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РЕФЕРАТ 

 

 

Текстова частина бакалаврської роботи: 56 с., 26 рис., 20 джерел.  

 

РОЗПІЗНАВАННЯ РУКОПИСНОГО ТЕКСТУ, ЗОБРАЖЕННЯ, 

БІНЕРИЗАЦІЯ, МАШИННЕ НАВЧАННЯ, ГРАФ, НЕЙРОННА МЕРЕЖА, 

ПЕРЦЕПТРОН. 

 

Об`єкт дослідження – процес розпізнавання рукописних символів в 

системах тестування. 

Предмет дослідження – методи розпізнавання рукописних символів. 

Мета роботи – підвищити об’єктивність електронних систем тестування і 

спростити процес тестування за рахунок технологій штучних нейронних мереж. 

Методи дослідження – методи обробки та аналізу зображень, методи 

машинного аналізу, методи оптимізації, математичної статистики, теорія графів.  

Розглянуто основні методи та програмні засоби, які виконують 

розпізнавання символів. Виокремлено загальну проблему недостатньої 

достовірності процесу розпізнавання символів на основі існуючого програмного 

забезпечення та існуючих програмних додатків. Описано алгоритм розпізнавання 

рукописного тексту, та всі головні особливості, переваги та недоліки, які існують 

та можуть бути покращені. 

Досліджено систему обробки рукописного тексту з використанням 

нейронних мереж. Попередня обробка включає в себе бінаризацію, пошук 

текстової області, подальшу обробку (коригування фону, сегментацію ліній, 

реконструкцію символів та обробку шумів). 

Описано логічну модель розпізнавання літер реалізовану за допомогою 

згорткової нейронної мережі та підходу ковзного вікна, що може бути 

впроваджений в системи тестування.  

Галузь використання – телекомунікаційні мережі. 
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ВСТУП 

 

 

В епоху бурхливого зростання інформаційних технологій актуальним 

завданням стало розпізнавання рукописних символів. В даний час існує безліч 

підходів до вирішення даного завдання. Розпізнавання образів, в тому числі і 

символів, є на сьогоднішній день одним із актуальних завдань, що виникають. 

Наприклад, воно може використовуватися в промисловості для автоматичного 

розпізнавання деталей, в освіті для автоматизованої перевірки бланків тестування 

і в інших областях. 

Серед існуючих проблем пов’язаних з розпізнаванням є ті які виникали і 

були обумовлені наступними факторами: рукописний текст не стандартизований 

на відміну від машинописного; рукописний почерк індивідуальний і схильний до 

різних спотворень; текст, написаний від руки, володіє хаотичністю написання. В 

наш час є багато методів розпізнавання рукописних символів, в основі яких 

лежить свій алгоритм і свої принципи, але найбільш ефективним є 

нейромережевий метод розпізнавання рукописних символів. Цей метод 

відрізняється швидкодією і здатністю до самонавчання. Рукописні тексти можуть 

бути отримані з фотокамери в режимі реального часу, або в режимі офлайн, як 

тільки інформація буде записана на папері.  

Розпізнавання рукописного тексту – це завдання перетворення зображень 

рукописних текстів у їх ASCII або Unicode транскрипції, як правило, для 

подальших обробок (наприклад для обробки тексту, перекладу, класифікації, 

індексації чи архівування). Рукописні тексти можуть бути отримані з фотокамери 

в режимі реального часу, або в режимі офлайн, як тільки інформація буде 

записана на папері. У випадку автономного розпізнавання текст можна 

використовувати лише у вигляді відсканованого зображення документа. Таким 

чином, весь рукописний текст повинен бути вилучений за допомогою конкретних 

алгоритмів обробки зображень. Як правило, процес транскрипції використовує 
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лише значення пікселів, що робить систему розпізнавання ручного введення 

тексту менш ефективною та достовірною у порівнянні з динамічною. 

Розпізнавання тексту друкованого або машинописного тексту здійснюється 

за допомогою алгоритму оптичного розпізнавання символів (OCR). Хоча і тут є 

ключова відмість – друкований (машинописний) текст розпізнається набагато 

легче і простіше, ніж рукописний. Основним завданням будь-якої із систем 

безперервного розпізнавання рукописного тексту є отримання транскрипцій 

символів та слів у формат речень людської мови із набутого зображення 

документа. Алгоритм містить ланцюг обробки, який починається з відповідного 

процесу локалізації тексту, коли є складні двовимірні просторові макети. Після 

локалізації текстових областей зображення, текстові рядки можна витягувати за 

допомогою алгоритму локалізації тексту. Далі, зображення тексту рядка 

передають на дескриптор функції (HoG, дескриптор гістограм) для того, щоб 

представити зображення рядка тексту за допомогою відповідних векторів 

чисельного опису (вектори функцій). Ці функціональні вектори являють 

головними при етапі розпізнавання. Враховуючи вектори опису текстових рядків, 

механізм розпізнавання пропонує найбільш вірогідну транскрипцію для заданих 

описів текстових рядків з наведенням лексикону та мовної моделі. Однак, всі 

описані вище особливості складно реалізовувати в автоматизованих системах, 

адже алгоритм прийняття рішень в тій чи іншій ситуації відсутній. 

Для автоматичного отримання рукописного тексту з зображення, вже було 

введено кілька методологій розпізнавання, що спираються на технології штучного 

інтелекту. Основна функція таких технологій полягає у представленні 

властивостей зображення ймовірнісними моделями. Вони представляють оптичні 

моделі, обмежені природною граматикою тієї чи іншої мови. За допомогою 

навчального процесу оптимізовані моделі удосконалюються для досягнення 

найкращої транскрипції при послідовності символів або слів. З іншого боку, 

мовна модель повинна бути репрезентативною для тексту в зображенні 

документа, який слід розпізнати, щоб досягти кращої продуктивності. Тому тема 

бакалаврської роботи є своєчасною та актуальною. 
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1 ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ ТЕСТУВАННЯ 

 

 

1.1 Види систем тестування. 

 

 

На сьогоднішній день в системі освіти застосовується багато методів 

перевірки знань учнів, і тому ця область стрімко розвивається. Впровадження 

сучасних засобів стало початком інформатизації суспільства. Інформатизація є 

найбільш важливим напрямком у розвитку системи освіти. Інформатизація 

навчального процесу створює можливість його індивідуалізації. Через це 

використання інформаційних технологій в галузі освіти мало значний вплив в 

проведенні перевірочних заходів знань студентів. 

Зараз комп’ютери є частиною освітнього процесу. Через зростаючий рівень 

інформатизації освітніх систем, системи електронного тестування знань 

набувають все більшого поширення. Внаслідок цього одним з найбільш 

актуальних напрямків розвитку інформаційних технологій в освіті є розробка 

комп’ютерних систем тестування знань учнів. 

Найпопулярнішим видом такого контролю є тестування, засноване на діалозі 

обчислювальної системи з користувачем. Існування і функціонування освітньої 

системи, як одного з підстав становлення та розвитку інформаційного суспільства 

безпосередньо пов’язане з поняттям інформаційних технологій, які являють 

собою комплекс програм і засобів, спрямованих на вдосконалення наявних 

методів навчання. На даний момент кількість програм, які перевіряють здібності 

учнів, існує значно багато. Для них характерна загальна функція, а саме 

забезпечити високий рівень контролю якості навчання учнів локально і 

дистанційно. Вибір конкретного середовища або програми залежить від цілей 

тестування, рівня підготовки та навичок роботи користувача в ролі розробника в 

обраному програмному середовищі, вибору типів тестових завдань.  
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Більшість розробників пропонує програмний інструментарій, який дозволить 

скоротити час користувача на створення набору тестових завдань при цьому не 

знижуючи якісного рівня розробленого модуля тестування. З огляду на розмаїття 

засобів тестування на ринку програмного забезпечення, користувачам без 

спеціальної технічної освіти в сфері інформаційних технологій досить складно 

зупинити свій вибір на конкретному продукті без попереднього аналізу і 

тестування можливостей систем, що дозволяє говорити про актуальність і 

необхідність даної роботи. 

З використанням сучасних технологій перевірка і тестування студентів 

покращилося і тепер вони забезпечують:  

− підвищення об’єктивності оцінки знань; 

− зниження можливості підказок і списування; 

− підвищення продуктивності праці викладача за рахунок автоматизації 

функцій контролю і оцінки знань; 

− збільшення кількості контрольних заходів і, як наслідок, поліпшення 

контрольованості і керованості навчального процесу. 

Розглянемо основні основні програми, які призначені для конструювання 

тестів. 

MyTestXPro – це програма для здійснення тестування знань, збору і аналізу 

результатів. Програма розробляється з 2003 року і пройшла довгий шлях розвитку 

від простої оболонки для проведення простих тестів до потужного і зручного 

комплексу програм. Програма MyTestXPro працює з десятьма різними типами 

завдань. 

Х-TLS – це програма, призначена для створення тестових завдань. Х-TLS є 

сучасною інструментальну середу для створення автоматизованих навчальних і 

контролюючих систем на основі розширених мультимедійних тестових завдань. 

Система дозволяє створювати тестування і проводити їх з необмеженою кількістю 

питань. Система безкоштовна, знаходиться у відкритому доступі, надає безліч 

функцій, що дозволяють якісно перевірити знання. Х-TLS є повністю клієнт-

серверну багатоплатформну середу, теоретично здатну працювати в кластері. 
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Серверна частина написана з використанням реляційної СУБД mySQL і 

технологій java-servlets. В якості клієнтського програмного забезпечення 

студентського робочого місця використовується будь-який сучасний браузер: 

Mozilla FireFox, Miscrosoft Internet Explorer, Opera і т.д. 

RichTest – це пакет програм, що дозволяє складати тестові завдання і 

проводити тестування. Програмний комплекс складається з трьох модулів: 

Адмін(RichTestAdmin), Клієнт(RichTestCustomer)  і Звіти(RichTestTestReports). 

Також програма RichTest дозволяє створювати звіти за результатами тестування. 

Програмний комплекс надає можливість вказівки будь-якого числа варіантів 

відповіді, один з яких буде правильний. Завдання тестованого знайти правильний 

варіант відповіді. 

Система тестування INDIGO – призначена для вирішення різного спектру 

завдань: тестування і контроль знань, визначення професійного рівня студентів, 

проведення психологічного тестування, проведення опитувань, організація 

олімпіад і конкурсів. Є демонстраційний варіант системи, який можна 

завантажити на офіційному сайті, а також придбати ліцензійну копію. Ця 

програма являє собою комплекс серверного та прикладного програмного 

забезпечення, який включає в себе систему управління базою даних, web-сервер, 

засоби кешування даних і балансування навантаження, інтерфейси адміністратора 

і користувачів. Вперше система тестування учнів з’явилася в 2010 році і швидко 

стала популярною серед вузів і державних установ. 

Система дистанційного навчання Moodle – це середовище дистанційного 

навчання, призначена для створення якісних дистанційних курсів. Вона являє 

собою відкритий пакет програм, створений в допомогу педагогам для ефективної 

організації online-навчання з використанням широкого спектру педагогічних 

принципів. Навчальне середовище Moodle може бути завантажена і 

використовувана на будь-якому комп’ютері, включаючи сучасні мобільні 

пристрої, на якому є інтернет-браузер. Вона перекладена на десятки мов, в тому 

числі й українською. Система використовувалась у 2014 році – у 197, у 2019–229 

країнах світу, понад 90 тисяч офіційно зареєстрованих сайтів що працюють на 
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Moodle. 

TestMaker – програмний продукт, який дозволяє складати і проводити 

тестування учня з необмеженою кількістю питань і відповідей у навчальній 

аудиторії на окремому комп’ютері і в локальній мережі. Програмний 

інструментарій дозволяє створювати набори тестових завдань для навчання і 

контролю знань учнів, відкривати і вносити зміни в раніше створені тести, 

зберігати результати тестування в текстовому та зашифрованому форматі, 

підтримує збереження новостворених або змінених наборів тестових завдань в 

самоздійснюваний файл. TestMaker підтримує можливість визначення загальної 

тривалості проходження тесту, зміни порядку проходження питань і обліку 

складності питань. 

 

1.2 Види питань в системах тестування. 

 

Відомо, що тест це система завдань специфічної форми, випробуваних на 

основі наукових критеріїв, для педагогічного вимірювання рівня і структури знань 

студентів. Суть тестування полягає в постановці перед студентами деякої системи 

питань, відповіді на які показують їх рівень навчальних знань і умінь. При 

розробці завдань з використанням систем тестування важливим є питання: Які 

види питань існують в цих системах? Як правило, для визначення поточних знань 

складаються до 50-60 тестових завдань з використанням 15-20 питань. Для 

визначення базових знань також має бути не більше 60 тестових завдань, які 

складені з використанням не більше 20 основних питань, що вивчаються з 

дисципліни. Однією зі складних проблем для викладачів є вибір питань для 

контролю і формування тестових завдань. Якщо вибір контрольних питань для 

перевірки поточних і базових знань студентів, який грунтується головним чином 

на взаємозв’язку досліджуваної дисципліни з іншими дисциплінами профілю 

підготовки, нескладний, то процес розробки тестових завдань вельми 

трудомісткий. Попередньо викладачеві необхідно розібратися з можливостями 

систем і формами тестових завдань, які можуть застосовуватися для цієї системи. 
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У всіх систем різні види питань і кожна з них передбачає використання своїх 

форм тестових завдань.Таким чином, можна порівняти такі системи тестування за 

їх видами питань. 

Система INDIGO має такі види питань: 

1. Вибір одного варіанта відповіді; 

Питання являє собою вибір однієї правильної відповіді з декількох, інші або 

неточні, або неправильні. Також надається можливість вибору кількості балів за 

правильну відповідь і додати примітку до питання. Варіантів відповіді можна 

вказати скільки завгодно, кількість необмежена екраном. 

2. Вибір декількох варіантів відповіді; 

Даний тип питання аналогічний закритому однозначного питання, але є 

можливість вибрати кілька відповідей із списку. 

3. Пошук відповідності; 

Це питання представлене у вигляді таблиці з двома стовпцями. У правій 

колонці необхідно зі спливаючого списку вибрати відповідь, відповідний фразі 

або слову з лівого стовпчика. 

4. Відкрите питання (запит введення пропущеного тексту); 

Відкрите питання являє собою поле, в яке потрібно написати правильну 

відповідь з клавіатури. Введена послідовність символів буде зчитуватися і 

порівнюватися з еталоном, зазначеним при редагуванні питання. Відмінністю цієї 

системи є те, що в редакторі питання можна вказати тип відповіді, числове 

введення, довільне введення або перевірка відповідності Perl-сумісного 

регулярному виразу. 

5. Встановлення відповідності; 

Цей вид питання є у вигляді вікна, в якому за допомогою миші потрібно 

перетягувати елементи вгору або вниз. 

У системі TestMaker: 

1. Вибір однієї відповіді; 

Питання являє собою вибір однієї правильної відповіді з декількох, інші або 

неточні, або неправильні. Можна вказати кількість варіантів відповіді скільки 
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поміститься на екрані. 

2. Вибір декілька правильних відповідей; 

Даний тип питання аналогічний закритому однозначному питанню, але є 

можливість вибору декількох відповідей або жодного. 

3. Пошук відповідності; 

Являє собою три списки. Потрібно знайти відповідність між елементами 

лівого і правого списку та клацнути лівою кнопкою миші спочатку на елемент в 

лівому списку, а потім на елемент в правому Відповідь автоматично відобразиться 

в верхній список. 

4. Відкрите питання (запит введення пропущеного тексту); 

Це питання у вигляді поля, в яке потрібно написати правильну відповідь з 

клавіатури. Введена послідовність символів буде зчитуватися і порівнюватися з 

еталоном, зазначеним при редагуванні питання. 

5. Розширене відкрите питання; 

Представлений як окремий тип, який є модифікованим варіантів типу 

«Відкритого питання» і відрізняється полем «Відповідь», яке представляє 

структуру з власним алфавітом, граматичними конструкціями. 

Програма MyTestXPro працює з десятьма різними типами питань, такими 

як:  

1. Вибір однієї правильної відповіді; 

Тестованому пропонується вибрати тільки один варіант відповіді з декількох 

запропонованих. Це найпростіший вид завдань, в яких правильну відповідь уже 

міститься, і завдання випробуваного полягає в його впізнавання. У завданні може 

бути до десяти варіантів відповіді.  

2. Вибір кількох правильних відповідей; 

Користувачу пропонується вибрати одну або кілька відповідей із 

запропонованих. Це вид завдань, в яких правильну відповідь уже міститься, і 

завдання випробуваного полягає в його впізнавання. Складність цього завдання 

вище, ніж у завдання з одиночним вибором, і вгадати правильну відповідь 

складніше. Причому, може вимагатися відзначити один варіант, кілька варіантів, 
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всі варіанти або навіть залишити все невідзначеними. У завданні може бути до 

десяти варіантів відповіді.  

3. Пошук відповідності; 

Завдання на відповідність передбачає вибір номеру варіанту із 

запропонованих. Завдання з зіставленням застосовується у випадках, коли 

потрібно упорядкувати елементи або згрупувати будь-які елементи за певними 

ознаками, перевірити знання зв’язку між різними предметами, властивостями, 

законами.  

4. Запит ранжирування; 

Тестованому пропонується упорядкувати список. Тобто необхідно для 

кожного варіанта відповіді вказати його порядковий номер. У списку може бути 

до десяти варіантів відповіді.  

5. Відкрите питання (запит введення пропущеного тексту); 

Вводиться текст або кількох рядків як відповідь. Можна задати не один, а 

кілька варіантів відповіді. Відповідь вважається вірною при збіганням хоч з 

одним з варіантів. Можливо використовувати регулярні вирази для перевірки 

правильності відповіді. Можна задати введення або однієї, або декількох рядків 

до десяти.  

6. Розширенє відкрите питання; 

Відповіді потрібно по можливості обмежити одним словом, щоб уникнути 

розбіжності відповідей через зайвих пробілів між словами або порядку слів у 

відповіді. Якщо відповідь складається з декількох слів, необхідно перераховувати 

всі можливі варіанти цих слів в якості відповідей, що є істотним недоліком, так як 

це трудомісткий процес. Ще одним недоліком є те, що варіанти відповіді з 

орфографічними помилками не зараховуються вірними.  

7. Вказівка істинність або хибність тверджень; 

Завдання передбачає вибір затвердження "істина" або "брехня" зі списку для 

всіх запропонованих варіантів. Цей тип схожий на множинний вибір, але 

відрізняється тим, що потрібно для кожного варіанту вказати одне зі значень а 

саме істина або брехня, а не відзначити потрібні варіанти. Отже, є ще відмінності 
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при оцінюванні часткової правильності. У завданні може бути до десяти варіантів 

відповіді.  

8. Вибір місця на зображенні; 

Необхідно позначи ділянку на зображенні. Якщо обраний тип «вибір місця на 

зображенні», то малюнок до завдання буде відображатися праворуч від питання, а 

внизу, в області варіантів. Для відповіді тестований повинен клацнути по 

малюнку. У місці клацання буде намальована мішень. До натискання кнопки 

«Далі» можна змінювати обрану точку, клацаючи в інші місця на малюнку, 

скільки завгодно разів.  

9. Перестановка літер; 

Анаграма. Відповіддю користувача є слово або рядок тексту. Літери 

потрібного слова виводяться в окремих областях у вигляді прямокутних блоків і в 

довільному порядку. Тестований може, клацаючи мишею, обмінювати літери 

місцями. Упоряднику тесту не потрібно переставляти літкри, він просто вводить 

потрібне слово або термін, тестованому літери будуть представлені у 

випадковому порядку. літери автоматично переводяться у верхній регістр.  

10. Заповнення пропусків; 

Завдання типу заповніть пропуски припускає заповнення всіх пропусків у 

запропонованому тексті. Є два типи пропусків текстові поле і поле зі списком. У 

першому випадку потрібно ввести текст, у другому вибрати потрібний варіант зі 

списку.  

Система X-TLS має два види питань: 

1) Вибір однієї правильної відповіді; 

Це однозначний тип питання, він є набором варіантів відповідей, з яких лише 

один правильний. В даних програмних комплексах є можливість створювати 

необмежену кількість питань.  

2) Вибір декількох варіантів відповіді; 

Це багатозначний тип питання, він є набором варіантів відповіді, проте на 

відміну від однозначного питання, правильних відповідей кілька. Також є 

можливість створювати необмежену кількість варіантів відповіді, які можуть мати 
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різні комбінації правильних і не правильних відповідей. На рисунку 1.22 приклад 

створення багатозначного питання в програмному комплексі x-Tls. 

Види питань в RichTest: 

1) Вибір однієї правильної відповіді; 

У RichTest надається можливість вказівки будь-якого числа варіантів 

відповіді, один з яких буде правильний. Завдання тестованого знайти правильний 

варіант відповіді. Програма дозволяє відображати варіанти відповідей у 

випадковому порядку. Є можливість використання підказки, за яку будуть 

зніматися бали, їх можна вказати будь-які.  

2) Вибір декількох вірних відповідей; 

Даний тип питань дозволяє користувачеві вибрати більше одного вірної 

відповіді. До питання Ви можете додавати стільки варіантів відповідей. Є 

можливість відображати відповіді в довільному порядку.  

3) Питання на пошук відповідних відповідей; 

У RichTest завдання на відповідність являє собою два стовпці для кожного 

варіанта з першого стовпчика необхідно вказати відповідний варіант з другого. 

Одному варіанту з першого стовпчика може відповідати тільки один варіант з 

другого. Кількість варіантів в шпальтах має бути однаковим.  

4) Питання на ранжування; 

У RichTest тестованому необхідно для кожного варіанту відповіді вказати 

його порядковий номер. У списку може бути необмежена кількість варіантів 

відповіді.  

5) Відкрите питання; 

У RichTest відкрите питання являє собою порожнє вікно, в яке необхідно 

ввести відповідь на питання або заповнити відсутню частину. Можна задати 

тільки один варіант відповіді, користувач не має можливості допустити 

друкарську помилку бо відповідь буде зарахована як невірний, також бали можна 

вказати будь-які.  

Види питань у Moodle: 

1. Вибір кількох правильних відповідей; 
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Цей вид дозволяє вибирати один або кілька правильних відповідей із 

заданого списку. Приклад конструктора питання представлений на рисунку 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Вибір кількох правильних елементів в середовищі Moodle 

 

2. Вибір вірної або невірної відповіді; 

У Moodle проста форма питання «Множинний вибір», що припускає тільки 

два варіанти відповіді: «Правильно» або «Неправильно». Приклад конструктора 

питання представлений на рисунку 1.29. 

 

Рисунок 1.29 – Питання типу «Вірно / Невірно» в середовищі Moodle 

 

3. На відповідність; 

Тут відповідь на кожен з декількох питань повинен бути обраний зі списку 

можливих. Мінімальна кількість питань 2, а відповідей 3. Кожне питання має 

меню, що випадає в якому всі варіанти відповідей. Відповідь на питання 

вважається правильним, якщо вказані всі задані відповідності та не вказані 

неправдиві відповідності. Приклад конструктора питання представлений на 

рисунку 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Пошук соответсвия в середовищі Moodle 

4. Коротка відповідь; 

Воно не є окремим типом питання, так як його можна змоделювати як 

питання на множинний вибір. Приклад конструктора питання представлений на 

рисунку 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Вибір однієї правильної відповіді в середовищі Moodle 

5. Числова відповідь; 

Дозволяє порівнювати числові відповіді з декількома заданими варіантами з 

урахуванням одиниць виміру. Можливий і облік допустимих похибок. Приклад 

конструктора питання представлений на рисунку 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Числовий відповідь в середовищі Moodle 

6. Есе; 
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Подібне питання «На відповідність», але створюється з питань типу 

«Коротка відповідь», які обирають випадковим чином з конкретної категорії. 

Приклад конструктора питання представлений на рисунку 1.5. 

 

Рисунок 1.5 – Есе в середовищі Moodle 

7. Вкладені відповіді; 

Питання такого типу є дуже гнучкими, але можуть бути створені тільки 

шляхом введення тексту зі спеціальними кодами, які створюють вбудовані 

питання «Множинний вибір», «Числовий відповідь» і «Коротка відповідь». 

Приклад конструктора питання представлений на рисунку 1.6. 

 

Рисунок 1.6 – Вкладені відповіді в середовищі Moodle 

8. Перетягнути на зображення; 

Зображення або текст необхідно перетягнути в зону на фоновому зображенні. 

Приклад конструктора питання представлений на рисунку 1.7. 
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Рисунок 1.7 – Тип «Перетягнути на зображення» в середовищі Moodle 

9. Перетягування в текст; 

Пропущені слова в тексті заповнюються за допомогою перетягування. 

Приклад конструктора питання представлений на рисунку 1.8 

 

Рисунок 1.8 – Тип «Перетягування в текст» в середовищі Moodle 

10. Перетягування маркерів; 

Маркери перетягуються на фонове зображення. Приклад конструктора 

питання представлений на рисунку 1.9. 
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Рисунок 1.9 – Тип «Перетягування маркерів» в середовищі Moodle 

11.  Вибір пропущених слів; 

Пропущені слова в тексті заповнюються за допомогою меню, що випадає. 

Приклад конструктора питання представлений на рисунку 1.10. 

 

Рисунок 1.10 – Вибір пропущених слів в середовищі Moodle 

12.  Обчислюваний; 

Обчислювані питання подібні числовим питань, тільки в них 

використовуються числа, які випадково вибираються з набору при проходженні 

тесту. Приклад конструктора питання представлений на рисунку 1.11. 

 

Рисунок 1.11 – Тип «Обчислюваний» в середовищі Moodle 
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13. Простий обчислюваний; 

Більш проста версія обчислюваних питань, які подібні до числовим питань, 

але з використанням чисел, які обирають випадковим чином з певного набору при 

проходженні тесту. 

14. Множинний обчислюваний; 

Множинні обчислювані питання влаштовані так само, як питання типу 

«Вибір кількох правильних відповідей», з тією відмінністю, що відповідями в них 

служать числові результати формул. Значення в формулах вибираються з 

заздалегідь визначеного набору значень випадковим чином при проходженні 

тесту. 

15. Випадковий питання на відповідність; 

Подібний питання «На відповідність», але створюється з питань типу 

«Коротка відповідь», які обирають випадковим чином з конкретної категорії. 

Приклад конструктора питання представлений на рисунку 1.12. 

 

Рисунок 1.12 – Випадковий питання на відповідність в середовищі Moodle 

16. Опис; 

У Moodle використовується для додавання інструкцій, рубрик або іншого 

вмісту в тесті. Приклад конструктора питання представлений на рисунку 1.13. 

 

Рисунок 1.13 – Опис в середовищі Moodle 

 



21 

1.3 Функції процесу тестування. 

 

Інноваційною формою інформатизованої системи освіти є тестування. Це 

засіб об’єктивного і якісного контролю знань, вмінь та  навиків, бо є можливість 

створювати рівні для всіх умови, також може пропонувати критерії оцінювання та 

інтерпретацій результатів. Цей спосіб найдбільш популярний і в інших державах, 

в останніх десятиліттях, в активному темпі воно поширюється в Україні і є однією 

з найважливіших шляхів створення Болонської конвенції, що планує створити 

об’єктивну систему контролю отриманих знань та умінь, а також дозволить 

сформувати професійну і комунікативну компетентність.  

Тестування використовується у таких областях як техніка, медицина, 

психологія, освіта щоб визначити придатність об’єкта тестування виконувати ті 

чи інші функції. Якість тестування і надійність її результатів певною мірою 

залежить від тестуючого і тесту. В даний час системи тестування відноситься до 

сучасних інноваційних технологій. Тестування є формою визначення знань 

студентів яка включає підготовку якісних тестів, проведення тестування та 

подальшу обробку результатів з оцінкою навченості тестованих. Зараз 

тестуванням почали замінювати існуючі самостійні та контрольні роботи, так як 

тести швидше і легше перевіряти. Розвиток електронного тестування зробило цю 

перевагу ще більш значним. Тестування як інноваційна технологія навчання у 

вищих навчальних закладах виконує три взаємозалежні функції: діагностичну, 

навчальну і виховну. Зрозуміло, що ефективність тестування зросте, якщо зуміти 

використовувати в навчальному процесі усі три його функції. Тому для задачі 

розпізнавання рукописних символів в системах тестування буде використано 

лише ці три функції. Крім цих трьох існують ще контролююча, організаційна, 

розвиваюча і інформаційна функції. У чому їх суть, і що вони з себе 

представляють буде обговорено нижче.  

1) Контролююча функція. Полягає в безпосередньому контролі тих знань, 

умінь і навичок, якими володіють студенти на заняттях. Отже, за допомогою 

критеріальною-орієнтованих тестів можна визначити рівень навчальних 



22 

досягнень студентів після закінчення певного етапу навчання. 

2) Організаційна функція. Вона проявляє здатність тестувати, надає 

відповідні умови на самостійну роботу, стимулювати вчитися самостійно, 

контролювати себе, індивідуалізувати навчання для якого основою є розробка та 

застосування новітніх технологічних інструментів освіти, також змінити 

структуру  навчального процесу і форм контролю. 

3) Розвиваюча функція. Розкривається можливістю впливати на тестуючого і 

його результати тестування,  розвивати пам’ять, отримання навиків використання 

знань у практичному застосуванні, прагнення покращити результати і обзавестися 

стійкими знаннями  до наступного тестування, одержати досвід того як 

переносити знання з інших освітніх областей. Формувати такі якості допомогають 

і традиційні методи контролю. Але розвиваюча функція контролю може 

реалізуватися тільки за певними обставинами коли в процесі контролю й 

самоконтролю трапляеться необхідність у пізнавальному процесі, вдосконалення 

самого себе та отриманні досвіду творчої діяльності під час виконання 

навчальних завдань. 

4) Інформаційна функція. Забезпечує інформування студентів про те, як вони 

засвоїли навчальний матеріал. Також функцію може впроваджуватися для оцінки 

ефективності окремих тестових завдань і тесту в цілому. Цим вона показує, 

наскільки ефективно дане завдання тесту оцінює студент з певним рівнем 

підготовленості. 

5) Діагностична функція тестування. Її суть у встановленні рівня і якості 

знань, умінь, тестованих студентів. Ця функція є основною і найбільш очевидною. 

Якщо оцінювати по таким критерія як об’єктивність, широта та швидкість, то 

видно, що діагностування тестування буде відрізнятися від інших форм 

педагогічного контролю. 

6) Навчальна функція тестування. Мета цієї функції у тому щоб мотивувати 

вихованців на активізацію робот по засвоєнню навчального матеріала, збільшення 

зусиль з метою отримання знань, навичок й умінь, оволодіння технологіями 

самонавчання що являється вищої форми освіти.  
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7) Виховна функція тестування. Її проявом являєтся періодичність 

тестування студентів, що покращує дисципліну, організованість і може 

направляти їхню діяльність, допомагати виявляти та усувати недоліки в знаннях, 

також сприяє формуванню прагнення до розвитку своїх здібностей. 

 

1.4 Роль систем тестування в дистанційному навчанні. 

 

В останні роки розроблені інформаційні технології які практично 

використовуються системами дистанційного навчання, вони використовують їх, 

для забезпечення навчального матеріалу, що включає різні елементи, такі як 

послуги навчання через мережу. В наш час тестування в освіті є однією з 

основних форм контролю і самоконтролю знань, отриманих учнями в 

навчальному процесі. За допомогою тестів визначається ступінь засвоєння 

матеріалу певної дисципліни, курсу. Крім контрольних функцій, тестування має 

на меті розвиток у учнів професійного творчого мислення, з його допомогою 

відбувається закріплення знань, розширення понятійного апарату. Сфери 

використання систем тестування в сучасному світі дуже широкі, проте нас 

цікавлять безпосередньо його функції в системі дистанційної освіти. Основне 

завдання даного дослідження показати роль систем тестування в СДО як 

інструменти управління якістю педагогічних технологій.  

При дистанційному навчанні роль і значення систем тестування особливо 

важливі, оскільки ДО більшою мірою, ніж традиційні форми, передбачає 

самостійне вивчення курсу лекційного матеріалу, додаткової літератури і 

обов’язковий підсумковий і проміжний контроль і самоконтроль знань з вивченої 

теми. Системи тестування, є не тільки ефективними інструментами оцінки якості 

одержуваних знань, а й індикатором загального рівня навчального курсу і 

застосовуваних педагогічних технологій, особливо на етапі апробації. Результати 

проведених контрольних заходів використовуються безпосередньо для їх 

оптимізації. Мережеве електронне тестування має безліч переваг. По-перше, воно 

звільняє викладача, від тимчасових витрат на паперову роботу, по-друге, значно 
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полегшує перевірку отриманих результатів, по-третє, дає можливість створити 

однаковість і однорідність перевірки знань, а також забезпечує об’єктивний підхід 

при тестуванні різних груп учнів. При цьому більшу увагу звертають на 

дистанційне навчання, оскільки саме тут роль систем тестування в порівнянні з 

традиційними формами навчання значно зросла.  

Системи тестування застосовується дуже широко в багатьох сферах 

діяльності, в тому числі і в освіті. Причому в сфері дистанційного навчання 

використання таких систем включає в себе організаційну та виховну складові, 

оскільки на виконанні тестових завдань будується істотна частина ДО, а при 

відсутності дисципліни і відповідального підходу до даної роботи втрачається 

сенс навчання за допомогою дистанційної форми. 

Безперечними перевагами використання систем тестування в навчанні є: 

− Економія часу на проведення підсумкового та проміжного контролю 

знань учнів; 

− Можливість використання його як в групі, так і при індивідуальному 

підході; 

− Легка адаптація тестового завдання до рівня підготовки аудиторії, тобто 

вилучення або заміна тестів по необхідності; 

− Отримання достовірного результату, завдяки підбору широкого ряду 

питань; 

− Створення рівних умов для учнів під час виконання тестових завдань. 

З розвитком комп’ютерних технологій і мереж Інтернет дистанційне 

навчання перейшло на новий етап свого розвитку. Воно стало доступніше і більш 

затребуваним. Сучасний етап розвитку дистанційного навчання обумовлений 

розширенням функцій Інтернету, повсюдним використанням інформаційних і 

комунікаційних технологій, коли була запропонована двосторонній зв’язок в 

самих різних формах. Очевидно, що подальший технічний прогрес тягне за собою 

і розвиток дистанційної освіти. Черговий крок цього розвитку ми спостерігаємо в 

наші дні. Інтернет став настільки доступний, що для застосування елементів 

дистанційного навчання вже не потрібні комп’ютерний клас і персональний 
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комп’ютер, необхідний мобільний телефон. У зв’язку з цим особливу роль в 

даному навчанні відводиться перевірки знань учнів. Більшість систем тестування 

використовуються для перевірки знань учнів у дистанційному навчанні. 

Тестування системами має певні переваги перед традиційним тестуванням: 

− Висока об’єктивність результатів контролю знань. 

− Висока оперативність і продуктивність процесу тестування. 

− Висока адаптація змісту і складності тестових запитань рівня знань учнів. 

− Можливість самоконтролю. 

Системи тестування дозволяють використовувати більш складні методи і 

алгоритми контролю знань і оцінки учнів. Зниження витрат на організацію 

проведення тестування і підвищує відкритість даного процесу. Всі ці якості 

робить їх зручними інструментами для дистанційного навчання. Раніше 

комп’ютерні тести дистанційного навчання представляли собою тільки завдання в 

тестовій формі. За допомогою цих завдань перевіряється рівень підготовки, але за 

допомогою цих же завдань цей рівень і створювався. Тобто автор дистанційних 

курсів перевіряв конкретні знання з того матеріалу, який він давав. В даний час в 

дистанційному навчанні при перевірці знань учнів використовує системи 

тестування. До такого способу тестування зазвичай відносять алгоритми 

постановки завдань побудованих для пункту тесту попередньо вироблених за 

допомогою різних моделей і методик аналізу пунктів. При такому тестуванні в 

процесі проходження тесту будується модель учня, яка використовується для 

генерації наступних завдань тестування в залежності від рівня учня. Системи 

тестування мають кілька модулів: 

− Сховище тестів, 

− Модуль створення тестів, 

− Модуль статистичної обробки, 

− Модуль аналізу результатів. 

Кожна система тестування має сховище тестів, яке містить всі питання і 

відповіді, інформацію про кожному питанні таку як рівень складності, кількість 

правильних відповідей на нього, якщо на це питання правильних відповідей не 



26 

давалося, то він виключається з тіста. Як правило, системи має редактор тестів, 

який дозволяє створити тест, занісши його в сховище при цьому, змінити 

налаштування вже створеного тесту, доповнити тест питаннями з інших тестів, 

що зберігаються в цьому ж сховище. Кожен тест повинен мати наступну 

інформацію: обмеження за часом; рівень складності; максимальну кількість 

питань; до якого з матеріалів належить тема тесту. Модуль статистичної обробки 

результатів виробляє статистичну обробку успішності і дає статистику навчання. 

Модуль аналізу результатів створює відомість успішності учня і аналізує 

успішність. А також може давати рекомендації за результатами тестування з 

метою підвищення рівня знань учня. Такі системи мають наступні якості: 

інтелектуальність, гнучкість, адаптивність в процесі навчання. При використанні 

їх в дистанційному навчанні вони дають можливість найбільш повно і оперативно 

оцінити знання учня. Системи тестування в сучасному дистанційному навчанні є 

зручним інструментом перевірки та коригування знань учнів. Він підвищує 

ефективність дистанційного навчання за рахунок оперативності отримання 

результатів і поетапного ускладнення перевірочних завдань. 
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2. ТЕХНОЛОГІЇ РОЗПІЗНАВАННЯ РУКОПИСНИХ СИМВОЛІВ 

 

2.1 Історія розвитку розпізнавання рукописних символів. 

 

Практично всі відомі і потрібні людині тексти сьогодні існують в цифровому 

вигляді, так до них простіше отримати доступ і використовувати для якихось 

завдань крім читання, наприклад, для швидкого пошуку інформації. З огляду на 

гігантський обсяг книг і періодичних видань, накопичених з часів винаходу 

друкарства, з цим завданням можна було впоратися тільки за допомогою 

автоматичних методів. Тому ближче до кінця XX століття з’явилися і стали 

активно розвиватися використання оптичного розпізнавання символів. Оптичне 

розпізнавання символів бере свій початок від телеграфії. Напередодні Першої 

світової війни фізик Еммануїл Голдберг винайшов машину, яка могла читати 

символи і перетворювати їх в телеграфний код. У 1920-х роках він пішов ще далі і 

створив першу систему електронного пошуку документів. У той час підприємства 

займалися мікрофільмування фінансових звітів - в принципі, це було здорово, але 

швидко отримати конкретні записи з котушок з фільмом було майже неможливо. 

Щоб подолати це, Голдберг використовував фотоелемент для розпізнавання 

образів за допомогою кінопроектора. Використовуючи існуючі технології, він 

зробив перші кроки до автоматизації діловодства. Патент США на його 

«Статистичну машину» був пізніше придбаний IBM.  

З тих пір технологія "оптичного розпізнавання символів" набула широкого 

поширення, і компанії по всьому світу покладаються на неї, щоб допомогти 

скоротити накладні витрати, коли справа доходить до перетворення даних, які з 

паперових документів. Історія оптичного розпізнавання тексту триває в далекому 

1929 році коли Густав Таущек вперше був тим хто отримав патент на цей метод в 

Німеччині, далі після нього йде Гендель, який в США у 1933 році завдяки своєму 

методу вдалося отримати патент. У Таущека теж був тим хто отримав патент 

США за створення свого методу в 1935 році. Машина Таущека являла собою 

механічний пристрій, яка використовувала для своєї роботи фотодетектор і 
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шаблони.У 1950 році був один криптоаналітик який прибув з агентства по безпеці 

збройних сил США на ім’я Девід Х. Шепард, він побудував машину яка 

перетворює друковані повідомлення в машинну мову яку комп’ютер міг би 

обробляти. Першу комерційну систему встановили у 1955 році.  

Другу систему яка могла читати кредитні карти була куплена компаніею 

«Standard Oil» щоб працювати з чеками. Усі інші системи які поставляла компанія 

Шепарда були продані. В 1965 «RCA» почала створення машини здатної читати 

документи, яка б використовувала оптичне розпізнавання тексту, призначення 

якої мало бути оцифровувати серійні номери купонів «Рідерз Дайджест», які 

повернули з рекламних оголошень. Щоб надрукувати документи з використанням 

спеціального шрифта OCR-A використовували барабанний принтер «RCA». Для 

роботи машини що здатна читати документи, був використаний масивний 

комп’ютер RCA 301. Машина працювала зі швидкістю 1500 документів за 

хвилину, вона могла перевіряти всі документи, але не ті що оброблялися 

неправильно. Поштова служба Сполучених Штатів користується машинами  в 

яких застосовується оптичне розпізнавання тексту, щоб сортувати пошту, 

починаючи від 1965 року на технологіях котрі були взяті за основу і які розробив 

дослідник Яков Рабинов.  

Перша британська організація у Європі яка використовувала машини 

оптичного розпізнавання тексту була поштамт. Починая з 1971 року пошта 

Канади використовує системи оптичного розпізнавання символів. На першій фазі 

у середині розкладання, системи оптичного розпізнавання символів аналізують 

ім’я одержувача та його адрес, потім ці данні друкуються на паперовому конверті 

у вигляді штрих-кода. Цей код наносят за допомогою спеціального чорнила, яке 

можна ясно роздивитися в ультрафіолетовому світлі. Це роблять для того щоб не 

було ніяких плутанин з полем адреси, яку заповнювала людина, яка могла б 

знаходитися в будь-якому місці на конверті. Компанія «Курцвейл Комп’ютер 

Продактс» була створена Рейом Курцвейлом у 1974 році. Курцвейл вважав, що 

для кращого використання цієї технології потрібно створити мишини які б могли 

читати текст сліпим людям, мета якого була така щоб сліпі люди мали комп’ютер, 
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який міг би в голос зачитувати тексти. Для задоволення потреб цього пристрою 

потрібно було створити зразу дві технології, це планшетний ПЗЗ-сканер і 

синтезатор, який здатен був перетворювати текст у мову. Кінцеву систему 

представляли 13 січня 1976 року. Компанія «Курцвейл Комп’ютер Продактс» у 

1978 році почала продавати комп’ютерну програму оптичного розпізнавання 

символів яка на той час була комерційною версією.  

Після двох років компанія «Ксерокс» була продана її власником Курцвейлом, 

вона була тією кого цікавила подальша комерціалізація систем розпізнавання 

тексту. «Курцвейл Комп’ютер Продактс» перетворилася в дочірню компанію 

«Ксерокс», яка відома під назвою «Скансофт». Перша комерційна успішна 

програма що могла розпізнавати кириличні символи, називалася «AutoR», яка 

була створена російською компанією «ОКРУС». Поширювання програми 

почалося в 1992 році, управління її працездатністю здійснювалося операційною 

системою DOS, також програма змогла забезпечити задовільну швидкість та 

якість розпізнавання навіть на персональних комп’ютерах IBM PC / XT з 

процесором Intel 8088 яка мала тактову частоту 4.77 МГц. З початком 90-х років 

компанією Hewlett-Packard було виготовлено багато сканерів які поставляли до 

російського ринку разом із програмою «AutoR». Програма «AutoR» була 

побудована на алгоритмі який вважався компактним, швидким та достатньо 

«інтелектуальним», і був справді шрифтонезалежним. Цей алгоритм був 

створений та випробовувався ще в кінці 60-х років двома молодими біофізиками 

які були випускниками МФТІ, їх звали А. П. Петров та Г. М. Зенкин. Їхній метод 

був опублікований ними в журналі «Біофізика» в номері 12, за 1967 рік. Зараз 

алгоритм Зенкина-Петрова використовується декількома прикладними системами 

якими вирішується задача пов’язана із розпізнаванням графічних символів. 
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2.2 Огляд алгоритмів розпізнавання рукописних символів. 

 

Відомий алгоритм обробки рукописного тексту складається з трьох основних 

етапів: 

1. Етап попередньої обробки: включає всі необхідні процедури виправлення 

неточностей, такі як локалізація тексту, виявлення рядків, позначення 

зображення, нахил зображення та виправлення нахилу. 

2. Етап розпізнавання: складається з відповідності витягнутих рядків тексту з 

набором міток символів за допомогою пари математичних зображень, що 

називаються оптичними моделями та мовною моделлю. 

3. Етап після розпізнавання: спрямований на підвищення швидкості 

розпізнавання, виправляючи послідовність символів, що створюються на етапі 

розпізнавання, використовуючи більш досконалі мовні моделі. 

Необхідно застосувати набір процесів для покращення зображення 

документа шляхом виправлення введених дефектів під час процесу захоплення. 

До таких дефектів належать: 

 погана роздільна здатність зображення; 

 шум в образі; 

 коливання освітленості через несправності чіткості; 

 кут нахилу зображення; 

 чорні кордони зображень. 

Між етапом попередньої обробки та етапом розпізнавання почерку існує 

проміжний процес, який називається процесом вилучення функції. Процес 

вилучення – це операція, за допомогою якої сегментована частина тексту (рядок, 

слово чи символ) може бути описана певними значущими заходами, що 

називаються дескрипторами. Кожен дескриптор представляє один вимір простору 

функцій, які представляють вхід операції класифікації. Вибір відповідного методу 

вилучення ознак є, мабуть, єдиним найважливішим фактором досягнення високих 

показників розпізнавання із значно кращою точністю в системах розпізнавання 

рукописного тексту. Тому і недивно, що в останні роки почала спостерігатися 



31 

поява нових, більш складних в реадлізації, систем по розпізнаванюю рукописних 

символів. Наприклад – нейроні мережі. Сила цих нових архітектур мереж полягає 

в її здатності безпосередньо вивчати представлення функцій із необроблених 

вхідних даних (пікселів), що дозволяє продовжувати без необхідності визначати 

простір функцій. Процес розпізнавання складається з процедури пошуку 

елементів, яка відображає оптичні моделі (які можуть бути як символами, 

частинам слів чи словами) із спостережуваними послідовностями ознак. Ідея 

полягає в розшифровці простору гіпотез символів, для того, щоб знайти 

найкращий шлях відображення деяких лексиконних та мовних обмежень. Існує 

два типи помилок розпізнавання: звичайні помилки та реальні помилки в 

правописі слів. Звичайні помилки – це слово, яке розпізнається системою, однак 

не відповідає жодному із можливих варіантів. На відміну від цього, реальна 

орфографічна помилка – це слово, яке розпізнається системою, має співпадання в 

переліку можливих варіантів, але граматично неправильне. Тому, для 

автоматичного отримання рукописного тексту з зображення, в літературі було 

введено кілька методологій розпізнавання шаблонів, що спираються на певні 

технології штучного інтелекту. Основна функція таких технологій полягає у 

представленні властивостей зображення ймовірнісними моделями, що 

представляють оптичні моделі, обмежені граматикою мови. За допомогою 

навчання моделі оптимізуються на наборі анотованих прикладів. Для досягнення 

цього найкраще використовується транскрипція послідовності символів або слів. 

З іншого боку, мовна модель повинна бути репрезентативною для тексту в 

зображенні документа, який слід розпізнати, щоб досягти кращої продуктивності. 

Розпізнавання рукописного вводу може бути досягнуто за допомогою одного або 

двох алгоритмів декодування проходження, які базуються на правилі Бея. 

Розшифровуючи певний текст, бажано отримати оптимальну послідовність слів 

, яка максимізує апостеріорну ймовірність  серед усіх можливих  

Алгоритм декодування керує двома важливими параметрами: вони є параметром 

масштабування мовної моделі і параметром похибки введення слова, який керує 

вставкою занадто частих коротких слів. Ці два параметри необхідно оптимізувати 
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для оптимального з’єднання оптичних моделей із розглянутою мовною моделлю, 

оскільки ці дві моделі оцінюються незалежно одна від одної під час тестувань. 

Вводячи з’єднання гіперпараметрів у формулу Бея, отримується загальна 

проблема розпізнавання рукописного тексту.  

 

            (2.1) 

 

У цій формулі  представляє послідовність спостережень (ознак), витягнутих 

із зображення, а представляє ймовірність того, що ознаки  

породжуються реченням , виводиться з оптичної моделі.  це ймовірність 

, яка виводиться з мовної моделі. Вплив мовної моделі на процес розпізнавання 

рукописного тексту є основним дослідженням. 

 

2.3 Програмні засоби розпізнавання рукописних символів. 

 

При дослідженні було розглянуто декілька джерел літератури, в якій було 

запропоновано різні алгоритми та системи розпізнавання рукописного тексту. 

Відповідно до їх лексичної структури, системи розпізнавання можна поділити на 

три основні категорії: 

1. Закриті словникові системи. До цієї категорії належать закриті словникові 

системи, оптимізовані для розпізнавання слів у обмеженій чи статичній лексиці. 

Така система використовується для конкретних програм, таких як читання 

банківських чеків. У цьому випадку оптичні моделі можуть бути словоформами. 

Ці підходи часто згадуються як глобальне або цілісне визнання. 

3) Динамічні словникові системи. До цієї категорії належать динамічні 

системи, які здатні розпізнавати слова, які ніколи не були зафіксовані в системі 

під час навчання. У цій категорії оптичні моделі - це символьні моделі, а підхід до 

їх виконання часто називають аналітичними підходами розпізнавання, які 

керуються знаннями лексикону (керовані лексиконом) та обмежуються мовною 
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моделлю під час фази розпізнавання. Завдяки цій можливості системи 

використовуються для додатків загального призначення, таких як розпізнавання 

історичних документів, наприклад, але вони не можуть мати справу з невідомими 

словами, які не відображаються в словнику системи. 

4) Відкриті словникові системи. Третя категорія підходів включає системи 

без словника (без лексикону), які виконують розпізнавання в рядках тексту 

шляхом розпізнавання послідовностей символів. Для підвищення їх 

продуктивності ці системи можуть використовувати моделі послідовностей 

символів у вигляді грамових статистичних моделей, розглядаючи простір між 

словами як символ. Перевагою цих систем є їх здатність розпізнавати будь-яку 

послідовність символів, у тому числі поза словникових слів.  

Частота помилок (ER), які зазвичай використовуються для оцінки 

безперервного розпізнавання тексту – це рівень помилки слова (WER) та рівень 

помилки символів (CER). Обидва обчислюються, виходячи з кількості 

підстановок, вставок та вилучень слів, відповідно символів, та кількості слів або 

символів у тексті посилання. 

Частота помилок може бути виведена з відстані редагування Левенштейна, 

яка є мінімальною відстані редагування між двома рядками і може бути 

ефективно виведена за допомогою алгоритму динамічного програмування. 

Необхідно зауважити, що, хоча це значення зазвичай виражається у відсотках, 

може перевищити 100% через потенційні вставки.  

Першим аналогом є програма ABBYY FineReader (рисунок 2.1). 

Недоліки – невелика достовірність розпізнавання та велика вартість. 
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Рисунок 2.1 – Вікно програми ABBYY FineReader 

Другим аналогом є програма CuneiForm (рисунок 2.2). Недоліки програми –

не розпізнає рукописні тексти.  

 

Рисунок 2.2 – Скріншот вікна програми CuneiForm 

Третім аналогом є програма MeOCR 1.0 (рисунок 2.3). Ця програма 

перетворює зображення документу в текстовий документ за допомогою OCR і 

експортує їх в Microsoft Word. 

 

Рисунок 2.3 – Вікно програми MeOCR 1.0 

Підтримує багато мов: хорватська, чеська, датська, голландська, англійська, 

естонська, французька, німецька, угорська, італійська, латиська, литовська, 

польська, португальська, румунська, російська, сербська, словенська, іспанська, 

шведська, турецька, українська. Сканує зображення або завантажує їх з файлу. 

Підтримує всі основні формати файлів. BMP, TIFF, JPEG, GIF, PNG. Також, 
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програма підтримує колір, та може розпізнавати текст на більшості зображень, 

навіть в кольорі. Дозволяє розпізнавати тільки частини зображення, вибравши 

область за допомогою миші.  

Можливості програми дозволяють розпізнавати слова, речення, навіть якщо 

частина зображення якимось чином зіпсована. Розпізнавання образів, або тексту 

використовується або може бути використано для оптимізації роботи в багатьох 

сферах: для оцифрування літератути в бібліотеці, для сканування документів, для 

автоматичної перевірки тестувань. Це дає змогу вчителям та викладачам 

оперативніше перевіряти роботи учнів та студентів, та зменшує ймовірність появи 

помилки. 

 

 

2.4 Застосування штучних нейронних мереж для розпізнавання 

рукописних символів 

 

2.4.1 Приховані моделі Маркова  

Приховані моделі Маркова вважаються одним з найбільш ефективних 

статистичних інструментів для вирішення завдань послідовного розпізнавання 

шаблонів, таких як обробка розмовної мови, вирівнювання послідовностей, 

розпізнавання рукописного тексту. Основа цих моделей базується на теорії 

ймовірностей, та звертається до опису та моделювання стохастичного процесу 

(випадкового процесу). Коротко стохастичний процес описується сукупністю 

випадкових змінних (станів), які можуть змінюватися з часом. Властивість моделі 

Маркова була введена як одне спрощене припущення –залежні змінні залежать 

лише від деяких випадкових змінних у попередньому часовому діапазоні. Будь-

який стохастичний процес, що підкоряється властивості Маркова, часто 

називають процесом Маркова. Така гіпотеза нехтує довгостроковими 

залежностями. 

Дискретні приховані моделі Маркова - це генеративні стохастичні моделі, що 

представляють породження спостережуваної послідовності  
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із послідовності прихованого стану  

Ймовірність випромінювання спостереження являє собою можливість 

генерування певного спостереження з певного стану моделі. Цей розподіл 

пояснює співвідношення між прихованими станами моделі та спостереженнями 

(вихідними моделями). У випадку дискретних спостережень (які пов’язані з 

дискретною моделью Маркова), ймовірності випромінювання спостереження 

представлені матрицею  (кількість модельних станів перехресним числом 

різних симболів спостереження), відомих у літературі за 

допомогою  де  представляє стан моделі , а 

 являє собою чітке спостереження . Отже, ймовірність випромінювання 

спостереження  являє собою ймовірність генерації елемента 

спостереження  коли стан моделі в момент часу дорівнює . 

Якщо коротко, модель Маркова можна охарактеризувати за такими 

параметрами: 

1. , кількість станів у моделі. 

2. , кількість різних символів спостереження. 

3. Набір символів спостереження  

4. Сукупність станів  

5. Розподіл ймовірності переходу стану , що має наступні 

властивості:  

        (2.2) 

 

 

 

6. Матеріал вірогідності спостереження , в літературі відомий 

 коли стан моделі , 

 

,         (2.3) 
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Отже, ймовірність випромінювання спостереження  являє собою 

імовірність генерації елемента спостереження , рівну символу спостереження 

, коли стан моделі на етапі  

7. Початковий стан розподілу , де: 

 

,  .            (2.4) 

 

 

Рисунок 2.4 – Ілюстрація моделі Маркова 

Традиційні системи розпізнавання рукописного тексту використовують 

дискретні або безперервні приховані моделі Маркова для моделювання кожної 

одиниці мови. Зазвичай моделі Маркова представляють собою оптичні моделі 

набору символів мови, в яких зацікавлені. 

Моделі Маркова складаються з набору залежних станів, пов’язаних з однією 

або кількома функціями розподілу Гауса. Кількість станів у послідовній моделі 

визначає її довжину, і залежить від топології моделі та роздільної здатності, що 

використовується в процесі вилучення функції. Моделі змінної довжини 

демонструють поліпшені показники розпізнавання над фіксованою довжиною 

через їх здатність адаптуватися до графічного подання символів із змінною 

довжиною. Алгоритм максимальної оцінки ймовірності (MLE) використовується 

для оцінки оптимальної кількості станів на модель символів.  
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2.4.2 Організація нейронної мережі 

Кілька років тому нейронні мережі з’явилися у полі розпізнавання 

рукописного тексту як швидкий та надійний інструмент. Нейронні мережі 

характеризуються своїми простими одиницями обробки, а саме називаються 

нейронами та їх інтенсивно зваженими взаємозв’язками. Ваги взаємозв’язків між 

нейронами дізнаються з навчальних даних. Нейрони організовані в ієрархічно 

«складені» шари, які складаються з початкового або вхідного шару, проміжного 

або прихований шар (це можуть бути один або кілька складених шарів) і 

заключний або вихідний шар. Обробка інформації протікає з вхідного шару через 

проміжні шари до вихідного шару, який передбачає розпізнані символи або слова. 

Мережеві шари взаємопов’язані між собою від вхідного шару до вихідного шару 

для формування багатошарових нейронних мереж. Нейромережеві архітектури 

класифікуються на дві конкретні категорії: канали прямої та повторюваної 

мережі. Рекурентні нейронні мережі мають перевагу перед нейронними 

мережами, що передаються вперед, у їх здатності працювати з послідовностями у 

часі. Незважаючи на різні основні принципи, можна показати, що більшість 

архітектур нейронних мереж еквівалентні методам розпізнавання статистичних 

зразків. Для розпізнавання рукописного тексту використовуються кілька типів 

нейронних мереж, такі як: розпізнавання рукописних цифр з використанням 

конволюційної нейронної мережі або розпізнавання рукописних речень з 

використанням двонаправленої довготривалої пам’яті, що повторюються; 

нейромережі з багатовимірною довгостроковою пам’ятю, що повторюються. 

Нейронні мережі (НМ) зазвичай використовуються для побудови системи 

розпізнавання образів з дуже хорошою продуктивністю. Науковий термін 

«штучна нейронна мережа» походить від подібності цих моделей з біологічними 

нейронами. Однією з найкорисніших і найпотужніших особливостей нейронних 

мереж є їх здатність до вивчення та узагальнення набору навчальних даних. 

Нейронні мережі є найбільш зручним типом мереж для вирішення проблем 

розпізнавання рукописних текстів завдяки їх здатності обробляти послідовності. 

Основний компонентом нейронної мережі є штучний нейрон (перцептрон). 
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Складається з процесорного блоку із зваженими входами та виходами. Насправді 

біологічні нейрони отримують сигнали, що підлягають обробці в своєму тілі через 

набір дендритів і надсилають оброблені сигнали до інших нейронів через аксон.  

Аналогічно працює і штучний нейрон. Він має ряд входів, блок обробки, 

один вихід, який може підключатися до декількох інших сусідніх нейронів на 

наступній стадії обробки (наступному рівні), як проілюстровано на рисунку 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Порівняння біологічного (верхній показник) зі штучним нейроном 

(нижній показник) 

й нейрон з штучної нейронної мережі, що складається із  

нейронів, що мають функцію активації (функцію передачі), яка приймає 

значення векторів входів  з  (де  - число входів) і виходів , 

які представляють й вихід бінарного рішення, значення визначаються 

.  

 

2.4.3 Особливості навчання перцептрона 

Нейрон, який класифікує свій вхід на дві вихідні категорії, називається 

перцептроном. Його можна описати наступним чином: 

 

     (2.40) 

 

де  – значення вхідного вектора  поріг децизії, 

пов’язаний з нейроном  де  якщо  і  в іншому випадку. 

Підготовка перцептрона базується на визначеннях відповідних показників та 
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порогових значень. Обробляючи порогове значення нейрона, можна припустити, 

що  це значення входу  для нейрона , також можна 

представити нейрон  поровим відповідно до того, що називається зміщенням .  

З практичних причин, важливо зазначити, що переважна, диференційована 

функція – це гіперболічна дотична функція (tanh), яка випрямлена лінійною 

одиницею і сигмоїдною функцією. Загальним вибором є сигмоїдна функція через 

її нелінійність та похідну природу. 

 

 

Сигмоїдна функція ніколи не може повернути 0 або 1 через свою 

асимптотичну природу. 

 

Рисунок 2.6 – Функція активації сигмоїдів 

 

Хоча рішення бінарної класифікації можна прийняти з виходу сигмоїди, 

наприклад: 

Порогове значення сигмоїдної функції визначає межу рішення бінарного 

класифікатора як гіперплан відповідно до наступного рівняння: 

Оптимальний перцептрон – той, який може лінійно відокремити простір 

задач класифікації. Практичне значення зміщення  зміщує гіперплан вліво і 

вправо на вхідному просторі, а ваги  обертають його. У графічному 

представлені порогове значення перекладає гіперплан, тоді як значення обертають 

його. Цей поріг також повинен бути оновлений під час навчального процесу, а 

також вагові показники. 

Прийняття рішень перцептроном – це побудова гіперпланів, які сприймають 
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навчання як процес переміщення, коли кожна навчальна ціль не буде 

класифікована правильно. Процес навчання починається з випадкових початкових 

показників і коригуються невеликою кількістю кроків, поки необхідні результати 

не формуються за допомогою ітеративного алгоритму навчання. Припустимо, що 

ваги мережі в момент становлять  тоді процес зсуву відповідає за 

переміщення їх невеликою кількістю , так що в момент  значення 

будуть наступними: 

Ще одне припущення – цільовий вихід одиниці перцептрона  є  і 

фактичний вихід є , де  активація вводу. Величина зсуву 

 може бути обчислена з різниці між вихідним  та фактичним виходом 

 одиниці сприйняття. 

Рівняння оновлення значень (2.45) називається правилом навчання 

Perceptron, для якого існують три основні випадки: 

1. Якщо  призводить до , оновлення не потрібно 

для значення  

2. Якщо і , призводить до , це означає, 

що занадто велике, тому потрібно зменшити значення  для випадку 

коли . 

                  (2.46) 

 

3. Якщо і , призводить до , це означає, що 

 занадто мале, тому потрібно збільшити  для випадку . 

 

                  (2.47) 

 

Зміни значень , які необхідно застосовувати неодноразово, для кожного  

 в мережі та для кожного нового етапу навчання. Навчальний процес 

наближається до рішення, коли всі мережеві виходи відповідають цілям для всіх 
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моделей тренувань, тому всі  є нулями. Є два важливих аспекти роботи такої 

мережі: 

1) Мережа повинна вивчити значення (для прийняття рішень) із всіх 

можливих поки ці етапи не будуть класифікловані правильно. 

2) Після навчання мережа повинна мати можливість узагальнити та 

правильно класифікувати тестові приклади, яких вона ніколи не бачила.  

 

2.4.4 Особливості побудови топологій нейронних мереж 

1) Багатошаровий перцептрон (MLP). На входи перцептрона надходять дані 

від інших, попередньо активованих нейронів. Вони утворюють нейронну мережу, 

що складається із шарів взаємно пов’язаних нейронів з різними значеннями, що 

починають формувати вхідний (перший) шар через проміжні шари до виходу 

(останній) шар. Нехай позначає значення кожного нейрона шару , 

надісланого на кожен вхід , який є виходом нейрона  шару . Таким чином, 

можна обчислити вихід (вектор) шару , а саме  шляхом множення вектора 

входів в  на матрицю значень , розглядаючи зміщення як одного із 

вхідних значень і елементарно застосовуючи нелінійну функцію. 

 

Рисунок 2.6 – Ілюстрація  багатошарового перцептрона (MLP) 

Переваги такої організації шарів полягає в обчисленні значень на виході при 

разовій подачі. Нейрони останнього шару MLP - це лінійні двійкові 
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класифікатори, що мають однакові вхідні характеристики. Тому MLP з декількома 

виходами являються класифікатором багатокласності. Вихідні ймовірності можна 

отримати, застосувавши функцію softmax замість сигмоїдної функції на 

вихідному (останньому) шарі.  

З одним одношаровим перцептроном неможливо впоратися з нелінійно 

відокремленими проблемами. Однак багатошарові перцептрони (MLP) здатні 

впоратися з нелінійно-роздільними проблемами. 

2) Одношаровий перцептрон. Представляє мережу, яка складається з одного 

шару, до якого застосовуються алгоритми навчання (рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 – Ілюстрація одношарового перцептрона (MLP) 

Навчання мережі, яка базується на одношаровому перцептроні, регулюється 

його значеннями  при умові мінімізації SSE.  

 

Якщо функція для передачі інформації до вихідних нейронів являє собою 

, а активації попереднього шару  нейронів це , тоді виходи 

. 

 схема навчання. Для навчання одношарових перцептронів 

необхідне оновлення значень, що базується на різних алгоритмах. При цьому чим 

меньший рівень помилки, тим краще . Помилка виводу 
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 на одиниці j являє собою різницю між цільовим виходом  на одиниці 

 та одиничним виходом . 

3) Навчання нейронної мережі шляхом зворотного поширення. Навчання 

багатошарової мережі спрямоване на коригування мережевих значень  для 

кожного шару , що мінімізує витрати на виході (функція помилка перехресної 

ентропії). Однак, помилки на кожному проміжному шарі невід’ємні, і при цьому 

оновлення значень відбувається за наступною формулою: 

 

                                 .                (2.51) 

У функції виводу вихідних помилок є лише  

заключного шару . Тим часом, результати остаточного шару залежатимуть від 

усіх попередніх значень, і алгоритм навчання також їх коригуватиме шляхом 

зворотнього розповсюдження помилок на кожному із шарів та одночасного 

оновлення параметрів на кожному шарі. 

 

2.4.5 Конволюційні нейронні мережі 

Конволюційні нейронні мережі мають однакову структуру з однією істотною 

різницею – вони не повністю взаємопов’язані між собою (від одного шару до 

іншого). Традиційна структура конволюційної нейронної мережі складається з 

чотирьох основних операцій (рисунок 2.8). 

 

Рисунок 2.8 – Приклад ілюстрації конволюційної нейронної мережі 

1. Згортковість – спрямована на вивчення особливостей вхідного зображення, 
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зберігаючи просторову залежність між пікселями. 

2. Нелінійність – застосовується на пікселях, замінюючи всі негативні 

значення на площині на нуль. 

3. Підрізування (підбір значень) – просторове об’єднання зменшує 

розмірність кожної характеристики карти, але зберігає найважливішу інформацію. 

4. Класифікація – це традиційний багатошаровий перцептор, який 

використовує функцію активації софтмаксу у вихідному шарі. 

Процес навчання в мережі використовує алгоритм градієнта зворотнього 

поширення. Конволюційні нейронні мережі отримали широкого застосування в 

комп’ютерних мережах через їхні високі результати в різних складних завданнях, 

таких як розпізнавання об’єктів, сегментація зображень, визнання мови. Вони 

також використовуються для розпізнавання рукописних цифр та для 

розпізнавання цілого рукописного тексту (речення). 
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3 РОЗРОБКА СТРУКТУРИ І ФУНКЦІЙ СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ З 

ВИКОРИСТАННЯМ РОЗПІЗНАВАННЯ РУКОПИСНИХ СИМВОЛІВ 

 

3.1  Визначення функцій системи тестування. 

 

Масове впровадження тестування знань в навчальний процес сформувало 

розуміння необхідності створення і застосування комп’ютерних систем 

тестування знань. Це обумовлено з одного боку зниженням трудомісткості при 

проведенні тестувань в порівнянні з традиційними методами бланкового 

тестування, а з іншого боку підвищенням надійності і об’єктивності результатів 

тестування. Тестування як одна з форм атестації є процедуру, що дозволяє 

об’єктивно для кожного учня встановити рівень: теоретичних знань, 

інтелектуальних умінь, практичних навичок. Зараз існує багато систем тестування 

і кожна з них має свої функціональні можливості. Але незважаючи на це у 

більшості випадків всі вони володіють деякими спільними функціями, такими як: 

створення і редагування тестів, встановлення часових обмежень в тесті, 

визначення дати початку і закінчення тестування, налаштування оцінювання 

результатів. В нашому випадку плануеться покращити роботу цих систем за 

допомогою  створення та впровадження нової функції яка могла б розпізнавати 

рукописні символи. За допомогою неї, системи будуть розпізнавати ті символи 

якими студет помічав свої відповіді на листку з тестовими завданнями. Для 

створення функції розпізнавання буде використовуватися метод штучних 

нейронних мереж. 

 

3.2 Визначення рукописних об’єктів тесту. 

 

При розпізнаванні об’єктів часто виникає ситуація коли однією з важливих 

речей які потрібно зробити це визначити які саме символи необхідно 

розпізнавати. Зазвичай студенти стараються використовувати такі символи якими 

було б зручно помічати відповіді на тестовому бланку і цими символами можуть 
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бути галочки, обведення кружечками, підкреслення лініями. Тому саме ці 

символи будуть розпізнаватися за допомогою згорткової нейронної мережі. Тепер 

давайте розберемося з тим як все ж вони насправді виглядають. Нижче наведені 

приклади того як позначають відповіді на тестові завдання за допомогою цих 

символів. 

 

Рисунок 3.1 – Приклад вибору відповіді за допомогою галички   

Цей символ позначає підтвердження, згоду, пройдену перевірку. Наприклад, 

«так, перевірено», «так, правильна відповідь», тощо.  

 

Рисунок 3.2 – Приклад вибору відповіді за допомогою обведення кружечком 

У тестових бланках такий символ зазвичай використовують для позначення 

відповіді. 

 

Рисунок 3.3 – Приклад вибору відповіді за допомогою підкреслення 

Символ такого виду не так часто використовують для позначення відповідей 

порівнянно з двома попередніми.  

Отже розпізнавання таких сімвлов є нашим завданням, для вирішення якої 

будуть використовуватися згорткові нейронні мережі. 
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3.3 Розробка бланку теста. 

 

У цьому розділі буде розповідатися про розроблений бланк з тестами та 

процес його створення. Створений бланк складається з QR коду, поля де потрібно 

написати прізвище імя побатькові, та 9 тестових завдань. QR-код це матричний 

код у двовимірному вигляді. Його структура складаеться з трьох квадратів в 

кутках зображення і менших синхронізувальних квадратів по всьому коду. Такий 

вигляд дозволяє нормалізувати розмір зображення та його орієнтацію. Основна 

перевага цього коду, в тому що він легко розпізнається сканувальним 

обладнанням, в тому числі і фотокамерою мобільного телефону. Саме тому цей 

код буде використано для створення бланку. У розділі наводяться структурні 

елементи з яких складається бланк. Перед початком розробки бланку на етапі 

планування тесту потрібно було створити його так званий макет, в якому 

визначаються шрифти, колір, геометричне розміщення QR кода, завдань, варіантів 

відповідей в бланці. Так як шрифт завдання повинен бути великим, яскравим, 

легко читаним я вирішив ісползовать шрифт Times New Roman і встановити 

розмір 12 для всього тексту, а самі питання виділити напівжирним шрифтом, це 

дозволяє студенту відразу відрізнити питання від відповіді. Відповіді в завданні 

було вирішено кодувати цифрами, що до усього тексту, то він пишеться 

друкованими літерами бо вони зручні для сприйняття. Текст займає всю ширину 

аркуша зліва відстань від тексту має 3 см, з права 1,5 см, з низу 1 см, зверху  2 см, 

а відповіді розташовуються в стовпчик щодо самих питань, сам колір тексту буде 

чорний. Таким чином завдання краще сприймається і оцінюється учнями. Тести 

будуть розташовуватися на одній сторінці. Так само для тексту використовуються 

аркуш формату А4, і на одній сторінці розташовувати не більше дев’яти тестів. На 

бланці в лівому кутку знаходиться сам QR код, а далі знизу розташовується назва 

тесту і після нього йде поле для  написання свого імені, тоді наступними йдуть 

самі тестові питання. На рисунку 3.4 – зображен готовий бланк тесту. 

 

 



49 

 

Рисунок 3.4 – Розроблений бланк тесту 

 

3.4 Вибір структури і параметрів нейронної мережі. 

 

Перший крок, який потрібно було зробити що б створити алгоритм на основі 

згортальних нейронних мереж  це визначитися з тим яку структуру вона матиме і 

які неї будуть параметри. Згорткова нейронна мережа складається з різних видів 

шарів: згорткові, підвибірічні і шари звичайної нейронної мережі а саме 

персептрона. Перші два типи шарів, чергуючись між собою, і тим самим 

формують вхідний вектор ознак для багатошарового персептрона. 

Згортковий шар являє собою набір карт, у кожної карти є синаптическое 

ядро. Ядро це фільтр або вікно, яке рухається по зображенню і класифікує ознаки 

об’єктів. Наприклад, якщо мережа навчали на множині символів, то одне з ядер 



50 

могло б в процесі навчання видавати найбільший сигнал в області літери, інше 

ядро могло б виявляти інші ознаки. Формула шару: 

                                                        (3.1) 

(w,h)  – обчислюється розмір сверточное карти, mW – ширина попередньої 

карти, mH – висота попередньої карти, kW – ширина ядра, kH – висота ядра. 

Підвибіричний шар також, як і згортковий має карти. Мета шару зменшення 

розмірності карт. Фільтрація вже непотрібних деталей допомагає не 

перенавчатися. У процесі сканування ядром підвибірочного шару карти 

попереднього шару, скануюче ядро не перетинається на відміну від згорткового 

шару. Функція активації шару – RelU.  

Останній з типів шарів це шар звичайного багатошарового персептрона. 

Мета цього шару це класифікація, моделювання складної нелінійної функції, 

оптимізуючи яку, поліпшується якість розпізнавання. Обчислення значень 

нейрона можна описати формулою: 

 

                                                                         (3.2) 

карта ознак,  функція активації, коефіцієнти зсуву шару l, 

матриця вагових коефіцієнтів шару. У моїй нейронної мережі буде 

використовуватися структура з певною кількістю параметрів, яка виглядає 

наступним чином. Слід зауважити, що послідовне застосування згортки і 

підвибірки призводить до так називемого підвищенню рівня ознак: якщо перший 

шар витягує локальні ознаки з областей зображення, то наступні шари витягують 

загальні ознаки, які називаються ознаками високого порядку. На рисунку 3.5 

показана мережа згортки, що реалізує розпізнавання вхідного зображень. 

Розглянемо її архітектуру, особливості функціонування та параметричне опис. 
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Рисунок 3.5 – Структура згорткової нейронної мережі розпізнавання рукописних 

символів тесту 

На теоретико-множинному рівні модель згорткової нейронної мережі 

представлена у вигляді кортежу: 

 

      (3.3) 

 

де  – кількість шарів в нейронної мережі;  – номер шару;  

кількість карт ознак у  – вагові коефіцієнти шарів відповідно, 

– функція активації нейрона  шару,  шарів відповідно;  кількість 

нейронів в останньому шарі нейронної мережі; матриця вагових коефіцієнтів 

у вихідному шарі; – функція активації нейронів вихідного шару. 

Дана модель виявляє та упорядковує основні абстракції нейронної мережі як 

об’єкта проектування, але вона не відображає поведінковий (функціональний) 

аспект елементів нейронної мережі. 

 

3.5 Алгоритм обробки бланку тесту. 

 

У цьому розділі буде представлений алгоритм, здатний розпізнавати бланк 

тесту. Спосіб який був обраний для навчання нейронної мережі називається 

навчання з учителем. У цьому способі присутній учитель, який подає на вхід 

нейронної мережі образи, проводиться порівняння результуючих виходів з 
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необхідними, а потім відбувається настройка ваг мережі таким чином, щоб 

зменшити відмінності. Спочатку подається на вхід зображення з текстом, який 

був перекладений в електронний вигляд. Потім йде етап попередньої обробки, в 

результаті якого відбувається підготовка зображення до розпізнавання. Для 

початку до зображення застосовується медіанний фільтр, в результаті якого 

мінімізується шум, змащуються гострі краї букв. Далі використовується 

монохромний фільтр, в результаті якого межі букв чітко фіксуються, а так само 

відбувається бінаризація зображення, це процес при якому кольорове зображення 

або градація сірого перекладається в чорно-біле. Після попередньої обробки 

починається процес сегментації зображення, тобто процес розбиття тексту на 

символи.  

Для початку визначається середнє значення відстані між символами. Далі 

відбувається процес розподілу зображення на рядки, шляхом знаходження білих 

смуг повної ширини. Потім, усі смуги діляться на слова, шляхом знаходження 

білих смуг певної ширини. І, нарешті, останнім етапом сегментації є розбиття слів 

на символи. Далі починається безпосередньо процес розпізнавання. І збережений 

результат трансформується в матрицю, що містить тільки нульові і поодинокі 

елементи. Нульові елементи відповідають точкам образу темного кольору, а 

одиничні білому фону. При розпізнаванні зображення кожного пікселя дається 

вхідне значення 0 або 1 в залежності від інтенсивності кольору пікселя. Далі для 

кожного нейрона відбувається процес множення ваги на вхідне значення. Пізніше 

результат ваг передаються на суматор, де для кожного нейрона визначається сума 

ваг. Наступним кроком буде пошук символу і його класифікація до одного з трьох 

класів, потім йде виділеніе тієї області біля якої був поставлений символ, і 

ідентифікує її як відповідь на тестове питання. Після цього інформація про 

відповіді порівнюється з відповідями які були взяті зі створеної бази даних. І 

останнім етапом буде підрахунок кількості правильних відповідей і визначення 

оцінки за тест. 
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ВИСНОВКИ 

 

Розглянуто основні методи та програмні засоби, які виконують розпізнавання 

символів. Виокремлено загальну проблему недостатньої достовірності процесу 

розпізнавання символів на основі існуючого програмного забезпечення. 

Описано алгоритм розпізнавання рукописного тексту, та всі головні 

особливості, переваги та недоліки, які існують та можуть бути покращені. 

Запропоновано використовувати метод розпізнавання символів заснований 

на використанні нейронних мереж. 

Досліджено основні особливості побудови нейронних мереж, а також 

особливості організації процесу зчитування даних, процес навчання перцептронів, 

та проблеми, з якими стикаються дослідники.  

Досліджено систему обробки рукописного тексту з використанням 

нейронних мереж. Попередння обробка включає в себе бінаризацію, пошук 

текстової області, подальшу обробку (коригування фону, сегментацію ліній, 

реконструкцію символів та обробку шумів). 

Описано логічну модель розпізнавання літер реалізовану за допомогою 

згорткової нейронної мережі, що може бути впроваджена в системи тестування.  
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