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Запропоновано метод з підвищеною достовірністю розпізнавання контурних зображень за рахунок 
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Abstract  
A method with high accuracy of contour images recognition through the use of a neural network which provides the 

solution of problems that occurs in many aspects of modern life is proposed. 
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На сьогоднішній день із завданням розпізнавання контурних зображень  живі системи, у тому 

числі і людина, стикаються постійно з моменту своєї появи. Зокрема, інформація, що надходить з 

органів почуттів, обробляється мозком, який у свою чергу сортує інформацію, забезпечує прийняття 

рішення, а далі за допомогою електрохімічних імпульсів передає необхідний сигнал далі, наприклад, 

органам руху, які реалізують необхідні дії. Потім відбувається зміна навколишнього оточення, і   

вищевказані явища відбуваються заново. І якщо розібратися, то кожен етап супроводжується        

розпізнаванням. 

Метою роботи є підвищення достовірності розпізнавання контурних зображень за рахунок 

використання нейронної мережі [1,2]. 

З розвитком обчислювальної техніки стало можливим вирішити ряд завдань, що виникають в 

процесі життєдіяльності, полегшити, прискорити, підвищити якість результату. Наприклад, робота 

різних систем життєзабезпечення, взаємодія людини з комп'ютером, поява роботизованих систем та 

ін. Тим не менш, відзначимо, що забезпечити задовільний результат в деяких завданнях 

(розпізнавання подібних об'єктів, що швидко рухаються, контурних зображень) на даний час не 

вдається. Адже сучасній людині необхідно постійно бути на зв’язку, мати доступ до Інтернету. Тому 

розробка інтелектуальної системи є дуже актуальною. 

Основою роботи є виділення контурів  зображення. Це завдання зустрічається у багатьох 

аспектах сучасного життя: на виробництвах, в обробці візуальної інформації, в медичній діагностиці.  

Завдання розпізнавання об'єктів виникає в багатьох сферах, наприклад, в медичних додатках 

для розпізнавання типу кістки на рентгені, або в криміналістичної сфері для звірення об'єкта на 

зображенні з об'єктом з бази даних, наприклад розпізнавання осіб або машин. 

Пропонований нижче метод передбачає знаходження об'єкта при деформується зміни. Для 

цього з вхідного зображення досліджуваного об'єкта витягується його контур, потім знаходяться 

особливі точки контуру, використовуючи які знаходиться контур з бази контурів, побудованих по 

тривимірним моделям. Сучасні інформаційні технології побудовані на принципах взаємодії з базами 

даних. Бази даних забезпечують ефективне розміщення та впорядкування даних, що дозволяє 

отримати ефективний пошук та взаємодію. Тому вони займають провідне місце на ринку програмних 

продуктів . 

Інтелектуальна система розроблена засобами мови програмування Java у середовищі 

програмування Eclipse. Система має локальну базу даних, у якій необхідно ефективно зберігати 

інформації про контурні зображення. Локальна база синхронізується з базою даних на сервері через 

web-сервіс, коли є доступ до Інтернету .  

У даній доповіді пропонується використовувати для розпізнавання контурних зображень 

імпульсні нейронні мережі [3,4]. Це покращить точність розпізнавання. Крім того, імпульсні нейронні 
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мережі є достатньо технологічними для апаратної реалізації [5,6] та є перспективними для побудови 

операційного ядра нейрокомп’ютерів [7]. 
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