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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Жестова мова є одним із основних засобів передачі 
інформації та спілкування, разом із текстом і мовленням. Жестові мови 
складаються з окремих знаків, які поєднуються в букви, слова, фрази за 
допомогою послідовного переходу від одного знаку до іншого. За даними 
Всеукраїнської громадської організації інвалідів та Українського товариства 
глухих, в Україні проживають десятки тисяч людей із вадами слуху. Враховуючи 
статистику ВООЗ, близько 5% населення мають вади слуху, а отже, потенційна 
громада користувачів жестової мови в Україні становить мільйони. 

Це робить українську жестову мову та українську дактильну абетку 
важливим засобом спілкування в Україні поряд з комунікацією в текстовій та 
розмовній формах. Вагомий внесок у дослідження проблем жестової інформації 
зробили закордонні дослідники: Л.С.Димскис, О.Л.Воскресенський, 
Г.Л.Зайцева, W.C. Stokoe, W. Sandler, R.-H. Liang, M. Ouhyoung, H. Wang, C. Leu, 
S. Morrissey та ін., та українські науковці, зокрема: В.В. Пасічник, 
Ю.В. Нікольський, М.В. Давидов, Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак, О.В. Бармак, С.В. 
Кульбіда та інші.  

Дослідженнями та розробками сучасних систем жестової комунікації зараз 
займаються в багатьох наукових та навчальних організаціях України і світу, в 
той же час чимало питань комп’ютерної візуалізації та розпізнавання жестової 
мови залишаються відкритими.  

Отже, розробка нових підходів, методів та їх реалізація на основі сучасних 
комп’ютерних засобів для моделювання і розпізнавання елементів жестової 
комунікації є актуальними для соціального та науково-технічного прогресу. 

Зв'язок роботи з науковими та  технічними програмами, планами, 
темами. 

Основні дослідження за темою дисертації було виконано на кафедрі 
теоретичної кібернетики факультету комп'ютерних наук та кібернетики 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках 
фундаментальної теми № 16БФ015-04 «Розробка логіко-алгоритмічних методів 
дослідження формальних моделей природних мов» (номер державної реєстрації 
0116U0064780, 2016-2018 рр.), де автор брав участь як виконавець та розробник 
деяких розділів. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у розробці 
інформаційної технології для моделювання та розпізнавання жестів української 
дактильної абетки за допомогою кросплатформених технологій. Дисертаційне 
дослідження передбачатиме вирішення окремих задач, а саме: 

1. Побудова тривимірної моделі руки для моделювання жестів, із високою 
реалістичністю та адаптивністю до обчислювальних потужностей платформи, на 
якій відбувається моделювання, що може бути досягнуто адаптацією кількості 
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полігонів та кроком анімації жестових переходів. Модуль із моделювання жестів 
має бути кросплатформеним та бути єдиною частиною запропонованої 
технології. 

2. Аналіз особливостей зображень різних жестових одиниць (дактилем) із 
метою побудови модуля для розпізнавання жестів із вхідного потоку зображень 
з веб-камери без додаткового обладнання (сенсорів, рукавичок і т.ін.). 

3. Аналіз алгоритмів розпізнавання жестів, вибір оптимального за 
сукупністю факторів, як-от: кросплатформеність, швидкодія, адаптивність, 
висока якість розпізнавання, здатність до вдосконалення. Побудова моделі 
розпізнавання жестів за допомогою глибоких згорткових нейронних мереж та 
кросплатформених технологій. Вдосконалення архітектури мережі за 
допомогою підбору оптимальної конфігурації шарів та параметрів і 
використанням додаткових механізмів, як-от тривимірна згортка. 

4. Розробка засобів та створення достатньо великого набору даних зображень 
жестів української дактильної абетки з різноманітними умовами середовища, 
освітлення, фону, різних людей, що зображують жести, за такими ознаками як 
вік, стать, розмір руки. Набір даних має бути достатньо великим для якісного 
навчання глибокої нейронної мережі та для репрезентативної тестової вибірки. 

5. Проведення експериментальних досліджень та випробувань побудованої 
моделі на тестовому наборі даних, на різних платформах і в різних реальних 
тестових середовищах. 

Об’єктом дослідження є процес розпізнавання та моделювання дактилем 
української дактильної мови. 

Предметом дослідження є методи аналізу зображень дактилем та процесу 
розпізнавання та моделювання дактилем. 

Методи дослідження. Для розв’язання задачі дисертаційного дослідження 
використовувалися алгоритми та методи тривимірного комп’ютерного 
моделювання, комп’ютерного зору, машинного навчання та глибокого навчання, 
зокрема методи просторового моделювання руки, засновані на скелеті руки та 
обмеженнях ступенів свободи, методи анімації жестів дактильної абетки за 
допомогою покрокового переходу з одного стану скелету в інший, враховуючи 
наявні обмеження свободи рухів, методи виділення ключових особливостей 
зображення, методи побудови дескрипторів зображення, методи глибоких 
згорткових нейронних мереж, методи навчання і тестування моделей 
розпізнавання, методи пошуку оптимальної архітектури нейронних мереж, 
методи тривимірних згорток, методи аналізу даних та методи нормалізації 
зображень. 
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Наукова новизна одержаних результатів.  
1. Вперше розроблено кросплатформену інформаційну технологію для 

української жестової мови. Розроблена технологія складається з 
кросплатформених модуля моделювання жестів та модуля розпізнавання жестів 
(які утворюють технологію навчання української дактильної абетки). 
Реалізовано реалістичну тривимірну модель руки. 

2. Вперше модуль розпізнавання жестів української дактильної абетки 
реалізовано за допомогою машинного навчання та згорткових нейронних мереж 
з архітектурою MobileNetv2 із тривимірними згортками. Усі модулі об'єднані у 
формі кросплатформеної технології. Розроблена технологія також реалізує 
механізм налаштування роботи на пристроях з різними технічними 
характеристиками (наприклад, зменшення кількості полігонів та кроку анімації).  

3. Вперше у рамках технології для розробки модуля розпізнавання жестів 
було створено статистично значимий масив з 50000 зображень жестів рук 50 осіб 
у різних умовах навколишнього середовища, умовах освітленості. Масив, 
доповнений методами аугментації даних, складається з 150000 зображень.  

4. Покращено архітектуру MobileNetv2, яку взято за основу для модуля 
розпізнавання жестів. Архітектура підібрана відповідно до показників 
натренованої моделі на тестовому масиві даних, із оптимальним 
співвідношенням складності та якості розпізнавання. Архітектура доповнена 
механізмом тривимірної згортки, що покращує розпізнавання за допомогою 
темпоральної інформації з послідовності кадрів. Модуль розпізнавання 
демонструє якість розпізнавання на рівні або вище сучасних робіт з 
розпізнавання жестів інших мов за допомогою глибоких нейронних мереж. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці 
тривимірної моделі руки на основі скелету з обмеженнями ступенів свободи та 
апробації (реалізації) її у застосуванні до задач аналізу і моделювання дактилем 
української абетки. Також було розроблено модель із розпізнавання жестів 
української дактильної абетки за допомогою глибокої нейронної згорткової 
мережі із тривимірними згортками. Обидві моделі є частинами єдиної 
інформаційної кросплатформеної технології. Зокрема, було:  

• розроблено експериментальну інформаційну технологію розпізнавання 
дактилем української дактильної абетки та її програмну реалізацію; 

•  розроблено експериментальну технологію отримання просторової моделі 
руки людини, що застосовує елементи запропонованого скелету із 
обмеженнями ступенів свободи. 

Моделі, методи і алгоритми моделювання і розпізнавання комунікаційної 
інформації, запропоновані в даній роботі, використовуються у навчальному 
процесі, зокрема, при підготовці курсових, бакалаврських і магістерських 
кваліфікаційних робіт у Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка на кафедрі теоретичної кібернетики. Результати окремих елементів 
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даного дослідження були використані в наукових дослідженнях, в наукових 
темах і звітах. 

Окрім навчального і педагогічного процесу, результати даного дослідження 
були впроваджені на виробництві, а саме у ТОВ «Науково-технічна фірма 
«Інфосервіс»» (м. Хмельницький), зокрема, при розробці програмного 
забезпечення для: відтворення жестів за допомогою просторової моделі руки 
людини; розпізнавання жестів української дактильної абетки з відеопотоку з 
використанням моделей глибоких нейромереж; аналізу просторових рухів руки 
людини, що підтверджено відповідним актом впровадження.  

Значення результатів дослідження полягає у застосовності їх в різних 
галузях. Найбільш важливим є використання, з залученням технологій 
розпізнавання і моделювання дактилем, при навчанні жестової мови людей з 
вадами слуху, для розробки інформаційних технологій для інклюзивної освіти 
для шкільних і дошкільних закладів із вивченням жестової мови, для 
самонавчання батьків дітей із вадами слуху або соціальних працівників 
(медицина, національна поліція та інші служби), працівників сфери 
обслуговування, що контактують з людьми із вадами слуху. 

Окрім соціального спрямування є і технічне спрямування — для формалізації 
(опису), розпізнавання і моделювання рухів просторових маніпуляційних і 
робототехнічних систем. 

Особистий внесок здобувача. Всі наукові і практичні результати 
дисертаційної роботи одержано автором самостійно й опубліковано, зокрема, в 
одноосібно підготовлених працях, а саме: в роботах [1, 2, 3] запропоновано 
використання глибоких згорткових нейронних мереж для розпізнавання жестів, 
зокрема взято за основу архітектуру MobileNetv2 як ту, що виділяється 
співвідношенням розміру, швидкодії (що є актуальним для кросплатформеної 
технології) та якості розпізнавання та добре себе зарекомендувала на мобільних 
пристроях, а також запропоновано використання механізму тривимірних згорток 
для експлуатації інформації про жести з декількох послідовних кадрів. У 
друкованих працях, опублікованих у співавторстві, автору належать основні ідеї, 
теоретична та практична розробка положень, відображених у характеристиці 
наукової новизни отриманих результатів, а саме: в роботах [4, 5, 6] описано 
підходи до впровадження незалежних від платформи систем та проведено аналіз 
існуючих технологій, завершено аналіз завдання, розглянуто підходи до 
впровадження незалежної від платформи технології моделювання мови жестів, 
проведено аналіз підходів до розпізнавання зображень, запропоновано та 
впроваджено кросплатформену технологію розпізнавання жестів української 
дактильної абетки, запропоновано тривимірну модель руки та спосіб 
встановлення жестів через файли конфігурації. 

Апробація результатів. Основні результати дисертації доповідались на 
таких міжнародних наукових і науково-технічних конференціях, семінарах і 
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наукових школах: «НАТО «Наука заради миру та безпеки»» (2017); 
«Міжнародна конференція IEEE 2018 року щодо видобутку та обробки потоків 
даних, DSMP» (2018); «Інтелектуальні системи прийняття рішень та обчислення 
систем (ISDMCІ)» (2016, 2017); «Сучасні проблеми прикладної математики та 
інформатики», APAMCS» (2016); «XIV Міжнародна науково-практична 
конференція «Математичні та програмні системи для інтелектуальних систем 
(MPZIS» (2016); «Системи та засоби штучного інтелекту: тези Міжнародної 
наукової молодіжної школи» (2016); «Штучний інтелект. Інтелектуальні 
системи» (2018, 2019); «XVIII Міжнародна конференція «Моделювання 
динамічних систем та винахід для стабілізації (моделювання та стабільність)» 
(2017); «Комп'ютерні науки та інформаційні технології (CSIT): Міжнародна 
науково-технічна конференція)» (2017); «Матеріали ІІ міжнародної наукової 
конференції «Інформатика та прикладна математика»» (2017); «Системи та 
засоби штучного інтелекту: Міжнародна наукова молодіжна школа» (2017). 

Публікації. Основні наукові положення, висновки та результати дослідження 
опубліковано у 17 роботах, що включають 11 тез на конференціях, 6 статей, що 
включають 4 наукових статей, виданих у фахових виданнях України, і 2 видані 
англійською мовою в іноземних фахових виданнях, включених до міжнародних 
наукометричних баз даних. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі змісту, вступу, 
чотирьох розділів основної частини, висновків, списку використаних джерел і 
додатків. Обсяг роботи: 91 сторінок основного тексту; 50 рисунків на 18 
сторінках та 4 таблиці на 4 сторінках; список використаних джерел зі 116 
найменувань на 11 сторінках. Загальний обсяг роботи складає 124 сторінки. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі до дисертації обговорюється стан наукової проблеми, обґрунтовано 
актуальність теми, сформульовано мету роботи та основні задачі дослідження, 
показано наукову новизну і практичне значення роботи та отриманих 
результатів, визначено особистий внесок здобувача, наведено дані про структуру 
дисертації, апробацію її результатів та публікації. 

У першому розділі проведено ретельний аналіз наявних методів 
кросплатформеної розробки та методів моделювання дактилем української 
дактильної абетки. Окремо розглянуто методи розпізнавання жестів та, зокрема, 
жестів дактильних абеток різних мов. Окремо наведено алгоритми 
інтелектуальної обробки даних, які використовуються в задачах локалізації та 
класифікації жестів на основі набору дескрипторів, а також методів 
моделювання жестів із застосуванням тривимірних рушіїв. Сформульовано 
постановку задачі дисертаційного дослідження. 
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У другому розділі запропоновано математичну модель скелету руки (рис. 1), 
яка складається з 21 вузлів (суглобів). Кожен вузол має певну кількість ступенів 
свободи (DOF), позначену відповідним числом у кожному вузлі, зокрема: 
кінчики пальців не мають DOF, а кореневий вузол (кисть) має 6 DOF, інші вузли 
мають 3 та 1 DOF. 

Лінією з точок позначено дистальні інтрафаланги (ДІФ), штрихованою 
лінією позначено проміжні інтрафаланги (ПІФ), штрих-пунктирною лінією з 
двома точками позначено апроксимуючі інтрафаланги (АІФ), штрих-
пунктирною лінією позначено п’ястки (ПФ). Відповідні кути та DOF позначені 
біля вузлів великого пальця. 

 
Рис. 1. Структура скелету руки 

 
Скелет являє собою ієрархічну структуру, де кожна кістка є батьківською або 

дочірньою до іншої. Таким чином, скелет визначається як незалежний набір 
пов’язаних кісток (ланцюг), який має лише відношення батько-дитина. У моделі 
подано п’ять підскелетів (S!, … , S"), по одному для кожного пальця, і всі вони 
починаються з одного вузла. У скелеті кожного пальця подано чотири кістки 
(B!, B#, B$, B%): 

∀S&		:	S&		 = {B&!, B&#, B&$, B&%}       (1) 
Запропонована модель скелету відповідає реальній анатомічній системі 

кісток руки. 
У розробленій моделі скелету подано 3 види обмежень у кожному суглобі: 

статичні, внутрішні (на рівні одного пальця) та зовнішні (на рівні між пальцями).
 Внутрішня загальна модель обмежень пальця: 

θДІФ ≈
$
%
	θАІФ      

𝜃АІФ ≈
%
"
	𝜃ПІФ	(згинання/розгинання)        (2) 

Внутрішня модель обмежень великого пальця: 
𝜃ПрІФ ≈

#
$
	𝜃ПІФ	(згинання/розгинання)        

𝜃ПІФ(згинання/розгинання) ≈
8
"
	𝜃ВеликийПалецьІФ	(згинання/розгинання)	   (3) 
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У моделі обмежень також подано зовнішні обмеження, які корелюють із 
вузлами (суглобами) двох різних пальців.  

У моделі розроблено парний рух під час згинання підмізинного пальця. Це 
згинання викликає також еквівалентне згинання середнього пальця та мізинця, 
як показано в 

𝜃ПІФ(згин./розг.)	Середній	палець ≈
#
$
	𝜃ПІФ	(згин./розг.)	Мізинець   (4) 

  
Також парний рух відбувається під час відведення та доведення мізинця та 

підмізинного пальця, як показано в:  
𝜃ПІФ(відведення/доведення)	Підмізинний	палець ≈ 𝜃ПІФ	(відв./дов.)	Мізинець  (5) 
 
У моделі розроблено два види відношень кутів:  

1) під час згинання у ПІФ (проміжній інтрафаланзі) мізинця, як показано 
в: 

𝜃ПІФ(згин./розг.)	Підмізинний	палець ≈
H
#$
	𝜃ПІФ	(згин./розг.)	Мізинець  

𝜃ПІФ(згин./розг.)	Підмізинний	палець ≈
$
%
	𝜃ПІФ	(згин./розг.)Середній	палець       (6) 

𝜃ПІФ(згин./розг.)	Підмізинний	палець − 𝜃ПІФ	(згин./розг.)Середній	палець < 60°  

𝜃ПІФ(згин./розг.)	Підмізинний	палець − 𝜃ПІФ	(згин./розг.)Мізинець < 50° 

 
2) під час згинання у ПІФ вказівного пальця, яке виникає між середнім та 

вказівним пальцем, як показано в:  
𝜃ПІФ(згин./розг.)	Середній	палець ≈

#
8
	𝜃ПІФ	(згин./розг.)	Вказівний	палець  (7) 

 
Під час моделювання жестових переходів (а також під час моделювання 

динамічних жестів для певних дактилем) перетворення жесту в рамках роботи 
було розроблено у вигляді часового ряду скелетів (їх конфігурацій) моделі руки. 
Для кожного кадру 	𝑡 із послідовності кадрів, під час яких відбувається 
динамічний жест, позиція у просторі сцени кожного вузла скелету подана у 
вигляді трьох координат:  

𝑗I(𝑡) = [	𝑥I(𝑡)𝑦I(𝑡)𝑧I(𝑡)]      (8) 
 
Таким чином, скелет у кадрі 𝑡  поданий 3𝑁J -вимірним вектором 

𝑠(𝑡) = [	𝑥#(𝑡)𝑦#(𝑡)𝑧#(𝑡), …	𝑥K!(𝑡)𝑦K!(𝑡)𝑧K!(𝑡)],    (9) 
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де 𝑁J є кількістю вузлів, які утворюють скелет, та 𝑁L	є номером кадру у 
послідовності.  

Остаточним відображенням є матриця розміру 𝑁L × 	3𝑁J, де кожен рядок 𝑡 є 
вектором 𝑠(𝑡) 

𝑀 =	B M(#)…
M(K")

C               (10) 

У роботі виконано реалістичне текстурування та освітлення моделі. В 
розробленій моделі руки нормальний вектор подається до кожної вершини, щоб 
бути правильно затемненим або освітленим. Нормалі в кутах трикутників мешу 
перпендикулярні до площини їх трикутника. Рівномірне затемнення кожного 
трикутника створює ефект наявності гострих країв, застосованих до таких частин 
руки, як кінчики пальців, стики пальців та долоні. Потім нормалі 
інтерполюються через трикутники, щоб створити плавне затемнення до 
приблизних вигнутих поверхонь.  

Окрім нормалей, для відтворення більш точних деталей на поверхні руки 
було додано текстури. Текстура схожа на зображення, накладене та натягнуте на 
меш об’єкта. Для кожного трикутника зображення текстури, що відповідає 
тоншим деталям об'єкта, відображається на меші. Таким чином, замість імітації 
більш дрібних деталей на сітці, яка потребувала б тисяч трикутників, текстура 
зменшує обчислення у візуалізації, використовуючи зображення для заміни 
дрібних деталей на сітці меншою кількістю трикутників. Для деформованих 
об'єктів також важливо враховувати характер поверхні відносно їх кінематики, 
щоб правильно імітувати деформацію. Якість сітки може впливати на точність 
та оптимізацію генерації та моделювання. Під час побудови реалістичної 
поверхні моделі руки було створено та використано, зокрема, шар із звичайною 
текстурою. Відмінності в поверхні руки було досягнуто за допомогою шару із 
нерівностями текстури, що краще передає реалістичність структури її поверхні 
(рис. 2). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис.2. Шар із нерівностями поверхні моделі руки 
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В рамках кросплатформеного аспекту виконаної роботи було запропоновано 
адаптивний підхід у моделюванні руки. Під час створення фотореалістичної 3D-
моделі виконується оптимізація кількості полігонів моделі для швидшої 
візуалізації та адаптація моделі під платформу. Хоча 3D-модель руки потребує 
декілька тисяч полігонів, однак, із збільшенням кількості полігонів збільшується 
обчислювальна складність побудови моделі, що робить реальну візуалізацію в 
режимі реального часу повільнішою. В рамках роботи розробленим рішенням є 
два підходи, зокрема: використання меншої кількості полігонів та використання 
різних технік тривимірного моделювання для копіювання дрібних деталей, які 
можуть бути відсутніми завдяки оптимізації від високополігональної до 
низькополігональної; модифікація анімацій жестів. При першому запуску 
технологія проводить детальне тестування наявного обладнання (встановлює 
платформу, рівень процесора та наявність дискретного відеоприскорювача), і, 
виходячи з цих характеристик, кількість полігонів рівномірно зменшується серед 
усіх частин моделі руки, що робить її менш реалістичною, але збільшує 
обчислювальну продуктивність системи і плавність анімацій жестів. Другий 
спосіб — коригування кроку анімації під час переходів між жестами. Зниження 
кроку анімації робить рух руки менш плавним, але усуває падіння кадрів та як 
наслідок відставання анімацій. 

В рамках дисертаційної роботи запропоновано відтворення тривимірної 
моделі руки у веб-браузері, що можливо завдяки використаним 
кросплатформеним засобам розробки моделі руки на платформах, які не 
забезпечують задовільного рівня продуктивності навіть після регулювання 
кількості полігонів моделі руки та зменшення кроку анімації. 

У роботі запропоновано та розроблено модель, яка одночасно локалізує та 
ідентифікує жести, що разом визначається як «розпізнавання» жестів. Такий 
підхід дозволяє уникнути розробки окремо моделі для локалізації жестів (або 
руки) та для ідентифікації жесту в локалізованій області. Також було 
запропоновано та виконано підхід часового плаваючого вікна. Для цього 
запропоновано поділити вхідну послідовність на n підпослідовностей із 
мінімальною довжиною m, які взаємно перетинаються (на певну частину, від 
10% до 50% довжини підпослідовності).  

Таким чином, дані (сукупність зображень) можна подати у вигляді  
𝐷 = {	(𝑑IOP, … , 𝑑I , … , 𝑑IQP)}, 𝑖 = 1, 𝑛 − 𝑘JJJJJJJJJJ,                                                                                 (11) 
де 𝑑I  – поточне зображення, 𝑘  – кількість попередніх та наступних кадрів від 
поточного, з яких формується послідовність зображень. 

В рамках роботи в якості моделі розпізнавання запропоновано та реалізовано 
модель глибокої згорткової нейронної мережі.  

Серед переваг даного підходу: 
• виконується повна процедура розпізнавання жестів, а саме локалізація руки 

на кадрі та ідентифікація жесту; 
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• якість розпізнавання стійка до змін зовнішнього вигляду об’єкту, а також до 
змін у зовнішньому середовищі, зокрема тлі, якості зображення, фокусній 
відстані, освітленні і т.ін; 

• не потребує додаткового обладнання окрім камери, яка видає триканальні 
кольорові зображення; 

• не потребує калібрування; 
• якість розпізнавання зростає із збільшенням кількості тренувальних даних; 
• не потребує специфічної попередньої обробки даних (окрім базових операцій, 

як-от зміна розміру, видалення шуму і нормалізація). 
Серед основних недоліків даного підходу слід відзначити необхідність збору 

репрезентативного тренувального набору зображень жестів, що вимагає значної 
роботи.  

Архітектура запропонованої в роботі нейронної мережі виконана на основі 
архітектури MobileNetv2, що забезпечує високу швидкодію, зокрема, на 
мобільних платформах через спеціальні шари та методики, використані у 
нейромережі. 

У виконаній роботі в архітектурі нейромережі використано згорткові шари у 
вигляді: 

  
                                     𝐺P,S,T = ∑ 𝐾NI,J,U, ∗ 𝐹PQIO#,SQJO#,UI,J,                              (12) 
 

де 𝐾N це поглибинне згорткове ядро розмірності 𝐷V 	× 𝐷V 	× 𝑀, де 𝐷V — 
розмірність ядра згорки, 𝑚 -ий фільтр у KNзастосовується до 𝑚 -ого каналу із 	 	𝐹, 
щоб видати 𝑚 -ий канал відфільтрованого вихідного відображення ознак  𝐺. 

Обчислювальна складність такого шару 
                                                  𝐷V ×	𝐷V ×𝑀 × 𝑁 ×	𝐷W ×	𝐷W                             (13)                                                                     
, де 𝐷W — розмірність вихідного відображення ознак, 𝑀  — кількість каналів 

вхідного зображення. 
В роботі виконано адаптацію нейронної мережі до просторово-часового 

формату вхідних даних. Для кращого використання просторово-часових ознак із 
вхідних даних було запропоновано вдосконалити архітектуру згорткової 
нейромережі тривимірними згортками. Таким чином, тривимірна згорткова 
нейронна мережа здатна виконувати операцію згортки не лише у просторі 
зображення, але й у часі. Загальна схема процесу розпізнавання зображена на 
рисунку 3. 

Попередня обробка даних складається з трьох кроків: 
• нормалізація; 
• зменшення шуму; 
• приведення до єдиного розміру. 
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Рис.3. Загальна схема процесу розпізнавання разом із моделлю розпізнавання 

з тривимірними згортками 
 
У третьому розділі описано створену кросплатформену інформаційну 

технологію моделювання та розпізнавання дактилем української дактильної 
абетки, яка описує процеси: отримання та обробки даних; аналізу та збереження 
жестових конфігурацій; підготовки даних для алгоритмів розпізнавання; 
тренування моделі нейронної мережі із тривимірними згортками; збору даних та 
їх аугментації. Також запропоновано алгоритмічну реалізацію технології, що 
використовується в експериментальній програмній реалізації. 

Інформаційна технологія є проміжною ланкою між математичною моделлю і 
програмною реалізацію. В інформаційній технології визначено послідовність 
кроків, необхідних для виконання поставлених задач розпізнавання, а саме такі: 

• аналіз та завантаження жестових конфігурацій; 
• побудова тривимірної сцени з моделлю руки заданої полігональності; 
• анімація жестів; 
• збір набору даних для тренування; 
• обробка даних; 
• аугментація даних та їх розподіл; 
• пошук оптимальної конфігурації нейронної мережі; 
• розпізнавання та отримання результатів. 

 
 Розширення (аугментація) даних проводиться з метою збільшити розмір 
набору даних без ручного створення нових зображень. Аугментація 
здійснюється за допомогою низки методик, які дозволяють збільшити кількість 
зображень у наборі даних у декілька разів, урізноманітнити їх та, що важливо, 
зменшити здатність нейромережі до перенавчання особливостей, які присутні у 
оригінальному зібраному наборі даних, роблячи модель, таким чином, більш 
стійкою до зміни вхідних даних. Підходи до зміни зображень можуть 
комбінуватися, аби внести ще більші спотворення до оригінального набору 
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даних. Таким чином, можна змінювати середовища, в яких тестується тренована 
модель. Серед операцій які проводились в рамках збільшення даних: 

• гаусівський шум; 
• афінне перетворення; 
• обрізання + зсув; 
• віддзеркалення; 
• спотворення перспективи; 
• розмиття 

 
Отримані етапи інформаційної технології було інтегровано в концептуальну 

схему інформаційної технології (рис.4). 
 

 

 
Рис.4. Узагальнена структурна схема ІТ 

 
Ця схема використовувалася для розробки модулів, класів і методів 

програмної реалізації та їх взаємного розташування. Вона демонструє взаємодію 
основних компонентів запропонованої системи. Жести для моделювання жестів 
зберігаються у визначеному форматі (YAML) в базі даних та використовуються 
механізмом моделювання жестів для встановлення конфігурації просторової 
тривимірної моделі руки з використанням заданих параметрів жесту з 
відповідного запису бази даних. Модуль моделювання жестів працює над базою 
даних жестів і є частиною програми, яка складається з компоненту, який 
безпосередньо здійснює моделювання жестів, та компонентів інтерфейсу, які 
розробляються в рамках Unity3D за допомогою мови програмування C#. 
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Віртуальна модель руки задається скелетом і набором параметрів та їх 
обмеженнями для кожного скелетного з'єднання. Модуль розпізнавання жестів 
реалізований фреймворком Tensorflow з використанням мови програмування 
Python. Модуль розпізнавання жестів працює незалежно від модуля 
моделювання жестів і використовує базу даних жестів. Основними 
компонентами модуля розпізнавання жестів є модель, яка використовується для 
розпізнавання жестів, і обгортка, яка перетворює дані з камери у відповідний 
формат для моделі. 
     У четвертому розділі описано створену програмну реалізацію 
кросплатформеної інформаційної технології моделювання та розпізнавання 
дактилем української дактильної абетки, проведено експериментальні 
випробування з тренування різних конфігурацій згорткової нейромережі з 
тривимірними згортками та без них для порівняльного аналізу з метою обрати 
найкращу конфігурацію та набір гіперпараметрів мережі.  

Проведено аналіз зібраного навчального набору даних, вперше зібраний у 
такій кількості та різноманітності за людьми та середовищем для української 
дактильної абетки (рис. 5). Були використані різні умови освітлення (з 
розподілом: 20% зображень в умовах поганого освітлення, 30% в умовах 
посереднього світла і 50% при якісному освітленні). Близько 10% зображень 
були спотворені шумом і розмиттям. Загалом в якості навчального набору даних 
було зібрано ~50 000 оригінальних зображень. Після застосування додаткових 
методів збільшення даних (таких як обертання, випадкове обрізання, дзеркальне 
відображення тощо) кінцевий набір даних становив близько 150 000 зображень. 
Для тестування було відібрано 10% набору даних, що склало кінцевий набір із 
135000 зображень та кінцевий тестовий набір — 15 000 зображень. 

Рис. 5. Зразок зібраного набору даних. 
Для проведення експериментальних досліджень, відповідно до 

концептуальної схеми та опису інформаційної технології, було розроблено 
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експериментальне програмне забезпечення (рис. 6, рис. 7) для моделювання та 
розпізнавання жестів, а також для проведення експериментальних випробувань.  

Програмне забезпечення було розроблено на двох мовах програмування: C# 
(моделювання та користувацький інтерфейс), Python (для обробки даних та 
розпізнавання дактилем) з застосуванням баз даних PostgreSQL для зберігання 
жестових конфігурацій. 

 
Рис. 6. Знімок з екрана модуля моделювання дактилем української 

дактильної абетки. 

 
Рис. 7. Знімок з екрана модуля розпізнавання дактилем української 

дактильної абетки. 
Експериментальні випробування алгоритмів охоплювали окремо кожну із 

частин програмної реалізації: 
• моделювання дактилем української дактильної абетки; 
• розпізнавання дактилем української дактильної абетки. 

 
Під час навчального процесу Convolutional Neural Network на основі 

архітектури MobileNetv2, яка демонструє високу якість та швидкодію на 
мобільних пристроях та пристроях з обмеженими обчислюваними 
потужностями, було створено кілька модифікацій архітектури, щоб знайти 
найкращий компроміс між кількістю шарів та точністю. 
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Обрана архітектура, на етапі тренування може бути зконфігурована 
гіперпараметрами, які обираються для кожного тренування індивідуально 
(learning rate, batch size, кількість епох), та самою архітектурою, тобто кількістю 
та конфігурацією повторюваних однотипних шарів.  

Даний набір конфігурацій та можливих значень гіперпараметрів формує 
сітку, в межах якої відбувається навчання набору нейромереж та порівняння їх 
на єдиному тестовому наборі. 

У розробленій технології згенеровано 5 конфігурацій архітектури нейронної 
мережі з різною кількістю шарів та кількістю параметрів, що дозволило знайти 
збалансовану архітектуру нейромережі з обмеженим розміром та великими 
показниками на тестовому наборі даних. 

З часом точність навченої моделі припинила зростати, що показано на рис. 8, 
рис. 9, тому архітектура №4 була визнана оптимальною з точки зору найменшої 
архітектури з найкращою точністю (середній макробал f1). 

 

 
Рис. 8. Діаграма, що показує прогрес навчання моделі з певною 

архітектурою залежно від кількості ітерацій 
 

 
Рис.9. Результати матриці помилок моделі на тестовому наборі даних 
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ВИСНОВКИ 
У дисертації розроблено математичні моделі, методи та алгоритми 

моделювання і розпізнавання жестів української дактильної абетки, це розв’язує 
важливе соціальне завдання покращення комунікації людей з інклюзивними 
потребами. Це включає в себе: 

1. Створено кросплатформену технологію навчання української дактильної 
абетки, що складається з двох основних модулів: моделювання жестів та 
розпізнавання жестів. Створена технологія використовує базу даних із 
специфікаціями жестів, що зберігаються у форматі YAML за допомогою 
об'єктно-реляційної системи керування базами даних PostgreSQL. Також в 
рамках технології реалізовано адаптивний механізм зменшення полігональності 
тривимірної моделі руки. 

2. Розроблені методи розпізнавання жестів української дактильної абетки 
реалізовано засобами кросплатформеної розробки за допомогою машинного 
навчання та згорткових нейронних мереж. Модуль розпізнавання жестів 
реалізований за допомогою фреймворку Tensorflow, що забезпечує можливість 
його функціонування на різних платформах без будь-яких модифікацій бази 
даних або модулю. 

3. Створено масив із понад 50000 зображень жестів рук 50 людей різного віку 
та статі в різних умовах. Цей масив доповнено за допомогою методів аугментації, 
в результаті чого він складається із 150000 зображень.  

4. На основі вдосконаленого методу розпізнавання дактилем та використання 
архітектури MobileNetv2 для зібраного масиву зображень розроблено модуль із 
високою якістю розпізнавання. Створений модуль передбачає можливість 
доповнення іншими жестовими мовами. 

5. Експериментальні дослідження продемонстрували правильність 
розпізнавання на рівні 95%-98%, що досягає або перевершує результати 
сучасних досліджень в області розпізнавання дактилем інших мов, зокрема на 
низькопродуктивних мобільних та веб платформах.  
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АНОТАЦІЯ 
Кондратюк С.С. Розпізнавання та моделювання жестів української 

дактильної абетки за допомогою кросплатформених технологій. – Рукопис.  
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення 
обчислювальних машин і систем. – Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2021. 

Вперше запропонована технологія, розроблена з використанням 
кросплатформених інструментів для моделювання жестів української дактильної 
абетки, анімації переходів між станами жестових одиниць і поєднання жестів 
(слів). Розроблена технологія відтворює послідовність жестів з використанням 
віртуальної просторової моделі руки і виконує розпізнавання дактилем з 
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вхідного потоку камери за допомогою згорткової нейронної мережі на основі 
архітектури MobileNetv2, навченої на зібраному наборі зображень, і з обраною 
оптимальною конфігурацією шарів і параметрів. На зібраному наборі тестових 
даних української дактильної абетки досягнута точність більш ніж 97%. 

В рамках технології, для підготовки моделі розпізнавання жестів, вперше 
зібраний статистично значимий масив даних української дактильної абетки, що 
складається з більш ніж 50000 зображень жестів рук 50 осіб в різних умовах 
навколишнього середовища, умовах освітлення і доповнених методами 
аугментації даних. Обрана архітектура згорткової нейронної мережі MobileNetv2 
вдосконалена за рахунок тривимірних згорток, що дозволило навчити модель 
розпізнавання з якістю 0.97 метрики f1 на тестовому наборі даних, яка перевищує 
або є на одному рівні з сучасним розробками в цій області для інших мов. 

Результати моделювання і експериментальних досліджень, отримані в 
роботі, можуть бути використані для розробки перспективних технологій 
спілкування користувача з комп’ютером, а також в системах альтернативного 
спілкування мовою жестів.  

Ключові слова: кросплатформеність, жестова мова, моделювання дактилем, 
розпізнавання дактилем, згорткові нейронні мережі, mobilenet 

 
АННОТАЦИЯ 

Кондратюк С.С. Моделирование и распознавание жестов украинского 
дактильного алфавита с использованием кроссплатформенных технологий. 
- Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 01.05.03 – математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин и систем. – Киевский национальный университет имени 
Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2021 г. 

Впервые предложена технология, разработанная с использованием 
кроссплатформенных инструментов для моделирования жестов украинского 
дактильного алфавита, анимации переходов между состояниями жестовых 
единиц и сочетания жестов (слов). Разработанная технология воспроизводит 
последовательность жестов с использованием виртуальной пространственной 
модели руки и выполняет распознавание дактилем из входного потока камеры с 
помощью сверточной нейронной сети на основе архитектуры MobileNetv2, 
обученной на собранном наборе изображений, и с выбранной оптимальной 
конфигурацией слоев и параметров. На собранном наборе тестовых данных 
украинского дактильного алфавита достигнута точность более чем 97%. 

В рамках технологии, для подготовки модели распознавания жестов, впервые 
собрано статистически значимый массив данных украинского дактильного 
алфавита, состоящий из более 50000 изображений жестов рук 50 человек в 
разных условиях окружающей среды, условиях освещения и дополненных 
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методами аугментации данных. Выбранная архитектура сверточной нейронной 
сети MobileNetv2 усовершенствована за счет трехмерных сверток, что позволило 
обучить модель распознавания с качеством 0.97 метрики f1 на тестовом наборе 
данных, которое превышает или находится на одном уровне с современными 
разработками в этой области для других языков. 

Результаты моделирования и экспериментальных исследований, полученные 
в работе, могут быть использованы для разработки перспективных технологий 
общения пользователя с компьютером, а также в системах альтернативного 
общения на языке жестов. 

Ключевые слова: кроссплатформенность, жестовый язык, моделирование 
дактилем, распознавание дактилем, сверточные нейронные сети, mobilenet 
 

ABSTRACT 
Kondratiuk S.S. Ukrainian dactyl alphabet gesture modeling and recognition 

using crossplatform technologies. - The manuscript. 
Thesis for obtaining the scientific degree of the candidate of technical sciences on 

the specialty 01.05.03 – mathematical and programming software for computational 
machines and systems. – Taras Shevchenko National University of Kyiv MES of 
Ukraine, Kyiv, 2021. 

For this purpose, for the first time, a technology developed using cross-platform 
tools for modeling gestures of the Ukrainian dactyl alphabet, animation of transitions 
between states of gesture units and combination of gestures (words) was proposed. The 
developed technology reproduces a sequence of gestures using a virtual spatial model 
of the hand and performs dactyl recognition from the input stream of the camera using 
a convoluted neural network trained on the assembled image set, based on 
MobileNetv2 architecture, and selected optimal layer configuration and parameters. 
Accuracy of more than 97% was achieved on the collected test data set. 

As part of the proposed technology for the preparation of a gesture recognition 
model, a data set of the Ukrainian dactyl alphabet was collected for the first time, 
consisting of more than 50,000 images collected from 50 people in different 
environmental conditions, lighting conditions and supplemented by data augmentation 
methods. The chosen architecture of the MobileNetv2 convolutional neural network 
was improved by three-dimensional convolutions, which allowed to teach the 
recognition model with 0.97 f1-score quality on the test data set of the Ukrainian dactyl 
alphabet, which is on a par with modern developments in this language in other 
languages. 

The results of simulation and experimental research, obtained in the work, can be 
used to develop advanced human-computer interfaces. 

Keywords:  cross platform, sing language, dactyl modeling, dactyl recognition, 
convolutional neural networks, mobilenet  


