
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  

З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

ЗА 2021 РІК 

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

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

доцент кафедри криміналістики. 

Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Автоматична 

і нечітка класифікація символьних даних в цифрових зображеннях текстової 

інформації  та можливість їх застосування в судовій експертизі», 0,75 друк. арк. 

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

«Автоматична і нечітка класифікація символьних даних в цифрових зображеннях 

текстової інформації  та можливість їх застосування в судовій експертизі», 1,1 

друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: опубліковано 2 наукові статті, 1 

тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів науково-дослідної роботи  

Розглянуті сучасні методи класифікації, які застосовуються при обробці і 

стиску файлів з бітональним зображенням тексту, а також зображень які отримані 

шляхом скануванням або цифровим фотографуванням. Представлена імовірнісна 

модель шумів сканування і друку, які деформують зображення тексту, а засновані 

на цій моделі алгоритми статистичного аналізу і нечіткої класифікації 

вертикальних елементів рядка дозволяють отримати кращу ступінь стиснення.  

Окрема увага звертається на заходи які використовують відмінності в 

зображеннях двох окремих символів, які виділяються з зображення тексту. Для 

відомих на сьогоднішній день алгоритмів класифікації, включаючи добре відомий 

алгоритм JB2, наведені кількісні характеристики класифікації – це кількість класів, 

які були отримані та сформовані алгоритмами для обробки зображень тексту різної 

структури. Розглянуті методи прискорення роботи алгоритмів, що класифікують 

зображення символів, а також методи, які покращують зручність читання та якість 

відновленого зображення тексту. Це дає можливість проводити дослідження 

графічних символів в зображенні тексту та розглянути можливість застосовування 

алгоритмів статистичного аналізу і класифікації в судовій експертизі. 
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8. Участь у конференціях, семінарах: прийняв участь у наступних науково-

практичних конференціях та семінарах: 

1.  Digital International Criminalists Congress «Conditions of Teaching Criminalistics 

and Forensic Sciences at Universities» 28 May 2021, Ukraine,  Kharkiv. 

2. III International Scientific and Practical Conference «Topical issues of modern 

science, society and education» 3-5 October 2021, Ukraine,  Kharkiv.   

3. IV International Scientific and Practical Conference «International scientific 

innovations in human life» 20-22 October 2021, Manchester, United Kingdom. 

4. III International Scientific and Practical Conference «Innovations and prospects of 

world science» 4-6 November 2021, Vancouver, Canada. 

9. Видавнича діяльність у 2021 р.: 

Наукові статті:  

1. Ломоносов Ю. В. Алгоритм компресії зображення тексту на основі нечіткої 

класифікації вертикальних елементів рядку // International scientific innovations in 

human life. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. 

Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2021. Pp. 171-181. (0,4 

друк. арк.) 

2. Ломоносов Ю. В. Проблеми цифрового перетворення і автоматичного 

розпізнавання зображення тексту // Innovations and prospects of world science. 

Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. Perfect 

Publishing. Vancouver, Canada. 2021. Pp. 284-293. (0,4 друк. арк.) 

Тези доповідей та наукових повідомлень:  

1. Ломоносов Ю. В. Імовірнісна модель обробки зображення тексту // Topical issues 

of modern science, society and education. Proceedings of the 3rd International 

scientific and practical conference. SPC ―Sci-conf.com.ua‖. Kharkiv, Ukraine. 2021. 

Pp. 288-295. (0,3 друк. арк.) 

 

        Доцент    Ломоносов Ю. В.  

  

Затверджено на засіданні кафедри  криміналістики 

(протокол №      від               2021 р.) 

Зав. лабораторією        Дуднікова І.Є. 


