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Розпiзнавання графiчних образiв за допомогою нейронних мереж
1. Вступ. Розпiзнавання образiв є однiєю з найбiльш фундаментальних проблем теорiї
iнтелектуальних систем. Проблеми розпiзнавання легко вирiшуються людьми, причому робиться це, як правило, пiдсвiдомо. Спроби ж побудувати штучнi системи розпiзнавання не
настiльки переконливi [1].
2. Штучнi нейроннi мережi. Штучна нейронна мережа – це математична модель, а
також пристрiй паралельних обчислень, що представляють собою систему з’єднаних i взаємодiючих мiж собою простих процесорiв. Нейроннi мережi не програмуються у звичному
змiстi цього слова, вони навчаються. Можливiсть навчання – одне з головних переваг нейронних мереж перед традицiйними алгоритмами. Технiчно навчання полягає в знаходженнi
коефiцiєнтiв зв’язкiв мiж нейронами. У процесi навчання нейронна мережа здатна виявляти
складнi залежностi мiж вхiдними даними й вихiдними, а також виконувати узагальнення.
Це значить, що, у випадку успiшного навчання, мережа зможе повернути вiрний результат
на пiдставi даних, якi були вiдсутнi в навчальнiй вибiрцi [1,2]. Образами можуть виступати рiзнi по своїй природi об’єкти: символи тексту, зображення, зразки звукiв i т.д. [2].
При навчаннi мережi пропонуються рiзнi зразки образiв iз вказiвкою того, до якого класу
вони вiдносяться. Зразок, як правило, представляється як вектор його ознак. При цьому
сукупнiсть всiх ознак повинна однозначно визначати клас, до якого вiдноситься зразок.
3. Висновки. Цiлком очевидно, що свою силу нейроннi мережi черпають, по-перше, вiд
розпаралелення обробки iнформацiї [1,2] i, по-друге, вiд вмiння самонавчатися, тобто робити узагальнення. Цi властивостi дозволяють нейронним мережам вирiшувати складнi
задачi, якi на сьогоднiшнiй день вважають важкорозв’язними.
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