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Візуальне спостереження є найбільш інфор�
мативною формою відображення зовнішньо�
го світу. Воно відбувається у двох� чи трьох�
вимірному просторі, у часі та у трьох кольо�
рових координатах. Близько 85 % інформації
людина сприймає очима, тому і в науково�
технічних розробках питанням розпізнаван�
ня і переробки візуальної інформації приді�
ляється велика увага. На відміну від зорово�
аналізуючої системи людини, яка має над�
звичайно високу вибірковість, технічні сис�

теми такої вибірковості не мають і традицій�
но змушені реєструвати, обробляти і переда�
вати надзвичайно великі масиви інформації
(десятки–сотні мільйонів слів за секунду). 

Справа в тому, що традиційні відеокаме�
ри орієнтовані на забезпечення високої яко�
сті зображення та зручності при користуван�
ні. Методи ж компресії статичних та дина�
мічних зображень (JPEG, MPEG та ін.) орі�
єнтовані на системи реєстрації та передачі
інформації. Вони досить трудомісткі в реалі�
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зації і вимагають потужної апаратної під�
тримки. Крім того, ці методи зовсім неприй�
нятні у відеосистемах реального часу, які ви�
магають обробки зображень і послідовностей
з метою виділення яких�небудь інформатив�
них ознак із зображення, контролю параме�
трів об'єктів і процесів, виявлення відхилень
і т. ін.

Зважаючи на вищесказане, ми дійшли вис�
новку, що для систем реального часу з оброб�
кою візуальної інформації необхідні такі ме�
тоди цифрового представлення зображень,
які забезпечували б мінімальну надлишко�
вість такого представлення та спрощували
обробку зображень. Такі методи були ство�
рені на базі розробленої в Інституті кіберне�
тики ім. В. М. Глушкова НАН України дина�
мічної теорії інформації [1], яка дає можли�
вість виділити корисну (динамічну) інфор�
мацію із сигналів, ітераційних процесів, зоб�
ражень і полів, а також розробити нові мето�
ди цифрового представлення неперервних
сигналів у системах реального часу [2–4].

Для визначення об'єму інформації у відео�
послідовності звичайно використовується
потенційна оцінка на основі амплітудно�про�
сторової, часової та кольорової роздільнос�
тей:

де x і y – розміри поля зображення; Δx, Δy, δz,
Δt – дискретність представлення відповідних
координат зображення; R, G, B – кольорові
складові зображення.

Можливість зміни параметрів x, y, Δx, Δy,
Δt, δz, R, G, B може бути резервом скорочення
надлишковості цифрового представлення зо�
бражень і відеопослідовностей. Це досяга�
ється шляхом врахування деяких особливос�
тей відеозображень і відеопослідовностей, а
також режимів їхнього використання, що дає
можливість отримати нові способи їх цифро�
вого представлення і шляхи скорочення над�

лишковості. Скорочення надлишковості за�
безпечується за рахунок зміни розмірів зоб�
раження, що зчитується; роздільної здатності;
частоти кадрів; розрядності в представленні
зображення або у використанні тільки окре�
мих кольорових складових.

Нові інформаційні методи цифрового пред�
ставлення зображень і відеопослідовностей та
шляхи скорочення надлишковості в них да�
ють можливість залежно від умов прикладної
задачі виділяти відповідну, найбільш значи�
му і корисну (динамічну) інформацію. На�
приклад, можна виділяти і зчитувати визна�
чене місце у кадрі, міняти його розміри та необ�
хідні просторову, часову та кольорову роз�
дільні здатності, використовувати тільки од�
ну кольорову складову, адаптивно змінювати
залежно від динаміки процесів частоту кад�
рів. 

Нами були розроблені і досліджені дина�
мічні моделі процесів панорамування та мон�
тажу відеопослідовностей, автоматичного по�
шуку змін у системах колового та секторного
оглядів, виділення змін (руху, кольору, розмі�
рів) об'єктів та слідкування за ними. У цих
моделях відеосенсором зчитувалась повна ін�
формація про зображення, а при обробці ви�
ділялась корисна інформація. Моделі були
реалізовані традиційними засобами комп'ю�
терної і відеотехніки, що дало можливість
значно зменшити об'єми інформації для пред�
ставлення зображень, і демонструвались на
Всесвітніх виставках інформаційних техно�
логій СеВІТ�2000 та СеВІТ�2001 (ФРН, Ган�
новер). 

Проте традиційні методи та засоби зчи�
тування зображення не дають змоги повною
мірою використовувати можливості змен�
шення первинної надлишковості інформації,
одержуваної з відеокамери. Тому зменшення
надлишковості в цифровому представленні
відеозображень і відеопослідовностей з вра�
хуванням розглянутих підходів доцільно про�
водити на сенсорному рівні за рахунок вико�
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ристання можливостей програмування вка�
заних вище параметрів зчитування.

Ці вимоги не можуть забезпечити тради�
ційні прилади із зарядовим зв'язком (ПЗЗ�
матриці), у яких зчитування пікселів зобра�
ження здійснюється шляхом зсуву зарядів
уздовж стовпчиків матриці. Однак КМОН�
технологія, яка дозволяє забезпечити кожен
елемент матриці підсилювачем "вибрання–збе�
реження сигналу" і комутаційними засобами,
що призводить до можливості реалізації різ�
них законів зчитування зображення, прак�
тично повністю задовольняє цим вимогам.

Хоча надлишковість інформації розгля�
нутими вище методами значно скорочується,
обсяги переданої, запам'ятовуємої та оброб�
люваної інформацій залишаються ще дуже
великими. Для подальшого їх зменшення до�
цільно сумістити введення зображення з йо�
го попередньою обробкою. Як процедури по�
передньої обробки зображень розглянемо такі,
котрі максимально спрощують вирішення
прикладних задач (наприклад, обчислення
гістограм та законів розподілу значень яскра�
вості чи кольору, перетворення форми пред�
ставлення зображення, фільтрацію, сегмента�
цію, виділення контурів і об'єктів із задани�
ми властивостями). Для попередньої оброб�
ки зображень з урахуванням зазначених під�
ходів доцільно використовувати спеціалізо�
вані процесори, у яких необхідно передбачи�
ти деякі додаткові можливості: роботу з ін�
крементно�показниковими приростами; ад�
ресацію пам'яті (наприклад, для запису пано�
рамних зображень, для ефективного забезпе�
чення режимів пошуку і спостереження за
динамічними об'єктами, для фільтрації, ро�
боти із сегментами зображення і т. ін.); ре�
алізацію ефективних алгоритмів (масштабу�
вання, повороту зображення, обчислення йо�
го моментів і т. ін.) без операції множення;
одночасну роботу з трьома складовими кольо�
ру (при високих вимогах до швидкості об�
робки); ефективну роботу як з кольоровими,

монохромними зображеннями, так і з конту�
рами та окремими бітами. Можливе (і в бага�
тьох випадках виправдане) використання про�
цесорів цифрової обробки сигналів, архітек�
тура яких порівняно з архітектурою персо�
нального комп'ютера значною мірою відпові�
дає вимогам попередньої обробки зображень.

Для скорочення потоків інформації про�
цесор попередньої обробки зображень до�
цільно помістити безпосередньо у відеокаме�
ру, сумістивши в часі введення та обробку. Це
дасть можливість використати низькошвид�
кісні канали зв'язку, значно знизити вимоги
до продуктивності центрального процесора,
підвищити швидкість обробки зображень,
зменшити запізнювання результатів оброб�
ки, оптимально розподілити обчислення між
нижнім і верхнім рівнями системи і (за раху�
нок усього переліченого) знизити вартість
системи в цілому.

На відміну від традиційних відеокамер
нами була розроблена інтелектуальна відео�
камера (ІВК) ІВК�1 [5], орієнтована на робо�
ту в автоматизованих системах реального ча�
су, особливо з високодинамічними процеса�
ми (системи технічного зору, динамічні про�
цеси в медицині та біології, автоматичні сис�
теми відеосупроводження тощо).

В ІВК реалізовані такі можливості:
– баланс білого кольору (підбір коефіці�

єнтів підсилення каналів);
– корегування кольорів із врахуванням

особливостей фільтрів Бауера, напилених
на матрицю відеосенсора;

– формування кольорового зображення з
окремих складових залежно від обумов�
леної роздільної здатності відеокамери;

– адаптація до умов освітлення;
– автоматичне фокусування (при викорис�

танні об'єктива з приводом);
– швидкі методи пошуку об'єкта за задани�

ми первинними ознаками тощо.
Із порівняння розробленої нами відеока�

мери з найближчим аналогом – інтелекту�
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альною відеокамерою VS�710 фірми Siemens
видно її значно вищу продуктивність (1,5–2
десяткових порядки), у декілька разів менші
вартість і енергоспоживання, що вказує на
можливість виробництва в Україні (на базі
закордонних комплектуючих) конкурентноз�
датних вітчизняних інтелектуальних відео�
комп'ютерних пристроїв. Крім того, можливо�
сті теперішньої елементної бази дають змогу
ще на порядок підвищити продуктивність сиг�
нального процесора, розширити об'єм пам'яті
та пропускну здатність каналів зв'язку.

Наведемо деякі приклади областей за�
стосування відеопроцесорних пристроїв:
1. Автоматизовані системи управління до�

рожнім рухом:
– розпізнавання номерів автомобілів, офор�

млення митного збору, виявлення транс�
порту, що знаходиться в розшуку;

– класифікація транспортних засобів, аналіз
вантажопотоку, оцінка екологічної ситуації;

– визначення транспортного потоку, підра�
хунок кількості автомобілів, контроль
швидкості;

– оцінка стану дороги, вартості ремонту до�
рожнього полотна і його якості, наванта�
ження на дорогу.

2. Системи охорони, відеоспостереження та
слідкування за об'єктами (охорона пери�
метра особливо важливих об'єктів, кон�
троль доступу до них, охорона в'їзду на
територію).

3. Системи оборонного призначення (візу�
альне виявлення об'єктів та слідкування
за ними, наведення на ціль, інтелектуаль�
ні елементи високоточної зброї, теплоба�
чення).

4. Системи для медико�біологічних дослід�
жень та експрес�аналізів (морфологічні
та цитологічні аналізи клітин крові, зрі�
зів тканин, пухлин тощо; дослідження ка�
пілярів, кардіоміоцитів і ін.).

5. Системи автоматизації виробничих про�
цесів (контроль якості, форми, розмірів

продукції; контроль штаба в металургії та
ткацького полотна; ідентифікація об'єк�
тів та їх сортування; контроль процесів
зборки).

6. Системи технічного зору роботів (визна�
чення місця об'єктів, обхід перешкод,
планування траєкторії руху, контрольно�
вимірювальні та діагностичні операції
тощо).

7. Системи віртуальної реальності (трена�
жери для льотчиків, космонавтів, пожеж�
ників, військових; навчання школярів,
студентів та дітей з фізичними вадами;
віртуальні лабораторії для хірургів і ін.).

8. Біометрія (розпізнавання капілярів, сіт�
ківки та райдужної оболонки ока, відбит�
ків пальців, руки, вуха, обличчя, жестів,
міміки тощо).
Зокрема, ІВК використовується в ряді

відеопристроїв та систем для контролю ди�
намічних параметрів фізичних, хімічних та
біологічних зразків [6]. 

Деякі з перелічених підходів використо�
вувалися нами при розробці спільно з ЦКБ
"Арсенал" системи обробки тепловізійних
зображень. Спільно з медиками та біологами
були досліджені питання мікроциркуляції в
системі кровообігу та капіляроскопії. Вико�
нані два проекти спільно з Угорщиною по
розробці автоматизованих систем охорони
особливо важливих об'єктів, підписані угоди
з Інститутом автоматики АН провінції Шан�
дунь КНР про навчання китайських спеці�
алістів, створення спільної лабораторії інте�
лектуальних відеосистем та проведення спіль�
них розробок у цьому напрямку.

Відеопристрій для контролю якості, фор�
ми, розмірів продукції, ідентифікації об'єктів
розробляється по контракту з Київською
міською державною адміністрацією, що стане
технічною базою для створення широкого
класу систем відеоконтролю та вимірювання.

Слід відмітити, що інтелектуальні інфор�
маційні технології є дуже привабливими
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для України. Їх висока рентабельність обу�
мовлена тим, що при невеликих апаратурних
витратах і мізерній вартості тиражування
інтелектуального алгоритмічного і програм�
ного забезпечення вони мають високу ринко�
ву вартість.
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