
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  

З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

ЗА 2017 РІК 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові: Ломоносов Юрій Вячеславович. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри криміналістики. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Використання автоматичної та нечіткої класифікації символів для обробки цифрових 

зображень тексту та можливість їх застосування в судової експертизі», 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 

«Використання автоматичної та нечіткої класифікації символів для обробки цифрових 

зображень тексту та можливість їх застосування в судової експертизі», 2,5 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: опубліковано розділ колективної 

монографії, 1 наукова стаття, 2 тез наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів науково-дослідної роботи полягає у  

досконаленні методів класифікації, що застосовуються при стисненні файлу з 

бітональний зображенням тексту, отриманим скануванням або цифровим 

фотографуванням. Особлива увага звертається на використовувані при цьому заходи 

відмінності двох зображень символів, виділених з зображення тексту. Для відомих на 

сьогоднішній день алгоритмів класифікації, включаючи добре відомий алгоритм JB2, 

наведені кількісні характеристики класифікації - число класів, одержуваних цими 

алгоритмами для зображення стандартної сторінки тексту. Чим менше це число, тим 

якість класифікації вважається вище, так як дає краще стиснення файлу із зображенням 

тексту. Розглянуто також методи прискорення роботи алгоритмів, що класифікують 

зображення символів, і підвищення зручності читання відновленого після стиснення 

зображення тексту. Це дає можливість проводити дослідження графічних символів в 

зображенні тексту та розглянути можливість застосовування алгоритмів статистичного 

аналізу і класифікації в судовій експертизі. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: прочитав лекції та провів 

практичні заняття на курсах підвищення кваліфікації для практичних робітників в 

інституті підвищення кваліфікації працівників Служби Безпеки України при 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.  
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8. Участь у конференціях, семінарах: прийняв участь у наступних науково-

практичних конференціях та семінарах: 

1. ІХ Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы 

развития ИТ-индустрии», 20-21 апреля 2017 г., г. Харьков, ХНЭУ им. Семена Кузнеця. 

2. Круглий стіл «З нагоди 100-річчя від дня народження професора                            

М. В. Салтевського, 30 жовтня 2017 р., м. Харків.  

3.  Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні 

питання сучасної науки» 5 квітня 2017 року, м. Бережани Тернопільська обл. 

9.Видавнича діяльність у 2017 р.: 

Монографії: 

1. Ломоносов Ю. В. Інформаційні технології: проблеми та перспективи: монографія 

/ Розділ 27. Методы повышения качества классификации символов при обработке 

текстовых изображений. / за заг. ред. В. С. Пономаренка. – Х.: Вид. Рожко С. Г., 2017. – 

С. 418 – 433. (1,0 друк. арк.). 

Наукові статті:  

1) Ломоносов Ю. В. Сжатие реалистичных изображений на основе сегментации и 

контуризации информативных областей / Актуальні питання сучасної науки: матер. 

Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. м. Бережани, Тернопільської області, 2017. – Вип. 1. 

– С. 218-236  (1,2 друк. арк.). 

2) Тези доповідей та наукових повідомлень:  

1) Ломоносов Ю. В. Анализ методов классификации символов при обработке 

изображения текста / Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії:   матер. міжнар. 

наук.-практ. конф., (20–21 квітня 2017 р., м. Харків). – Х.: ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 

2017. – С. 91 (0,1 друк. арк.).  

2) Ломоносов Ю.В. Ідентифікація та розташування IP-адрес /  З нагоди 100-річчя від 

дня народження професора М. В. Салтевського: матер. кругл. столу (30 жовтня 2017 р., 

м. Харків). – Х.: Право, 2017. – С.62-64 (0,2 друк. арк.). 

Доцент     Ю. В. Ломоносов  

  

Затверджено на засіданні кафедри  криміналістики 

(протокол № 5 від 08.12.2017 р.) 

Зав. лабораторією Дуднікова І.Є. 


