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МЕТА 
ДОСЛІДЖЕННЯ: 
створення програми, 

яка автоматично 
розподіляє фотографії 

за їх вмістом.

Рис.1 Блок –схема алгоритму розподілення
фото по схожості (розроблено автором)

ОБ’ЄКТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ:
процеси розподілення 

та сортування 
фотографій по 

каталогам.

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:
 Розглянути прототипи та аналоги для 

підтвердження актуальності роботи.
 Створити принцип порівняння 

фотографій.
 Розробити алгоритм розподілення 

фотографій близьких за їх вмістом.
 Реалізація алгоритму в програмному 

коді.

ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ: 
методи автоматизації 

розподілення 
фотографій за їх 

вмістом.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ:
 Аналіз, для визначення принципів 

роботи відомих аналогів та 
прототипів.

 Аналіз, для визначення властивостей 
зображення для визначення їх 
схожості.

 Експеримент, для порівняння якості 
роботи алгоритму визначення 
схожості фотографій.

 Синтез, для побудови алгоритму 
розподілення фотографій по світлинам 
за ознаками їх схожості.

 Формалізація, для запису алгоритму 
мовою програмування.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ:
 Розглянуто прототипи та аналоги для підтвердження 

актуальності роботи, показано відсутність систем 
розподілення фотографій згідно їх вмісту.

 Створено принцип порівняння фотографій за їх 
представленням в дуже спрощеному вигляді.

 Розроблено алгоритм розподілення фотографій близьких 
за їх вмістом. 

 Реалізовано алгоритм в програмному коді мовою Python з 
використанням бібліотек OpenCV та NumPy.

ХІД РОБОТИ:
 Знайдено та проаналізовано 

інформацію про мову 
програмування, її бібліотеки, та 
програмний код.

 Розроблено  програмний код.

Рис. 2 Структура каталогів
для розподілення фото 

(теми: пляж, котики, парк) 
(розроблено автором)

Рис. 3 Схема, на якій показано результат 
сортування програми (розроблено автором)
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Code>python main.py
./not_sorted/baech3.jpg         : ./images/Beach/        41
./not_sorted/beach1.jpg         : ./images/Beach/        64
./not_sorted/beach2.jpg         : ./images/Beach/        55
./not_sorted/beach4.jpg         : ./images/Beach/        66
./not_sorted/beach5.jpg         : ./images/Beach/        46
./not_sorted/beach6.jpg         : ./images/Beach/        59
./not_sorted/cat2.jpg   : ./images/Cats/         41
./not_sorted/cat3.jpg   : ./images/Cats/         78
./not_sorted/cat4.jpg   : ./images/Cats/         51
./not_sorted/cat5.jpg   : ./images/Cats/         54
./not_sorted/dog1.jpg   : ./images/Cats/         65
./not_sorted/dog2.jpg   : ./images/Cats/         58
./not_sorted/park1.jpg  : ./images/Park/         67
./not_sorted/park2.jpg  : ./images/Park/         59
./not_sorted/park3.jpg  : ./images/Park/         65
./not_sorted/park4.jpg  : ./images/Park/         64
./not_sorted/park5.jpg  : ./images/Cats/         67
./not_sorted/park6.jpg  : ./images/Park/         75

Виділено результат помилкового розподілення

Рис. 4 Результат розподілення 
(результат автора)


