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                                                   РЕФЕРАТ

   Магістерська атестаційна робота містить: 85 с., 3 розділи, 46 рис., 3
табл., 2 додатокb, 30 джерел.
   Об'єктом дослідження є процеси автоматизованого обліку технологічних
операцій кар’єрного автотранспорту.
    Предмет досліджень: модель і алгоритми автоматичного розпізнавання
цифрових зображень кар’єрних автосамоскидів в місцях розвантаження і
розрахунку кількості відвантажень.
    У роботі використані узагальнюючий аналіз сучасних літературних джерел,
методи побудови нейронних мереж, математичний апарат нейронних мереж,
методи оптимізації навчання нейронної мережі.
    З метою підвищення якості роботи диспетчерської на території підприємства
створюється система відеоспостереження за технологічними операціями. Проте
при збільшені виробничі потужності підприємства відбувається значний ріст
працівників які відповідають просто за облік технологічних операцій. Постає
необхідність автоматизації цього процесу, оскільки це суттєво зменшує 
кількість помилок при обліку, кількості персоналу та фінансування на його 
утримання.
   Задачею даної роботи є створення автоматизованої системи розпізнавання
кар’єрних автосамоскидів шляхом використання інфраструктури системи
відеоспостереження.
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                                                          ABSTRACT

     Master's attestation work contains: 85 p., 3 chapters, 46 figures, 3 tables,
2 appendix, 30 sources.
    The object of the research is the processes of automated accounting of
technological operations of the quarry motor transport.
   Subject of research: model and algorithms of automatic recognition of digital
images of dump trucks in places of unloading and calculation of the number of 
shipment.
   The paper uses a general analysis of modern literary sources, methods of
constructing neural networks, mathematical apparatus of neural networks, methods 
for optimizing neural network training.
    In order to improve the quality of the control room on the territory of the enterprise
a system of video surveillance for technological operations is created. However, with
increased production capacity of the enterprise, there is a significant increase in the
number of employees who are simply responsible for accounting for technological
operations. There is a need to automate this process, since it significantly reduces the
number of errors in accounting, the number of staff and funding for its maintenance.  
The task of this work is to create an automated system for identifying dump trucks 
using the infrastructure of the video surveillance system.
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