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АНОТАЦІЯ
Даний дипломний проект присвячений створенню мобільного додатку
на платформі Android для виконання розпізнавання тексту на графічному
зображенні.
Розроблене програмне забезпечення являє собою мобільний додаток для
платформи Android з графічним інтерфейсом користувача, метою якого є
розпізнавання тексту на графічному зображенні за допомогою технології
оптичного розпізнавання символів за рахунок апаратних можливостей
пристрою. Додаток розроблений для ОС Android версії 4.0 і вище. Даний
програмний

продукт

реалізує

можливості

для

швидкого

обирання

зображення з текстом, виконання дії для оптимізації вхідного зображення
шляхом редагування, обирання мови розпізнавання тексту, виконання
редагування та зберігання результат розпізнавання.
У даному дипломному проекті розроблено: архітектуру android-додатку,
методи роботи з технологіями оптичного розпізнавання символів, графічний
інтерфейс користувача, а також усі вказані функціональні можливості.

ANNOTATION
This graduation project is devoted to creating a mobile application for
Android platform to perform a text recognition in images.
The developed software is a mobile application for the Android platform with
a graphical user interface, which aims to recognize text in a graphic image using
optical character recognition technology by hardware capabilities of the device.
The application is developed for Android version 4.0 and above. This software
implements such opportunities: fast selection of an image with a text, editing
actions for an input image optimization, language selection for a text recognition,
editing and saving a result of recognition.
The following was developed in this graduation project: the architecture of an
android application, methods to work with optical character recognition
technologies, graphical user interface and all of the functionality.

