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Розробка системи візуального перетворення
графічної інформації

В даний час розпізнавання об'єктів на цифрових зображеннях із стадії
лабораторних досліджень перейшло в стадію впровадження в різні комерційні
проекти. Ведуться дослідження, які роблять можливим визначення не тільки
окремих об'єктів, але й цілих сценаріїв (відносини між об'єктами),
представлених на зображенні. В результаті масштабних інвестицій були
створені ефективні алгоритми та методи ідентифікації образів. Все це говорить
про значні теоретичні та прикладні досягнення в галузі розпізнавання
двовимірних образів, які відбулися за останні роки.

Хоча теоретичні дослідження тривають, в даний час більшість робіт
спираються на застосування OCR (OCR – Optical Character Recognition) в
конкретних предметних областях [1]. Оптичне розпізнавання символів –
механічний або електронний переклад зображень рукописного, машинописного
або друкованого тексту в послідовність кодів, що використовуються для
представлення символів в комп'ютері. Розпізнавання широко використовується
для конвертації книг і документів в електронний вигляд, для автоматизації
систем обліку в бізнесі або для публікації тексту на веб-сторінці.

У зв'язку з тим, що кожен об'єкт має свої характеристики та особливості,
для розпізнавання навіть однакових об'єктів в різних умовах найчастіше
потрібна розробка спеціальних алгоритмів. Прикладом можуть служити
алгоритми, що застосовуються для виділення та розпізнавання друкованого
тексту, які можуть погано працювати в задачі виявлення і розпізнавання облич
людей на екрані монітора.

Метою роботи є створення системи розпізнавання образів (символів) на
графічному зображенні. Для досягнення поставленої мети необхідно створити
інтернет-сайт, що є реалізацією клієнт-серверної концепції. У процесі
активного розвитку галузевого застосування штучних нейронних мереж
(ШНМ) для вирішення завдання безпосереднього розпізнавання образів
використаний адаптивний метод, що використовує основні переваги ШНМ.

Процес розробки системи розпізнавання можна умовно розділити на три
частини: попередня обробка, розпізнавання і постобробка.

Попередня обробка включає в себе такі етапи реалізації технології як
знаходження текстової області, розпізнавання і корекція рядків, розпізнавання
слів і, нарешті, розпізнавання символів. Основний принцип роботи даного
етапу – аналіз яскравості і контрастності зображення. За складеними умовами
визначаються межі рядків, слів і, нарешті, символів, при цьому
використовується схожий аналіз робочої області [2]. Для оптимізації процесу на
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кожному з етапів проводиться відбраковування помилкових кордонів і
сегментів.

Безпосередньо розпізнавання має на увазі створення ШНМ, яка на вході
буде отримувати результати попередньої обробки, і після їх обробки
передавати власне рішення на етап постобробки. Для реалізації даного етапу,
після аналізу найбільш підходящих типів, була обрана багатошарова нейронна
мережа з навчанням за методом зворотного поширення помилки. Вхідний набір
даних, на якому мережа повинна бути навчена, подається на вхідний шар
мережі, і мережа функціонує в нормальному режимі (тобто обчислює вихідні
дані). Отримані дані порівнюються з відомими вихідними даними для
розглянутого вхідного набору. Різниця між отриманими і відомими
(дослідними) даними являє собою вектор помилки. Він використовується для
модифікування вагових коефіцієнтів вихідного шару з тим, щоб при повторній
подачі того ж набору вхідних даних відбувалося його зменшення. Процес
триває аж до отримання результату.

Етап постобробки відповідає за оформлення та подання результату в
прийнятному для користувача вигляді шляхом встановлення зв'язків між
об'єктами.

Саме збереження результатів демонструє користувачеві можливості OCR.
Будучи фінальним етапом, збереження дозволяє обробити всю накопичену
інформацію для отримання оптимального представлення документа, що
розпізнавався, в будь-якому текстовому форматі [3].

У ході роботи була побудована система, здатна розпізнавати текст на
графічних носіях (фотографії, відскановані документи, тощо). У ході аналізу
предметної області було вирішено використовувати для цього ШНМ з
навчанням за методом зворотного поширення помилки в сукупності з методами
комп'ютерної графіки та алгоритмами збереження результатів.

Результат використання даного алгоритму показав, що незважаючи на
трохи більшу погрішність (менше 5%) і чутливість до якості вихідного
зображення з текстом, розроблений програмний продукт відзначається деякими
перевагами, в порівнянні з конкурентами. До таких переваг можна віднести:
роботу в режимі онлайн, високу швидкість обробки даних, низьку вимогливість
до ресурсів користувача, зручність і простоту у використанні. Все це робить
його конкурентоспроможним в даній галузі.
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