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•      

 

• Об’єкт дослідження – процес розпізнавання слів у тексті в 

інтелектуальних комп’ютерних системах на основі нейронних 

мереж. 

• Предмет дослідження – програмні засоби розпізнавання слів у 

тексті в інтелектуальних комп’ютерних системах на основі 

персептрону. 

• Мета дипломної роботи – підвищення достовірності 

розпізнавання слів у тексті за рахунок застосування нейронної 

мережі типу персептрон. 

 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ 

Розпізнавання заданого слова на зображенні текстового 

документа є дуже актуальним для автоматизованого 

аналізу періодичних друкованих та електронних 

видань на наявність інформації про задану особу чи 

про задане ключове слово.  

 



ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗРОБКИ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ  

СЛІВ У ТЕКСТІ  

Нова розробка є кращою ніж та, що була 

обрана за аналог. Нова система є більш 

зручною у використанні, у неї вищі показники 

швидкості роботи та точності розпізнавання, а 

також наявна можливість  

розпізнавання з фотографій. 
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Аналог –  

програмна система  

CuneiForm 



ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ РОЗПІЗНАВАННЯ СЛІВ У ТЕКСТІ 

Необхідно спроектувати інтелектуальну систему, що реалізує 

розпізнавання заданого слова на зображенні текстового документа. Вхідне 

зображення може бути будь-якого розміру, орієнтація тексту повинна бути 

горизонтальною. 

 Вхідні дані: 

1. Растрове зображення документа. 

2. Текст документа повинен бути написаний на білому фоні, чорним 

шрифтом. 

3. Шрифт тексту не повинен бути курсивним або напівжирним. 

4. Розмір зображення може бути будь-яким. 

5. Положення тексту на зображенні горизонтальне. 
 

  Інтелектуальна система повинна виконувати наступні завдання: 

1. Завантаження зображення. 

2. Сегментація тексту на слова. 

3. Розпізнавання серед слів заданого слова. 
 

 Вихідні дані: Таблиця знайдених слів. 
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Методи розпізнавання: 

 
Статистичні 

Нейромережеві 

 

Вибір типу нейронної мережі   
 

 - Багатошарові нейронні мережі. 

 - Повнозв'язні нейронні мережі. 

 - Нейронні мережі з локальними зв'язками. 

 - Неструктуровані нейронні мережі:. 
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СТРУКТУРНА СХЕМА ПЕРСЕПТРОНА 



АЛГОРИТМ 

СЕГМЕНТАЦІЇ 

ТЕКСТУ 

7 

i=1,bmp.
width

початок

Занесення 
координат білого 

рядка у список

Bitmap 
bmp

i=1,bmp.
height

У рядку всі  
пікселі білі?

A

так

ні

1

2

3

4

5

A

Перегляд 
рядків з 
текстом

Підряд  > 3 
білих стовчики

Виділення 
координат блоку 

слова

Процес 
розпізнавання 

слова

Занесення 
розпізнаног

о слова у 
таблицю

кінець

такні

6

7

8

9

10



8 

Загальний алгоритм роботи інтелектуальної 

системи розпізнавання слів у тексті 

початок

Завантаження 
зображення

1

Зображення 
завантажено?

так

ні2

Провести 
навчання?

так

ні4

сегментація

3

Навчання 
мережі

5

Розпізнавання 
потрібних слів

6

Виведення 
результату

7

кінець

СТРУКТУРА ПРОЕКТУ 
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ДІАГРАМА КЛАСІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
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Загальна схема IDEF0 системи 
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Головна форма інтелектуальної системи 
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ВІКНО ПРОГРАМИ З ВІДКРИТИМ ЗОБРАЖЕННЯМ ТЕКСТУ 



Результат сегментації 
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РЕЗУЛЬТАТ РОЗПІЗНАВАННЯ 

Для оцінки достовірності пошуку заданого слова у тексті, було проведено порівняння 

результатів роботи розробленої програми з програмою CuneiForm. Достовірність 

(точність) роботи розробленої програми склала 94%, а програми-аналога – 91%,  



ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА 

 Проведені відповідні економічні 

розрахунки, які підтверджують економічну 

доцільність розробки інтелектуальної системи 

розпізнавання слів у тексті, оскільки вона є 

дешевше ніж аналог на 2210 грн., термін її 

окупності складає 1 місяць. Загальні витрати на 

розробку нового програмного продукту 

складають 70694,11 грн. 
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В результаті виконання ДР було розроблено 

інтелектуальну систему, що дозволяє розпізнавати 

задане слово в тексті на зображенні. Для 

розпізнавання застосовується алгоритм на основі 

нейронної мережі типу персептрон. Перед 

безпосереднім розпізнаванням виконується 

сегментація зображення. Мета досягнута, оскільки 

достовірність (точність) роботи розробленої програми 

склала 94%, а програми-аналога (CuneiForm) – 91%.  

ВИСНОВКИ 



Дякую за увагу! 


