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На даний час, відбувається масове застосування технологій віртуальної 

(Virtual Reality, VR) та доповненої реальності (Augmented Reality, AR), що стало 

можливим за рахунок залучення штучного інтелекту (Artificial Intelligence, AI). 

Як відомо, він розвивається за кількома напрямами: машинне навчання; 

машинне мислення та робототехніка. В якості прикладу інструментарію такої 

інтеграції слід виділити алгоритм AI від Microsoft (Common Objects in Context, 

COCO). Згідно [1], він дозволяє здійснювати класифікацію зображень, їх 

семантичну сегментацію, визначати локалізацію і границі мобільних об’єктів та 

розділяти сцени на зображеннях. Це створює можливість для подальшого 

формування оболонок об’єктів як символів AR [1]. Однак, враховуючи 

різноманітний технологічний базис AI і відсутність повноцінної стандартизації 

в цій галузі, існує потреба чітко сформулювати номенклатуру вимог до систем 

AI в інтересах локалізації об’єктів на відеозображеннях.  

З цією метою в роботі запропоновано перелік зазначених вимог: 

конкретний варіант апаратної реалізації AI (універсальний процесор, FPGA, 

нейроморфний чіп); можливість синтезу обвідного контуру об’єктів; наявність 

локалізації рухомих об’єктів; можливість локалізації як рухомих, так і 

стаціонарних об’єктів; адаптивна зміна меж зони локалізації об’єктів на 

зображенні; можливість роботи у кольоровому режимі; розпізнавання типу 

об’єкта; завадостійкість щодо яскравих спалахів на відеозображенні; фільтрація 

спекл-шумів; здатність одночасної багатооб’єктної локалізації; стійка 

ідентифікація об’єктів після їх візуального злиття та розходження, 

розпізнавання факту перекриття однотипних об’єктів; ідентифікація та 

локалізація об’єктів у разі їх тимчасового маскування іншими об’єктами 

відеосцени. Обґрунтування зазначеного переліку вимог та їх пріоритетного ряду 

являє собою багатокритеріальну, слабоструктуровану задачу прийняття 

рішення. Для її вирішення пропонується застосувати метод аналізу ієрархій 

шляхом проведення попарного порівняння експертних оцінок.  
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