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Проведено  аналіз  існуючих  методів  та  засобів  розпізнавання  зображень,

зокрема методів розпізнавання облич. На основі аналізу було визначено наявність

проблеми точності  розпізнавання  облич  як  на  статичних  зображеннях  так  і  в

реальному часі. Також на основі аналізу було визначено що поєднання методів

Віоли  Джонса  і  локальних  бінарних  шаблонів  може  підвищити  точність

розпізнавання порівняно з іншими методами.

Проведено  експерименти  які  показали,  що  запропонований  алгоритм  є

ефективними  для  вирішення завдань  розпізнавання  як  статичних  облич,  так  і

рухливі обличчя на відеопослідовності в режимі реального часу.

Тестування розробленої системи показало результати в приблизно 96% вірно

розпізнаних статичних облич і в середньому 8 із 10 спрацьовувань при обробці

кадрів відеопотоку.
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