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Використання алгоритму Віоли-Джонса[1] є широковживаним підходом 

до різноманітних задач розпізнавання образів. Але, в загальному випадку, якість 

роботи цього алгоритму не завжди задовольняє дослідників, тому тривають його 

вдосконалення[2, 3, 4]. 

Розглянемо можливі шляхи оптимізації алгоритму Віоли-Джонса без 

модифікації базового підходу. З метою підвищення результатів розпізнавання 

проведемо попередню обробку вхідного зображення. До такої обробки можна 

віднести операції згладжування, розмиття (blur), уточнення країв об’єктів, 

розмиття по Гаусу, зміну яскравості,  насиченості[5]. 

Завдяки використанню цих фільтрів зменшується вплив сторонніх 

чинників,таких як: низька роздільна здатність зображення, низька якість, шуми, 

муари, освітлення, складний фон з шумами на процес розпізнавання. Ці та інші 

дефекти зображення можуть виникати через природу його походження – це 

може бути відеоряд з камери спостереження, відскановане зображення та ін. 

Внаслідок наявності цих дефектів на зображенні зменшується якість локалізації.  

Ідея даного підходу полягає у тому, щоб підкреслити ті області, де з 

найбільшою ймовірністю знаходиться шуканий об’єкт. При цьому необхідно 

локалізувати якомога більше об’єктів та зменшити кількість помилкових 

спрацювань. Зазначимо, що можливо використовувати комбінації фільтрів або 

застосовувати фільтр декілька разів.  

Для підтвердження описаного вище підходу, було проведено 

експериментальне дослідження на випадковій виборці облич обсягом 13225 

шт[6]. Обчислювався процент вдалого розпізнавання зображень без 

застосування фільтрів та після однократного застосування одного фільтру. 

Результати експерименту наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1. – Результати фізичного моделювання 

Ефект Процент розпізнавання 

Add-Brightness+30 5.01% 

Blur 48.83% 

Gaussian 49.46% 

Add-Saturation +30 50.15% 

Original 50.84% 

Add-Saturation-30 51.02% 

Sharpen 60.91% 

Clarity 72.25% 



Add-Brightness-30 88.23% 

 

Аналіз наведених в таблиці результатів показує, що алгоритм Віоли-

Джонса є чутливим до попередньої обробки зображень фільтрами. Так видно, 

що збільшувати яскравість не доцільно, а зменшення яскравості дозволяє 

підвищити якість розпізнавання в середньому на 37.39%.  Також слід зазначити, 

що час, який витрачається на попередню обробку зображення, можна не 

враховувати, оскільки розглянуті процедури фільтрації можуть бути виконані 

під час збору та передачі зображень до блоку розпізнавання.  
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