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У РАСПАЗНАВАНШ ВОБРАЗАУ БЕЛАРУСК1Я ВУЧОНЫЯ 
НА ПЕРАДАВЫХ ПА31ЦЫЯХ 

Сярод новых щфармацыйных тэхналогш, яюя першым! названы у якасщ прыярытэтау у 
Праграме сацыяльна-эканам1чнага развщця Беларус! на 2001—2005 гг., адно з важнейшых 
месцау на сучасным этапе належыць, безумоуна, распазнаванню вобразау i анал!зу граф!чных 
выяу. Нездарма ж ва yciM свеце i у суседняй Pacii гэтаму вядучаму напрамку юбернетыю i 
щфарматыю надаецца вялжая увага як з боку навую, так i прамысловасщ. Напрыклад, тoлькi 
у РАН названыя праблемы вырашаюцца намаганням! дзесяткау НД1, сярод яюх таюя вядо-
мыя, як Вьинчальны цэнтр, 1нстытут сютэм апрацоую вщарысау, установы Аддзялення 
щфарматыю, вьипчальнай тэхшю i аутаматызацьн РАН, што знаходзяцца у Маскве, Санкт-
Пецярбургу, Екацярынбургу, HaBaci6ipcKy, Уладз1вастоку, 1нстытут радыётэхнта i элек-
трон!ю, Навуковы савет па комплекснай праблеме «Клбернетыка», 1нстытут праблем перада-
чы щфармацьй. Таму i не здзгуляешся, кал! сродю масавай щфармацьй сцвярджаюць, што 
прамысловасщ Hi адной кращы не удасца выйсщ на сусветны узровень без шырокага выка-
рыстання дасягненняу у гэтай галще i шшых щфармацыйных тэхналопях. Toe ж самае, не-
сумненна, можна сказаць адносна перспектыу развщця беларусюх прамысловасщ, навую i 
щавацыйнай пал1тыю. 

Прыкладау выкарыстання вышкау даследаванняу у распазнаванш вобразау i апрацоуцы 
вщарысау багата. Назваць ix усе проста немагчыма у каротюм артыкуле. Тэта тэхшчная i ме-
дыцынская дыягностыка, геалапчная разведка, картаграф1я, машторынг у экалогп, сютэмы 
аутаматычнай расшыфроую электракардыяграм i кругласутачнага кантролю дзейнасщ сэрца, 
аператыунай дактыласкашчнай экспертызы i шшых крымщалютычных праблем, аутама-
тычнай щэнтыф1кацьп л1тар, л1чбау, cimanay, прадметау, жывых icTOT, вщарысау ракавых i 
шшых хворых клетак, храмасом, крывяных цельцау, увогуле, разнастайных з'яу, працэсау, 
сггуацый у розных сферах чалавечай дзейнасщ, а таксама робаты, здольныя распазнаваць 
вщарысы навакольных прадметау. 

У распазнаванш вобразау i апрацоуцы вщарысау — гэтай ушкальнай навуковай галще — 
найноушыя дасягненш матэматыю, ф1з1ю, камп'ютэрных навук, мехатрошю, лщгвютыю, 
ГIcixaлoгii могуць аператыуна наюроувацца на вырашэнне паусядзённых практычных задач. 

У гэтым мог пераканацца кожны удзельшк Шостай м1жнароднай канферэнцьп «Распаз-
наванне вобразау i апрацоука щфармацьй» (PRIP'2001), што праходзша у М1нску 15—17 мая з 
удзелам спецыялютау 8 KpaiH свету: Pacii, Германи, 1талп, Польшчы, Укращы, Лпвы, Тайваня 
(Кггай), Беларусь 

Падрыхтоукай i правядзеннем канферэнцьп юравал1 яе старшыня праф. С. Абламейка 
(ITK НАН Беларуа), сустаршыня — праф. Е. Солдэк (Польшча), старшыня аргкампэта Г. Апа-
рын (ITK НАН Беларуа). М1жнародны праграмны кампэт уключау вучоных 19 KpaiH, што 
перавышае паказчык аналапчнай канферэнцьп двухгадовай даунасщ. Тэта яшчэ адно свед-
чанне аутарытэту i прызнання укладу беларусюх навукоуцау у распрацоуцы дадзенай праб-
лематыю. 

Да пачатку канферэнцьп бьии надрукаваны яе асноуныя матэрыялы у двух тамах агуль-
ным аб'емам болыи 500 е., адзщ з яюх выдадзены у Шчэщне, а друп — у MiHCKy. Рэдактары 
абодвух тамоу, яюя надрукаваны на англшекай мове, вучоныя з Беларус1 i Польшчы С. Абла-
мейка, Г. Апарын, Е. Солдэк, У. Шмярко. 

Канферэнцыя працавала у ITK. На яе адкрыцщ з уступным словам выстушу генеральны 
дырэктар НДА «Клбернетыка» акадэмж В. Танаеу. Ён расказау аб асабл1васцях аргашзацьи 
PRIP'2001, дасягненнях у названым наюрунку, аб будучым выкарыстанш для распазнавання i 
апрацоую вщарысау супер-ЭВМ. Афщыйным1 аргашзатарам! канферэнцьп выступил 1нстытут 
тэхшчнай юбернетыю НАН Беларуа, Тнстытут камп'ютэрных навук i щфармацыйных сютэм 
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Шчэцшскага тэхшчнага ушверсггэта (Польшча), Беларуская асацыяцыя па анал1зе i распазна-
ванш вщарысау (БААРВ) пры удзеле БДУ, БДУ1Р. Фшансавую падтрымку аказал1 Беларуси 
рэспублжансю фонд фундаментальных даследаванняу, М1жнародная асацыяцыя па распазна-
ванн! вобразау (IAPR), якая прьипчвае м1нскую канферэнцыю да свак важнейшых мерапрыем-
ствау, а таксама М1жнародная асацыяцыя для падтрымю кааперацьн вучоных KpaiH былога 
СССР (INTAS). 

В. Танаеу асобна падкрэашу той факт, што PRIP'2001 з'яуляецца юбшейнай, бо з часу 
правядзення 1-га падобнага навуковага форуму прайшло роуна 10 гадоу. 3 гэтай нагоды гру-
пай вядучых вучоных з Беларуа i Польшчы падрыхтаваны спецыяльны даклад. 

В. Танаеу адзначыу важнасць i складанасць праблемы распазнавання вобразау i апрацоую 
вщарысау, над якой ва уст свеце працуе шэраг выдатных вучоных. У 1ТК НАН БеларуЫ 
гэтай праблематыкай займаюцца сур'ёзныя i энерпчныя спецыялюты, што дабшся прык-
метных поспехау i прызнаны у свеце. Яны праводзяць маштабныя даследаванш як фунда-
ментальнага, так i прыкладнога характару. Тэта апрацоука щфармацьй дыстанцыйнага зан-
дз!равання Зямл1, медыцынсюя праблемы, праектаванне машынабудаушчых канструкцый, 
геащфармацыйныя сютэмы, л!чбавыя карты, щэнтыфжацыя аб'ектау. Пры вырашэнш назва-
ных задач прадпрыемствы НДА «Клбернетыка» вычарпал1 па сутнасщ магчымасщ прафеая-
нальных ПЭВМ. Размова щзе аб выкарыстанн1 суперкамп'ютэрау, распрацоука яюх пра-
дугледжана сумеснай рас1йска-беларускай праграмай «Распрацоука i асваенне у серыйнай 
вытворчасц1 высокапрадукцыйных выл1чальных с!стэм з паралельнай арх1тэктурай (супер-
камп'ютэрау) i стварэнне прыкладных праграмна-апаратных комплексау на ix аснове». 

Эксперыментальны узор супер-ЭВМ створаны у двух экземплярах, адзш знаходз1цца у 
Гнстытуце праграмных сютэм РАН у ПераслаульЗалесюм (Яраслауская вобл.), друп — у 
М1нску. Хуткадзеянне супер-ЭВМ «Сюф» — звыш 20 млрд аперацый/с. Яны маюць 32 пра-
цэсары i аператыуную памяць 8 Гбайт. Плануецца павял1чыць хуткадзеянне да 100 млрд 
аперацый/с. У далейшым скорасць супер-ЭВМ можа быць даведзена да некальюх трыльёнау 
аперацый/с. Супер-ЭВМ дазволщь пашырыць даследаванн! у гал!не распазнавання вобразау i 
апрацоую вщэашфармацьн i падняць ix на больш высок1 узровень. 

Дзякуючы вялжаму хуткадзеянню супер-ЭВМ пры апрацоуцы космаздымкау, будзе маг-
чымасць аператыуна рэагаваць на узнжненне тых ц\ шшых надзвычайных с1туацый: лясныя 
пажары, паводю, тэхнагенныя катастрофы. У першую чаргу будзе стварацца кардыялапчны 
комплекс новага пакалення. З'явяцца сродк1 для мадэл!равання самых складаных задач. 

Рашэнне задач распазнавання вобразау i апрацоук1 вщарысау патрабуе аб'яднання нама-
ганняу вучоных розных KpaiH. Гэтай мэце служыць М1жнародная канферэнцыя PRIP. Чым 
больш мы атрымл1ваем ведау аб шфармацыйнай прыродзе вщарысау, тым больш перад 
вучоным1 паустае новых нявырашаных пытанняу. В. Танаеу 3anpaciy удзельн!кау наведаць 
лабараторьн тых устаноу Беларус!, дзе займаюцца гэтым1 праблемам!, згодна з ix жаданнем i 
выбарам. 

3 аглядам дасягнутых поспехау за 10 гадоу правядзення PRIP, тэматыю даследаванняу на 
сучасным этапе i стане распрацовак на пачатку новага стагоддзя у замежных KpaiHax i Бе-
ларус1 выступ1у намесн1к дырэктара ITK НАН Беларуа, старшыня БААРВ С. Абламейка. 

Першым на пленарным пасяджэнш прачытау даклад «Праблемы алгебра!чных падыходау 
да анал1зу вщарысау» праф. I. Гурэв1ч, загадчык лабараторьн НСК РАН, сустаршыня Рас1йскай 
асацыяцьп па распазнаванш вобразау i анал1зе вщарысау. Даклад прысвечаны матэматычным 
асновам тэорьп распазнавання вобразау, у прыватнасщ алгебра1чным метадам распазнавання 
вобразау i апрацоук1 вщарысау. Трэба адзначыць, што матэматычныя асновы тэорьп рас-
пазнавання вобразау у яе сучасным выглядзе распрацаваны акадэмжам РАН Ю. Жураулёвым, 
як1 з'яуляуся членам праграмнага кам1тэта PRIP'2001 i узначальвае кам1тэт па алгебра!чных 
метадах распазнавання вобразау i апрацоук1 вщарысау IAPR. I. Гурэв1ч расказау аб паста-
ноуцы i рашэнн1 матэматычных задач, што узн1каюць пры анал!зе i 1нтэрпрэтацьп вщарысау. 
Можна сказаць, што щзе распрацоука новага матэматычнага апарата для гэтых мэт. Асабл1вая 
увага надаецца так званым алгебрам вщарысау. Дзякуючы дэскрэптыуным алгебрам вща-
рысау, усе алгарытмы работы з anoniHiMi зап1сваюцца кампактна, яны становяцца больш 
эфектыунымь 

3 пленарным! дакладам1 таксама выступш1: д.-р ф!з.-мат. навук А. Тузжау (НДА «Юбер-
нетыка») «Меры с1метрьп геаметрычных аб'ектау i вщарысау»; доктар Кеплер (Герман1я) 
«Аугаматызаваная апрацоука вщэа1нфармацьй у медыцыне»; праф. Као (Тайвань) «Арыен-
таваная на веды экспертная сютэма для апрацоую здымкау зямной паверхн1»; канд. ф1з.-мат. 
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навук А. Сянько (Распя) «Дына1шчныя мадэл! складаных с1стэм, яюя грунтуюцца на метадах 
галасавання». 

Астатшя даклады был! размеркаваны па наступных 6 секцыях: 1) распазнаванне вобразау; 
2) апрацоука вщарысау; 3) апрацоука агналау; 4) архпэктуры астэм для апрацоую вщарысау; 
5) прыкладныя задачы распазнавання вобразау i анал!зу вщарысау; 6) экспертныя сютэмы i 
сютэмы падтрымю i прыняцця рашэнняу. 

Секцыям1 юравал1 навукоуцы з розных краш: П. Кеплер (Гермашя), В. Старавойтау (Бе-
ларусь), У. Разанау (Рас1я), Б. Залесю (Беларусь), В. Малша (Польшча), А. Тузжау (Бела-
русь), В. Галауко, А. Дудюн (Беларусь), Р. Садыхау (Беларусь), Ю. Хесар (Гермашя), П. Джу-
рансю (Польшча), Б. Хулш (Гермашя), В. Краснапрошын (Беларусь). 

Работа секцый была добра спланаванай i праходзша аргашзавана. 22 даклады прачытаны з 
удзелам супрацоушкау НДА «Клбернетыка», што больш, чым на PRIP'1999. Усе без выклю-
чэння даклады: i пленарныя, i секцыйныя — чыталюя на англшскай мове з выкарыстаннем 
прынятых у навуковым свеце тэрмшалогш, стандартау. Таму i не было л1шшх высвятленняу 
адносна тэрмшау, змест дакладау, як правша, аднолькава штэрпрэтавауся прысутнымь 

У рамках канферэнцьи праведзены так званы машторынг INTAS. Заслухана шфармацыя 
аб 7 праектах гэтай м1жнароднай асацыяцьп, яюя выконваюцца з удзелам вучоных з розных 
гарадоу Беларусь Удзельнт канферэнцьи пазнаёмшся з даследаванням! па праблемах рас-
пазнавання вобразау i анал!зу вщарысау, што праводзяцца у лабараторыях ITK НАН Беларуа, 
БДУ1Р, БДУ. Сёмая канферэнцыя PRIP адбудзецца у 2003 г. 

С. У. Абламейка, М. П. CaeiK 


