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РЕФЕРАТ

      Обсяг роботи складає 85 сторінки, 35 рисунків, 10 таблиць, 12
використаних джерел, 2 додатки.
     Метою роботи є підвищення точності визначення вільних місць
шляхом розробки методу пошуку вільних місць в середовищі, що динамічно
змінюється, на основі Deep Learning.
    Було сформовано практичну проблему, а саме часові затрати та
складність визначення наявності вільних місць у середовищах, що динамічно
змінюються.
     Було виконано аналіз існуючих моделей і алгоритмів Deep Learning в
задачах розпізнавання об’єктів, проведено аналіз сучасних програмних
засобів та бібліотек, що використовуються в задачах розпізнавання об’єктів,
проведено оцінку точності існуючих методів і засобів розпізнавання об’єктів
на основі Deep Learning.
    Визначено функціональні вимоги до методу, проведено розробку
математичної моделі процесу розпізнавання вільних місць на основі Deep
Learning, проведено розробку методу, проаналізовано особливості
функціонування розробленого методу, розроблено модель функцій та
модулів програмного забезпечення методу розпізнавання вільних місць. Було
розроблено метод, на основі поєднання Deep Learning моделей Mask R-CNN
та YOLO.
    Проведено програмну реалізацію розробленого методу за допомогою
засобів мови Python, фреймворків Keras та Tensorflow та використання
Google Cloud деплоїнгу. В результаті проведених експериментальних
досліджень було встановлено, що скомбінувавши методи між собою, вони
надають ефект уточнення результатів один одного, а отже, надає результати
точніші, ніж результати використання методів окремо.

PYTHON, DEEP LEARNING, TENSORFLOW, KERAS, NUMPY, GOOGLE
CLOUD, YOLO, MASK R-CNN, FRAMEWORK

ABSTRACT

     The work contains 85 pages of main text, 35 figures, 10 tables, 12 references
and 2 appendixes.
    The purpose of the work is to improve the accuracy of free spaces
identification be developing a method of finding free spaces in a dynamic
environment based on Deep Learning.
      An analysis of existing Deep Learning models and algorithms for Object
Recognition tasks resolving performed, an analysis of modern software and
libraries used in Object Recognition tasks performed. In addition, assessment of
the accuracy of existing Deep Learning object recognition methods and tools
performed.



     Functional requirements for the method are determined, mathematical model
of the free spaces recognition process is developed, peculiarities of functioning of
the developed method are analyzed, model of functions and software for the
method realization of free spaces recognition was developed. Method developed
according to combination of Deep Learning models such as Mask R-CNN and
YOLO.
    The developed method was implemented using Python tools, Keras and
Tensorflow frameworks and using Google Cloud Deployment. As a result of the
experimental studies, it was found that combining two methods with each other
brings the effect of refining the results, and therefore, the results are more accurate
than the results of using the methods separately.
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