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Анотацiя
В данiй роботi аналiзується продуктивнiсть та швидкодiя найбiльш широко уживаних алгоритмiв машинного
навчання для задач розпiзнавання об’єктiв у контекстi комп’ютерного зору. Проводиться тестування та вiдбiр
найбiльш ефективного класифiкатора, виходячи з конкретної задачi.
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Вступ

Як наукова дисциплiна, комп’ютерний зiр нале-
жить до теорiї та технологiї створення штучних си-
стем, якi отримують iнформацiю у виглядi зобра-
жень. Вiдеоданi можуть бути представленi у виглядi
багатьох форм, таких як вiдеопослiдовнiсть, зобра-
ження з рiзних камер або тривимiрними даними
з медичного сканера. Як технологiчна дисциплiна,
комп’ютерний зiр прагне застосувати теорiї та моделi
комп’ютерного зору до створення систем комп’ютер-
ного зору. Прикладами таких систем можуть бути:

1. системи керування процесами (промисловi ро-
боти, автономнi транспортнi засоби)

2. системи вiдеоспостереження
3. системи органiзацiї iнформацiї (наприклад,

для iндексацiї баз даних зображень)
4. системи моделювання об’єктiв або оточуючо-

го середовища (аналiз медичних зображень,
топографiчне моделювання)

5. системи взаємодiї (наприклад, пристрої введе-
ння для систем людино-машинної взаємодiї).

Комп’ютерний зiр також може бути описаний як
доповнення (але не обов’язково протилежнiсть) бiо-
логiчному зору. В бiологiї вивчається зорове сприйня-
ття людини i рiзноманiтних тварин, в результатi
створюються моделi роботи таких систем в термiнах
фiзiологiчних процесiв. Комп’ютерний зiр, з iншої
сторони, вивчає i описує системи комп’ютерного зо-
ру, якi виконанi апаратно або програмно. Останнiм
часом з появою рiзних безпiлотних пристроїв (дро-
нiв), якi мають власнi бортовi комп’ютери, стала
актуальна можливiсть виконання алгоритмiв ком-
п’ютерного зору на вiдносно слабких обчислюваль-
них потужностях.

Область комп’ютерного зору може бути охаракте-
ризована як молода та рiзноманiтна. I, хоча iснують
бiльш раннi роботи, можна сказати, що тiльки з
кiнця 1970-х почалось iнтенсивне вивчення цiєї про-
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блеми, коли комп’ютери змогли керувати обробкою
великих наборiв даних, таких як зображення. Однак,
цi дослiдження зазвичай починались з iнших галузей,
i, вiдповiдно, нема стандартного формулювання про-
блеми комп’ютерного зору. Також, i це навiть бiльш
важливо, нема стандартного формулювання того,
як повинна вирiшуватись проблема комп’ютерного
зору. Замiсть того, iснує маса методiв для вирiшення
рiзноманiтних строго визначених задач комп’ютер-
ного зору, де методи часто залежать вiд задач i рiдко
коли можуть бути узагальненi для широкого кола
застосування. Багато з методiв та застосувань все ще
знаходяться на стадiї фундаментальних дослiджень,
але все бiльша кiлькiсть методiв знаходить засто-
сування в комерцiйних продуктах, де вони часто
складають частину складнiшої системи, яка може
вирiшувати складнi задачi (наприклад, в галузi ме-
дичних зображень або вимiрювання та контролю
якостi в процесах виробництва). В бiльшостi практи-
чних застосувань комп’ютерного зору комп’ютери
попередньо запрограмованi для вирiшення окремих
задач, але методи, що базуються на знаннях, стають
все бiльше узагальненими.

Важливу частину в областi штучного iнтелекту за-
ймає автоматичне планування або прийняття рiшень
в системах, якi можуть виконувати механiчнi дiї, та-
кi як пересування робота через деяке середовище.
Цей тип обробки зазвичай потребує вхiдних даних,
що надаються системами комп’ютерного зору, дiють
як вiдеосенсор i надають високорiвневу iнформацiю
про середовище та роботу.

Iншi галузi, якi iнодi описуються як тi, що нале-
жать до штучного iнтелекту, i якi використовуються
вiдносно комп’ютерного зору, – це розпiзнавання
образiв та навчальнi методи. В результатi комп’ю-
терний зiр iнодi розглядається як частина галузi
штучного iнтелекту чи галузi комп’ютерних наук
загалом.
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Створення вибiрки та навчання алгоритмiв
Класична задача в комп’ютерному зорi, обробцi

зображень i машинному зорi – це визначення то-
го, чи мiстять вiдеоданi деякий характерний об’єкт,
особливiсть чи активнiсть [1]. Ця задача може бу-
ти достовiрно i легко вирiшена людиною, але досi
не вирiшена задовiльно в комп’ютерному зорi в за-
гальному випадку: випадковi об’єкти у випадкових
ситуацiях. У загальному випадку данi задачi вирiшу-
ються за допомогою методiв машинного навчання [2].
В роботi тестувалися три найбiльш широко ужива-
них у машинному навчаннi класифiкатори. Це метод
опорних векторiв (SVM), логiстична регресiя та де-
рево прийняття рiшень.

Дерево прийняття рiшень (також можуть на-
зиватися деревами класифiкацiй або регре-
сiйними деревами) – використовується в га-
лузi статистики та аналiзу даних для прогно-
зних моделей [3]. Структура дерева мiстить
такi елементи: «листя» i «гiлки». На ребрах
(«гiлках») дерева прийняття рiшення запи-
санi атрибути, вiд яких залежить цiльова
функцiя, в «листi» записанi значення цiльо-
вої функцiї, а в iнших вузлах — атрибути, за
якими розрiзняються випадки. Щоб класифi-
кувати новий випадок, треба спуститися по
дереву до листа i видати вiдповiдне значен-
ня. Подiбнi дерева рiшень широко використо-
вуються в iнтелектуальному аналiзi даних.
Мета полягає в тому, щоб створити модель,
яка прогнозує значення цiльової змiнної на
основi декiлькох змiнних на входi.

Основна iдея методу опорних векторiв – пе-
реведення вихiдних векторiв у простiр бiльш
високої розмiрностi та пошук роздiльної гi-
перплощини з максимальним промiжком у
цьому просторi [3]. Двi паралельнi гiперпло-
щини будуються по обидва боки гiперпло-
щини, що роздiляє нашi класи. Роздiльною
гiперплощиною буде та, що максимiзує вiд-
стань до двох паралельних гiперплощин. Ал-
горитм працює у припущеннi, що чим бiльша
рiзниця або вiдстань мiж цими паралельни-
ми гiперплощинами, тим меншою буде сере-
дня помилка класифiкатора. В данiй роботi
використовується SVM з Гауссовим ядром.

Вiдповiднi моделi були реалiзованi у середовищi
matlab. Для тестування алгоритмiв була обрана зада-
ча класифiкацiї кольорового геометричного об’єкта.
У якостi об’єкта обрано тенiсний м’яч (рис. 1).

Тренувальна та тестова вибiрки були отриманi
шляхом парсингу вiдео на зображення. Кожне зобра-
ження м’яча конвертувалося у розмiр 40×40 пiкселiв.

Рис. 1. Приклад зображення з позитивної вибiрки

Для навчання використовувався формат RGB. Отже,
вектор даних мав довжину 4801 (40 · 40 · 3 + 1 фiксо-
ваний вхiд).

На виходi отримувалось значення 0 або 1. Одини-
цею позначалося зображення, що вiдповiдає тенiсно-
му м’ячу. Нулем – зображення стороннiх об’єктiв.

Навчальна вибiрка мiстить 39731 зображень.
Тестова – 9931 зображень.

Результати роботи алгоритмiв наведенi у насту-
пнiй таблицi 1.

Табл. 1. Результати роботи алгоритмiв

Класифiкатор Точнiсть, % Час обчислення, с

Дерево рiшень 95.9 0.012
Регресiя 98.3 0.007

SVM 99.97 146

Висновки
Найбiльший iнтерес серед дослiджених моделей

представляють логiстична регресiя та SVM. Перший
алгоритм демонструє комбiнацiю непоганої точностi
та гарну швидкодiю. У той час як метод опорних
векторiв має вiдмiнну точнiсть, але притому досить
повiльний. Найбiльш перспективним, на думку ав-
тора, є використання SVM разом з швидкодiючими
алгоритмами фiльтрацiї i сканування зображення.
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