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Дальтонізм, або ж колірна сліпота – це аномалія сітківки ока, що заважає людині 
розпізнавати або розрізняти певні кольори. Найчастіше, дальтонізм є невиліковною 
вродженою аномалією, яку людина успадковує від своїх батьків. Метою цього 
дослідження є розробка, впровадження та оцінка ефективності роботи програмного 
застосунку – асистента на базі мобільного пристрою, що покликаний допомогти людям 
із дальтонізмом розрізняти колір навколишніх об’єктів та предметів. 

Апаратно-програмний комплекс асистента складається з мобільного пристрою, з 
операційною системою Android, та програмного застосунку, що реалізує алгоритм 
розпізнавання кольору на базі цього пристрою за допомогою бібліотеки OpenCV. 

Рис. 1 – Алгоритм роботи асистента 

Розпізнавання кольору реалізовано відповідно до блок-схеми, що зображена на 
рис. 1. Колір, що потрібно розпізнати, відповідає кольору об’єкта, на який вказав 
користувач. Це стає можливим завдяки отриманню координат дотику та порівнянню із 
кадром зображення, що був збережений до того, як користувач доторкнувся до 
дисплею. Далі виконується розпізнавання кольору в конкретній точці зображення. Для 
цього необхідно визначити певні кольори, які асистент зможе розпізнавати. 
Класифікація, наведена в табл. 1, була зроблена з використанням кольорів, що 
генеруються поєднанням компонентів формату HSV в OpenCV [1]. Виходячи з величини 
діапазону компонентів HSV, які були зазначені раніше, асистент розпізнає колір по 
отриманих координатах в точці на кадрі зображення, що конвертується з формату RGB 
до формату HSV. 

Таблиця 1 – Діапазон значень HSV для кожного визначеного кольору 
Колір Тон Насиченість Яскравість 
Червоний 0-10/165-190 0-255 0-255 
Жовтий 24-34/201-210 0-255 0-255 
Зелений 51-65/231-250 0-255 0-255 
Синій 108-136 0-255 0-255 
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Результат розпізнавання асистентом кольору об’єкту, що вказав користувач, 
можна побачити на рис. 2. Крім того, щоб з’ясувати, наскільки точно асистент розпізнає 
кольори, було проведено тестування в різних умовах освітлення. Результати 
тестування можна побачити на рис. 3. 

а б 
Рис.2 – Приклад роботи асистента: a – Приклад можливого сценарію використання; 

б – Позиція та колір об’єкту, що був розпізнаний асистентом 

Рис. 3 – Результати тестування асистента в різних умовах освітлення 

В результаті дослідження було розроблено асистент, що складається з пристрою 
на базі операційної системи Android та програмного застосунку, що виконується на 
цьому пристрої та здатен розпізнавати кольори об’єктів за допомогою алгоритмів 
OpenCV. Тестування асистенту показало високу якість розпізнавання кольору: за умов 
яскравого та середнього освітлення отримана точність >80%, однак за умов поганого 
освітлення асистент, в більшості випадків, взагалі був не здатен розпізнати колір. Це 
сталося через обмежені можливості камери пристрою. В умовах поганого освітлення, 
світлосили модулю виявилося недостатньо для збереження яскравості, що призвело до 
домінування відтінків сірого. Через це, алгоритми OpenCV були неспроможні 
розпізнати колір на де-факто чорно-білому зображенні. Тим не менш, респонденти 
підтвердили високу точність розпізнавання кольору та відзначили зручність роботи із 
асистентом. 
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