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Актуальність теми 

1. Google редактор 

 

 

2.  Ілюстрації в Allo, згенеровані 
нейронними мережами 

 

 

 

 

3. Датасет Quick, Draw!  
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Мета 
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Постановка задачі 
1. Аналіз існуючих методів генерування 

зображень на основі словесного опису 

2. Порівняння ефективності методів  

3. Реалізація методів мовою програмування 
Python 

4. Аналіз реультатів 

1. Дослідження методів побудови зображень 
на основі словесного опису  

2. Розробка програмного засобу, який реалізує 
генерування за допомогою нейронних 
мереж 



Об’єкт дослідження 

Структури нейронних мереж, що 
використовуються для генерування 
зображень отримуючи на вхід  їх словесний 
опис  
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Предмет дослідження 

StackGAN та DRAW мережі 



Опис вхідних даних 
Датасет : 

 
Цей птах має коричневі  

крила та жовтий живіт. 

 

 

 

Генерується зображення з наступної інформації: 

 
 

 

Цей птах має синьо – 

 біле забарвлення та  

дуже маленький хвіст. 
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GAN мережі 
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Алгоритм роботи GAN мереж 
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Результат роботи GAN мереж 
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DRAW мережі 
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Результати 
програми  
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Після 1000 епох Після 2000 епох Після 3000 епох 

Після 7000 епох 

Після 4000 епох Після 5000 епох Після 6000 епох 

Після 8000 епох Після 9000 епох 



DRAW мережі 
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Великий білий птах з чорними 
крилами та червоною головою. 

Малий птах з чорною головою та 
крилами та зеленими крилами 

Птах з білою грудиною, біло-
коричневою головою та тонким 
дзьобом. 

Малий птах з білим тулобом та 
чорними полосками на хвості, 
голові та крилах. 

Птах малого розміру з 
кремовим тулубом та 
коротким дзьобом.  

Цей птах повністю червоний. 

Цей птах повністю білий. 

Це жовтий птах. Крила яскраво 
сині. 



Візулізація процесу роботи 
StackGAN мережі 
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Результат роботи StackGAN 
мережі 
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Аналіз роботи  
 + Зображення виглядає реальним, наявні фон та 

деталі 

 + Відповідність текстовому опису 

 + Оригінальність зображення 

 - Необхідність різнопланової вибірки 

  - Низька роздільна здатність  
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Поради для подальших досліджень
  
 Використання моделі на інших текстових 
вибірках 

 Повторне використання моделі для покращення 
роздільної здатності  



Висновки 
1.Проаналізовано існуючі методи генерування 

зображень на основі словесного опису 

2.Порівняно ефективність методів  

3.Реалізавано DRAW мережу мовою 
програмування Python 

4.Виконано аналіз реультатів 
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