РЕФЕРАТ
Актуальність теми: необхідність розпізнавати небажаних осіб та вік,
стать

і

емоційний

стан

відвідувачів

об’єктів

сфери

масового

обслуговування із фото та відеофайлів з камер спостереження.
Мета дослідження: аналіз методів ідентифікації осіб за фото та
відеофайлами та отримання іх біометричного шаблону.
Для реалізації поставленої мети були сформульовані наступні
завдання: дослідження існуючих способів розпізнавання осіб та їх
біометричного шаблону у сфері масового обслуговування; дослідження
існуючих технічних способів ідентифікації осіб; підбір архітектури
бекбоунів для нейронної мережі моделі розпізнавання; підбір навчальних
датасетів для тренування моделі розпізнавання; розробка програмного
забезпечення, яке використовує спроектовану модель розпізнавання;
порівняння результатів реалізованої моделі з існуючими засобами
ідентифікації осіб.
Об’єкт дослідження: процес ідентифікації особи по обличчю та
отримання її біометричного шаблону за допомогою методів машинного
навчання.
Предмет

дослідження:

точність

та

ефективність

алгоритмів

комп’ютерного бачення для обробки фото та відео з наявною великою
кількістю осіб.
Методи дослідження: дослідження, аналіз, експеримент.
Наукова новизна: найбільш суттєвими науковими результатами
магістерської дисертації є реалізація унікального програмного модулю для
ідентифікації осіб та отримання їх біометричного шаблону за допомогою
сучасних алгоритмів комп’ютерного бачення.
Практичне значення отриманих результатів визначається тим, що
запропоноване програмне рішення може бути використане на об’єктах

сфери масового обслуговування для визначення злочинців та емоційного
стану відвідувачів.
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