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Актуальність та постановка проблеми. Система розпізнавання облич — 

це технологія, здатна ідентифікувати або перевірити особу на цифровому 

зображенні або відеокадрі. Існує багато методів, які використовуються в системах 

розпізнавання осіб, але в цілому вони ґрунтуються на порівнянні рис обличчя 

заданого зображенням з обличчями, які зберігаються в базі даних. Він також 

описується як біометричний додаток на основі штучного інтелекту, який може 

однозначно ідентифікувати людину шляхом аналізу моделей на основі текстур 

обличчя та форми людини. 

Завдання розпізнавання образів відноситься до класу важко формалізованих 

завдань і в даний час є особливо актуальною в зв'язку з необхідністю 

автоматизації образних процесів комунікації (візуальних, мовних) в 

інтелектуальних системах. Тому до цих пір продовжується пошук і реалізація 

ефективних принципів передачі розпізнавальної функції людини 

комп'ютеризованим системам. Для вирішення завдань цього класу дуже 

перспективні штучні нейронні мережі. Вони індуковані біологією, так як 

складаються з елементів, функціональні можливості яких аналогічні більшості 

елементарних функцій біологічного нейрона. Незважаючи на поверхневу 

подібність, штучні нейронні мережі демонструють властивості, притаманні 

живому мозку. Зокрема, вони навчаються на основі досвіду, узагальнюють 

попередні прецеденти на нових прикладах, витягують істотні властивості з 

інформації, що надходить, що містить зайві дані. 

Останнім часом завдання розпізнавання людських облич стає все більш 

актуальною. Розпізнавання облич - практичне застосування теорії розпізнавання 

образів, в завдання якого входить автоматична локалізація обличчя на фотографії 

і, в разі необхідності, ідентифікація персони по обличчю. Розпізнавання осіб 

застосовано в наступних областях: охоронні системи, криміналістика, 

комп'ютерна графіка, взаємодія людина-комп'ютер, віртуальна реальність, 

комп'ютерні ігри, електронна комерція, персоналізація і захист даних і ін. Таким 

чином має місце актуальність даної задачі. 

Основні матеріали дослідження. Нейронні мережі не програмуються в 

звичному сенсі цього слова, вони навчаються. Можливість навчання - одне з 

головних переваг нейронних мереж перед традиційними алгоритмами. Розвиток 

штучних нейронних мереж надихається біологією. 

Математична модель, а також її програмне або апаратне втілення, 

побудована за принципом організації та функціонування біологічних нейронних 

мереж - мереж нервових клітин живого організму. Це поняття виникло при 

вивченні процесів, що протікають в мозку, і при спробі змоделювати ці процеси. 

Тобто, розглядаючи мережеві конфігурації і алгоритми, дослідники 

застосовують терміни, запозичені з принципів організації мозкової діяльності. 

Але на цьому аналогія закінчується. Наші знання про роботу мозку настільки 

обмежені, що мало б знайшлося точно доведених закономірностей для тих, хто 

побажав би керуватися ними. Тому розробникам мереж доводиться виходити за 
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межі сучасних біологічних знань в пошуках структур, здатних виконувати корисні 

функції. У багатьох випадках це призводить до необхідності відмови від 

біологічної правдоподібності, мозок стає просто метафорою. 

Розпізнавання облич людей по всьому місту надає унікальні можливості 

співробітникам правоохоронних органів. Доступ до системи міського 

спостереження отримали близько 16 тис. Співробітників правоохоронних органів, 

державних і муніципальних організацій. Система має розмежуванням рівня 

доступу для різних груп користувачів, що дозволяє зберегти конфіденційність дій 

жителів міста. 

Така система може бути застосована як в якості основної (приймаючої 

рішення про пропуск суб'єкта на закриту територію), так і дублюючої. Невідомі 

відвідувачі не отримають доступу на закриту територію, а їх фото буде збережено 

в базі з метою подальшої обробки даного інциденту службою безпеки.  

Зазвичай такі системи встановлюються на великих підприємствах, де від 

рівня безпеки залежить ефективність роботи компанії (наприклад, розробка 

передових технологій). Система автоматично розпізнає всіх співробітників і 

порівнює з базою даних. У разі невідповідності або відсутності людини в системі, 

система активізує протоколи безпеки і сповістить співробітників служби безпеки. 

Проблематика. По суті, системи розпізнавання є комп'ютерними 

програмами, які аналізують зображення облич людей з метою їх ідентифікації. 

Програма бере зображення особи і вимірює такі його характеристики, як відстань 

між очима, довжина носа, кут щелепи, на основі чого створюється унікальний 

файл, який називається "шаблон". Використовуючи шаблони, програма порівнює 

дане зображення з іншими зображеннями в базі, а потім оцінює, наскільки 

зображення є схожими один на одного. Звичайними джерелами зображень для 

використання при ідентифікації по обличчю є сигнали від відеокамер або раніше 

отримані фотографії, на зразок тих, що зберігаються в базі даних водійських 

посвідчень. 

Як правило система складається з камери відеоспостереження і програмного 

забезпечення яке виконує аналіз зображень. Програмне забезпечення для 

розпізнавання осіб засноване на обробці зображень і обчисленнях складних 

математичних алгоритмів, які вимагають більш потужний сервер, ніж зазвичай 

потрібно для систем відеоспостереження. Нас в першу чергу цікавить якісні 

показники програмного забезпечення. У другу, які серверні потужності 

знадобляться для аналізу зображення і обробки бази даних з зображеннями, ну і в 

третю ми розглянемо питання застосування IP-камер для цілей розпізнавання 

осіб. 

В основі технології 2D (двовимірного) розпізнавання осіб, лежать плоскі 

двомірні зображення. Алгоритми розпізнавання осіб використовують: 

антропометричні параметри особи, графи - моделі осіб або еластичні 2D-моделі 

осіб, а також зображення з особами представлені деяким набором фізичних або 

математичних ознак. Розпізнавання 2D зображень одна з найбільш затребуваних 

технологій на даний момент. Так як основні бази даних ідентифікованих осіб 

накопичені в світі - саме двомірні. І основне обладнання, вже встановлене, по 

всьому світу теж 2D - за даними на 2016 рік - 350 мільйонів камер 

відеоспостереження. Власне тому основний попит доводиться саме на 2D системи 

розпізнавання осіб. 

Процесом розпізнавання осіб прийнято називати набір різних завдань, 

службовців для ідентифікації людини по цифровому зображенню або 

відеофрагменту. У загальному вигляді цей процес виглядає наступним чином: 

після того, як система отримала зображення з камери, за допомогою алгоритмів 
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визначаються межі особи (етап виявлення). Далі йде етап розпізнавання, на якому 

особа трансформується (змінюється його яскравість, воно вирівнюється, 

масштабується, і т.п.) і приводиться до деякого заданому увазі. Після чого, 

відбувається обчислення ознак і безпосередньо порівняння їх із закладеними в 

базу даних еталонами. Цей заключний етап порівняння називається ідентифікація 

або верифікація, в залежності від системи.  

Верифікація: порівняння зразків за схемою «1:1». Для визначення 

особистості система порівнює біометричний зразок з одним біометричним 

шаблоном, що зберігається в базі даних, і дає відповідь на питання «Чи є ця 

людина тим, з чиїм шаблоном його порівнювали? ».  

На рисунку 1 зображено загальний алгоритм розпізнавання осіб по 

зображенню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Загальний алгоритм розпізнавання осіб 

 

Для забезпечення виконання всіх етапів процесу верифікації в складі 

програмного модуля з розпізнання облич з використанням нейронних мереж 

враховані функціональні складові елементи, взаємозв’язок яких між собою 

показаний на рисунку 2. 

 
 

Рис. 2. Структурна схема програмного модуля з розпізнання облич з 

використанням нейронних мереж. 
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Модуль «Камера спостереження» веде постійний запис та передає 

відеопотік до інтерфейсу з’єднання з ПК.  

Модуль «Інтерфейс з’єднання з ПК» передає кадри з відео потоку до 

скрипту та надає свої потужності для обробки зображень. 

Модуль «Скрипт розпізнання» виконує обробку зображень та розпізнання 

облич, після чого передає їх до журналу аутентифікації та системи оповіщення. 

Модуль «Журнал аутентифікації» являє собою базу даних розпізнаних 

облич. 

Модуль «Модуль оповіщення» використовується для оповіщення власника 

камери про осіб які не пройшли аутентифікацію. 

Для розробки системи розпізнавання, був обраний метод виявлення осіб 

Віоли-Джонса. Цей метод був розроблений в 2001 році, але завдяки своїй високій 

швидкості, а також вкрай низьку ймовірність помилкового виявлення особи до 

сих пір є одним з основних методів пошуку об'єктів на зображенні.  

Основні принципи, на яких заснована робота даного методу:  

 представлення зображення в інтегральному вигляді;  

 пошук осіб за допомогою ознак Хаара;  

 каскадна класифікація;  

 навчання системи розпізнавання об'єктів на основі методу «AdaBoost». 

Для підвищення ефективності роботи з даними, в методі Віоли-Джонса 

застосовується метод інтегрального уявлення, який дозволяє швидко 

розраховувати суму яскравості пікселів довільного прямокутника на заданому 

кадрі. Таке уявлення зображення являє собою матрицю однакову за розмірами з 

вихідним зображенням, кожен елемент якої зберігає в собі суму інтенсивностей 

всіх пікселів, що знаходяться над ним і зліва від нього плюс його власну вагу.  

У розширеному методі Віоли-Джонса, який використовується в бібліотеці 

комп'ютерного зору OpenCV і застосовується в розроблюваній системі, 

використовуються додаткові ознаки Хаара. Каскади Хаара представляють собою 

прямокутні області, які складені з декількох сусідніх прямокутних областей, 

позначених світла чи темна, приклади таких додаткових ознак представлені на 

рисунку 3. 

 
Рис. 3.  Додаткові ознаки Хаара 

 

Оскільки для опису об'єкта з достатньою точністю необхідно більше число 

ознак Хаара, вони не дуже підходять для навчання або класифікації. У зв'язку з 

цим, для прискорення процесу виявлення, в методі Віоли-Джонса 

використовується каскадний класифікатор, який дозволяє прискорити виявлення 

осіб, фокусуючи роботу на найбільш цікавих областях зображення. 
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Таким чином при малих обчислювальних витратах можна на ранніх етапах 

розпізнавання відкинути зображення, з великою часткою вірогідності не містять 

шуканий об'єкт (в даному випадку особа). Кожен рівень каскаду навчається за 

допомогою алгоритму AdaBoost. 

В якості основного була вибрана мова Python, так як має потрібні якості для 

реалізації, має вбудовану підтримку узагальнень, делегатів та подій, що 

полегшить реалізацію. 

Python має статичну типізацію, підтримує поліморфізм, перевантаження 

операторів (в тому числі операторів явного і неявного приведення типу), делегати, 

атрибути, події, властивості, ітератори, анонімні функції з підтримкою замикань, 

LINQ, виключення, коментарі у форматі XML 

Важливим критерієм на користь вибору даної мови програмування був 

досвід розробки на ньому, отриманий за час навчання. 

Для розробки системи, також було вирішено використовувати в якості однієї 

з основних - бібліотеку Face_recognition. Дана бібліотека розроблена на C ++.  

Face_recognition містить алгоритми для обробки, реконструкції та очищення 

зображень, розпізнання образів, захоплення відео, стеження за об'єктами, 

калібрування камер і ін. Бібліотека розповсюджується за ліцензією BSD, а 

значить, може вільно використовуватися в академічних і комерційних цілях. 

 

Висновки. Розроблена система може використовуватися при рішеннях 

різних задач відео аналітики, і, в першу чергу, має безпосереднє застосування в 

системах контролю доступу та ідентифікації особистості.  

Крім цього, під час написання роботи було проведено огляд сучасних систем 

розпізнавання, виявлені недоліки і труднощі, що впливають на ефективність їх 

роботи, вивчені методи обробки зображень і проведений аналіз сучасних 

алгоритмів розпізнавання. 
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