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РЕФЕРАТ

      Обсяг роботи складає 92 сторінок друкованого тексту, 43 рисунків, 7
таблиць, список використаної літератури на 13 назву.
      Метою роботи є оптимізація процесу розпізнавання конопляних полів в
системах комп’ютерного зору.
      Було сформовано практичну проблему, а саме для виконання процесу
розпізнавання конопляних полів витрачалося багато ресурсів: час, пальне та
людські трудові години.
      Було виконано аналіз методів і моделей розпізнавання образів на основі
моделі глибокого навчання, аналіз сучасних архітектури глибинних
нейронних мереж для класифікації зображень.
      Визначено функціональні вимоги до моделі, сформовано вимоги до
апаратного забезпечення, проведено обґрунтування вибору архітектури
нейронної мережі, виконано аналіз і синтез існуючих моделей класифікації,
проведено аналіз методів обробки зображень для розроблюваної моделі,
спроектовано функціональні модулі моделі глибокого навчання для
розпізнавання, виконано опис інформаційного забезпечення моделі,
проведено обґрунтування вибору інструментарію програмної реалізації для
моделі. Було розроблена модель глибокого навчання, на основі синтезу
існуючих моделей ResNet та Inception v3.
      Розроблено програмну реалізацію розробленої моделі глибокого
навчання за допомогою засобів мови Python, фремйворків Keras та
Tensorflow. В результаті проведених експериментальних досліджень було
визначено, шо синтезувавши моделі між собою, вони надають ефект
зменшення навантаження апаратного забезпечення, ніж використання
моделей окремо.
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ABSTRACT

The volume of work is 92 pages of printed text, 43 figures, 7 tables, a list of
used literature with 13 titles.
The purpose of this work is to optimize the process of recognition of hemp
fields in computer vision systems.
A practical problem has been created, namely, that many resources have
been spent in the process of identifying hemp fields: time, fuel and man-hours.
An analysis of image recognition methods and models was performed based
on a deep learning model, an analysis of modern deep neural network architectures
for image classification.



Functional requirements for the model are defined, requirements for
hardware are formed, justification of the choice of neural network architecture is
made, analysis and synthesis of existing classification models is performed,
analysis of image processing methods for the developed model is carried out,
development and description of the architecture of the developing model is carried
out, design of the functional model is elaborated for recognition, the description of
model information support is made, the justification of the choice of the software
of implementation of the software is made for the model. A deep learning model
was developed based on a synthesis of existing ResNet and Inception v3 models.
The software implementation of the developed deep learning model using
Python, Keras and Tensorflow frameworks has been developed. As a result of the
experimental studies, it was determined that by synthesizing models with each
other, they have the effect of reducing the load on the hardware than using the
models separately.
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