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ΟπτικήΟπτική ΑναγνώρισηΑναγνώριση ΧαρακτήρωνΧαρακτήρων

Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων : Πρόκειται για τεχνολογία

που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια και επιτρέπει την

"ανάγνωση" τυπωµένου ή χειρόγραφου κειµένου απ' τον

υπολογιστή και µετατροπή του σε ηλεκτρονικό κείµενο.



ΣυστήµαταΣυστήµατα ΑναγνώρισηςΑναγνώρισης ΓραφήςΓραφής

Ως προς τον τρόπο εισόδου δεδοµένων:

�On-line(ICR:Intelligent Character Recognition)

�Off-line

Ως προς το είδος των δεδοµένων:

�Μεµονωµένων χαρακτήρων

�Συνεχόµενης γραφής



ΜέθοδοιΜέθοδοι ΑναγνώρισηςΑναγνώρισης ΓραφήςΓραφής

� Οι στατιστικές µέθοδοι ταξινόµησης που έχουν ως βάση τον

κανόνα απόφασης του Bayes.

� Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα (Perceptron πολλών επιπέδων -

MLP, Νευρωνικά ∆ικτύα Ακτινικής Βάσης – RBF, Νευρωνικά

∆ικτύα Υψηλής Τάξης – HONN, Νευρωνικά ∆ίκτυα Kohonen 

κ.α.).

� Συνδυασµός µεθόδων ταξινόµησης. Ο παράλληλος

(οριζόντιος) συνδυασµός υιοθετείται συχνότερα για την υψηλή

ακρίβεια, ενώ ο διαδοχικός (κάθετος) συνδυασµός

χρησιµοποιείται κυρίως για την επιτάχυνση της ταξινόµησης. 



ΑντικείµενοΑντικείµενο ∆ιπλωµατικής∆ιπλωµατικής ΕργασίαςΕργασίας

�∆ηµιουργία On-line συστήµατος αναγνώρισης

χειρόγραφων αριθµητικών µεµονωµένων χαρακτήρων.

�Χρήση Τεχνητών Νευρωνικών ∆ικτύων.

�Υλοποίηση σε γλώσσα προγραµµατισµού Java.



ΒιολογικάΒιολογικά & & ΤεχνητάΤεχνητά ΝευρωνικάΝευρωνικά ∆ίκτυα∆ίκτυα

Μοντέλο Βιολογικού Νευρώνα Μοντέλο Τεχνητού Νευρώνα



ΕπιλογήΕπιλογή ΚατηγορίαςΚατηγορίας ΝευρωνικώνΝευρωνικών ∆ικτύων∆ικτύων

� Η κατηγορία Νευρωνικών ∆ικτύων που θα χρησιµοποιηθεί

είναι τα Νευρωνικά ∆ίκτυα Kohonen.

� Τα νευρωνικά δίκτυα Kohonen χρησιµοποιούνται µε µεγάλη

επιτυχία στην «ταξινόµηση» (classification), κατά την οποία

επιλέγεται µία έξοδος ανάµεσα σε πολλές .

� Τα νευρωνικά δίκτυα Kohonen χαρακτηρίζονται για την

απλοτητά τους .



ΝευρωνικάΝευρωνικά ∆ίκτυα∆ίκτυα KohonenKohonen(1)(1)

�Τα νευρωνικά δίκτυα Kohonen έχουν µόνο ένα επίπεδο εισόδου και

ένα επίπεδο εξόδου. ∆εν υπάρχει κρυφό επίπεδο (hidden layer). 

�Tα νευρωνικά δίκτυα Kohonen πραγµατοποιούν µάθηση χωρίς

επίβλεψη (unsupervised learning), δηλαδή δεν δίνεται καµία

εξωτερική παρέµβαση σχετικά µε τους στόχους που πρέπει να

αναγνωρίζει ένα δίκτυο.

�Οι νευρώνες «ανταγωνίζονται» για το προνόµιο της µάθησης ενώ η

σωστή έξοδος δεν είναι γνωστή. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της

αυτο-οργάνωσης.



ΝευρωνικάΝευρωνικά ∆ίκτυα∆ίκτυα KohonenKohonen(2)(2)

�Τα δίκτυα Kohonen όπως και όλα τα νευρωνικά δίκτυα που

αποτελούνται από δύο επίπεδα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο

στην επίλυση προβληµάτων που είναι γραµµικά διαχωρίσιµα (linearly 

separable).

�Η έξοδος δεν συµπεριλαµβάνει την έξοδο από αρκετούς νευρώνες. 

Όταν ένα πρότυπο παρουσιάζεται σε ένα δίκτυο Kohonen ένας µόνο

από τους νευρώνες εξόδου επιλέγεται ως «νικητής». 

�Ο νευρώνας µε την ισχυρότερη ενεργοποίηση ανακηρύσσεται

νικητής και τα βάρη του ενηµερώνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να

αντιδράει στο συγκεκριµένο γεγονός ακόµα πιο έντονα την επόµενη

φορά.



ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση ΝευρωνικώνΝευρωνικών ∆ικτύων∆ικτύων KohonenKohonen

�Η εκπαίδευση τους πραγµατοποιείται µε την κατάλληλη

τροποποίηση των βαρών διασύνδεσης µέχρι την σύγκλιση τους σε ένα

σηµείο σταθερότητας, οπότε και θα ολοκληρωθεί η εκπαίδευση.

�Η πρωταρχική µέθοδος υπολογισµού των µετατροπών των βαρών

αποκαλείται προσθετική µέθοδος και περιγράφεται από την εξίσωση: 

�Σε περιπτώσεις που η προσθετική µέθοδος παρουσιάζει υπερβολική

αστάθεια και αποτυγχάνει να συγκλίνει, χρησιµοποιείται η αφαιρετική

µέθοδος που περιγράφεται από τις εξισώσεις:
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ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση ΝευρωνικώνΝευρωνικών ∆ικτύων∆ικτύων KohonenKohonen

�Για κάθε παράδειγµα εκπαίδευσης, εκτός από τα βάρη του νευρώνα-

νικητή, αλλάζουν τα βάρη και για τους νευρώνες της "γειτονιάς" του. 

�Γειτονικοί νευρώνες µαθαίνουν παρόµοια πρότυπα (όπως συµβαίνει

και στα βιολογικά Ν∆), µε συνέπεια το τελικό αποτέλεσµα να είναι

πιο κοντά στην αρχική είσοδο.

�Οι νευρώνες έξω από τη γειτονιά «αποθαρρύνονται» να µάθουν το

συγκεκριµένο πρότυπο εισόδου, προσαρµόζοντας ανάλογα τα βάρη

τους.



ΟπτικήΟπτική ΑναγνώρισηΑναγνώριση ΧειρόγραφωνΧειρόγραφων ΨηφίωνΨηφίων µεµε

χρήσηχρήση ΝευρωνικώνΝευρωνικών ∆ικτύων∆ικτύων KohonenKohonen

�Ο κάθε χαρακτήρας που ζωγραφίζεται από τον χρήστη αποκόπτεται

από τον περιβάλλοντα χώρο του και εισάγεται στην είσοδο του

νευρωνικού δικτύου. Κάθε χαρακτήρας τεµαχίζεται σε 5 

εικονοστοιχεία (pixel) οριζόντια και 7 κάθετα. Αντιστοιχεί ένας

νευρώνας για κάθε pixel του τεµαχισµένου χαρακτήρα. Οπότε έχουµε

5Χ7=35 νευρώνες εισόδου.
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ΟπτικήΟπτική ΑναγνώρισηΑναγνώριση ΨηφίωνΨηφίων µεµε χρήσηχρήση

ΝευρωνικώνΝευρωνικών ∆ικτύων∆ικτύων KohonenKohonen

�Οι νευρώνες εξόδου είναι τόσοι όσα είναι τα επιθυµητά πρότυπα

διαχωρισµού. Στην περίπτωσή µας το δίκτυο kohonen έχει 10 

νευρώνες στο επίπεδο εξόδου, όσα δηλαδή και τα αριθµητικά ψηφία

προς διαχωρισµό.

�Το νευρωνικό δίκτυό kohonen µε 35 νευρώνες εισόδου και 10 

νευρώνες εξόδου, έχει συνολικά 350 βάρη διασύνδεσης νευρώνων.

�Η εκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου αποσκοπεί στην εύρεση των

κατάλληλων τιµών για αυτά τα βάρη.



ΕφαρµογήΕφαρµογή……


