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Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра: 71 с., 14 рис.,
2 табл., 3 додатки, 21 джерела.
Об’єкт дослідження – процес обробки зображень.
Предмет дослідження – методи автоматичної обробки зображень.
Мета роботи – розробити програму для автоматизованої обробки
зображень на основі заданих параметрів та реалізувати можливість 
ідентифікації виразів обличчя на статичних фотографіях.
Метод дослідження – методи емпіричного дослідження, які дозволяють
провести порівняльний аналіз існуючих моделей, алгоритмів та підходів до
автоматичної обробки зображень на основі згорткової нейронної мережі і
машиної підтримки для класифікації емоцій; оптимізації, що використовуються
при пошуку оптимального розташування точок для аналізу виразів обличчя;
математичної статистики для визначення статистичної залежності між 
наборами
даних, що одержані під час аналізу фотографії та методи процедурного
програмування.
Розділ 1. Аналіз публікацій, що стосується об’єкта та предмета
дослідження, та теоретичних аспектів існуючих методів автоматичної обробки
зображень, концепції та алгоритми виділення контурів частин обличчя.
Розділ 2. Аналіз практичної реалізації автоматичної обробки зображень,
що можуть бути застосовані для аналізу статичних фотографій людських
обличь: порівняння програм-аналогів та доступних програмних засобів.
Розділ 3. Програмна реалізація розроблених алгоритмів для аналізу
людських обличь на предмет ідентифікації основних типів емоцій: математичні
розрахунки та алгоритми, що лягли в основу розробки програмного продукту,
структура, функції, приклади роботи програми.
Розділ 4. Охорона праці.
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ABSTRACT
Explanatory note to the graduate work of bachelor: 71 p., 16 fig., 2 tab., 3
applications, 21 source.
The object of study is the process of image processing.
The subject of research is the methods of automatic image processing.
The purpose of the work is to develop a program for automated image
processing based on the specified parameters and to realize the possibility of
identifying facial expressions in static photos.
Research method are empirical research methods that allowed for a comparative
analysis of existing models, algorithms and approaches to automatic image 



processing
based on convolutional neural networks and a support machine for classifying
emotions; optimizations that were used when searching for the optimal location of
points for analyzing facial expressions; mathematical statistics to determine the
statistical relationship between the data sets obtained by analyzing photos; procedural
programming used to implement the application of the analysis of human emotions.
In first paragraph analysis of the theoretical aspects of the existing methods of
automatic image processing, concepts and methods for the selection of the contours 
of parts of the face.
In second paragraph analysis of the practical implementation of automatic
image processing, which can be applied to the analysis of static photographs of 
human faces: comparison of similar software and available software.
In third paragraph software implementation of the developed algorithms for the
analysis of human faces for the identification of the main types of emotions:
mathematical calculations and algorithms that formed the basis for software
development, structure, functions, examples of the program.

Keywords: CONVERTIBLE NEURAL NETWORKS, EMOTION
IDENTIFICATION, FACE EXPRESSION RECOGNITION.


