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Актуальність теми 

• Важливість взаємодії людини з 
ЕОМ 

• Важливість жестів при 
невербальному спілкуванні 
людей 

• Можливість створення системи 
управління, для якої не 
потрібні додаткові контролери 

• Запропонована система 
потенційно має широку 
цільову аудиторію 



Постановка задачі 

•Проаналізувати існуючі підходи та методи, які 
використовуються для подібних задач 

•Розробити алгоритм для рішення поставленої 
задачі 

•Реалізувати запропонований алгоритм 

•Пристосувати реалізований алгоритм для роботи 
на мобільних пристроях 



Запропоновані алгоритми 

•Алгоритм на основі гістограм оріентованих 
градіентів 

•Алгоритм на основі методу Віоли-Джонса 



Алгоритм на основі гістограм оріентованих 
градіентів 

• Алгоритм базується на 
понятті градіенту 
зображення 

• Для зображення 
обислюється похідна по 
горизонталі та вертикалі 

• В отриманого вектора 
обчислюється довжина та 
кут 
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Алгоритм на основі гістограм оріентованих 
градіентів 

• Для зображення та його 
градіенту будуються 
гістограми орієнованих 
градіентів 

• Для отриманих 
гістограм відбувається 
нормалізація по блоку 

     

   



Алгоритм на основі гістограм оріентованих 
градіентів 

• Отриманий дескриптор зображення 
використовується для навчання 
класифікатора 

• Класичним класифікатором для цієї 
задачі є SVM 

• Основою алгоритму SVM є пошук 
опитальної розділяючої гіперплощини 



Алгоритм на основі гістограм оріентованих 
градіентів 
• На основі цього алгоритму було 

створено класифікатор, який має 
точність близько 92% на навчальній 
вибірці та 75% на тестовій.  

• Такий результат можна поянити тим, 
що вибірка була досить невеликою і 
мала досить багато різних 
конфігурацій руки. 

• Частота обробки зображень отриманої 
системи складає близько 6 FPS на 
мобільному пристрої (320х240). 

 



Алгоритм на основі гістограм оріентованих 
градіентів 



Алгоритм на основі методу Віоли-Джонса 

• Створення інтегрального представлення 
зображення 

• Обчислення ознак Хаара (які ідейно схожі на 
вейвлети Хаара) 

𝐿 𝑥, 𝑦 =   𝐼(𝑖, 𝑗 

𝑖≤𝑥,𝑗≤𝑦

𝑖=0,𝑗=0

 



Алгоритм на основі методу Віоли-Джонса 

• Отримана кількість ознак (близько 32 ∗ 105) є дуже великою 

• Тому використовується модифікація алгоритму AdaBoost, який 
будує так званий “сильний” класифікатор як лінійну комбінацію 
“слабких” класифікаторів 
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Алгоритм на основі методу Віоли-Джонса 

•  Ще однією особливістю даного алгоритму є використання 
каскадного класифікатора 



Алгоритм на основі методу Віоли-Джонса 

• На основі цього алгоритму було 
створено класифікатор, який має 
точність близько 75% на навчальній та 
68% на тестовій. 

• Такий результат можна поянити тим, 
що вибірка була досить невеликою і 
мала досить багато різних конфігурацій 
руки. 

• Також для алгоритму AdaBoost дуже 
важливим є розмір вибірки. 

• Частота обробки зображень отриманої 
системи складає близько 10 FPS на 
мобільному пристрої (320х240). 

 



Алгоритм на основі методу Віоли-Джонса 



Висновки 
• Практична цінність: 

Отримана програмна реалізація має точність близько 75% (HOG) та 
68% (метод Віоли-Джонса) на тестовій вибірці з 5500 зображень. 
Обидва алгоритми працюють в режимі реального часу та 
потенційно можуть бути застосовані для системи керування 
жестами на мобільних пристроях. 

• Новизна: 

Запропонована задача відрізняється постановкою задачі 
(створення детектору для розпізнавання рук у режимі реального 
часу) та реалізацією (створена реалізація працює на мобільних 
пристроях). 

 
 



Подальші кроки: 

• Створення більшої тренувальної вибірки: 
• Алгоритм на основі методу Віоли-Джонса дуже вимогливий до розміру 

навчальної вибірки 
• Використана вибірка мала досить обмежені параметри зовнішнього 

середовища (освітлення, оточення) та параметри руки (положення у 
просторі, колір шкіри) 

• Створення складнішого класифікатора, який комбінує декілька 
видів ознак (ознаки Хаара, HOG-дескриптори, FAST-дескриптори, 
PCBR-дескриптори). 

• Розбиття вибірки на різні жести (долоня, кулак, різні комбінації 
пальців) і тренування окремих класифікаторів на них. 


