими словами,  спроба 

описати світ, що представлений в одному або серії образів та відтворити його 

якості на кшталт форми, освітленості та переходів кольорів. Люди, які не 

працювали у цій галузі, часто недооцінюють труднощі проблеми. Це неправильне 

розуміння того, що бачення повинно бути легким з появою штучного інтелекту, 

коли вважали, що когнітивні компоненти штучного мозку були по суті 

складнішими, ніж перцептивні елементи. 

Таким чином, спроможність сприймати зовнішній світу у вигляді образів 

дозволяє з конкретною ймовірністю досліджувати характеристики безлічі об’єктів 

завдяки ознайомленню з кінцевим їх числом, а об’єктивність характеру 

засадничої ознаки образів допомагає в процесі моделяції їх розпізнавати. 
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1.2.  Методи проектування в автоматичному процесі технічного контролю 

 

Процес автоматизації проектування являє собою систему з використання 

електронно-обчислювальних машин під час створення та обрання способів 

вирішення різнопланових задач технологічного смислу [2].  

Проектування поділяється на три види.  

 
 

Рисунок 1.2.1. Способи створення технологічних процесів 

 

В основі неавтоматизованого створення лежить такий алгоритм людських 

дій:  

- трансформація опису об'єктів;  

- проектування процесів функціональних характеристик об’єкта;  

- моделяція алгоритму процесу;  

- процес опису на різних мовах.  

В процесі автоматизованої розробки вище означений алгоритм відбувається 

за допомогою застосування обчислювальних машин, тому, очевидно, що процес 

відбувається без залучення людських ресурсів. За рівнем поглибленості розробок, 

рівні процесу створення проекту можна поділити на такі:  

-    створення принципових схем ТП;  

-    розробка технологічної схеми обробки деталей;  

-    розробка технологічних механізмів;  

-   розробка коду для устатковання із числовим програмним управлінням.  
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Розрахунок оптимальних показників для процесу технології являє собою 

параметричну оптимізацію. Потрібно мати на увазі, що рішення таких задач є 

досить обмеженими. Отже, процес параметричної оптимізації - це зясування 

характеристик х, де функція F(x) має суто екстремальне значення. Така функція 

називається цільовою. На всіх етапах явище технологічного процесу – це 

сукупність задач, що необхідно розв’язати [29].  

Під час вирішення задач відносно технології підготування комунікація 

інженера-технолога з електронно-обчислювальною машиною являє собою певний 

алгоритм обміну інформаційними потоками. Режими обміну інформацією 

включають в себе два підрозділа: діалоговий та пакетний. 

Використання діалогового режиму інженером-технологом дозволяє 

оперативно використовувати електронно-обчислювальні машини. Оскільки 

режим отримує вхідні повідомлення досить оперативно, то цей  метод краще 

застосовувати в якості найбільш ефективного [8].  

Діалоговий режим є ефективним при вирішенні таких задач: розпізнавання 

геометриї образу деталі; проектування їх маршруту обробки; вимір розмірного 

зв'язку геометричних образів. Реалізація поставлених завдань досягається  

завдяки знанням та творчому мисленню людей під час використання ЕОМ. Однак 

проектування програм в діалоговому режимі є значно коштовнішим, а значить це 

впливає на  вартість самого процесу розробки.  

Таким чином, враховуючи вище викладене, можемо констатувати, що 

виникає потреба в створенні автоматизованих моделей створення технічного 

контролю в режимі діалогу, а використовуючи механізми класифікацій, 

генерування, можливість перейти до програмного режиму з пакетами навчання 

вищого ступеню. Проектування автоматизованої системи відеонагляду за 

допомогою методу розпізнавання образів (руху об’єкта, зображення, облич, 

символів) мають бути в пакеті прикладних програм, які відносяться до 

комплексних програм при роботі з головною програмою управління, які мають 

змогу вирішити схожі технологічні завдання одного класу та виконувати 

покладену на них функцію відеоспостереження ефективно. 
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1.3.  Класифікація системи розпізнавання образів  

 

Програми розпізнавання образів поділяють на прості та складні в 

залежності від того, яка вхідна інформація використана для опису об'єкту та чи 

має він характеристики, що позначають їх. Система розпізнавання образів 

класифікується таким чином [18]: 

1. Проста система. 

Система автоматично визначає об’єкт лише за тими чи іншими 

властивостями або якостями об'єкту розпізнання, наприклад: обладнання, що 

призначається для бракування деталі, в якому є можливість визначити стан деталі, 

а ознаками є розмір чи маса деталі.  

2. Складна система. 

Система медичного діагностування, в якій властивості використовуються в 

якості даних дослідження крові, температури чи кардіограми.  

3. Складна система одного рівня.  

Процес розподілу інформаційних потоків про властивості об'єктів, що 

розпізнаються, характеризується засобом прямого вимірювання на базі редакції 

результатів кожної із застосованих спроб.  

4. Складна-полірівнева.  

Визначення інформації про властивості розпізнаваних об'єктів, яка 

базується на процесі непрямого вимірювання.  

5. Навчені.  

Система може створити приблизний словник певних властивостей, однак є 

недостатньою для того, щоб описати класи ознак.  Вхідна інформація необхідна 

для зображення програм розпізнавання та допомагає виокремити конкретні 

об'єкти, що належать різноманітним класам. Ці об'єкти являють собою вибірку 

для процесу навчання. Ціллю процесу є визначити функції інструментами 

представлення програмі розпізнавання деяких значень класів. Навчені програми 

розпізнавання належать до класу завдання навчання з вчителем. Суть цього 

навчання полягає в наступному: вчитель проводить навчання системи на вибірці 
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об'єктів та показує, до яких класів відносяться ці об’єкти. Потім вчитель редагує 

відповіді програми поки кількість помилок в результаті не досягне бажаного 

рівня.  
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1.4.  Огляд задач розпізнавання образів та їх характеристика 

 

Як відомо, процес розпізнавання образів лежить в площині 

трансформаційних явищ вихідних даних у зручний вигляд для розпізнання. Це 

також дозволяє відносити згодом об`єкт до певного класу. 

Завдання розпізнавання образів поділяють на такі підзадачі. 

1. Генерація властивостей (feature generation) - вимір чи обчислення 

числових властивостей, які пояснюють об’єкт. 

2. Можливість вибору властивостей (feature selection) - аналіз найбільш 

інформативних характеристик для поділу (у цей набір входять не лише первинні 

властивості, але й функції від них). 

3. Створення класифікаторів (classifier construction) – створення 

вирішальних алгоритмів, завдяки яким відбувається процес класифікації. 

4. Оцінка якості класифікацій (classifier estimation) – визначення показника 

правильності класифікацій (точності, чутливості, специфічністі, помилок першого 

та другого порядку). 

В цих задачах є подібність об'єктів та генерація правил, завдяки яким об'єкт 

відноситься до певного класу або до різних класів. У цих задачах дозволяється 

обирати приклади. Процес класифікації створюються за допомогою алгоритму 

розпізнавання для налаштування задач навчання. Такі задачі досить 

проблематично спроектувати, а також важко застосувади для них класичні 

математичні способи. 

Мета комп'ютерного зору та розпізнавання образів є створення корисного 

додатку, який би був максимально корисним завдяки використанню обробки і 

аналізу цифрового зображення. Наприклад, за допомогою процесу розпізнання 

образу стає  ефективнішою  сама обробка [12]. 

Типи завдань розпізнавання образів представлені на рисунку 1.4.1. 
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Рисунок 1.4.1. Типи завдань розпізнавання образів 

Робототехніка є традиційною галуззю використання машинного зору. 

Величезна кількість роботів тривалий час застосовувалася у промисловісті, за 

допомогою контрольованим умовам  (недетермінованості середовища) і можна 

виявити вузькофахові рішення, в тому числі і для завдань  машинного зору. 

Водночас додатки, які використовуються в промисловості, дозволяли 

використовувати коштовне обладнання, яке включає в себе оптичні та 

обчислювальні системи [45].   

Для автоматичного розпізнавання деталей на виробництвах зазвичай 

використовується конвеєрна стрічка. Це дозволяє не виокремлювати об'єкт від 

фону, також допомагає обійтися бех сканування рухомих об'єктів. Вже на етапі 

формування сигналу  відбувається розпізнавання  інваріантних властивостей без 

використання складних способів аналізу інформаційних потоків.  
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У системах оптико-електронного спрямування момент розпізнання цілей 

відбувається завдяки фізичним трафаретам, які допомагають апаратно робити 

узгоджену фільтрацію. Відомо, що такі рішення мали успіх у інженерів, проте 

мали місце лише в завданнях з низькою апріорною невизначеністю.  

 

 

 

Рисунок 1.4.2. Трансформація зовнішнього вигляду виробу на стрічці 

конвеєра 

Під час виробництва автомобільних дискових гальм не обходяться без 

складних процесів, які супроводжуються важкою фізичною працею. До такого 

процесу виробництва висуваються суворі вимоги розпізнавання. Фірма Alber 

Gussbearbeitungs-GmbH створила автоматизований процес числового оброблення 

та тестування гальмівних дисків. Даний метод дозволяє виробляти продукцію 

високої якості і допомагає відмовитися від людського фактору. Спроектована 

система машинного зору дозволяє надійно розпізнавати літери та числові знаки.  

Отже, незважаючи на велику кількість вже існуючих систем розпізнавання 

образів, всі вони входять до складу більш великих систем, а через те для 

розв`язання більш конкретних задач ці методи не підходять. Тому виникає 

необхідність у проектуванні та практичній реалізації системи розпізнавання 

образів як важливого елементу автоматизованого технічного котролю. 
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Висновки до першого розділу 

 

Підсумовуючи перший розділ, можна зробити наступні висновки: 

1. Визначили теоретичні засади методів розпізнавання рухів об’єкта в 

автоматизованих системах управління. 

2. Деталізували методи проектування в автоматичному процесі технічного 

контролю. 

3. Охарактеризували класифікацію системи розпізнавання рухів об’єкту. 

4. Розглянули задачі розпізнавання образів. 

 

Поставновка задачі дослідження 

 

Метою є проектування автоматизованої програми розпізнавання рухів 

об’єктів для систем відеоспостереження. 

Ставимо перед собою такі завдання:  

1.  проаналізувати теоретичні засади дослідження  системи розпізнавання 

рухів об’єкту;  

2.   дослідити алгоритм створення програми розпізнавання рухів об’єктів 

для системи відеонагляду; 

3. спроектувати модель розпізнавання рухів об’єктів для системи 

відеонагляду; 

4. розробити методичні рекомендації щодо використання методу 

розпізнавання рухів об’єктів в системі відеоспостереження. 
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РОЗДІЛ 2.  

АНАЛІЗ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМИ РОЗПІЗНАВАННЯ РУХІВ 

ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ СИСТЕМИ ВІДЕОНАГЛЯДУ  

2.1.  Способи розпізнавання рухів об’єкту 

 

Методи розпізнавання образів і технічні системи, що реалізують ці методи, 

широко використовуються на практиці в процесі контролю, наприклад, у складі 

автоматизованих систем відеонагляду. У виробничій діяльності часто виникає 

потреба розпізнати обличчя за допомогою відеокамери або відстежити рух 

транспортного засобу. Окрім того, комп’ютерний зір дозволяє оптично 

розпізнавати символи, наприклад, під час автоматичної ідентифікації номерного 

знака. Водночас методи розпізнавання образів широко використовуються в 

технічному контролінгу виробничого процесу для перевірки якості деталей. 

Задача полягає в тому, щоб виявити, чи є деталь дефектною, чи ні. Якщо ж 

з’ясовується, що деталь має дефект, часто потрібно визначити тип цього дефекту.  

Також програмами розпізнавання образів користуються в галузях 3D-

моделювання (можливість зробити автоматизовані 3D-моделі з аерофотознімків) 

та автомобільній безпеці (під час виявлення непередбачених перешкод  в 

складних погодних умовах, коли радари не діють). 

На сьогодні відомі три основні групи методів розпізнавання образів, які 

представлені на рисунку 2.1.1. 

 

 

 

Рисунок 2.1.1. Групи методів розпізнавання образів 
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Водночас, способи розпізнавання образів поділяються на дві групи: 

- група інтенціальних методів, 

- група екстенціальних методів.  

Характерною рисою інтенціальних способів є та, що в якості компонентів 

операцій при проектуванні та застосуванні процесів розпізнавання образів ці 

групи користуються різними характеристиками властивостей, а також їхніх 

зв’язків. Такими компонентами бувають окремі значення або відстані значень 

властивостей, також певні середні значення і дисперсії, а також матриці зв’язків 

властивостей, над якими проходять дії, які закріплюються в аналітично-

конструктивних формах. Об’єкти в цих способах, як правило, не виглядають 

цілісними інформаційними одиницями, а виступають у якості індикатору для 

можливості оцінити взаємодію та поведінку своїх елементів. До таких способів 

відносять [15]: 

• Способи, що ґрунтуються на аналізі густини поділу значень властивостей 

(або схожостіі та відмінності об’єктів). Завдяки ним вирішується задача 

існуючого розподілу, проте  існує потреба в наборі та переборі великого масиву 

статистичних даних. Через те перебір загальної вибірки для навчання  під час 

розпізнавання може виявитися величезним, а тому швидко зросте. 

Недоліком даного методу є надчутливість до непредставницької вибірки, що 

брана для навчання, та її артефакту. 

• Логічні способи переважно застосовуються лише для задач невеликої 

розмірності властивостей, які навіяні рівнем евристики таких способів. У процесі 

відбору логічно-вирішальних алгоритмів (кон’юнкція) конче потрібним 

виявляється цілковитий перебір, який призводить до високої обчислювальної 

трудомісткості. 

• Лінгвістичні або структуровані способи. Вирішуються задача процесу 

оновлення граматики за певною множиною конкретних значень, наприклад, опису 

об’єкту. Такі задачі достатньо важко втілювати, через те вони майже не придатні 

до математичної реалізації. 
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У способах екстенціальних груп кожному об’єкту, що аналізується, дається 

можливість самостійного діагностичного значення. По суті ці способи наближені 

до клінічного підходу, що може розглядати об’єкт не як проранжований за певним 

ланцюгом обраних властивостей, а як цілісна система, кожен елемент якої є 

індивідуальним та має специфічні діагностичні принади. Даний підхід не сприяє 

виключенню чи втраті інформації за кожним окремо взятим об’єктом, що може 

трапитися при використанні способів інтенціального типу, оскільки вони мають у 

використанні об’єкти лише для виявлення та закріплення закономірностей 

поведінкових моделей їх компонентів. 

Головними механізмами в розпізнаванні образів за допомогою вище 

вказаних способів є механізми ідентифікації схожості та відмінності об’єкту. 

Об’єкти цієї групи способів грають роль своєрідного діагностичного прецеденту. 

При цьому в залежності від конкретних обставин певної задачі роль окремо 

взятого прецеденту, як правило, змінюється у широкому сенсі: від головної ролі 

до опосередкованої участі під час розпізнавання.  

З іншого боку, для ефективної реалізації задачі в ході її виконання умови 

можуть вимагати застосування різноманітних діагностичних прецедентів: як по 

одному об’єкту кожного класу, який розпізнається, так і до цілковитої участі 

вибірки, а також різних методів обчислення параметрів схожості та відмінності 

об’єкту [20].  

Цими правилами пояснюється розподіл екстенціональних способів на 

підкласи.  

• Спосіб порівняння з прототипом. Мінусом методу є надзалежність 

результатів сортування від ступеню метричності та неможливісті створити 

заздалегідь визначену оптимальну відстань. 

• Спосіб k найближчих сусідів. Використовується при задачах невеликої 

розмірності даних за кількісними характеристиками  класу та ознаки. Залежить 

від результату сортування ступеню метричності. В задачах таких типів існує 

необхідність цілковитого перебору вибірки, яка обрана для навчання в процесі 

розпізнаванні, це призводить до високого показника обчислювальної 

трудомісткості. 
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• Групи вирішальних алгоритмів. Характеризується високою технічною 

складністю способу, невирішеністю великої кількості теоретичних питань, як в 

процесі визначення сфер компетенцій часних способів, так і в структурі самих 

цих способів. 

Структурний (лінгвістичній) підхід, як правило, використовується в процесі 

розпізнання образів, де конче необхідною є інформація про структурованість 

об'єктів. В даному сенсі від алгоритму розпізнання вимагається можливість 

визначити об'єкт його клас. Лінгвістичним способам визначення об’єкту 

притаманна власна структура певних значень. Відомо, що лінгвістичний метод 

засновано на ознаках схожості між синтаксисом і системою втілення образу [19].  

 

 

 

Рисунок 2.1.2. Вхідні значення для лінгістичного способу. 

 

Основним плюсом лінгвістичних способів є  здатність моделювати 

величезне розмаїття втілень за допомогою невеликої кількості вхідних значень. 

Мінусами таких методів є :  

- обмеження в процесі експлуатації;  

- відсутність прямих вирішальних правил; 

 

 

Рисунок 2.1.3.  Структурований поділ зображення 
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Одним з лінгвістичних способів є класифікація відстані до найближчого 

сусіда. Він являє собою такий алгоритм: виділяється невідомий вектор 

властивостей x до такого класу, до якого цей вектор виявиться найближчим. Це 

явище стало називатися найближчим сусідом. Класифікація методу також може 

бути ефективнішою у ситуації, коли класи нашаровуються один на одний чи 

мають складновиражену структурність.  

В структурному способі припущення про моделі розподілу векторів ознак в 

середовищі є зайвими, а отже алгоритм користується лише інформацією відносно 

до існуючих еталонних зразків. Спосіб заснований на розрахунку відстані х до 

окремого прототипу в базі даних, а також вирахування  мінімальної відстані.  

Плюси способу такі [26]:  

- структурована ієрархічність даних допомагає скоротити кількість 

обрахувань;  

- завжди можна додати нові зразки в базу даних. 

У разі, якщо в базі даних потрібно  знайти  декілька сусідів, де k- кількість 

сусідів, то вирішення задачі буде значно ефективнішим. Таким чином за 

кількостю k > 1 вдається досягти кращого варіанта навчальної вибірки, а також 

зробити розподіл векторів в площині простору. Однак найефективніше 

користуватися значенням k, коли воно позначатиме залежність певної кількісті 

значень в кожній окремо взятій одиниці площини заданого простору. Складною 

задачею є виявлення правильного рішення за наявності у вибірці двох або більше 

класів. 

- Статистичні способи, враховуючи назву, користуються похідною 

інформацією для розв`язання завдань розпізнання. Цей спосіб дозволяє з`ясувати 

приналежність об'єкту до класів за допомогою алгоритму вірогідності. На 

практиці це одначає з`ясування вірогідності приналежності об'єкту до того чи 

іншого класу в разі, коли властивості даного об'єкту отримали конкретні смислові 

вираження. Прикладом статистичного методу є так званий байєсівський 

вирішальний алгоритм[14].  
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Розпізнавання образів застосовуються у тих випадках, коли обраним 

ознакам властиві числові значення, при цьому отримані значення для об'єктів в 

межах одних класів можуть відрізнятися.  

Задача розпізнавання образів полягає у визначенні меж галузей, які мають 

відношення до різних класів. Це один з напрямків розпізнавання образів як 

наукової дисципліни, який грунтується на представленнях про клас об'єктів для 

розпізнання як про процес певних впроваджень конкретних випадкових величин. 

Таку випадкову величину з більш-менш визначеними статистичними 

властивостями назвали статистична модель певного класу об'єктів, що 

розпізнаються.  

Якщо моделі статистики, як правило, заздалегідь задані, то способами 

статичної математики можна створити систему розпізнавання, яка буде 

оптимальною відносно того або іншого критерію якості. У найкращому випадку 

задана модель дозволить вказати умовні розподіли ймовірності об'єктів в 

кожному класі, що, в свою чергу, надасть змогу використовувати для 

розпізнавання Баєсова вирішальний алгоритм або мінімально вирішальний 

принцип.  

Частіше модель проектується у вигляді випадкових спектральних значень, 

які мають залежність від величезної кількост постійних та змінних значень. В 

цьому аспекті увага прикута лише до значення властивості, яка визначає класність 

кожного об'єкта, що розпізнається. Інші невідомі властивості зазвичай лише 

заважають аналізу. Задача ідентифікації значення заданих параметрів, які 

перешкоджають, є завданням адаптації розпізнавання. В процесі навчання 

визначається вибірка для самого навчання, який представлено об'єктами із 

зазначенням класності. В залежності від того, наскільки предметно визначені 

статистичні властивості об`єкта, проектуэться статистичний аналіз цих 

властивостей. Отримані результати пізніше застосовуються під час вирішення 

задач розпізнавання шляхом їх підставлення замість того значення параметру, яке 

є невідомим.  

- Застосування штучних нейронних мереж. Вище розглятуті способи 

розпізнання спроектовано за технологією навчання з учителем. Проте навчання 



30 
 

без учителя цілком реальне. За таких обставин комп`ютер сам має ідентифікувати 

структурність класу та належність кожного з образів до того або іншого класу. 

Нейронна мережа являє собою спосіб апроксимаційної параметричності 

(визначення відстані), який є корисним в створенні прототипів ущільнення. 

Нейронні мережі зазвичай апроксимують деяку векторну функцію f деякого 

вхідного вектора x поруч рівнів. Кожен рівень формує вектор виходів, кожен з 

яких представляє собою результат дії певної нелінійної функції [24]. 

В процесі розпізнаванні способом найближчого сусіда результативні 

показники способу цілковито визначаються завдяки еталонним зразкам, які 

завантажуються в пам'ять заздалегідь до процесу обробки. При використанні 

нейронного способу розпізнання результат передбачити неможливо. Процеси 

нейронних мереж обирають задачі властивостей. В цьому вбачається недолік 

процесу, який полягає в перенавчанні. 

Таким чином, засадничими завданнями заміни людського фактору в 

способах розпізнавання є:  

1) Відсутність людських ресурсів під час виконання рутинних дій та 

застосування людини для більш творчих цілей.  

2) Ріст якості робіт, які виконуються.  

3) Ріст швидкості задач, які потребують вирішення. 

Практичні втілення способів розпізнавання називають системами 

розпізнавання. Центральним завданням розпізнавання образів є створення на базі 

систематично-теоретичних та практичних досліджень за допомогою ефективно 

побудованих обчислювальних інструментів, що об’єднувані поняттям«системи 

розпізнавання», з метою віднесення описів об’єкту, явища, процесу до 

відповідного класу.  

Отже, система розпізнавання являє собою складну динамічну систему, що 

складається переважним чином із сукупності підготовлених спеціалістів та 

комплексу технічних механізмів отримання і переробки інформаційних потоків, 

що забезпечується спеціально сконструйованими алгоритмами рішення завдань 

класифікації конкретного об’єкту, явища чи процесу. 
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2.2.  Специфіка засобів розпізнавання образів на цифровому відеоряді 

 

Користуватися засобами розпізнання образів зручно через те, що 

підримуються креслення та технічна документація в робочому режимі. Відомі два 

методи векторизації креслень, а саме: 

1. за допомогою спеціальних програм, 

2. ручний. 

В програмі AutoCAD представлені способи розпізнання образів, завдяки 

яким можна сканувати та векторизувати креслення різного форматування.  

Основні функції, які можна використати в даній програмі, такі:  

- Векторізація креслень трансформації сканованих креслень, а також ескізів 

в програму.  

- Векторізація сканованих креслень в ручне креслення в AutoCAD.  

Головні відмінності векторних креслень від іншого програмного 

забезпечення:  

- здатність точно змоделювати та описати модель;  

- здатність змінити розмір та відредагувати об'єкт.  

Наступним інструментом розпізнання креслень є програмне забезпечення 

PlanTracer. PlanTracer - це спеціальний пакет з професійним набором засобів, 

метою якого є розпізнання кресленнь. Створення документів в електронному 

форматі * .xml відповідно до xml-таблиць та програмних вимог. Існує підтримка 

автоматичного створення завантаження та вивантаження з електронним підписом 

розробника. Завдяки цьому пакету стає можливим виконання роботи великої 

складності, наприклад розпізнати багатоконтурні комплексні об'єкти, що містять 

сотні програмних контурів та тисячі попікселів. Винятковість даного пакету в 

тому, що в ньому абсолютно відкритий функціонал та інструментарій для роботи 

з кресленням і їх розпізнанням.  

Завдяки програмі виконуються такі дії:  

- підвищується якість зображення;  

- оперативно вносяться зміни у відскановані креслення;  
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- реалізовано можливість одночасної (синхронної) роботи з растровим та 

векторним функціоналом;  

- здатність автоматично векторизувати відскановані документи;  

Алгоритм сканування має такий порядок:  

- Растр, що сканується;  

- Растр, який виникає після розпізнання з накладеними зверху векторними 

моделями; 

- Векторні моделі з відключеним растром;  

- Векторні відображення.  

Варто зазначити, що Spotlight достатньо простий у використанні. Він дає 

можливість не лише векторизувати картинки в напівавтоматичному і 

автоматичному режимах, але й змінювати растрову графіку по CAD-технології 

без її обов'язкової векторизації. На відміну від AutoCAD та інших подібних 

програм, Spotlight є абсолютно самостійний пакетом, достатньо зручним для 

роботи з растрами в цілому. Spotlight здатний векторизувати креслення 

оперативно і не лише за допомогою прямих ліній, але й за допомогою векторним 

дугам, колам, полілініям, контурам, блокам. Здебільшого ці програмні пакети є 

досить коштовними, однак виробники надають демо-версії для користувачів, без 

використання в комерційних цілях. 

В нашому дослідженні увагу сконцентровано на задачах та порядках 

розпізнання відеорядів. Розпізнання відеоряду характерихується особливими 

рисами, через це під час реалізації даних способів існують такі проблеми: 

• швидкість розпізнання об`єкту на картинці є недостатньою для 

розпізнання 25 кадрів/ сек; 

• алгоритм розпізнання вимагає значних ресурсних витрат оперативної 

пам’яті; 

• переважна кількість алгоритмів має необхідність у навчальной вибірці 

позитивного чи негативного зображення. 

Отже, предмет ніше охарактеризуємо давня способи виявлення об’єкта на 

цифрових носіях. Способи розпізнавання об’єкта на цифрових  зображеннях, за 
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методом приналежності області зображення до певної галузі інтересів розділяють 

на дві окремі групи:  

1. Група узагальнюючих методів. 

2. Група розрізняючи методів. 

Узагальнюючі методи надають абстрактно-ідеалізоване уявлення про 

композицію та структурованість об’єкта завдяки позитивним навчальним 

зображенням. Спосіб ґрунтується на використанні умовної моделі, що може 

навчитися розрізняти елементи об’єктів. При цьому картинка розбивається на 

невеликі частини, кожна з яких помічається. Це являє собою змістовне значення 

конкретної області досліджувального об’єкта. 

 Спосіб Карпура-Вінна. Суть його наступна: припустімо існують мітки: 

«Лісу», «Неба», «Трави», «Цілі». Якщо знати розташування та розподіл однієї 

частинки, то час на пошуки місцезнаходження інших частин скорочується. Так, 

якщо володіти інформацією відносно місцезнаходження дерева, то інші дерева 

можна відносно легко знайти. У способі для виявлення об’єктів застосовується 

дальній радіус просторових обмежень на певно визначених частинах об’єкту [44]. 

 Спосіб Фергюсона-Перона базується на тому, що при аналізі зображення 

виділяють ділянку з характерною особливостю, а пізніше, користуючись 

навченою моделлю, зіставляють з ділянками об’єктів або фонів. Вирахувавши 

співвідношення правдоподібності та провівши порявняння з його пороговими 

значеннями, можна з`ясувати присутність чи відсутність об’єктів. 

 Спосіб Феррарі базується на трансформаційних азах Хафа. На 

зображення наносять відповідні точки об’єкта, для конкретних міток з`ясовують 

радіусний вектор, який поєднується з центром об’єктів. При пошуку об’єкта у 

відеоряді цей іектор вказує на очікувану позицію центру об’єктів. Таким чином 

при кожному знаходженні міток, пікселів, розташованих у передбачуваному місці 

центру об’єкта приплюсовується один голос. Піксель, який набирає більшість 

голосів, відповідатиме за центр досліджувального об’єкта [44]. 

Розрізняючі способи переважно користуються спеціальною функцією-

класифікатором для з`ясування об’єкта на цифровому носії. Під час навчання 



34 
 

розрізняючи способи виокремлюють відмінності між позитивним та негативним 

навчальним зображенням. 

  Спосіб Віоли-Джонса. Базується на інтегральному уявленні картинки 

розпізнавання за властивоснями Хаара. За допомогою процесу адаптивного 

бустінгу проектується класифікатор, що здатен видавати логічні відповіді. Спосіб 

застосовує каскад з певної кількості класифікаторів, шо послідовно 

застосовуються до зображень. Кожен з класифікаторів включає в себе набір 

відповідних властивостей Хаара, які мають фіксоване місцерозташування 

відносно одне одного. 

В основі способу Папагеоргіу  - застосування вейвлет Хаара. Вейвлет являє 

собою математичну функцію, яка допомагає аналізувати різні частотні елементи 

даних. У способі Папагеоргіу вираховуються проміжні уявлення, які акумулюють 

важливі інформаційні потоки в класах об’єктів. Ці уявлення обчислюється 

абсолютно для всіх об’єктів, які надходять в якості вхідних даних зображення, яке 

в результаті видає  позитивні чи негативні векторні ознаки. Ці векторні 

властивості потрібні для навчання класифікатору для змоги його за шаблоном 

бачити об’єкти у своєму класі та розрізняти їх [43]. 

Провівши порівняльну характеристику способів розпізнавання об’єктів, 

можемо сказати, що жоден із узагальнюючих способів не дає можливості 

дослідити відеоряд в режимі реального часу. Разом із тим,  розрізняючі способи 

потребують великого обсягу навчальних вибірок. Серед таких способів за 

параметром швидкості виділяється спосіб Віоли-Джонса. Для втілення 

оптимального пошуку співпадіння об’єкту цілей з частинками влучення ми 

розробили певний алгоритм, який враховує наведені вище висновки. 

Виокремлення об’єктів-цілей втілено на основі способу співставлення множинних 

величин таких об’єктів. За навчальну вибірку програма обирає кількість файлів 

зображень цілей, що здатні доповнюватися в процесі користувачами у разі 

потреби. Для оптимізації алгоритмів розпізнавання об’єктів на кожному з кадрів 

на базі обраної вибірки для навчання моделюється множинність характерних 

властивостей. Згодом дослідження кадру відеоряду відбувається за допомогою 

константного набору властивостей, що дозволяє суттєво скоротити час на те, щоб 
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виконати пошук. Відеоряд поділяється на блоки, які складаються із зображень із 

найменшим числом відмінностей, за принципом розрізняючого алгоритму. Пошук 

мітки-цілі проходить на базі вивчення RGB-палітри кадрів тільки в площині 

зоб’єкту-цілі, що у разі ефективного пошуку потрапляє у ціль. Цей спосіб 

дозволяє зменшити розміри ділянки для дослідження, що суттєво скорочує час 

роботи самого процесу розпізнання.  

 

 

 

Рисунок 2.2.1. Блок-схема роботи процесу пошуку співпадінь об’єкту-цілі з 

прицільною міткою 
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Представлена на рисунку 2.2.1 блок-схема, показує принцип 

функціонування описаного алгоритму при пошуках співпадінь об’єкта-цілі з 

мітками-прицілами. Пошук об’єкту відбувається завдяки заданії множині 

властивостей навчальної вибірки. 
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2.3.  Формалізація процесу кластерного аналізу 

 

Кластерний аналіз спрямований на виявлення природного поділу об'єктів. 

Іншими словами, він групує спостереження, які подібні до підмножин. Такі 

підкласи виявляють закономірності, що безпосередньо мають відношення 

досліджуваного явища. Функціональна особливість виміру відстані 

використовується в якості аналізу, якщо схожість між об'єктами і широким 

спектром кластеризації алгоритмів на основі по різним поняттям в наявності. 

Заходи подібності спочатку обчислюються між спостереженнями і між 

кластерами, коли спостереження починають групуватися в кластери. Кілька 

метрик, таких як евклидово і Манхеттенський відстань, кореляція або взаємна 

інформація, можуть використовуватися для обчислення подібності. Крім того, 

можливі кілька стратегій злиття, які призводять до різних шаблонах кластеризації. 

Тому результати кластеризації дещо суб'єктивні, так як вони сильно залежать від 

вибору користувачів. 

Традиційний кластерний аналіз зазвичай проводиться для групування 

спостережень або змінних окремо, але одночасна кластеризація (або 

бікластерізація) рядків і стовпців матриці даних також є підходящою 

альтернативою для пошуку біомаркеров.Оскільки він використовує ієрархічну 

конфігурацію - дерево, зване Дендрограмма. У цьому випадку функція зв'язку 

визначає критерії оцінки відстаней між спостереженнями і кластерами. На кожній 

ітерації найближчі об'єкти групуються для формування нового кластера. 

Детальніше розглянемо формалізацію процесу кластерного аналізу. Існує X 

- об’єктів, та Y кластерів, а також з`ясування відстані між об'єктами. Вибірка для 

навчання об'єктів баз даних. Мета  - поділ заданої вибірки на своєрідні 

підмножини, які не мають змоги пересікатися. Такі підмножини являють собою 

кластери, де кожен кластер складається з об’єктів при застосуванні найменшої 

відстані між собою min p. Об'єкти таких груп мають відрізнятися одне від одного. 

Далі кожному об'єкту надається власний номер групи [11].  

Потрібно відмітити, що кластеризація являє собою функцію X >Y, в якій 

для кожного об’єкта x відповідає номер групи y, що відомий наперед.  
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Процес кластеризації відносять до способів навчання без вчителя. 

Кластеризація відрізняється від класифікації, наприклад, тим, що вихідні об'єкти в 

цьому процесі можуть не задаватися, тому має існувати велика кількість Y. 

Рішення задач методу кластеризації є складною задачею. На це існують такі 

причини:  

1. не існує чіткого критерію якості кластеризації, однак відома величезна 

кількість критеріїв, способів, що роблять кластеризацію ефективною.  Цікавим 

фактом також є те, що різні способи дають також різні показники.  

2. на показники кластеризації впливає сильно метричність.  

Процес роботи кластеризації представлено на рисунку 2.3.1.  

 

 

 

Рисунок 2.3.1. Вихідні точки і випадково вибрані початкові точки. 

 

На рисунку 2.3.2  Представлено першу ітерацію та віднесено кожний об’єкт 

до відповідної групи, за одним із способів визначення відстані. 

 

 

 

 

Рисунок 2.3.2. Точки, віднесені до початкових центрів. 
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На рисунку 2.3.3 представлено перерахунок метричності кожного об’єкту до 

відповідного центру кластерів та перевизначення його центрів. 

 

 

Рисунок 2.3.3. Обчислення нових центрів кластерів. 

 

На рисунку 2.3.4 представлено останню ітерацію, що подібна до 

попередньої та є обов’язковою умовою для зупинення ітераційного циклу. 

 

 

Рисунок 2.3.4. Кінцевий результат кластерного алгоритму. 

 

Переважно показники, які представлено на рисунках 2.3.1-2.3.2 

повторюються, доки не досягнуть результату, що зображений на рисунку 2.3.4. 

Однак здебільшого в алгоритмах величезне число ітерацій відсутнє, тут існує 

залежність від вхідних даних. 
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2.4.  Алгоритм розпізнавання рухів об’єкту 

 

Процес розпізнання образу включає в себе порядок кластерного методу 

аналізування, який складається з таких взаєпопов`язаних елементів:  

1. Початку. 

2. Зчитування вхідних даних. 

3. Створення матриці координат. 

4. Обчислення значень міри схожості. 

5. Відокремлення ліній на зображенні. 

6. Кінця.  

Застосування кластерного аналізу  означає такі дії:  

1. Можливість обрати об'єкт для кластеризації.  

2. Здатність аналізу критеріїв, завдяки яким аналізуватимуться об'єкти.  

3. Спроможність розрахувати значення відстані між об'єктами.  

4. Проектування подібних кластерів об'єктів.  

5. Результати аналізу.  

Програми розпізнавання об’єкту чи явища, що моделюється людиною 

завжди мають спеціалізовану направленість на відміну від її власних фізичних 

можливостей.  Відносно загальних підходів до створення будь-якої програми, то 

тепер у разі, якщо є деяка система об’єктів чи явищ, які потребують процесу 

розпізнання або класифікації, на базі узагальнення алгоритмів при моделюванні  

систем розпізнавання етапність вирішення конкретних задач виглядає наступним 

чином:  

-відносно обраного принципу набір об’єктів чи явищ поділяється на класи, 

іншими словами, йому надається абетка класів;  

-проектується алгоритм властивостей (словник);  

-за словником властивостей характеризується кожен клас;  

-моделюються механізми визначення властивостей;  
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-на механізмах обчислень впроваджується процес зіставлення апостеріорної 

та апріорної складових та визначаються результати загального процесу 

розпізнавання.  

Проте хоча послідовность дій визначена, залишаються проблеми:  

- поділ об’єктів на різноманітні класи;  

- способи накопичення та обробки інформації;  

- причини вибору ознаки;  

- характеристика класів на мові ознак;  

- вибір методів для порівняння апріорної та апостеріорної інформації;  

- поява системи розпізнавання.  

В процесі розпізнання образів груповий аналіз застосовується так, що під 

час розпізнання креслення деталі переходить до піксельного зображення, а це, в 

свою чергу, створює матрицю координат. Далі обирається міра відстані пік селів 

та формується лінія деталі [24].  

Порядок дій кластерного аналізу:  

1. Зчитування і обробка вхідних даних.  

Такими даними можуть бути креслення деталі, а також її зображення.  

2. Проектування матриці координат та виокремлення головних значень. На 

цьому етапі присвоюється кожному пікселю зображення номер кольорової гами, - 

потім він відшукується серед інших точок.  

3. Обчислення ступеню подібності. Виокремлення пікселю в группи з 

найближчою відстанню, це в свою чергу робить зображення ліній зображення.  

4. Кінцеве формування ліній креслення деталі та редакція для більшої 

якості, засобами видалення шумів.  

5. Фініш роботи алгоритму кластеризації і представлення даних для 

подальшого виконання програми. 

Отже, завдання, які розв`язуються моделювання систем розпізнання,  є 

достатньо інваріантними по відношенню до предметної галузі, вони мають спільні 

задачі та грунтуєтьсяна методі методологічного підходу. Водночас кожна 

програма розпізнавання є унікальною та потрібна тільки для одного певного виду 

об’єкта чи явища. У разі знаходження галузі застосування розпізнавання програма 
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має проектуватися знову та враховувати нові специфічні властивості об’єкту або 

явища, що розуміють як сукупність вимірів певних ознак, так і в якості словника 

властивостей, абетки класів та алгоритмів прийняття рішень. Програма 

розпізнавання має моделюватися способом послідовних метричних наближень 

внутрішніх компонентів на її математичних моделях у процесі додавання нових 

інформаційних потоків. 
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Висновки до другого розділу  

 

Підсумовуючи другий розділ, можемо зробити такі висновки: 

1. Розглянуто  основні групи методів розпізнавання рухів об’єкту.  

2. Визначено, що у відповідності до мети дослідження, доцільно 

використовувати структурні способи розпізнавання.  

3. Окреслені існуючі інструменти розпізнання образів, які 

використовуються, а також з`ясовані  їх переваги та недоліки.  

4. Визначено, що ціна на дане програмне забезпечення є досить високою, 

водночас існують труднощі використанням програм, а з вирішенням задачі з 

проектування автоматизованої програми для систем відеонагляду вони не 

справляються.  

5. Зроблено впровадження алгоритму кластерного аналізу, що допомогло 

спроектувати процес розпізнання образів під час використання цього способу.  

6. Даний огляд методів і засобів показав, що існує потреба у створенні нової 

системи, яка буде вирішувати завдання проектування автоматичного технічного 

контролю на основі розпізнавання образів, а формалізація і створений алгоритм є 

основою цієї розробки. 
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РОЗДІЛ 3.  

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ РОЗПІЗНАВАННЯ РУХІВ 

ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ СИСТЕМИ ВІДЕОНАГЛЯДУ  

3.1.  Структурна схема комплексного алгоритму обробки і аналізу зображень 

 

На рисунку 3.1.1 представлена структурна схема комплексного алгоритму 

обробки і аналізу зображень. У складі цього алгоритму є модулі керування 

обчислювальним процесом. Так, в залежності від виду вирішуваних завдань 

структура комплексного алгоритму може змінюватися. При виконанні кожного з 

етапів обробки і аналізу зображення отримана інформація надходить до блоку 

управління, в якому формується план подальших процедур.  

Крім блоку управління, в пам'яті обчислювальної системи зберігається база 

даних, що містить необхідні дані і різні процедури обробки інформації. 

Відповідно з прийнятими рішеннями з вихідної бази даних формується робоча 

база, безпосередньо використовується при обробці і аналізі зображень.  

 

 

Рисунок 3.1.1. Структурна схема комплексного алгоритму обробки                                 

та аналізу зображень 
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3.2. Розробка архітектури та впровадження створеної математичної моделі в 

автоматичний процес відеоспостереження 

 

Реалізувати подібний комплексний алгоритм на практиці досить важко, 

оскільки однією з причин є складність формалізації і обчислень ряду частинних 

критеріїв ефективності на різних етапах обчислень, на основі яких приймаються 

рішення про подальші дії з обробки і аналізу зображень. 

У деяких випадках рішенням даної проблеми є формування моделей опису 

процесів і управління цими процесами на основі методів теорії інформації. До 

основних переваг даного підходу слід віднести:  

• можливість оцінки стану процесу з безліччю результатів;  

• універсальність опису різних процесів, у тому числі одно - та багато-

етапних;  

• можливість оцінки обсягів інформації, необхідних для реалізації процесу 

спостереження, незалежно від конкретних результатів процесу.  

 

Виявлення об’єктів. Знаходження образу об'єкту в шумах та перешкодах 

зображення може визначатися у вигляді процесу перевірки певної умови 

порівняння кількох значень – результату трансформації досліджуваного 

зображення та певного порогового значення:  

 

L [A (x, y)] ≥ П [A (x, y)]. 

Тут L [.] – Оператор перетворення вихідного зображення, П [.] – Оператор 

формування порогового значення. Рішення про наявність об'єкта приймається у 

разі виконання умови. Якість виявлення характеризується ймовірністю виконання 

умови за наявності об’єкта в аналізованому зображенні.  

Певний вид оператора L [.], П [.] і якість розпізнавання залежать від 

наявності апріорних даних про очікувані об'єкту, шуму, перешкоди та видозмін. 

Підгрунтям для визначення оптимальних властивостей операторів є теорія рішень 

статистики.  
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Так, наприклад, під час означення частин об’єктів схема зображення 

об’єкта, як правило, досліджується функціями плями розсіювань об'єктиву, яку 

вважають пріорітетною, при цьому завдання полягає в тому, щоб виявити 

класичну процедуру сигналу існуючого типу у площині адитивно- нормального 

шуму з нульовими середніми значеннями. За таких обставин операторами 

трансформацій є кореляційні інтеграли, які обчислюються за допомогою заданих 

описів існуючих зображень об'єктів та типових шумів. Визначення полягає в 

процесі порівняння зображень об'єктів з взірцями заданих класів. Результат про 

об'єкт визначається згідго найкращих співпадінь.  

Метод прямого порівняння об’єктів з еталонними зображеннями 

достатньо простий та здатний легко втілюватися. Проте, якщо наявні в реальних 

умовах дестабілізуючі фактори, надійність методу стає автоматично невисокою. 

При більшому значенні порогів, можуть задовольнятися різні об'єкти та 

виникатимуть помилки, що зв’язані з невірним трактуванням визначення об'єкта, 

тобто під час помилок першого порядку. В процесі регулювання величин, 

видається можливим втілювати співвідношення між ймовірностями того, що 

помилки виникнуть як в першому, так і в другому порядку помилок згідно 

заданим критеріям оптимізації. 

Кореляційний спосіб створений на обрахуванні взаємної кореляції об’єктів 

та еталонів. З множини k можливих варіантів обирається той об’єкт чи еталон, 

при якому досягається максимальна сума взаємних кореляцій:  

 

Sk(x, y)∙Fk(x, y) 

При визначенні об’єктів зручно мати справу з  коефіцієнтами кореляцій, які 

в першому наближенні оцінють ймовірності віднесення об’єктів до того чи 

іншого еталону:  

 

R (k) = K (k) / K max (k), 

де K max (k) – значення автокореляції еталонів.  
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Кореляційний спосіб є надійнішим, проте потребує більшої кількості 

різноманітних обчислень. Однак при обробленні бінарних зображень це неє 

суттєвим, оскільки перемножування однобітових цифр зводиться до одної 

логічної операції «І». 

Охарактеризовані вище способи потребують однакового орієнтування 

зображень об’єктів та еталонів, з`єднання їх у площині координат і дотримання 

однакового масштабування.  

Способи розпізнавання на базі системи властивостей також мають на 

увазі використання еталонів об'єкту, але в якості компонентів для порівняльного 

аналізу застосовуються властивості об'єктів та еталонів, що допомагає 

скороченню обсягу еталонних даних та часу на обробку інформаційних потоків. 

Проте слід враховувати, що на практиці акцентування властивостей об'єктів 

відбувається з певною похибкою, а це означає, що потрібно виявляти та 

аналізувати параметри можливих розсіювань оцінки властивостей, які 

використовуються, для кожного із змодельованих об’єктів, іншими словами слід 

користуватися гістограмами розподілу значення властивостей.  

При великій кількості можливих альтернатив об’єктів бажано в якості 

рекомендації використовувати ієрархічну структурованість. При цьому на 

кожному рівні процесу розпізнавання об’єкту задіяна одна з певних властивостей 

об'єкта, наприклад, площа або периметри, радіус вписаного та описаного кола, 

момент інерційності, числа та знаходження кутів. На нижніх ступенях задіяні 

властивості, які не вимагають великих обрахування витрат наприклад, площа чи 

периметр об'єкта, а найінформативніші, такі як моменти інерції мають 

використовуватися на верхніх рівнях, де кількість варіантів є мінімальною [40]. 

Інформаційне забезпечення проекту автоматизованої системи відеонагляду 

за допомогою математичної моделі розпізнавання рухів об’єктів можна 

представити у вигляді структурного алгоритму інформаційних потоків, що 

представлений нижче (Рис. 3.2.1). 

 

Рисунок 3.2.1. Структурний алгоритм інформаційних потоків 
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Вибір платформи та мови програмування. 

У якості платформи для розробки було обрано .NET з бібліотекою WPF. 

Мова С# створювалася як мова об’єктно-орієнтованого програмування. Однією з 

головних переваг мови є її спрямованість на можливість повторного використання 

створених компонентів. Зважаючи на дуже зручний об'єктно-орієнтований 

дизайн, С# є гарним вибором для швидкого конструювання різних компонентів – 

від високорівневої бізнес-логіки до системних додатків, що використовують 

низькорівневий код. 

Інструмент розробки – Visual Studio 2019 від компанії Microsoft. Завдяки 

Visual Studio 2019 підвищується ефективність роботи як окремих працівників, так 

і груп спеціалістів в межах всієї організації ніж час розробки рішень для бізнесу і 

споживчих переваг. Це комплексне інтегроване середовище з широкими 

функціональними можливостями має удосконалений інтерфейс і містить нові 

інструменти для підтримки багатьох процесів. Розробники можуть створювати 

інноваційні і якісні додатки з привабливим інтерфейсом, які перевершать 

очікування користувачів. 

Accord.Net - це фреймворк, заснований на C #, що займається розвитком 

нейромереж, які використовуються для обробки аудіо та зображень. Компанії 

можуть використовувати даний фреймворк в комерційних цілях, наприклад, 

випускаючи додатка з «комп'ютерним зором», додатки для обробки сигналів, а 

також додатки для статистики. 

Переваги Accord.Net [47]: 

 перевірений, протестований алгоритм роботи, 

 регулярно оновлюється та підтримується розробниками, 

 стабільна робота системи, 

 проста під час обробки сигналів, 

 легкість роботи з числової оптимізацією та штучними нейромережами. 

Недоліки Accord.Net: 

 маловідома версія, в порівнянні з іншими фреймворками, 

 низька продуктивність. 
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Опис програмних компонентів системи представлений на Табл. 3.2.1-3.2.2. 

Таблиця 3.2.1. Програмні модулі VideoCaptureDeviceForm. 

№ 

з/п 

                                Позначення 

1 FilterInfoCollection videoDevices; 

2 private string device; 

3 public string VideoDevice 

4 publicVideoCaptureDeviceForm( ) 

5 private void okButton_Click 

 

Таблиця 3.2.2. Програмні модулі MotionRegionsForm. 

 

№ 

з/п 

Позначення 

1 DrawingMode currentMode 

2 protected override void OnLoad( EventArgs e) 

3 public MotionRegionsForm( ) 

4 InitializeComponent( ); 

5 public Rectangle[] MotionRectangles 

6 public Bitmap VideoFrame 
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Таблиця 3.2.3. Програмні модулі MainForm. 

№ 

з/п 

Позначення 

1 private IVideoSource videoSource 

2 MotionDetector detector 

3 private int motionDetectionType 

4 private const int statLength 

5 private int statIndex = 0; 

6 private int statReady 

7    private List<float> motionHistory 

8 private int detectedObjectsCount 

9   public MainForm() 

10 private void MainForm_FormClosing 

11 private void OpenVideoSource(IVideoSource source) 

12 private void CloseVideoSource() 

13 private void videoSourcePlayer_NewFrame(object sender, 

NewFrameEventArgs args) 

14 private void Application_Idle(object sender, EventArgs e) 

15 private void timer_Tick(object sender, EventArgs e) 

16 private void SetMotionDetectionAlgorithm(IMotionDetector 

detectionAlgorithm) 

17 private void 

SetMotionProcessingAlgorithm(IMotionProcessing 

processingAlgorithm) 

18 private void 

localVideoCaptureSettingsToolStripMenuItem_Click(object 

sender, EventArgs e) 
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Принцип роботи програми. 

Accord.Controls.Vision - компоненти Windows Forms і елементи управління 

для відстеження рухів голови, обличчя і рук і інших завдань, пов'язаних з 

комп'ютерним зором. 

 При запуску програми користувачу буде надана можливість відкрити 

камеру свого приладу. Після цього з’явиться зображення на якому рухи об’єкта 

будуть виділятись червоним кольором. Користувач може виділяти рухи на камері 

за допомогою рамки для навчання мережі, після чого наступне відслідковування 

буде проходити краще ніж попереднє [50].  

Приклад відеокадру, що демонструє рух руки, наведений на наступному 

зображенні (Рис. 3.2.2). 

 

 

 

Рисунок 3.2.2.  Приклад відеокадру, що демонструє рух руки 

 

Таким чином програма демонструє досягнуті результати за допомогою 

фреймворку машинного навчання Accord.NET.Vision. 
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3.3. Програмне застосування алгоритму відеонагляду за допомогою системи 

розпізнавання рухів  

 

На рисунку 3.3.1. представлено головне меню розробленої програми з 

кнопкою для сканування знімку та для його програмної генерації (імітація 

знімку). 

 

 

 

Рисунок 3.3.1. Головне меню роробленої програми розпізнавання рухів об’єктів для 

системи відео нагляду 

 

Після завантаження програми, з’явиться спеціальне вікно з меню та вікном 

для відображення відео.  

Перейшовши до вкладки File та пункту меню Local Video Capture Device,  

з`явиться діалогове вікно для вибору локального відеопристрою (в даному 

випадку HD камера ноутбука) (Рис. 3.3.2).  
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Рисунок 3.3.2.  Вікно для вибору локального відеопристрою 

 

Далі, натиснувши кнопку ОК, буде запущений відеозасіб для подальшого 

користування програмою.  

Демонстрація  старту програми зображена на Рис. 3.3.3-3.3.12. 

При русі певних об’єктів контури обводяться червоними тінями для 

фіксування рухаючих об’єктів.  

Для керування алгоритмами відслідковування відповідає вкладка Motion. 

Motion складається з наступних пунктів [52]: 

- Motion Detection Algorithm  

(Two Frames Difference, Simple Background Modeling) , 

- Motion Processing Algorithm при виборі Two Frames Difference (None, Motion 

Area Hightlighting, Grid Motion Area Processing) 

Motion Area Hightlighting 

 

Рисунок 3.3.3 Motion Area Hightlighting 
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Рисунок 3.3.4. Grid Motion Area Processing  

 

- Motion Processing Algorithm при виборі, Simple Background Modeling 

(Motion Area Hightlighting, Motion Border Hightlighting, Blob Counting Processing, 

Grid Motion Area Processing). 

 

 

 

Рисунок 3.3.5. Motion Area Hightlighting 
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Рисунок 3.3.6. Motion Border Hightlighting 

 

  

Рисунок 3.3.7. Blob Counting Processing 
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Рисунок 3.3.8. Grid Motion Area Processing 

 

- Define Motion regions. 

Цей пункт меню дозволяє задати області відслідковування для 

відпрацювання певних сценаріїв, коли в кадрі є декілька рухливих об’єктів, а 

спостереження вести необхідно в заданій області. 

 

 

Рисунок 3.3.9. Define Motion regions (1). 
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Рисунок 3.3.10. Define Motion regions (2). 

 

Програма також дозволяє зробити скрін з кількома рамками після того як 

декілька разів задається значення відслідковування (Рис. 3.3.11). 

 

 

Рисунок 3.3.11. Show motion history 

 

Всі продемонстровані вище алгоритми поставляються в готовій 

імплементації програмного забезпечення фреймворк для машинного навчання 

ACCORD.NET. 
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3.4. Рекомендації з використання модулю розпізнавання рухів об’єкту в 

системі відеоспостереження 

 

Системи розпізнавання образів все більше замінюють людські здібності 

зорового сприйняття у виробничому секторі. Цей процес прискорюється 

необхідністю раціоналізації виробництва і мінливими вимогами, що 

пред'являються до технологій виробництва новими технологіями. Загальні 

вказівки, отримані з практичного досвіду, наведені для проектування і 

застосування систем розпізнавання образів у виробничому секторі. Вони 

привертають увагу прикладами додатків і підходів, що класифікуються за одно-, 

дво- і тривимірними задачами [44].  

Водночас системи відеоспостереження, що використовують штучний 

інтелект, на сьогоднішній день активно розвиваються та з успіхом починають 

застосовуватись на масштабному рівні. Покращується як наукова база штучних 

нейронних мереж, так і обчислювальні потужності технічного обладнання. Сучасні 

алгоритми відслідковування руху здатні відстежувати переміщення людини, або 

навіть, групи людей, при доволі складних умовах зйомки.  

Пропонується застосовувати програму розпізнавання рухів об’єкту для 

систем відеонагляду з метою вирішення наступних задач [50]: 

1. Використання АСВ в процесі розпізнавання нестандартного реагування. 

Відомо, що АСВ складаються з великої кількості різноманітних відео-

датчиків, які спостерігають за людьми, при цьому враховуючи їх поведінкові 

властивості та виокремлюють серед них ті, що становлять потенційну загрозу. 

Даний підхід використовується переважно в системах, де присутні відповідні 

візуальні метрики, які допомагають сповіщати про небезпеку. 

2. Застосування АСВ в розробці теплових карт переміщень на базі зібраних 

даних. 

Отриману інформацію можна використовувати з статистичною метою. 

Одним із таких способів є отримання так званих теплових карт. Теплова карта – це 

графічне зображення інформації, де певні показники, які знаходяться в матриці 
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даних, представляються у формі відповідних відтінків кольорів. В цій ситуації в 

якості даних застосовуються дані з камер відеоспостереження про переміщення 

людей у межах території об’єкта, що охороняється. 

Слід додати, при створенні нової інформаційно-вимірювальної системи 

сучасні механізми обчислювальної техніки допомагають реалізовувати складні 

алгоритми оброблення інформаційних потоків.  Проте не завжди можна 

скористатися сучасним програмним забезпеченням для задачі контролінгу у 

межах реального масштабу часових проміжків через відсутность спеціальних 

інструментів оброблення інформаційних потоків, переважним чином йдеться про 

телевізійні системи контролю [32]. 

Відмова від складних операцій в процесі розпізнавання образів дозволяє 

досить швидко розпізнати дефекти/перешкоди  в умовах заданого процесу. 

З точки зору теорії, результати випробувань виявляють ефективний збіг 

змодельованого алгоритму розпізнавального процесу. Із практичної боку 

результати мають відповідати можливості навчити систему в умовах 

запрограмованого процесу. При цьому істнотне збільшення ймовірностей 

правильного розпізнавання рухів об’єктів в атоматизованих системах відео 

нагляду видається можливим за умови використання адаптивних алгоритмів 

проектування розділювальної межі довільних форм. 
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Висновки до третього розділу 

Підсумовуючи третій розділ, можемо зробити такі висновки: 

1. Представлено структурну схему комплексного алгоритму обробки і 

аналізу зображень та проаналізовані функціональні можливості її компонентів. 

2. Впроваджено створену математична модель в автоматичний процес 

відеоспостереження. 

3. Охарактеризовано етапність програмного застосування алгоритму 

проектування автоматизованого процесу відеонагляду за допомогою системи 

розпізнавання рухів об’єктів. 

4. Розроблено рекомендації з використання програми розпізнавання рухів 

об’єкту для систем відеоспостереження. 
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ВИСНОВКИ 

Отже, останнім часом розпізнавання образів користується все більшою 

популярністю, адже розпізнавання тексту, зображення, рухів чи мови, а також 

різноманітних явищ сприяє спрощенню комунікативного зв’язку людини з 

комп’ютером, допомагає застосовувати різні системи штучного інтелекту. 

Можливість сприймати зовнішній світ у формі образів сприяє передумовам 

дослідження властивостей величезної кількості об’єктів завдяки ознайомленню з 

кінцевою їх кількістю, а об’єктивна ознака засадничої властивості образів 

допомагає створювати модель їх розпізнавання. Крім того, важливою вимогою до 

процесу приладобудування є моделювання високопродуктивного обладнання та 

приладів, зменшення складності під час виготовлення виробу, суттєве зменшення 

його вартостісних показників, а також наявність на виробництві 

найоптимальніших технологічних алгоритмів завдяки використанню 

автоматизаційних та маханізаційних механізмів.  

Як відомо, використання методу розпізнавання рухів об’єктів в системі 

відеоспостереження, підвищує ефективність розробки автоматизованого процесу, 

зменшує матеріальні та часові витрати, сприяє отриманню об’єктивних та 

оперативних даних в режимі он-лайн. 

Незважаючи на велику кількість вже існуючих систем розпізнавання 

образів, всі вони входять до складу більш великих систем, а тому для вирішення 

більш конкретних задач, наприклад, під час відслідковування рухів об’єктів в 

складі системи відеонагляду,  дані системи не підходять.  

Постає необхідність у застосуванні сучасного підходу до проектування 

технологічних процесів, а це, в свою чергу, вимагає залучення новітніх способів 

обробки інформаційних ресурсів. Для цього використовуються методи, які 

засновані на розпізнаванні образів, що сприяють вирішенню таких завдань:  

- задача визначення,  

- задача кластеризації,  

- задача класифікації процесів, сигналів та різноманітних явищ.  
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Адже користування методом розпізнавання рухів об’єктів в процесі 

моделювання відеоспостереження підвищує оперативність та ефективність 

відеонагляду. 

Розпізнавання образів – це, насамперед, задача визначення об’єкта або 

ідентифікація певних його ознак за його зображенням, наприклад, під час 

оптичного розпізнавання, чи аудіо-запису в процесі акустичного розпізнавання, а 

також в межах існуючих характеристик об’єкта. Спосіб розпізнавання образів 

отримав загальне поширення, в тому числі в галузі штучного інтелекту і 

робототехніки. Теорія розпізнавання образів бере за основу подібність об'єкту, 

хоча переважна кількість предметів не є схожими між собою, проте серед 

вдається визначити подібні риси за тою чи іншою властивістю.Методи 

машинного навчання і прийняття рішень є фінальною стадією в розпізнаванні 

образів. Методи наявні на стику статистичної математики, способів оптимізацій 

різного роду, а також класично-математичних наук, проте відрізняються власною 

особливістю, пов'язаною з проблематикою обрахування ефективностей та 

перенавчанням. У переважній більшості суть навчання ґрунтується на 

наступному: на основі обраної вибірки для навчання із певними властивостями 

кожного із класів необхідно створити таку модель, за допомогою якої комп’ютер 

будет здатен до аналізу нового зображення, а також зможе визначити, який з 

об'єктів представлений на зображенні.  

Таким чином, спроможність сприймати зовнішній світ у вигляді образу 

допомагає з певною ймовірністю аналізувати ознаки великої кількості об’єктів 

завдяки ознайомленню з кінцевою їх кількістю, а об’єктивна властивість 

засадничої ознаки образів допомагає спроектувати процес їх розпізнавання. 

Результатом проведеного аналізу та оцінки ризиків, було виявлено, що 

даний проект має можливість для ринкової комерціалізації. До сильних сторін 

проекту можна віднести майже повну відсутність конкуренції на вітчизняному 

ринку та наявність молодих конкурентів у суміжній області на світовому ринку. 

Також перевагою проекту є його наукова місткість та новизна, що може 

привернути увагу інвесторів. Варто відмітити актуальність теми інформаційної 

безпеки на державному рівні та тенденції до підвищення норм контролю доступу 
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на територію державних установ. Отже, можна зробити висновок про доцільність 

подальшої роботи над  імплементацією даного проекту 

Підсумовуючи вище зазначене, можна констатувати, що відповідно 

поставленій меті ми вирішили такі завдання:  

1. Проаналізували теоретичні засади дослідження системи розпізнавання 

рухів об’єкту.  

2. Дослідили алгоритм створення програми розпізнавання рухів об’єктів для 

системи відеонагляду.  

3. Спроектували модель розпізнавання рухів об’єкту для системи 

відеонагляду. 

4. Розробили методичні рекомендації щодо використання методу 

розпізнавання рухів об’єктів  в системі відеоспостереження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


