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Хоча розпізнавання символів ефективно вирішені за допомогою систем 
шаблонних аналізаторів, простих алгоритмів що виявляють задані закономірності, 
питання розробки більш оптимальних та більш універсальних методів є досі 
актуальним.  

По суті, розпізнавання – це деяка задача класифікації. Задачі класифікації 
дуже природньо вирішуються нейронними мережами. Більшість існуючих методів 
базуються на навчанні мережі до її використання, так як навчання для нейронної 
мережі дуже трудомісткий процес, на практиці його відривають від практичного 
використання. Так зберігається час і процесорна потужність, оскільки не потрібно 
запускати складні алгоритми навчання під час практичного використання мережі.  

Однак, якщо звернути увагу на рішення цієї задачі природою, стає зрозуміло, 
що нейронна мережа людини або тварин завжди в стані навчання. Це дозволяє 
підлаштовуватись під конкретний пакет задач не змінюючи алгоритму. Тому 
актуальним є розробка та аналіз алгоритмів навчання, щоб виявити більш швидкі 
алгоритми навчання мережі, які можна використовувати в режимі запитів. 

Навіть невелика нейронна мережа, яка здатна виконувати достатньо точно 
розпізнавання символів навчається досить повільно. А так як в розпізнаванні 
символів часто виникає потреба в кишенькових пристроях, мобільних телефонах та 
інших персональних електронних помічниках, навчання потрібно виконувати в 
режимі обмежених запасів ресурсів, таких як пам‘ять або процесорна потужність. 

Генетичні алгоритми – це моделювання процесу еволюції. Генетичні 
алгоритми використовуються для оптимізацій в багатьох технічних проблемах але 
можливо найбільш популярним є використання генетичних алгоритмів для 
оптимізації багатопараметричних функцій. 

Задача навчання нейромережі – це задача оптимізації. Потрібно оптимізувати 
параметри нейромережі так, щоб значення функцій виходів деяким чином 
дозволяли класифікувати вхідну функцію. Використання для цієї задачі генетичних 
алгоритмів або методів комбінованих з генетичними алгоритмами дозволяють 
виконати навчання швидше, проте не гарантують оптимальних результатів. 

Використання генетичних алгоритмів прискорюють роботу навчання, але для 
більш точного рішення задачі потрібно розробляти комбіновані методи, що здатні 
швидко «довчити» мережу. Важливий і аналіз параметрів генетичного алгоритму, 
його потрібно проводити для кожного типу мережі. 
  


