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Системи штучного інтелекту дозволяють істотно розширити 

можливості різного роду пристроїв та систем, а також надають деякі 

можливості які не можуть надати звичайні програми та системи. 

Розпізнавання руху об’єктів є важливим фактором різного роду навігації, а 

також в системах контролю та управління [1 – 4]. 

У роботі досліджуються методи розпізнавання руху за допомогою 

нейронних мереж, а також розробка мікрокомп’ютерної системи 

розпізнавання руху на базі нейронної мережі. Встановлено, що 

розпізнавання руху об’єктів складається з його відстеження інтерпретації 

як семантично вираженої команди. Метою системи розпізнавання руху є 

автоматизація групи процесів сприйняття і розпізнавання, пов’язаних з 

пошуком, виділенням, ідентифікацією, класифікацією та описом образів на 

основі аналізу реальних даних. Пошук і виділення образів здійснюються на 

початковому етапі аналізу при обробці вихідних даних і виконуються для 

того, щоб отримати проміжні результати. Одна із головних переваг – 

великий ступінь адаптивності нейронних мереж в порівнянні зі 

спеціалізованої технологією комп’ютерного зору OpenCV. 

Запропонована мікрокомп’ютерна система, що складається з 

мікрокомп’ютера Raspberry Pi Zero W та розробленої нейронної мережі 

розпізнавання руху об’єктів з модулем фото-відео фіксації. 
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