
Iнтелектуальнi iнформацiйнi технологiї

УДК 004.032.26

Розробка автоматизованої системи розпiзнавання символiв

Стельмах Анастасiя
Херсонський нацiональний технiчний унiверситет, Україна

Анотацiя
Проведено аналiз дослiдження областi розпiзнавання символiв. Спроектовано та розроблено автоматизовану

систему розпiзнавання символiв, яка виконує наступнi функцiї: автоматизоване розпiзнавання символiв; мо-
жливiсть конструювання нових нейронних мереж для розпiзнавання рiзних образiв; зберiгання необмеженої
кiлькостi нейронних мереж; можливiсть iнтеграцiї з iншими програмними продуктами.

Abstract
The analysis of the study area character recognition. Designed and developed automated system for character

recognition, which performs the following functions: automatic character recognition, the possibility of constructi-
ng new neural networks for recognition of different images, store an unlimited number of neural networks, the
ability to integrate with other software.

Вступ
Завдання розпiзнавання текстової iнформацiї при перекладi друкованого i рукописного тексту в машин-

нi коди є однiєю з найважливiших складових проектiв, що мають на метi автоматизацiю документообiгу.
Разом з тим це завдання є одним з найбiльш складних i наукомiстких в областi автоматичного аналiзу
зображень. Метою проекту є розробка модуля автоматизованого розпiзнавання рiзних символiв. Разом з
тим це завдання є одним з найбiльш складних i наукомiстких в областi автоматичного аналiзу зображень.

Постановка задачi
В результатi дослiдження предметної областi, вивчення теоретичного матерiалу з основ розпiзнавання

символiв та OCR систем, а також з огляду на сучаснi потреби потенцiйних користувачiв та пропози-
цiї фiрм-розробникiв програмного забезпечення для задоволення цих потреб, було поставлено задачу на
розробку програми, яка б мала реалiзацiю наступних функцiй: вiдкриття зображень рiзного графiчного
формату, розпiзнавання рукописних цифр та друкованого тексту, можливiсть пiдключення рiзних ней-
ронних мереж для змiни якостi розпiзнавання, модуль перевiрки якостi розпiзнавання рукописних цифр,
можливiсть iнтеграцiї в iншi програми, збереження необмеженої кiлькостi нейронних мереж.

Рiшення задачi
В процесi написання програмного продукту був розроблений алгоритм роботи системи, який можна

описати наступними пунтами: навчання нейронної мережi (навчання персептрона методом зворотнього
розповсюдження помилки); вiдкриття файлу (файлiв для пакетного розпiзнавання); розпiзнавання; збе-
реження результату; завершення роботи.

Для вирiшення поставленої задачi використовувалось середовище Visual Studio - запропоноване Mi-
crosoft середовище розробки. Мовою для написання даного проекту є C Sharp, оскiльки дана мова викори-
стовує CLR та FCL при розробцi. В розробленому проектi кожна нейронна мережа описується наступними
даними: назва мережi, кiлькiсть шарiв нейронiв, опис кiлькостi нейронiв в кожному шарi. Iснуючи мережi
можна редагувати та видаляти. Для цього iснує контекстне меню, при натисканi на вибранiй мережi –
з’являється меню з варiнатами «Редактировать» та «Удалить». В залежностi вiд обраного варiанту, мо-
жна вiдповiдно перейти до редагування мережi або видалити її. Окрiм перелiку вже iснуючих нейроних
мереж, з головної форми можна створити нову мережу, кнопка «Создать». Форма створення нової мережi
зображена на рис. 1.
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Рис. 1. Форма створення нової нейронної мережi

Також на формi створення мережi вiдображається загальна кiлькiсть зв’язкiв, якi приймають участь
в запам’ятовуваннi даним; чим бiльше таких зв’язкiв тим краща здатнiсть мережi до запам’ятовуван-
ня. Внизу вiкна вiдображається схема нейронної мережi, для вiзуального сприйняття мережi. Кнопка
«Описание выходов» викликає форму заповнення виходiв мережi. На формi вiдображаються всi виходи
останнього шару мережi та їх опис. Кожен вихiд бажано заповнити конкретними даними, якi б чiтко
описували той чи iнший номер виходу. Це не є обов’язковим оскiльки головну роль вiдiграють iндекси, а
опис допомагає швидше «пiдрахувати» результат розпiзнавання при перевiрцi якостi розпiзнавання.

Висновки
В результатi роботи над проектом було спроектовано та розроблено автоматизовану систему розпiзнава-

ння символiв. Особливiстю розробки є можливiсть її використання при розробцi систем розпiзнавання, та
можливiсть використання системи, як сервiсу в web просторi. Це є значним плюсом системи. Вiдповiдно
до поставленої задачi розроблена система має реалiзацiю наступних функцiй: автоматизоване розпiзна-
вання символiв; можливiсть конструювання нових нейронних мереж для розпiзнавання рiзних образiв;
зберiгання необмеженої кiлькостi нейронних мереж; можливiсть iнтеграцiї з iншими програмними проду-
ктами.
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