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Комп'ютерне зір, або здатність інтелектуальних систем штучно «бачи-

ти» як люди, протягом десятиліть викликає підвищений інтерес і ретельні 
дослідження. За допомогою використання глибокого навчання і штучних 
нейронних мереж комп'ютерний зір може відтворювати людський зір [1, 2]. 
Насправді, комп'ютерний зір стає більш майстерним в ідентифікації людсь-
ких облич або навіть їх емоцій, ніж людська зорова когнітивна система [3]. 
Наприклад, у діяльності паспортного контролю технологія, заснована на 
комп'ютерному зорі, перевищила можливості людей з розпізнавання та вияв-
лення необхідних або підозрілих облич. 

Метою доповіді є аналіз сучасних технологій комп'ютерного зору за-
снованих на алгоритмах глибокого навчання, які використовують особливий 
вид нейронних мереж, так звані згорткові нейронні мережі (CNN), для розу-
міння зображень [4]. Ці нейронні мережі навчаються з використанням тисяч 
зразків зображень, що допомагає алгоритму зрозуміти і розібрати все, що 
міститься в зображенні. Ці нейронні мережі сканують зображення попіксель-
но, щоб виявляти закономірності і «запам'ятовувати» їх. Вони також запам'я-
товують ідеальний висновок, який надається для кожного вхідного зобра-
ження (в разі контрольованого навчання), або класифікує компоненти зобра-
жень за характеристиками сканування, такими як контури і кольори. Потім ця 
пам'ять використовується системами як еталон при скануванні великої кіль-
кості зображень. І з кожною ітерацією система комп'ютерного зору стає кра-
щою в забезпеченні правильного висновку. 

Метою подальшого дослідження є розробка та удосконалення алгорит-
мів комп’ютерного зору, який буде застосовано у сфері розпізнавання облич 
на паспортному контролі та отримання результатів працездатності викорис-
таних методів. 
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