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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Τα τελευταία χρόνια ένα από τα πιο νέα ερευνητικά πεδία που εξελίσσεται µε 

ταχύτατους ρυθµούς είναι η Τεχνητή Νοηµοσύνη (ΤΝ). Μετά την κλασική και 

ροµαντική περίοδο εξέλιξής της, έχουµε περάσει στην µοντέρνα εποχή της ΤΝ η οποία 

χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη συστηµάτων που βασίζονται στην γνώση και την 

εµπορική εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων της έρευνας γύρω από την ΤΝ. Οι δυο 

κυρίαρχες προσεγγίσεις για την ΤΝ είναι οι ακόλουθες : 

 Κλασική ή συµβολική (symbolic AI): Βασίζεται στην κατανόηση των νοητικών 

διεργασιών και ασχολείται µε τη προσοµοίωση της ανθρώπινης νοηµοσύνης 

προσεγγίζοντας την µε αλγορίθµους και συστήµατα που βασίζονται στην γνώση 

χρησιµοποιώντας ως δοµικές µονάδες τα σύµβολα (π.χ. συστήµατα κανόνων) 

 Yπολογιστική νοηµοσύνη (computational intelligence ή Συνδετική (connectionist) 

ή µη-συµβολική: Βασίζεται στην µίµηση της βιολογικής λειτουργίας του εγκεφάλου 

όπως η διαδικασία εξέλιξης των ειδών ή η λειτουργία του εγκεφάλου (π.χ. νευρωνικά 

δίκτυα, γενετικοί αλγόριθµοι) [1] 

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούµε µε ένα κλάδο της µη-συµβολικής ΤΝ, τα 

τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Τα δίκτυα αυτά βασίζονται σε βιολογικά πρότυπα, καθώς 

χρησιµοποιούν δοµές και διαδικασίες που µιµούνται τις αντίστοιχες του ανθρώπινου 

εγκεφάλου. Υπάρχουν διάφορες αρχιτεκτονικές νευρωνικών δικτύων οι οποίες µπορούν 

κατά περίπτωση να επιτύχουν µάθηση υπό επίβλεψη (supervised learning), µάθηση 

χωρίς επίβλεψη (unsupervised learning) και βαθµολογηµένη µάθηση(graded learning). 

Η αρχιτεκτονική που θα µας απασχολήσει ιδιαίτερα είναι γνωστή ως αρχιτεκτονική 

Kohonen όπου η µάθηση γίνεται χωρίς επίβλεψη, δηλαδή η απόκριση του δικτύου 

βασίζεται στην ικανότητά του να αυτο-oργανώνεται µε βάση τα διανύσµατα εισόδου σε 

αυτό. Στη µάθηση χωρίς επίβλεψη το σύστηµα πρέπει µόνο του να ανακαλύψει 

συσχετίσεις ή οµάδες σε ένα σύνολο δεδοµένων, δηµιουργώντας πρότυπα, χωρίς να 

είναι γνωστό αν υπάρχουν, πόσα και ποία είναι. 

Το πρόβληµα που θα επιλύσουµε µε την βοήθεια των νευρωνικών δικτύων 

Kohonen είναι αυτό της οπτικής αναγνώρισης χειρόγραφων χαρακτήρων. Πολλές 
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τεχνικές από πολλούς τοµείς της επιστήµης έχουν ικανοποιητική απόδοση στην 

αναγνώριση χειρόγραφων χαρακτήρων ωστόσο ο τοµέας της τεχνητής νοηµοσύνης και 

ειδικότερα αυτός των νευρωνικών δικτύων έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχής. 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν πραγµατοποιείται µελέτη της οπτικής 

αναγνώρισης χαρακτήρων, των τεχνητών νευρωνικών δικτύων, ενώ παράλληλα 

παρουσιάζεται µια εφαρµογή οπτικής αναγνώρισης χειρόγραφων χαρακτήρων που 

υλοποιήθηκε στα πλαίσια της εργασίας. Συγκεκριµένα το κεφάλαιο 2 ασχολείται µε την 

οπτική αναγνώριση χαρακτήρων ως προς την ιστορία της, τις τεχνολογίες που 

αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια και τις προβλέψεις για την χρήση της  στο µέλλον. 

Στο κεφάλαιο 3 εξετάζονται οι ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά και οι αρχιτεκτονικές των 

τεχνητών νευρωνικών δικτύων, ενώ το κεφάλαιο 4 εστιάζεται στην ανάλυση της 

αρχιτεκτονικής Kohonen. Τέλος στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται µια εφαρµογή οπτικής 

αναγνώρισης χειρόγραφων χαρακτήρων µε την χρήση νευρωνικών δικτύων Kohonen 

και στο κεφάλαιο 6 παραθέτουµε τα συµπεράσµατα της παρούσης εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 
 

 

 
2.1. Εισαγωγή  

 
Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων (OCR: Optical Character Recognition) είναι µια 

τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και επιτρέπει την «ανάγνωση» 

τυπωµένου ή χειρόγραφου κειµένου απ' τον υπολογιστή και την κατευθείαν µεταφορά 

του σ' έναν επεξεργαστή κειµένου. Εµείς οι άνθρωποι αναγνωρίζουµε πολλά 

αντικείµενα, µε τα µάτια µας να αποτελούν τους “οπτικούς µηχανισµούς”. Αλλά καθώς 

ο εγκέφαλος «βλέπει» ένα σήµα εισόδου, η ικανότητα να κατανοήσει  αυτό το σήµα 

ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο ανάλογα µε αρκετούς παράγοντες. Μελετώντας 

αυτούς τους παράγοντες, µπορούµε να καταλάβουµε τις προκλήσεις που 

αντιµετωπίζουν οι µηχανικοί που δηµιουργούν συστήµατα οπτικής αναγνώρισης 

χαρακτήρων. 

Αρχικά, όταν διαβάζουµε µια σελίδα γραµµένη σε µια γλώσσα που δεν 

γνωρίζουµε, µπορούµε να καταλάβουµε τους διάφορους χαρακτήρες αλλά δεν 

µπορούµε να καταλάβουµε τις λέξεις. Ωστόσο στην ίδια σελίδα µπορούµε να 

καταλάβουµε αριθµητικές εκφράσεις επειδή τα αριθµητικά σύµβολα είναι κοινά 

διεθνώς. Αυτό εξηγεί γιατί πολλά συστήµατα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων 

αναγνωρίζουν µόνο αριθµούς, ενώ λίγα αναγνωρίζουν όλη την κλίµακα των 

αλφαριθµητικών χαρακτήρων. Επίσης υπάρχει οµοιότητα ανάµεσα σε ορισµένους 

αριθµούς και γράµµατα. Για παράδειγµα όταν εξετάζουµε µια συµβολοσειρά η οποία 

συνδυάζει γράµµατα και αριθµούς, υπάρχει πολλή µικρή «ορατή» διαφορά ανάµεσα 

στο κεφαλαίο γράµµα “O” και στο νούµερο “0”. Σαν άνθρωποι, µπορούµε να 

διαβάσουµε την πρόταση ή ολόκληρο το κείµενο για να βοηθηθούµε στον 

προσδιορισµό του ακριβούς µηνύµατος. Αυτή η διαδικασία ωστόσο, είναι αρκετά πιο 

δύσκολη για µια µηχανή.  

Τέλος, στηριζόµαστε στην αντίθεση για να αναγνωρίσουµε χαρακτήρες. Συνήθως 
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βρίσκουµε πολύ δύσκολο να διαβάσουµε κείµενο που βρίσκεται σε ένα πολύ σκούρο 

φόντο ή είναι τυπωµένο πάνω από άλλες λέξεις ή γραφικά. Και σε αυτή την περίπτωση 

η δηµιουργία ενός συστήµατος που θα αναγνωρίζει µόνο την σχετική πληροφορία και 

θα απορρίπτει τα υπόλοιπα δεδοµένα είναι µια πολύ δύσκολη υπόθεση για έναν 

επιστήµονα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων.  

 

2.2 Ιστορικά Στοιχεία 

 
Οι προσπάθειες για αυτόµατη αναγνώριση τυπωµένων χαρακτήρων αρχίσανε πριν το 

∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Ωστόσο, δεν ήταν παρά στις αρχές του 1950 όταν µια 

εµπορική επιχείρηση εξασφάλισε την αναγκαία χρηµατοδότηση για έρευνα και 

ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας. Ο σκοπός ήτανε η δηµιουργία µιας κοινής γλώσσας 

για την αυτόµατη επεξεργασία επιταγών. Μετά τον πόλεµο, η επεξεργασία επιταγών 

είχε εξελιχτεί στην εφαρµογή µε την µεγαλύτερη χρήση χαρτιού. Αν και η τραπεζική 

βιοµηχανία επέλεξε τελικά τη Μαγνητική Μελάνη Αναγνώρισης 

Χαρακτήρων(MICR:Magnetic Ink Character Recognition), κάποιοι προµηθευτές 

είχανε προτείνει την τεχνολογία της Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων. Ωστόσο, η 

Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων ήταν ακόµα στα πρώτα της βήµατα και δεν είχε 

αποτελέσµατα αντίστοιχα της Μαγνητικής Μελάνης Αναγνώρισης Χαρακτήρων. 

Το «µάτι» των πρώτων συσκευών Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων 

χρησιµοποιούσε φώτα, καθρέφτες και σταθερές σχισµές που επέτρεπαν το 

ανακλούµενο φως να περάσει. Η ανακλώµενη εικόνα στην συνέχεια δηµιουργούσε µια 

αλληλουχία από bit πληροφορίας λευκού και µαύρου, και εισερχόµενη σε έναν σωλήνα 

φωτοπολλαπλασιαστών µετατρεπόταν σε ηλεκτρονικά bits. 

Η επόµενη γενεά του εξοπλισµού, που εισήχθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 

1960 χρησιµοποιούσε έναν καθοδικό σωλήνα, ακτίνες φωτός και 

φωτοπολλαπλασιαστές. Αυτά τα συστήµατα πρόσφεραν περισσότερη ευελιξία στην 

σχεδίαση και στο φόντο των χαρακτήρων που θα µπορούσαν να διαβαστούν. Ήταν 

αυτή η τεχνική που εισήγαγε την προοπτική ότι χειρόγραφοι χαρακτήρες θα µπορούσαν 

να διαβαστούν αυτόµατα, ιδιαίτερα εάν χρησιµοποιούσαµε ορισµένους περιορισµούς. 

Η τρίτη γενεά των συσκευών αναγνώρισης, εισήχθηκε στις αρχές του 1970, 

αποτελούµενη από σειρές φωτοδιόδων. Αυτοί οι µικροσκοπικοί µικροί αισθητήρες 

ευθυγραµµίζονταν έτσι ώστε η ανακλώµενη εικόνα ενός εγγράφου να περνούσε από 
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αυτούς µε µια ορισµένη ταχύτητα. Αυτές οι συσκευές ήταν πιο ευαίσθητες στο 

υπέρυθρο κοµµάτι του ορατού φάσµατος. [2] 

 

2.3 Οι σύγχρονες µέθοδοι Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων 

 
Τα συµβατικά συστήµατα οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων που χρησιµοποιούνται 

σήµερα στηρίζονται σε αναλύσεις διαδοχικών γραµµών και καµπυλών, µε την βοήθεια 

των οποίων κάνουν την “βέλτιστη πρόβλεψη” για κάθε χαρακτήρα χρησιµοποιώντας 

βάσεις δεδοµένων για να ταυτοποιήσουν κάθε χαρακτήρα προς αναγνώριση µε ένα 

αντίστοιχο από την βάση δεδοµένων. Σε αυτά τα συστήµατα, για να αναγνωριστούν 

αποτελεσµατικά κείµενα χειρόγραφα ή µηχανικά τυπωµένα, πρέπει οι λέξεις να 

χωριστούν σε µεµονωµένους χαρακτήρες και να γίνει αναγνώριση για κάθε χαρακτήρα 

ξεχωριστά. Για το λόγο αυτό οι περισσότερες διοικητικές φόρµες απαιτούν για την 

συµπλήρωση τους να γράψουµε µέσα σε ισοµεγέθη κουτάκια ή χρησιµοποιούν την 

µορφή χτένας (σχήµα 2.1). 

 
Σχήµα 2.1 Περιορισµοί ως προς την συµπλήρωση χαρακτήρων  

 

Χωρίς τη χρήση της µορφής κουτιού ή την µορφή χτένας, οι συµβατικές 

τεχνολογίες απορρίπτουν τα πεδία εάν δεν ακολουθείται αυτή η δοµή κατά την 

συµπλήρωση των φορµών, µε συνέπεια σηµαντικά λάθη που οδηγούν σε 

καθυστερήσεις και οικονοµική επιβάρυνση. 

Ωστόσο, τα συστήµατα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων που βρίσκονται 

σήµερα στην αιχµή της τεχνολογίας και της έρευνας είναι βασισµένα σε µεθόδους 

ταξινόµησης όπως είναι οι στατιστικές µέθοδοι, τα νευρωνικά δίκτυα και συνδυασµούς 

αυτών. Μάλιστα έχει επικρατήσει αυτός ο τρόπος οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων να 

αναφέρεται και ως Ευφυής Αναγνώριση Χαρακτήρων (ICR: Intelligent Character 
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Recognition) και ενδείκνυται για τα συνθετότερα προβλήµατα αναγνώρισης 

χαρακτήρων (Σχήµα 2.2). 

 
Σχήµα 2.2 Εξέλιξη των τεχνολογιών αναγνώρισης χαρακτήρων  

 
2.3.1 Στατιστικές µέθοδοι  

 

Οι στατιστικές µέθοδοι ταξινόµησης έχουν ως βάση τον κανόνα απόφασης του Bayes 

και µπορούν να διαχωριστούν στις παραµετρικές και στα µη παραµετρικές. Οι µη 

παραµετρικές µέθοδοι όπως τα παράθυρα Parzen δεν είναι πρακτικές για εφαρµογές 

πραγµατικού χρόνου αφού όλα τα παραδείγµατα εκπαίδευσης αποθηκεύονται και 

συγκρίνονται. Η θεωρία απόφασης του Bayes µας επιτρέπει να επιλέξουµε την τάξη 

που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο απόφασης. Οι παράµετροι υπολογίζονται έτσι ώστε να 

βελτιστοιηθεί η πιθανότητα σωστής αναγνώρισης των χαρακτήρων. 

 
2.3.2 Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα 

 

Τα νευρωνικά δίκτυα µε πρόσθια τροφοδότηση, συµπεριλαµβανοµένων των Perceptron 

πολλών επιπέδων(MLP), των νευρωνικών δικτύων ακτινικής βάσης (RBF) και των 

νευρωνικών δικτύων υψηλής τάξης (HONN) έχουν ευρεία εφαρµογή στην αναγνώριση 

προτύπων. Τα βάρη διασύνδεσης συνήθως ρυθµίζονται µε σκοπό να ελαχιστοποιούν το 

τετραγωνικό σφάλµα σε δεδοµένα εκπαίδευσης µε µάθηση υπό επίβλεψη (supervised 

learning). Επίσης τα συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα, έχουν πολύ καλά ποσοστά 

επιτυχίας στην αναγνώριση χαρακτήρων, ενώ τα RBF δίκτυα µπορούν να παράγουν 
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ανταγωνιστική ακρίβεια σε σχέση µε τα MLP δίκτυα όταν εκπαιδευτούν µε δεδοµένα 

που προκύπτουν µετά από ελαχιστοποίηση του σφάλµατος. Τέλος τα δίκτυα Kohonen 

στα οποία γίνεται µάθηση χωρίς επίβλεψη (unsupervised learning) έχουν εξαιρετικά 

καλή επίδοση στην Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων. [3] 

 

2.3.3 Συνδυασµός µεθόδων ταξινόµησης 

 

Ο συνδυασµός πολλών ταξινοµητών έχει ακολουθηθεί εδώ και καιρό για τη βελτίωση 

της ακρίβειας σε σχέση µε την χρήση µιας µεθόδου ταξινόµησης µόνο. Ο παράλληλος 

(οριζόντιος) συνδυασµός υιοθετείται συχνότερα για την υψηλή ακρίβεια, ενώ ο 

διαδοχικός (κάθετος) συνδυασµός χρησιµοποιείται κυρίως για την επιτάχυνση της 

ταξινόµησης.  

 

2.4 Τα προβλήµατα και το µέλλον της Οπτικής Αναγνώρισης 

Χαρακτήρων 
 

Παρ’όλη την τεράστια πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην εφαρµογή της ταξινόµησης 

αλλά και των µεθόδων µάθησης στην οπτική αναγνώριση χαρακτήρων, υπάρχει ακόµα 

ένα χάσµα µεταξύ των αναγκών των εφαρµογών και της πραγµατικής απόδοσής τους. 

Υπάρχουν ακόµα αρκετά προβλήµατα να λυθούν για να φτάσουµε στο προσδοκώµενο 

επίπεδο. Ποσοστά αναγνώρισης µικρότερα από 80%  συχνά παρουσιάζονται σε 

δύσκολες περιπτώσεις αναγνώρισης χαρακτήρων όπως είναι η αναγνώριση 

χειρόγραφου κειµένου. Η επιθυµητή ακρίβεια θα µπορέσει να επιτευχθεί µε µέσω της 

κατάλληλης διαµόρφωσης κάθε βήµατος της επεξεργασίας όπως η προεπεξεργασία, η 

εξαγωγή χαρακτηριστικών γνωρισµάτων, η παραγωγή δειγµάτων και ο συνδυασµός 

ταξινοµητών. 

 Μετασχηµατισµός και επιλογή δεδοµένων. Μέθοδοι µετασχηµατισµού 

χαρακτηριστικών γνωρισµάτων, συµπεριλαµβανοµένου των PCA (Principal 

Component Analysis) και FDA (Fisher’s Discriminant Analysis), έχουν αποδειχθεί 

αποτελεσµατικές στην αναγνώριση προτύπων. Οι γενικευµένες µέθοδοι 

µετασχηµατισµού που είναι βασισµένες στη διακριτική µάθηση (discriminative 

learning) αναµένεται να έχουν καλύτερα αποτελέσµατα. Από την άλλη, µπορούµε να 

εξαγάγουµε έναν µεγάλο αριθµό χαρακτηριστικών γνωρισµάτων, και η αυτόµατη 
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επιλογή χαρακτηριστικών γνωρισµάτων µπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη ταξινόµηση 

από την τεχνητή επιλογή τους. 

 Παραγωγή δειγµάτων και επιλογή. Η εκπαίδευση µε διαστρεβλωµένα δείγµατα 

έχει οδηγήσει στη βελτιωµένη απόδοση, αλλά καλύτερες µέθοδοι εκπαίδευσης µε 

διαστρεβλωµένα δείγµατα πρόκειται ακόµα να βρεθούν. Η επιλογή δειγµάτων από το 

πολύ µεγάλο σύνολο δεδοµένων είναι σηµαντική για να εξασφαλίσει την 

αποτελεσµατικότητα και την ποιότητα της εκπαίδευσης. 

 Από κοινού επιλογή χαρακτηριστικών γνωρισµάτων και σχεδιασµός ταξινοµητή. 

Η επιλογή χαρακτηριστικών γνωρισµάτων και ο συνδεδεµένος µε αυτή σχεδιασµός 

ταξινοµητή µπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσµατα ταξινόµησης. Το Bayesian 

δίκτυο ανήκει σε αυτού του είδους τους ταξινοµητές και η έρευνα σε αυτό το πεδίο 

είναι συνεχής. 

 Υβριδική στατιστική/διακριτική µάθηση (hybrid statistical/discriminative 

learning). Ένας υβριδικός στατιστικός/διακριτικός ταξινοµητής µπορεί να οδηγήσει σε 

καλύτερη ακρίβεια από έναν απλό στατιστικό ή διακριτικό ταξινοµητή. Επίσης ο 

συνδυασµός της απόφασης στατιστικών και διακριτικών ταξινοµητών είναι 

προτιµότερη από τον συνδυασµό οµοειδών ταξινοµητών. 

 Συλλογική µάθηση (ensemble learning). Η απόδοση του συνδυασµού πολλών 

ταξινοµητών στηρίζεται πρώτιστα στο πόσο ολοκληρωµένοι είναι οι ταξινοµητές. Η 

µεγιστοποίηση της ποικιλοµορφίας των ταξινοµητών λαµβάνει τώρα όλο και 

περισσότερη προσοχή. Ένας ευριστικός µηχανισµός είναι να παράγουµε ταξινοµητές µε 

διαφορετικές ιδιότητες στα διάφορα βήµατα επεξεργασίας. Μεταξύ των µεθόδων που 

ερευνούν την ποικιλοµορφία των δεδοµένων, η ενδυνάµωση (Boosting) θεωρείται ως 

καλύτερος συλλογικός ταξινοµητής. ∆εν έχει εξεταστεί ευρέως σε µεθόδους οπτικής 

αναγνώρισης χαρακτήρων ακόµα. 

 Επαυξητική µάθηση (incremental learning). Συνήθως οι ταξινοµητές 

εκπαιδεύονται εξαρχής και παραµένουν αµετάβλητοι κατά την εκτέλεση µιας 

διαδικασίας αναγνώρισης χαρακτήρων. Για την συνεχή βελτίωση της επίδοσης της 

ταξινόµησης το επιθυµητό είναι να έχουµε προσαρµοστικούς ταξινοµητές που να 

τροποποιούνται µε την εισροή νέων δειγµάτων. Σε πολλές περιπτώσεις βέβαια, είναι 

δύσκολο να αποθηκευτούν όλα τα δείγµατα που συσσωρεύονται για την 

επανεκπαίδευση του ταξινοµητή. Επαυξητική µάθηση για έναν προσαρµοστικό 

ταξινοµητή ο οποίος δεν χρειάζεται να εκπαιδευτεί σε όλα τα δείγµατα κάθε φορά δεν 

έχει εφαρµοστεί ευρέως ακόµα στην οπτική αναγνώριση χαρακτήρων, εκτός από 
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κάποια λίγα παραδείγµατα επαυξητικής µάθησης στον τοµέα των νευρωνικών 

δικτύων.[4] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 

ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ 
 

 
 

3.1 Εισαγωγή – Μελέτη Φυσικών Νευρώνων 
 

Το νευρικό σύστηµα του ανθρώπου είναι το οργανικό εκείνο σύστηµα που αποτελείται 

από νευρικό ιστό και χρησιµεύει για την επικοινωνία του ατόµου µε το περιβάλλον του. 

Με τον τρόπο αυτό συντελεί στην αρµονική συνεργασία και στην οργανωµένη και 

συγχρονισµένη λειτουργία όλων των οργάνων του σώµατος. Ο νευρικός ιστός 

αποτελείται από τους νευρώνες και τη µεσοκυττάρια ουσία (τη νευρογλοία). 

 Ο νευρώνας είναι το νευρικό κύτταρο µαζί µε τις αποφυάδες του. Ο νευρώνας 

αποτελείται από : α) το κυτταρόσωµα (δηλ το πρωτόπλασµα και τον πυρήνα) και β) τις 

αποφυάδες του (δηλ το νευρίτη και τους δενδρίτες). 

 
Σχήµα 3.1  Φυσικός Νευρώνας 

 

Ο νευρίτης, ο οποίος είναι µόνο ένας, καταλήγει σε λεπτά κλωνία και µεταφέρει 

τα νευρικά ερεθίσµατα από το νευρικό κύτταρο σε άλλα νευρικά κύτταρα, σε 

αισθητήρια όργανα, σε µυς ή αδένες. Είναι µε άλλα λόγια η έξοδος» του κυττάρου. Οι 

δενδρίτες, που είναι πολλοί (από 1 – 200.000) και κοντοί, δέχονται ερεθίσµατα από 

άλλα κύτταρα και τα µεταφέρουν στο κύτταρό τους. Είναι δηλαδή η δεκτική επιφάνεια 

ή αλλιώς η «είσοδος» του κυττάρου. Τα σηµεία σύνδεσης των δενδριτών και του 
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νευρίτη λέγονται συνάψεις. Αξίζει να σηµειωθεί πως η ικανότητα µάθησης και µνήµης 

που παρουσιάζει ο εγκέφαλος οφείλεται στην ικανότητα των συνάψεων να µεταβάλουν 

την αγωγιµότητά τους. 

 Τα νευρικά κύτταρα παράγουν τα νευρικά ερεθίσµατα, που µεταδίδονται όπως 

το ηλεκτρικό ρεύµα και µε ταχύτητα 27 – 132 µm /sec. Τα ερεθίσµατα αυτά κινούν τα 

µέλη του σώµατος και συντελούν στη λειτουργία όλων των οργάνων. Αν και ο χρόνος 

απόκρισης των βιολογικών νευρώνων είναι της τάξης των χιλιοστών του 

δευτερολέπτου, εντούτοις ο εγκέφαλος είναι σε θέση να λαµβάνει πολύπλοκες 

αποφάσεις, εκπληκτικά γρήγορα. Οι νευρώνες καταναλώνουν την περισσότερη 

ενέργεια από όλα τα κύτταρα του οργανισµού. Υπολογίζεται ότι µόνο ο εγκέφαλος 

καταναλώνει 20 Watt ισχύος.  

 Κάθε νευρώνας έχει δύο µόνο καταστάσεις : ενεργός και µη ενεργός. Όταν ο 

νευρώνας είναι µη ενεργός υπάρχει µία διαφορά δυναµικού περίπου – 70 mV µεταξύ 

της εξωτερικής επιφάνειάς του και του εσωτερικού του. Τα σήµατα εισόδου στον 

νευρώνα αθροίζονται. Όταν τα σήµατα εισόδου ξεπεράσουν ένα όριο (κατώφλι θ) ο 

νευρώνας γίνεται στιγµιαία ενεργός και παράγει έναν ηλεκτρικό παλµό, µε τα ίδια 

πάντα χαρακτηριστικά, ο οποίος µέσω του νευρίτη µεταφέρεται σε άλλους νευρώνες. 

1000 παλµοί ανά νευρώνα είναι ένα σχετικό µέγιστο. 

 Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει περίπου 100 δισεκατοµµύρια νευρώνες , καθένας 

από τους οποίους έχει κατά µέσο όρο 103 συνάψεις. Άρα, υπάρχουν συνολικά περίπου 

100 τρισεκατοµµύρια συνάψεις που επηρεάζουν την λειτουργία του εγκεφάλου. Είναι 

προφανές ότι κάθε προσπάθεια να αντιγραφεί η δοµή και η λειτουργία του εγκεφάλου 

σε τέτοια κλίµακα είναι αδύνατη.  Οι νευρώνες είναι τα µόνα κύτταρα του ανθρώπινου 

σώµατος που δε πολλαπλασιάζονται, παρά µόνο αναγεννώνται και γι’ αυτό αν 

καταστραφούν η βλάβη είναι ανεπανόρθωτη. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος ενός υγιούς 

ενήλικα χάνει σε καθηµερινή βάση περίπου 1000 νευρώνες. Περισσότεροι είναι 

βεβαίως για άτοµα που καπνίζουν ή καταναλώνουν αλκοόλ. Οι συνάψεις είναι αυτές 

που µεταβάλλονται συνεχώς. 

 Έτσι θα λέγαµε ότι µέχρι στιγµής έχουµε µελετήσει συνοπτικά το κεντρικό 

νευρικό σύστηµα του ανθρώπου και τον τρόπο που µεταδίδονται τα ερεθίσµατα από 

κύτταρο σε κύτταρο, δηλαδή τον τρόπο που µεταδίδεται η πληροφορία από νευρώνα σε 

νευρώνα. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι και το κυριότερο κίνητρο πίσω από την 

επιθυµία να µοντελοποιηθεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος µε τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. [5] 

 

ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ  18
  



 3.2 Σύγκριση Φυσικών Νευρωνικών ∆ικτύων – Υπολογιστή & 

Τεχνητών Νευρωνικών ∆ικτύων 
 

Στις αρχές του αιώνα, ψυχολόγοι κυρίως προσπάθησαν να σκιαγραφήσουν τη 

λειτουργία του ανθρώπινου εγκέφαλου. Έτσι έγινε και η εισαγωγή του όρου 

«νευρώνας» που αργότερα όπως θα δούµε έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο χώρο της 

επιστήµης µε τη χρήση του στη θεωρία των τεχνητών πλέον νευρωνικών δικτύων. 

Πάντως έγινε αντιληπτό ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος επεξεργάζεται τελείως 

διαφορετικά δεδοµένα από έναν οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 Οι νευρώνες θα λέγαµε ότι είναι επεξεργαστές, που υστερούν σε ταχύτητα όµως 

σε σχέση µε τις λογικές πύλες των υπολογιστών. Ο εγκέφαλος µε την υψηλή 

πολυπλοκότητά του, και το σύστηµα παράλληλης επεξεργασίας που διαθέτει, µε τη 

δυνατότητα να οργανώνει τους νευρώνες, επιτελεί τις επεξεργασίες πολύ πιο γρήγορα 

και από τον ταχύτερο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Βασικές δοµικές και λειτουργικές 

µονάδες που µεσολαβούν για τις αλληλεπιδράσεις ανάµεσά τους, είναι οι συνάψεις που 

µετατρέπουν το προσυναπτικό ηλεκτρικό σήµα σε µετασυναπτικό χηµικό. Άλλο βασικό 

χαρακτηριστικό του εγκεφάλου είναι η πλαστικότητα, η οποία του επιτρέπεται να 

προσαρµόζεται στο γύρω του περιβάλλον και συµβάλλει στην ικανότητά του να 

γενικοποιεί και να διευρύνει τη γνώση που αποκτά κατά την εκµάθηση. Ακόµη ο 

εγκέφαλος και γενικότερα τα φυσικά νευρωνικά δίκτυα δείχνουν κάποια σχετική ανοχή 

σε σφάλµατα και σε βλάβες σε αντίθεση µε τον υπολογιστή. Στα φυσικά νευρωνικά 

δίκτυα (µε αποκορύφωµα τον ανθρώπινο εγκέφαλο) παρατηρούµε µια συνύπαρξη 

µνήµης και µονάδων επεξεργασίας, πράγµα αδιανόητο έως τώρα για υπολογιστή όπου 

επικρατεί διαχωρισµός. Στον πίνακα 3.1 συνοψίζονται συνοπτικά οι κυριότερες 

διαφορές ανάµεσα στα φυσικά νευρωνικά δίκτυα και τον υπολογιστή. 

Αφού η µελέτη της λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου είχε προχωρήσει και 

είχε εισαχθεί η έννοια της λέξης «νευρώνας» και είχε γίνει σχετικά κατανοητή, οι 

επιστήµονες προσπάθησαν να µοντελοποιήσουν τη συµπεριφορά αυτή. Αυτό έπρεπε να 

γίνει για να επιτευχθούν σχετικά απλές αλλά και σύνθετες εργασίες και επιτεύχθηκε µε 

τη δηµιουργία και χρήση των τεχνητών νευρωνικών δικτύων. Η δηµιουργία των 

τεχνητών νευρωνικών δικτύων επιτυγχάνεται µε δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι η 

υλοποίηση µε ηλεκτρονικά στοιχεία και ο δεύτερος µε προσοµοίωση σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. Τι είναι λοιπόν ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο. 
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 Φυσικά Νευρωνικά ∆ίκτυα Υπολογιστής 

Ασύγχρονος τρόπος λειτουργίας Σύγχρονος τρόπος λειτουργίας 

Μαζική παράλληλη επεξεργασία Σειριακή επεξεργασία 

Εκπαιδεύονται µε παραδείγµατα Προγραµµατίζεται 

Ανοχή στα σφάλµατα Συνήθως καµία ανοχή σε σφάλµατα 

Ανοχή σε βλάβες Καµία ανοχή σε βλάβες 

Χρόνος κύκλου της τάξης του msec Χρόνος κύκλου της τάξης του nsec 

Συνύπαρξη µνήµης και µονάδων 

επεξεργασίας 

∆ιαχωρισµός µνήµης και µονάδων 

επεξεργασίας 

Πίνακας  3.1  Σύγκριση Υπολογιστή & Φυσικών Νευρωνικών ∆ικτύων 

 

Ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο (ΤΝΝ) είναι ένας παράλληλα διανεµηµένος 

επεξεργαστής µε δυνατότητα αποθήκευσης εµπειρικής γνώσης και άµεσης διάθεσής της 

για χρήση, οποτεδήποτε αυτό είναι επιθυµητό. Οι οµοιότητές του µε το αντίστοιχο 

βιολογικό νευρωνικό δίκτυο του εγκεφάλου συνοψίζονται στα εξής δύο σηµεία : 

• Στη γνώση που αποκτάται µέσω της διαδικασίας της εκπαίδευσής του και που 

ισοδυναµεί µε εµπειρία. 

• Στην αποθήκευση αυτής της γνώσης, που πραγµατοποιείται µέσω των συνδέσεων 

των νευρώνων (αντίστοιχες των βιολογικών νευρικών συνάψεων) και πιο συγκεκριµένα 

µέσω των συναπτικών βαρών που χαρακτηρίζουν αυτές τις συνδέσεις. 

 Στα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα οι νευρώνες διατάσσονται σε στρώµατα (layers) 

και µε τον τρόπο αυτό οι νευρώνες κάθε στρώµατος αποτελούν οµοειδή και ταυτόχρονη 

διεργασία. Ωστόσο η υπολογιστική του δύναµη οφείλεται στην παράλληλα 

κατανεµηµένη δοµή του η οποία του προσδίδει µία ικανότητα γενίκευσης. Αυτό 

σηµαίνει ότι το δίκτυο δίνει λογικές εξόδους για εισόδους που δεν έχουν συµπεριληφθεί 

στο σύνολο εκπαίδευσης (training set). Όπως και στον προγραµµατισµό όµως έτσι και 

εδώ ένα σύνθετο πρόβληµα διασπάται σε άλλα απλούστερα. Καθένα από αυτά 

ανατίθεται σε διαφορετικό νευρωνικό δίκτυο και µε τον τρόπο αυτό λύνονται τα 

πολύπλοκα προβλήµατα. Απέχουµε αρκετά άλλωστε από τη δηµιουργία ενός πιστού 

αντίγραφου του ανθρώπινου εγκεφάλου. 

 

 

ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ  20
  



 3.3 Κατηγορίες Νευρωνικών ∆ικτύων – Ιστορική Αναδροµή  
 

Θεωρούµε ένα σύνολο ζευγών ( ), ii yx , όπου ix ∈Χ και iy Y∈ , τα οποία σχετίζονται 

µεταξύ τους µέσω µιας άγνωστης συνάρτησης: f: X→Y. Στόχος του νευρωνικού 

δικτύου είναι να προσεγγίσει τη συνάρτηση αυτή, µε όσο το δυνατό µεγαλύτερη 

ακρίβεια. Η εκπαίδευση του δικτύου για την επίτευξη ακριβώς αυτού του σκοπού 

µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους: 

• Με επίβλεψη (Supervised Learning)  

• Χωρίς επίβλεψη (Unsupervised Learning)  

• Με βαθµολογηµένη µάθηση (Graded Learning) 

Στην πρώτη περίπτωση, εισάγεται είσοδος , µε αποτέλεσµα µια έξοδο  

γενικά διαφορετική από την . Η διαφορά των δύο,  - , τείνει να ελαχιστοποιηθεί 

µέσω του αλγόριθµου εκπαίδευσης, βάσει του οποίου τροποποιούνται βασικές 

παράµετροι του δικτύου. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται για όλο το πλήθος των 

ζευγών, µέχρι το σφάλµα να φτάσει κάποια επιθυµητή ανοχή. Μέθοδοι που 

χρησιµοποιούνται συνήθως για αυτή την τροποποίηση είναι οι:   

ix i
΄y

iy i
΄y iy

• Μέθοδος κατιούσας κλίσης (Gradient Descent)  

• Mέθοδος Newton  

• Μέθοδος µεγίστης κλίσης (Steepest Descent)  

• Κανόνας Polak-Ribiere  

Για εκµάθηση χωρίς επίβλεψη, το δίκτυο αυτοδιοργανώνεται µόνο του, και όχι 

µέσω ανάδρασης από το περιβάλλον. Απαραίτητη σε αυτή την περίπτωση είναι η 

ύπαρξη µεγάλου πλήθους δεδοµένων. Οι σπουδαιότερες µέθοδοι σε αυτή την 

περίπτωση είναι:  

• Ο νόµος του Hebb  

• Ο ανταγωνιστικός νόµος  

• Ο διαφορικός νόµος του Hebb  

• Ο διαφορικός ανταγωνιστικός.  

Τέλος στην βαθµολογηµένη µάθηση η έξοδος χαρακτηρίζεται ως «καλή» ή 

«κακή» µε βάση µια αριθµητική κλίµακα και τα βάρη αναπροσαρµόζονται µε βάση 

αυτόν τον χαρακτηρισµό. 

Άλλος βασικός παράγοντας κατά την εκπαίδευση είναι ο συνολικός χρόνος που 

απαιτείται, και ο τρόπος που µεταβάλλονται τα στατιστικά χαρακτηριστικά των 
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δεδοµένων σε σχέση µε αυτόν. Τα νευρωνικά δίκτυα, λοιπόν, κατηγοριοποιούνται και 

µε βάση την παράµετρο του χρόνου, µε διαδικασία εκµάθησης που µπορεί να είναι:  

• ∆οµική (Structural), για στάσιµο στατιστικά περιβάλλον (δηλαδή, στατιστικά 

χαρακτηριστικά που δε µεταβάλλονται µε το χρόνο), ή 

•  Χρονική (Temporal), για µη στάσιµο στατιστικά περιβάλλον (real-time learning).  

Επιπλέον τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα ανάλογα µε την ικανότητά τους να 

έχουν µνήµη ή όχι διακρίνονται σε:  

•  Στατικά τα οποία δε διαθέτουν µνήµη, οπότε η έξοδός τους είναι συνάρτηση µόνο 

της τρέχουσας εισόδου και όχι προηγούµενων ή επόµενων.  

• ∆υναµικά, τα οποία διαθέτουν µνήµη και περιγράφονται από διαφορικές 

εξισώσεις.  

Παρακάτω παραθέτουµε έναν πίνακα ο οποίος περιέχει τους σηµαντικότερους 

σταθµούς στην ιστορία των τεχνητών νευρωνικών δικτύων.  

 

1943 Το πρώτο µοντέλο νευρωνικού δικτύου (McCulloch & Pitts). 

1949 Το µοντέλο µάθησης του Hebb «Κάθε φορά που ενεργοποιείται µια σύναψη 

αυτή ενισχύεται µε αποτέλεσµα το δίκτυο να µαθαίνει λίγο περισσότερο το 

πρότυπο που του παρουσιάζεται εκείνη τη στιγµή». 

1957 Το µοντέλο του απλού αισθητήρα – perceptron (Rosenblatt). 

1969 Αποδεικνύεται µαθηµατικά ότι τα νευρωνικά δίκτυα ενός επιπέδου δε µπορούν 

να λύσουν συγκεκριµένα προβλήµατα (Minsky & Papert). 

1982 Αποδεικνύεται µαθηµατικά ότι ένα νευρωνικό δίκτυο πολλών επιπέδων µπορεί 

να αποθηκεύσει οποιαδήποτε πληροφορία. 

1986 Μέθοδος οπισθοδιάδοσης για την εκπαίδευση τεχνητών νευρωνικών δικτύων 

(McClelland & Rumelhart). 

 

Πίνακας  3.2  Σηµαντικότεροι σταθµοί στην ιστορία των νευρωνικών δικτύων 

 

3.4 Μοντέλο Τεχνητού Νευρώνα  
 

Στο σχήµα 3.2 διακρίνουµε το µοντέλο ενός τεχνητού νευρώνα.  
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Σχήµα 3.2  Μοντέλο Τεχνητού Νευρώνα 

 

Έτσι έχουµε τη δυνατότητα να ξεχωρίσουµε οπτικά τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά του νευρώνα. Παρατηρούµε λοιπόν :  

• τα βάρη: Αν υποθέσουµε ότι για τον κ νευρώνα η είσοδος στη σύναψη j είναι 

το σήµα  , τότε αυτό πολλαπλασιάζεται µε το συναπτικό βάρος , όπου ο πρώτος 

δείκτης αναφέρεται στο νευρώνα και ο δεύτερος στη σύναψη που δέχεται στην είσοδό 

της το σήµα  .  

jx kjw

kjw

• ο αθροιστής: Στην έξοδο δίνει το άθροισµα των επηρεασµένων από τα βάρη 

σηµάτων εισόδου.  

• η συνάρτηση ενεργοποίησης: Μη γραµµικό φίλτρο από το οποίο περνά η 

έξοδος του αθροιστή και διαµορφώνει το σήµα εξόδου, ανάλογα µε τον τύπο της 

συνάρτησης που επιλέχθηκε.  

 • το κατώφλι θκ: Πρόκειται για µια δευτερεύουσα παράµετρο του συστήµατος , 

η οποία συνήθως επιλέγεται µε κριτήρια ευελιξίας. Η λειτουργία του είναι σχεδόν 

παρόµοια µε εκείνη του κατωφλίου στους φυσικούς νευρώνες που σχολιάστηκε στην 

πρώτη παράγραφο. Στο παραπάνω σχήµα δίνεται το µοντέλο ενός νευρώνα µε κατώφλι 

κθ ,  είσοδο το διάνυσµα Ρ =  και βάρη W =(  , K , ). Έτσι ισχύει  

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
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⎜

⎝

⎛

Νx

x
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,11w 12w Ν1w

∑
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j
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0

, και η έξοδος του νευρώνα είναι )( κθφ −= kk uy , όπου  τα 

σήµατα εισόδου και τα συναπτικά βάρη του νευρώνα k, 

Nxxx ,,, 21 L

N
www ,,, 21 L κθ  το κατώφλι 

του και φ( ) η συνάρτηση ενεργοποίησής του. 

 Τα σύγχρονα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα αποτελούνται από πολλούς απλούς 
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νευρώνες, όπως αυτόν που περιγράφηκε παραπάνω, οι οποίοι συνθέτουν αρχικά ένα 

στρώµα και στη συνέχεια ένα σύστηµα πολλαπλών στρωµάτων. [6] 

 

3.5 Βασικές Συναρτήσεις Ενεργοποίησης 

 
Οι βασικότερες συναρτήσεις ενεργοποίησης που χρησιµοποιούνται στη διαδικασία 

εκπαίδευσης των νευρωνικών δικτύων είναι οι ακόλουθες :  

 

3.5.1 Βηµατική Συνάρτηση Ενεργοποίησης 

 

Η συνάρτηση αυτή δίνει στην έξοδο αποτέλεσµα (συνήθως 1) µόνο αν η τιµή που 

υπολογίζει ο αθροιστής είναι µεγαλύτερη από µια τιµή κατωφλίου T. Oρίζεται ως εξής:  

 

 

                  1, αν v>0 

Φ(v)=         

                   0, αν v<0 

 
Σχήµα 3.3  Βηµατική Συνάρτηση Ενεργοποίησης 

 

3.5.2 Σιγµοειδής Συνάρτηση (Sigmoidal Function) 

 

Μια σιγµοειδής συνάρτηση, είναι η λογιστική σιγµοειδή συνάρτηση, η οποία έχει την 

εξής µορφή: Φ(ν) = 1/(1 + exp(-αν)), όπου α η παράµετρος η µεταβολή της οποίας έχει 

σαν αποτέλεσµα τη µεταβολή της κλίσης της συνάρτησης, γεγονός που αποδίδει 

ευελιξία στο σύστηµα. Η γραφική της παράσταση φαίνεται παρακάτω :   
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Σχήµα 3.4  Λογιστική Συνάρτηση  

 

3.6 ∆οµή και Αρχιτεκτονικές Νευρωνικών ∆ικτύων 

 
Για τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα υπάρχουν πολλοί αλγόριθµοι εκπαίδευσης. Η δοµή 

των δικτύων αυτών είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τον αλγόριθµο εκπαίδευσης µε µια 

αµφίδροµη σχέση αλληλεξάρτησης και επιρροής. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το είδος της 

εκπαίδευσης, είναι δεδοµένο ότι για την ύπαρξη δικτύου, υπάρχουν τουλάχιστον δύο 

στρώµατα νευρώνων, ένα για την είσοδο και ένα για την έξοδο. Τα δύο αυτά στρώµατα 

δεν έχουν απαραίτητα τον ίδιο αριθµό νευρώνων. Για το στρώµα εισόδου, ο αριθµός 

αυτός καθορίζεται από τον όγκο των δεδοµένων, ενώ για το στρώµα εξόδου, 

συνηθίζεται να χρησιµοποιείται ένας νευρώνας. Τα στρώµατα, τα οποία 

παρεµβάλλονται µεταξύ εισόδου-εξόδου, δεν έχουν άµεση επαφή µε το περιβάλλον, για 

αυτό και ονοµάζονται κρυµµένα στρώµατα (Hidden Layers). Ο αριθµός των νευρώνων 

τους είναι τελείως ανεξάρτητος από τον αριθµό των άλλων στρωµάτων. Εδώ πρέπει να 

σηµειώσουµε ότι γενικά, η επιλογή του αριθµού των στρωµάτων, των νευρώνων που τα 

αποτελούν, της συνάρτησης ενεργοποίησης, όπως επίσης και της µεθόδου εκµάθησης 

γίνεται τυχαία, ή κάποιες φορές, µε βάση εµπειρικούς κανόνες που έχουν κατά καιρούς 

εφαρµοστεί µε καλά αποτελέσµατα. Οι νευρώνες των διαφόρων στρωµάτων µπορούν 

να συνδέονται µεταξύ τους µε τους εξής δύο τρόπους :  

• Πλήρης διασύνδεση (Full connection), όπου οι νευρώνες ενός στρώµατος 

συνδέονται µε όλους τους νευρώνες του επόµενου, κ.ο.κ. 

• Μερική διασύνδεση (Partial Connection), όπου µερικοί µόνο νευρώνες 

από το ένα στρώµα συνδέονται µε µερικούς από το επόµενο.  

Σχετικά µε το αν υπάρχει ανάδραση µεταξύ εισόδου - εξόδου ή όχι, 
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διακρίνονται οι εξής αρχιτεκτονικές: 

• Τα δίκτυα µε πρόσθια τροφοδότηση (feed forward), που δεν παρουσιάζουν 

ανάδραση, δηλαδή δεν υπάρχουν συνδέσεις από νευρώνες ενός επιπέδου προς νευρώνες 

προηγούµενου επιπέδου. Επίσης η ροή πληροφορίας είναι µιας κατεύθυνσης. 

• Τα δίκτυα µε ανατροφοδότηση (feedback ή recurrent), που περιλαµβάνουν 

τουλάχιστον έναν αναδροµικό βρόχο είτε µεταξύ στρωµάτων, είτε µεταξύ νευρώνων, 

είτε ακόµη και για τον ίδιο νευρώνα, όταν η έξοδός του τροφοδοτεί η ίδια την είσοδό 

του (περίπτωση «αυτοανάδρασης», (Self-Feedback)). 

Αν και σε ορισµένες περιπτώσεις τα δίκτυα µε ανατροφοδότηση είναι πολύ 

χρήσιµα, στην πλειοψηφία των εφαρµογών νευρωνικών δικτύων χρησιµοποιούνται 

δίκτυα απλής τροφοδότησης.[7] 

 

3.7 Παρουσίαση της Πληροφορίας στην είσοδο του Νευρωνικού 

∆ικτύου 

 
3.7.1 Ορισµός Γνώσης ∆εδοµένων 

 

Η ικανότητα πρόβλεψης των δικτύων βασίζεται στον τρόπο εκπαίδευσής τους, ο οποίος 

µε τη σειρά του εξαρτάται από την ποσότητα της πληροφορίας που διατίθεται στο 

δίκτυο, και κυρίως, από το πώς αυτή παρουσιάζεται. Ως γνώση ορίζεται: Η 

αποθηκευµένη πληροφορία που χρησιµοποιείται από τεχνητές ή φυσικές µορφές 

νοηµοσύνης µε στόχο την πρόβλεψη, και γενικότερα, την κατάλληλη απόκρισή τους 

στο περιβάλλον. Η πληροφορία που παρέχεται σε ένα σύστηµα τεχνητής νοηµοσύνης, 

µπορεί να είναι δύο ειδών:  

Α) Πληροφορία, η οποία έχει σχέση µε το περιβάλλον και τις βασικές ιδιότητες που 

το χαρακτηρίζουν, και  

 

Β) Λαµβανόµενες µετρήσεις, οι οποίες περιέχουν θόρυβο εξαιτίας ανθρωπίνων 

σφαλµάτων ή ατελειών των οργάνων µέτρησης, και αποτελούν το σύνολο των 

διανυσµάτων της εκπαίδευσης (Training set).  

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι συνοπτικά η εξής: ∆ίνεται το σήµα 

εισόδου και η επιθυµητή έξοδος. Στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία 

εκµάθησης δοκιµάζεται η απόδοση του δικτύου σε σύνολο δεδοµένων που δεν ανήκουν 
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στο σύνολο εκπαίδευσης. Έτσι δοκιµάζεται η ικανότητα του δικτύου στην εκµάθηση, 

καθώς µε αυτόν τον τρόπο φαίνεται αν αυτή έχει ολοκληρωθεί ή απλά το δίκτυο έχει 

αποµνηµονεύσει το σύνολο εκπαίδευσης, µε αποτέλεσµα την καλή συµπεριφορά του 

µόνο σε αυτό. Αυτή είναι η φάση της γενίκευσης (generalization). Σηµαντικό επίσης 

είναι, κατά την εκπαίδευση να δίνονται και αρνητικά παραδείγµατα, δηλαδή 

διανύσµατα εισόδου των οποίων η έξοδος, είναι γνωστό από πριν, ότι οδηγεί σε 

αποτελέσµατα τελείως διαφορετικά από τα επιθυµητά. Απλά, δίνονται στο δίκτυο για 

να το εκπαιδεύσουν, έτσι ώστε να αναγνωρίζει και να διαχωρίζονται παρόµοιες 

«λανθασµένες είσοδοι», οι οποίες πιθανόν δίνονται ταυτόχρονα. Καθώς αυξάνεται η 

πολυπλοκότητα ενός προβλήµατος, επιβάλλεται να αυξάνεται και ο αριθµός και η 

πολυπλοκότητα των πηγών γνώσης-πληροφορίας. Η διαχείρισή τους σε αυτή την 

περίπτωση γίνεται εξαιρετικά δύσκολη. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες 

που ακολουθούνται για την όσο γίνεται απλούστερη και πιο αποτελεσµατική 

παρουσίαση της πληροφορίας στο δίκτυο. Αυτοί είναι:  

Α) Eίσοδοι που παρουσιάζουν οµοιότητες παρουσιάζονται στο δίκτυο σα να 

ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Αξιόπιστα κριτήρια µεταξύ δύο διανυσµάτων εισόδου, 

είναι η Ευκλείδεια απόσταση και το Εσωτερικό γινόµενο των διανυσµάτων. Αυτά 

θεωρούνται αρκετά, εφόσον το πρώτο δηλώνει τη διανυσµατική διαφορά τους και το 

δεύτερο την προβολή του ενός πάνω στο άλλο. 

Β) ∆εδοµένα µε πολύ µεγάλες διαφορές πρέπει να κωδικοποιούνται µε τέτοιο 

τρόπο, ώστε οι διαφορές αυτές να είναι φανερές.  

Γ) Πληροφορίες που αφορούν το περιβάλλον και είναι γνωστές από πριν, δίνονται 

για να το διευκολύνουν. Αυτό οδηγεί στη δηµιουργία «δικτύων µε ειδικευµένη δοµή» 

(Specialized structure), τα οποία είναι πολύ πιο γρήγορα, µε πολύ λιγότερες ελεύθερες 

παραµέτρους (δηλ. νευρικές συνάψεις). Έτσι, είναι πιο ευέλικτα κατά την εκπαίδευση 

και συνεπώς, µε καλύτερα αποτελέσµατα γενίκευσης της νεοαποκτηθείσας γνώσης. 

 

3.7.2 ∆ιαδικασία Εκπαίδευσης 

 

Η εκπαίδευση ορίζεται ως η λειτουργία κατά την οποία οι ελεύθερες παράµετροι του 

δικτύου προσαρµόζονται µέσω µίας συνεχούς διέγερσης από το περιβάλλον µέσα στο 

οποίο βρίσκεται. Η µέθοδος µε την οποία πραγµατοποιείται, καθορίζεται από τον τρόπο 

µε τον οποίο αλλάζουν οι τιµές των βαρών για την απαιτούµενη προσαρµογή τους. Τα 

στάδια που ακολουθούνται στην εκπαίδευση είναι: 
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1. Το νευρωνικό δίκτυο αρχικά διεγείρεται από το περιβάλλον. 

2. Γίνονται αλλαγές στις τιµές των βαρών. 

3. Αποκρίνεται στο περιβάλλον του µε κάποια νέα συµπεριφορά. Αν wk(n), είναι η 

τιµή του βάρους της σύναψης τη χρονική στιγµή n, η διόρθωση του ίδιου βάρους την 

ίδια χρονική στιγµή, ∆wkj(n), που οδηγεί στο νέο βάρος )1( +nwkj ,  δίνεται από τη 

σχέση : . H διόρθωση των βαρών πραγµατοποιείται για 

τους νευρώνες όλων των στρωµάτων µε επαναληπτική διαδικασία. Στην ιδανικότερη 

περίπτωση µετά από κάθε επανάληψη, το σύστηµα αποκτά όλο και περισσότερη γνώση 

του περιβάλλοντός του. 

)()1()( nwnwnw kjkjkj −+=∆

Οι αλγόριθµοι εκπαίδευσης ποικίλουν, τόσο ως προς τη µέθοδο µε την οποία 

γίνεται η αλλαγή των βαρών, όσο και ως προς τον τρόπο µε τον οποίο σχετίζεται το 

δίκτυο µε το περιβάλλον του. Πρακτικά όµως, ενδιαφέρουν οι διαφορές µεταξύ των 

αλγορίθµων, ως προς την ταχύτητα εκµάθησης. Θεµελιώδεις κανόνες για τους 

διάφορους αλγόριθµους εκπαίδευσης είναι οι εξής: 

• Εκµάθηση µέσω διόρθωσης σφάλµατος (Error-correction learning) 

• Ανταγωνιστική εκµάθηση (Competitive learning) 

• Αλγόριθµος Hebbian (Hebbian learning) 

• Αλγόριθµος Boltzmann (Boltzmann learning) 

Οι αλγόριθµοι ανταγωνιστικής εκµάθησης και Hebbian, στηρίζονται σε φυσικά 

νευροβιολογικά φαινόµενα, ενώ ο αλγόριθµος Boltzmann, στη θεωρία πληροφοριών 

και στη θερµοδυναµική. [7] 

 

3.8 Ιδιότητες Τεχνητών Νευρωνικών δικτύων και Εφαρµογές τους 

 
Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα έχουν κάποιες ιδιότητες οι οποίες αξίζει να αναφερθούν. 

Σηµαντική είναι η ικανότητά τους να µαθαίνουν µέσω παραδειγµάτων (learn by 

example). Οργανώνουν την πληροφορία των δεδοµένων εισόδου σε χρήσιµες µορφές 

και κωδικοποιούν την σχέση που ισχύει µεταξύ των δεδοµένων εισόδου και εξόδου. 

Επίσης χαρακτηριστική είναι η µεγάλη τους ανοχή στα σφάλµατα (fault tolerant). Η 

κακή λειτουργία ή η καταστροφή ενός νευρώνα ή κάποιων συνδέσεων δεν είναι ικανή 

να διαταράξει σηµαντικά την λειτουργία τους καθώς η πληροφορία που εσωκλείουν δεν 

είναι εντοπισµένη σε συγκεκριµένο σηµείο αλλά διάχυτη σε όλο το δίκτυο. Πρέπει 

τέλος να αναφερθεί η εξαιρετική τους ικανότητα για αναγνώριση προτύπων (pattern 
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recognition), µια ικανότητα που χρησιµοποιούµε στην παρούσα διπλωµατική εργασία. 

Τα νευρωνικά δίκτυα βρίσκουν εφαρµογή σε µια τεράστια ποικιλία προβληµάτων που 

καλύπτουν σχεδόν όλους τους τοµείς του συγχρόνου τρόπου ζωής. Οι σηµαντικότερες 

από αυτές τις εφαρµογές είναι: 

Αεροδιαστηµική 
• αυτόµατος πιλότος 
• έλεγχος αεροσκάφους 
• ανίχνευση βλαβών 
 
Αυτοκίνητα 
• αυτόµατη οδήγηση 
 
Τραπεζικές εργασίες 
• αξιολόγηση αιτήσεων για δάνειο 
 
Στρατιωτικές εφαρµογές 
• καθοδήγηση όπλων 
• αναγνώριση αντικειµένων (αντικείµενα , πρόσωπα) 
 
Ηλεκτρονική 
• τεχνητή όραση 
• σύνθεση ήχου 
• διάγνωση βλαβών 
 
Οικονοµικά 
• αποτίµηση ακίνητης περιουσίας 
• αξιολόγηση οµολογιακών δανείων 
• διαχείριση χαρτοφυλακίων 
• πρόβλεψη συναλλαγµατικών µεταβολών 
 
Ασφάλιση 
• αξιολόγηση αιτήσεων 
 
Κατασκευές 
• έλεγχος µονάδων , διάγνωση βλαβών 
• σχεδιασµός και ανάλυση προϊόντων 
• οπτικά συστήµατα ελέγχου ποιότητας 
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Ιατρική 
• ανάλυση συµπτωµάτων και διάγνωση για διάφορες ασθένειες 
 
Ορυκτός πλούτος 
• αξιολόγηση περιοχών για γεώτρηση 
 
Ροµποτική 
• έλεγχος κίνησης 
• όραση 
 
Οµιλία 
• αναγνώριση οµιλίας 
• εκφορά οµιλίας 
 
Τηλεπικοινωνίες 
• συµπίεση δεδοµένων 
• µετάφραση γλώσσας σε πραγµατικό χρόνο 
 
Μεταφορές 
• εύρεση δροµολογίων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 

ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ KOHONEN 
 

 

 
4.1 Εισαγωγή  

 
To µοντέλο νευρωνικών δικτύων Kohonen προτάθηκε το 1982 από τον Teuvo Kohonen 

και παρουσιάζει τη διαδικασία εκπαίδευσης ενός νευρωνικού δικτύου 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 

λεγόµενο χαρακτηριστικό της αυτο-οργάνωσης. Η αυτο-οργάνωση ως ιδέα είχε 

προταθεί από τον von der Malsburg το 1973, αλλά ο Kohonen ήταν αυτός που 

προχώρησε την εξέλιξή της και θεωρείται ο πατέρας των δικτύων αυτών.  

Βασικό χαρακτηριστικό του δικτύου Kohonen είναι ότι µπορεί να ταξινοµεί 

διανύσµατα µε τη βοήθεια ενός αλγόριθµου αυτόνοµης µάθησης. Το ΤΝ∆ οργανώνει τα 

βάρη του µε τέτοιο τρόπο ώστε να αναγνωρίζει όποια κανονικότητα υπάρχει στα 

διανύσµατα εισόδου. Κάνει, λοιπόν, µια αντιστοίχιση των εισόδων στην έξοδο και για 

το λόγο αυτό λέµε ότι επιτελεί µια αυτο-οργανούµενη απεικόνιση χαρακτηριστικών 

(self-organizing feature map). Μια σηµαντική αρχή της οργάνωσης των αισθητηρίων 

οργάνων στον εγκέφαλο είναι ότι η κατανοµή των νευρώνων παρουσιάζει µια 

κανονικότητα που αντικατοπτρίζει κάποια ειδικά χαρακτηριστικά των εξωτερικών 

ερεθισµάτων που διαδίδονται σε αυτά. Έτσι, τα δίκτυα Kohonen ακολουθούν κάποια 

χαρακτηριστικά των βιολογικών δικτύων. Επίσης τα δίκτυα αυτά δεν χρησιµοποιούν 

κανένα είδος συνάρτησης ενεργοποίησης (activation function) και κανένα κανένας είδος 

πόλωσης (bias). Αποτελούνται από δύο επίπεδα µόνο, χωρίς κανένα κρυφό επίπεδο 

(hidden layer). 

Η έξοδος από ένα νευρωνικό δίκτυο Kohonen δεν συµπεριλαµβάνει την έξοδο 

από αρκετούς νευρώνες. Όταν ένα πρότυπο παρουσιάζεται σε ένα δίκτυο Kohonen ένας 

µόνο από τους νευρώνες εξόδου επιλέγεται ως «νικητής». Αυτός ο «κερδισµένος» 
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νευρώνας είναι η έξοδος από το δίκτυο Kohonen. Συχνά αυτοί οι «κερδισµένοι» 

νευρώνες αντιπροσωπεύουν οµάδες από τα δεδοµένα που παρουσιάζονται στο δίκτυο 

Kohonen. 

Σηµαντικό είναι να αναφέρουµε και τους περιορισµούς που έχει ένα νευρωνικό 

δίκτυο Kohonen. Τα ΤΝ∆ που αποτελούνται από δύο µόνο επίπεδα µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν µόνο στην λύση προβληµάτων που είναι γραµµικά διαχωρίσιµα 

(linearly separable). Αυτό συµβαίνει και µε τα δίκτυα Kohonen τα οποία αποτελούν ένα 

σχετικά πολύ απλό νευρωνικό δίκτυο ως προς την κατασκευή και γρήγορα 

εκπαιδεύσιµο.  

 

4.2 Βασική ∆οµή των Νευρωνικών ∆ικτύων Kohonen 

 
Το δίκτυο Kohonen αποτελείται από δυο επίπεδα. Το πρώτο, όπως συνήθως, είναι το 

επίπεδο εισόδου. Το δεύτερο επίπεδο, το επίπεδο εξόδου, έχει το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό ότι είναι οργανωµένο σε µορφή πλέγµατος, που µπορεί να έχει 

οποιαδήποτε διάσταση, π.χ. µπορεί να έχουµε ένα δισδιάστατο πλέγµα, δηλαδή µια 

επιφάνεια που έχει mxm µονάδες (νευρώνες). Τα δυο αυτά επίπεδα έχουν πλήρη 

συνδεσµολογία. Το Σχήµα 4.1 δίνει τη δοµή ενός τέτοιου δικτύου. Το σήµα εισόδου 

είναι ένα διάνυσµα µε n στοιχεία. Έτσι, τελικά έχουµε ένα πλήθος από nxmxm 

συνδέσεις. 

 
Σχήµα 4.1  ∆οµή νευρωνικού δικτύου Kohonen 

 
Η µορφή ενός προτύπου εισόδου (input pattern) σε ένα νευρωνικό δίκτύο 

Kohonen είναι της µορφής : 

],,,,[ 321 neeeeE K=  
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όπου  οι τιµές των νευρώνων εισόδου και Ε το διάνυσµα εισόδου. Ένα 

δίκτυο Kohonen απαιτεί η είσοδος να είναι σε µια κλίµακα µεταξύ του -1 και του 1 και 

επιπροσθέτως να γίνεται πλήρης χρήση της κλίµακας αυτής. Για την κανονικοποίηση 

του διανύσµατος εισόδου πρέπει να υπολογιστεί το µήκος (νόρµα) του διανύσµατος 

εισόδου. Ο συντελεστής κανονικοποίησης k είναι ίσος µε τον αντίστροφο της 

τετραγωνικής ρίζας του µήκους.  

neee ,,, 21 K

||
1
Ε

=k  

Τα βάρη του νευρωνικού δικτύου είναι της µορφής : 

[ ]inii uuuU ,,, 21 K=ι  

όπου το i καθορίζει τον νευρώνα εξόδου. Για να υπολογίσουµε την έξοδο, το διάνυσµα 

εισόδου και τα βάρη διασύνδεσης των νευρώνων θα ληφθούν υπόψη. Υπολογίζουµε το 

εσωτερικό γινόµενο των νευρώνων εισόδου και των βαρών διασύνδεσης και το 

αποτέλεσµα πολλαπλασιάζεται επί του συντελεστή κανονικοποίησης k. Η έξοδος 

λοιπόν του i νευρώνα εξόδου θα είναι : 

output )(* EUk i ⋅=ι  

Για να υπολογίσουµε τον νευρώνα «νικητή» πρέπει να υπολογίσουµε την έξοδο 

όλων των νευρώνων εξόδου και ο «νικητής» νευρώνας είναι αυτός µε τη µεγαλύτερη 

τιµή εξόδου. Ο νευρώνας δηλαδή 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, ενισχύοντας µε αυτό τον 

τρόπο επιπλέον την θέση νίκης του. Τα διανύσµατα των βαρών τελικά θα συγκλίνουν σε 

ένα σηµείο σταθερότητας, όταν η εκπαίδευση θα έχει πια ολοκληρωθεί. Ο «νικητής» 

λοιπόν καθορίζεται κυρίως από τα βάρη µεταξύ των νευρώνων εισόδου και των 

νευρώνων εξόδου. Τα βάρη αυτά µπορούν να τροποποιηθούν µε την κατάλληλη 

εκπαίδευση» έτσι ώστε να έχουµε την  κατάλληλη έξοδο, πάντα σε σχέση µε το 

πρόβληµα που έχουµε να επιλύσουµε. [8] 

 

 

4.3 Εκπαίδευση Νευρωνικών ∆ικτύων Kohonen 
 

Ολόκληρη η «µνήµη» ενός νευρωνικού δικτύου Kohonen αποθηκεύεται στα βάρη 

διασύνδεσης µεταξύ του επιπέδου εισόδου και εξόδου. Τα βάρη ρυθµίζονται σε κάθε 
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εποχή (epoch). Μια εποχή λαµβάνει χώρα όταν τα δεδοµένα εκπαίδευσης 

παρουσιάζονται στο νευρωνικό δίκτυο Kohonen και τα βάρη ρυθµίζονται βασισµένα 

στα αποτελέσµατα αυτών των δεδοµένων εκπαίδευσης. Οι ρυθµίσεις στις τιµές των 

βαρών πρέπει να παράγουν ένα δίκτυο που θα φέρει καλύτερα αποτελέσµατα την 

επόµενη φορά που τα ίδια δεδοµένα εκπαίδευσης θα παρουσιαστούν. Οι εποχές 

συνεχίζονται όσο νέα δεδοµένα παρουσιάζονται στο δίκτυο και τα βάρη ρυθµίζονται 

κατάλληλα. 

Τελικά το εύρος των ρυθµίσεων στα βάρη µπορεί να µειωθεί σε τέτοιο βαθµό που 

δεν θα είναι πλέον χρήσιµο να συνεχίσουµε µε το αρχικό διάνυσµα βαρών. Αν αυτό 

συµβεί, ολόκληρος ο πίνακας βαρών επαναπροσδιορίζεται σε νέες τυχαίες αρχικές τιµές 

και έτσι ξεκινάει ένας νέος κύκλος. Ο τελικός πίνακας βαρών που θα χρησιµοποιηθεί θα 

είναι ο καλύτερος πίνακας βαρών που δηµιουργήθηκε από όλους τους κύκλους. Θα 

εξετάσουµε τώρα πως τροποποιούνται τα βάρη. 

Η πρωταρχική µέθοδος υπολογισµού των µετατροπών των βαρών, η οποία 

προτάθηκε από τον ίδιο τον Tuevo Kohonen, συχνά αποκαλείται ως προσθετική 

µέθοδος. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιεί την ακόλουθη εξίσωση : 

axw
axww

t

t
t

+
+

=+1  

Η µεταβλητή x είναι το διάνυσµα εκπαίδευσης που παρουσιάζεται στο νευρωνικό 

δίκτυο Kohonen. Η µεταβλητή  είναι το βάρος του νευρώνα «νικητή» κατά την 

χρονική στιγµή t και η µεταβλητή  είναι η νέα τιµή του βάρους. Οι διπλές κάθετες 

γραµµές αντιπροσωπεύουν το µήκος του διανύσµατος. Η σταθερά α ονοµάζεται ρυθµός 

εκπαίδευσης και θα χρησιµοποιηθεί από τον αλγόριθµο εκπαίδευσης. Ο ρυθµός 

εκπαίδευσης πρέπει να είναι ένας θετικός αριθµός µικρότερος του 1. Γενικά θέτοντας 

τον ρυθµό εκπαίδευσης σε ένα πολύ µεγάλο αριθµό θα έχει σαν αποτέλεσµα η 

εκπαίδευση να εξελιχθεί γρηγορότερα. Ωστόσο µερικές φορές αν θέσουµε τον ρυθµό 

εκπαίδευσης πολύ µεγάλο υπάρχει κίνδυνος το δίκτυό µας να µην συγκλίνει ποτέ. Αυτό 

συµβαίνει επειδή οι µεταβολές των διανυσµάτων βάρους θα είναι πάρα πολύ µεγάλες. 

Μια άλλη τεχνική είναι να ξεκινάµε µε ένα υψηλό ρυθµό εκπαίδευσης και να µειώνουµε 

τον ρυθµό καθώς η εκπαίδευση προχωράει. Αυτή η τεχνική επιτρέπει µια αρχικά 

γρήγορη εκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου ενώ στην συνέχεια ακολουθεί µια ήπια 

βελτιστοποίηση καθώς προχωράει η εκπαίδευση. Ένας αποδεκτός ρυθµός µείωσης για 

τον ρυθµό εκπαίδευσης δίνεται από την σχέση : 

tw
1+tw
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⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

T
tat 10α  

όπου t είναι η τρέχουσα επανάληψη εκπαίδευσης και Τ είναι ο συνολικός αριθµός 

επαναλήψεων εκπαίδευσης που θα πραγµατοποιηθούν. 

Η προσθετική µέθοδος γενικά έχει πολύ καλά αποτελέσµατα στα νευρωνικά 

δίκτυα Kohonen. Ωστόσο σε περιπτώσεις που η προσθετική µέθοδος παρουσιάζει 

υπερβολική αστάθεια και αποτυγχάνει να συγκλίνει, µια άλλη µέθοδος έχει προταθεί. Η 

µέθοδος αυτή ονοµάζεται αφαιρετική µέθοδος. Η βασική αρχή αυτής της µεθόδου 

βασίζεται στο γεγονός ότι το διάνυσµα βαρών µπορεί να ωθηθεί προς το διάνυσµα 

εισόδου εάν τα αφαιρέσουµε, οπότε βρίσκουµε την διαφορά τους, και στην συνέχεια 

προσθέτουµε αυτή την διαφορά στο διάνυσµα βαρών (Σχήµα 4.2). Η αφαιρετική 

µέθοδος χρησιµοποιεί τις ακόλουθες εξισώσεις δείχνουν την βασική τροποποίηση που 

θα λάβει χώρα στα βάρη του δικτύου : 
twxe −=  

aeww tt +=+1  

 

x twx −  

1+tw  

  

 

 

 tw  
Σχήµα 4.2  Το διάνυσµα βάρους ωθείται προς το διάνυσµα εισόδου x 

 

Στις δύο µεθόδους που περιγράψαµε µόνο στον νικητή νευρώνα «επιτρέπεται» 

να εκπαιδευτεί. Υπάρχει και µια παραλλαγή της µεθόδου που αξίζει να αναφερθεί, όπου 

εκτός από τον νικητή νευρώνα εκπαιδεύεται και η γειτονιά του. Αφού λοιπόν 

προσδιοριστεί ο νικητής νευρώνας, το επόµενο βήµα είναι να προσδιορίσουµε την 

γειτονιά γύρω από αυτόν. Η γειτονία που φαίνεται στο σχήµα 4.2 συµπεριλαµβάνει τους 

νευρώνες εκείνους που είναι δίπλα στον νικητή. Η γειτονιά σε αυτή την περίπτωση 

συµπεριλαµβάνει νευρώνες που είναι µέσα σε ένα τετράγωνο το κέντρο του οποίου 

βρίσκεται ο νικητής νευρώνας c. Το µέγεθος της γειτονιάς αλλάζει, όπως φαίνεται από 

τα τετράγωνα µε διαφορετικά µεγέθη στο σχήµα 4.2. Η γειτονιά απαρτίζεται από έναν 

αριθµό νευρώνων cΝ . Τα βάρη ενηµερώνονται για όλους τους νευρώνες που είναι 

µέσα στην γειτονιά του νευρώνα νικητή. 
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Σχήµα 4.3  Γειτονία cΝ γύρω από τον νευρώνα c. Απεικονίζονται τρεις διαφορετικές 

γειτονιές:d=1,2,3 

 
Στην προσθετική µέθοδο η εξίσωση ενηµέρωσης των βαρών είναι η ακόλουθη : 

 
axw
axw

t

t

+
+  εάν ο νευρώνας είναι στην γειτονιά cΝ  

=+1tw    

  αλλού tw

 

Αυτή η ρύθµιση έχει σαν αποτέλεσµα ο νικητής νευρώνας και οι γείτονές του να 

ρυθµίζουν τα βάρη έτσι ώστε να µοιάζουν µε το πρότυπο εισόδου. Ο νικητής µετά θα 

έχει µεγαλύτερη πιθανότητα να κερδίσει και πάλι εάν το ίδιο ή παρόµοιο πρότυπο 

εισόδου παρουσιαστεί στη συνέχεια. Σαν αποτέλεσµα, γειτονικοί νευρώνες µαθαίνουν 

παρόµοια πρότυπα (όπως συµβαίνει και στα βιολογικά Ν∆), µε συνέπεια το τελικό 

αποτέλεσµα να είναι πιο κοντά στην αρχική είσοδο.

Το µέγεθος της γειτονιάς είναι πολύ σηµαντικό. Συνήθως η αρχική γειτονιά έχει 

πλάτος σχετικά µεγάλο, ενώ στην συνέχεια το πλάτος µειώνεται καθώς οι κύκλοι 

εκπαίδευσης προχωράνε. Για παράδειγµα ας θεωρήσουµε  την γειτονιά του σχήµατος 

4.3, το κέντρο της οποίας βρίσκεται στον νικητή νευρώνα c, στην θέση ( ). Αν d 

είναι απόσταση από το c µέχρι το άκρο της γειτονιάς η γειτονιά είναι τέτοια ώστε : 

cc yx ,

c – d < x < c + d              και           c – d < y < c + d 

Έτσι δηµιουργείται µια τετραγωνική γειτονιά γύρω από τον νευρώνα c. Σε 

περιπτώσεις που τα όρια της γειτονιάς βγαίνουν έξω από το πλέγµα των νευρώνων, τότε 

η πραγµατική γειτονιά περιορίζεται µέσα σε αυτό το πλέγµα. 

Εφόσον το πλάτος της γειτονιάς µειώνεται καθώς προχωράνε οι κύκλοι 
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εκπαίδευσης η τιµή του d µειώνεται. Αρχικά η τιµή του επιλέγεται σε µια τιµή  που 

συνήθως επιλέγεται να είναι το µισό ή το ένα τρίτο του πλάτους του πλέγµατος των 

νευρώνων. Στη συνέχεια το πλάτος µειώνεται σύµφωνα µε την σχέση : 

0
d

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

T
tdd 10  

όπου t είναι η τρέχων κύκλος εκπαίδευσης και T ο συνολικός αριθµός κύκλων 

εκπαίδευσης που θα γίνουν. Με αυτή την διαδικασία διασφαλίζεται µια σταδιακή 

γραµµική µείωση από d 0  έως το 1. Σηµειωτέον ότι το ίδιο ποσοστό χρόνου δίνεται για 

κάθε τιµή. Τέλος, συνηθισµένη τακτική για καλύτερο αποτέλεσµα είναι οι νευρώνες 

έξω από τη γειτονιά (σε συγκεκριµένη όµως ακτίνα – δηλ. µια εξωτερική γειτονιά της 

αρχικής) να «αποθαρρύνονται» να µάθουν το συγκεκριµένο πρότυπο εισόδου, 

προσαρµόζοντας ανάλογα τα βάρη τους. [9] 

 

4.4 Εφαρµογές των Νευρωνικών ∆ικτύων Kohonen 

 

Τα νευρωνικά δίκτυα Kohonen χρησιµοποιούνται στην «ταξινόµηση» 

(classification), κατά την οποία επιλέγεται µία έξοδος ανάµεσα σε πολλές. Μεγάλη 

επιτυχία έχουν σε εφαρµογές οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων και αναγνώρισης 

φωνής. Επίσης έχουν αναφερθεί χρήσεις των δικτύων Kohonen για την ασφάλεια 

ηλεκτροπαραγωγικών σταθµών, διαχείριση παράκτιου ύδατος και βέλτιστη συντήρηση 

χορτοταπήτων. Tέλος τα δίκτυα αυτά έχουν κυρίως χρησιµοποιηθεί για την επιλογή 

στοιχείων ανάµεσα σε οµάδα. Για παράδειγµα, κατά την ελάττωση χρωµάτων σε 

εικόνα, ένα τέτοιο δίκτυο µπορεί να επιλέξει την απόχρωση που θα χρησιµοποιηθεί από 

κάθε χρώµα για την παραγωγή της νέας εικόνας. [10] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 

ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ 

∆ΙΚΤΥΩΝ KOHONEN 
 

 
5.1 Εισαγωγή  

 
Τα νευρωνικά δίκτυα Kohonen όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο 

χρησιµοποιούνται στην ταξινόµηση δειγµάτων σε διάφορες οµάδες. Στο κεφάλαιο αυτό 

θα περιγράψουµε λεπτοµερώς την δηµιουργία µιας εφαρµογής που χρησιµοποιεί τα 

δίκτυα αυτά. Τα νευρωνικά δίκτυα Kohonen θα χρησιµοποιηθούν στην οπτική 

αναγνώριση χαρακτήρων και πιο συγκεκριµένα αριθµητικών ψηφίων.  Οπτική 

αναγνώριση χαρακτήρων όπως είδαµε στο κεφάλαιο 2 µπορεί να γίνει µε διάφορες 

τεχνικές ωστόσο µια από τις ιδιαίτερα «έξυπνες» τεχνικές είναι η χρήση νευρωνικών 

δικτύων Kohonen. Η εφαρµογή που αναπτύχθηκε είναι ένα πρόγραµµα που µπορεί να 

εκπαιδευτεί στην αναγνώριση χειρόγραφων αριθµητικών χαρακτήρων που σχεδιάζονται 

από τον χρήστη στον υπολογιστή είτε µε την χρήση ψηφιοποιητή (digitizer) είτε µε το 

ποντίκι (mouse). Η γλώσσα προγραµµατισµού που χρησιµοποιήθηκε στην υλοποίηση 

της εφαρµογής είναι η Java®. 

 

5.2 Περιγραφή του Γραφικού Περιβάλλοντος ∆ιασύνδεσης (GUI) της 

Εφαρµογής 

 
Η εφαρµογή Οπτικής Αναγνώρισης Αριθµητικών Ψηφίων που δηµιουργήθηκε είναι 

καταρχήν προσαρµοστική. ∆ηλαδή ο χρήστης της εφαρµογής µπορεί να εκπαιδεύσει το 

νευρωνικό δίκτυο πάνω στο δικό του γραφικό χαρακτήρα µε αποτέλεσµα τα ποσοστά 

αναγνώρισης να είναι πολύ υψηλά. Με την εκκίνηση λοιπόν της εφαρµογής θα 



εµφανιστεί το παράθυρο που φαίνεται στο σχήµα 5.1. Το παράθυρο αυτό αποτελείται 

από ένα πεδίο εισαγωγής κειµένου πάνω από το οποίο υπάρχει διευκρινιστική υπόδειξη  

 
Σχήµα 5.1  Εισαγωγική οθόνη της εφαρµογής  

 

«∆ώστε όνοµα», όπου ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει το όνοµά του. Αφού το 

κάνει αυτό, για να αποθηκευτεί το προφίλ του σε µια βάση δεδοµένων Access που 

υπάρχει «πίσω» από την εφαρµογή πρέπει να πατήσει το κουµπί «ΟΚ» επικυρώνοντας 

µε αυτό τον τρόπο το όνοµα που πληκτρολόγησε. Αν ο χρήστης πατήσει το κουµπί 

«ΟΚ» χωρίς να έχει πληκτρολογήσει τίποτα τότε θα εµφανιστεί το µήνυµα σφάλµατος 

του σχήµατος 5.2 που θα τον προτρέπει να πληκτρολογήσει όνοµα χρήστη. 

 
Σχήµα 5.2  Μήνυµα σφάλµατος σε περίπτωση µη εισαγωγής ονόµατος χρήστη  

 
Η παραπάνω διαδικασία χρειάζεται µόνο κατά την πρώτη φορά που ένας χρήστης 

χρησιµοποιεί την εφαρµογή. Αυτό γίνεται διότι το προφίλ του χρήστη αποθηκεύεται σε 

µια βάση δεδοµένων µε αποτέλεσµα την επόµενη φορά που θα εκκινήσει την εφαρµογή 

το όνοµα του θα υπάρχει στην λίστα που υπάρχει στο κάτω µέρος της οθόνης όπως 

φαίνεται στο σχήµα 5.3. Επιλέγοντας το όνοµά του που υπάρχει στην λίστα, αυτό 

τονίζεται και ταυτόχρονα εµφανίζεται και στο πεδίο εισαγωγής ονόµατος, οπότε 

αποµένει να πατήσουµε µόνο το κουµπί «ΟΚ». Επίσης, η εφαρµογή µας δίνει την 
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δυνατότητα να διαγράψουµε ένα προφίλ χρήστη αν δεν κρίνουµε σκόπιµο να υπάρχει 

αποθηκευµένο στην βάση δεδοµένων. Για να γίνει η διαγραφή πρέπει να επιλέξουµε το 

όνοµα του χρήστη που θέλουµε να διαγράψουµε από την λίστα και να πατήσουµε το  

 
Σχήµα 5.3  Εισαγωγική οθόνη της εφαρµογής µε ήδη δηµιουργηµένα προφίλ χρηστών 

 
κουµπί «∆ιαγραφή» οπότε και διαγράφεται το όνοµα από την λίστα. Αν πατήσουµε το 

κουµπί «∆ιαγραφή» χωρίς να έχουµε πρώτα επιλέξει χρήστη προς διαγραφή από την 

λίστα, τότε εµφανίζεται το µήνυµα σφάλµατος του σχήµατος 5.4 που µας προτρέπει να 

επιλέξουµε τον χρήστη που θέλουµε να διαγράψουµε. 

 
Σχήµα 5.4  Μήνυµα σφάλµατος σε περίπτωση µη επιλογής χρήστη προς διαγραφή 

 

Αφού λοιπόν ο χρήστης πληκτρολογήσει το όνοµά του ή το επιλέξει από την λίστα, αν 

δεν χρησιµοποιεί στην εφαρµογή για πρώτη φορά,  και πατήσει το κουπί «ΟΚ» 

εισέρχεται στο κεντρικό παράθυρο της εφαρµογής που φαίνεται στο σχήµα 5.5. Στο 

πάνω µέρος του παραθύρου υπάρχει το όνοµα της εφαρµογής και το όνοµα του χρήστη 

που έχει εισέλθει στην εφαρµογή µε την βοήθεια του προηγούµενου παραθύρου. Η 

πλοήγηση στην εφαρµογή µπορεί να γίνει µε τρεις διαφορετικούς τρόπους. Ο χρήστης 

µπορεί να χρησιµοποιήσει όποιο από τις τρεις τρόπους θεωρεί πιο εύχρηστο. Η 

πλοήγηση γίνεται λοιπόν ως ακολούθως : 
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 Πλοήγηση µε χρήση γραµµής µενού. 

 Πλοήγηση µε χρήση γραµµής εργαλείων. 

 Πλοήγηση µε χρήση κουµπιών. 

 

Γραµµή µενού 

Γραµµή εργαλείων 

Σχήµα 5.5  Κεντρικό παράθυρο της εφαρµογής 

 

Το µενού είναι αναπόσπαστο τµήµα ενός γραφικού περιβάλλοντος επικοινωνίας 

µε το χρήστη λόγω της λειτουργικότητας που του παρέχει. Στην εφαρµογή η γραµµή 

µενού αποτελείται από το µενού «Αρχείο» µε στοιχεία «Αποθήκευση» και «Έξοδος», 

το µενού «Επεξεργασία» µε στοιχεία «Εισαγωγή», «∆ιαγραφή», «Εκπαίδευση», 

«Αναγνώριση», «∆ιόρθωση», «Καθαρισµός» και «Τεµαχισµός» και το µενού 

«Κατάσταση» µε στοιχεία «Κατάσταση Εκπαίδευσης» και «Κατάσταση Αναγνώρισης» 

(σχήµα 5.6). 

 
Σχήµα 5.6 Τα µενού της εφαρµογής µε τα στοιχεία τους. 

 

Εναλλακτικά οι αντίστοιχες ενέργειες µπορούν να γίνουν µε έναν πιο εποπτικό και 

φιλικό στον χρήστη τρόπο µε την βοήθεια της γραµµής εργαλείων (Σχήµα 5.7) όπου ο 

χρήστης µπορεί να επιλέξει ένα εικονίδιο ανάλογα µε την ενέργεια που θέλει να κάνει. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι όταν ο κέρσορας περνάει πάνω από ένα εικονίδιο βγαίνει ένα 
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ενηµερωτικό πλαίσιο κειµένου κάτω από το εικονίδιο που αναφέρει και λεκτικά την 

λειτουργία που πρόκειται να εκτελεστεί.  

 
Σχήµα 5.7 Η γραµµή εργαλείων της εφαρµογής 

Τέλος όλες οι παραπάνω λειτουργίες µπορούν να εκτελεστούν και µε τον πιο 
«κλασικό» τρόπο της χρήσης των αντίστοιχων κουµπιών. 

Μόλις εµφανιστεί το κεντρικό παράθυρο της εφαρµογής το πρόγραµµα δεν είναι 
ακόµα έτοιµο για αναγνώριση αριθµών. Το πρόγραµµα πρέπει πρώτα να εκπαιδευτεί σε 
χειρόγραφα ζωγραφισµένους αριθµούς πριν γίνει ικανό να αναγνωρίζει τους αριθµούς 
που θα ζωγραφίζουµε. Το πρόγραµµα αρχικά βρίσκεται σε «Κατάσταση Εκπαίδευσης», 
δηλαδή στην κατάσταση που θα το εκπαιδεύσουµε στην αναγνώριση αριθµών. Για ένα 
χρήστη που χρησιµοποιεί για πρώτη φορά την εφαρµογή, φορτώνεται από την βάση 
δεδοµένων ένα αρχείο εκπαίδευσης µε βάση ένα προτεινόµενο τρόπο γραφής των 
αριθµών µηδέν έως εννέα. Ο χρήστης µπορεί να το τροποποιήσει µε δικούς του 
χειρόγραφους χαρακτήρες όπως θα περιγράψουµε στην συνέχεια. Στο κάτω αριστερό 
τµήµα του κεντρικού παραθύρου της εφαρµογής εµφανίζεται η λίστα µε τους αριθµούς 
του αρχείου εκπαίδευσης. Αν επιλέξουµε από την λίστα κάθε έναν από τους αριθµούς 
αυτούς θα παρατηρήσουµε  πάνω δεξιά στο κεντρικό παράθυρο να εµφανίζονται οι 
αντίστοιχοι ζωγραφισµένοι αριθµοί του αρχείου εκπαίδευσης τεµαχισµένοι (Σχήµα 
5.8). Ο τεµαχισµός του κάθε ζωγραφισµένου αριθµού που πραγµατοποιείται είναι η 
αναπαράστασή του σε ανάλυση πέντε εικονοστοιχείων (pixel) στο πλάτος και επτά 
εικονοστοιχείων στο ύψος.  

      
Σχήµα 5.8 Επιλογή αριθµού από την λίστα και εµφάνιση του αντίστοιχου τεµαχισµένου αριθµού 
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Εάν ο χρήστης κρίνει πως ένας ή και όλοι οι ζωγραφισµένοι αριθµοί δεν αντιστοιχούν 
στον δικό του γραφικό χαρακτήρα µπορεί να τους διαγράψει. Για να το κάνει αυτό 
πρέπει να επιλέξει τον αριθµό που επιθυµεί και στην συνέχεια να πατήσει το κουµπί 
«∆ιαγραφή» που βρίσκεται δεξιά από την λίστα. Βεβαίως µπορεί να χρησιµοποιήσει 
την αντίστοιχη επιλογή είτε από την γραµµή εργαλείων είτε από την γραµµή µενού. Αν 
ο χρήστης επιχειρήσει να διαγράψει έναν αριθµό χωρίς την επιλογή κάποιου αριθµού 
από την λίστα, τότε θα εµφανιστεί προειδοποιητικό µήνυµα που θα τον προτρέπει να 
επιλέξει ένα χαρακτήρα προς διαγραφή. 



 
Σχήµα 5.9 Μήνυµα σφάλµατος σε περίπτωση µη επιλογής χαρακτήρα προς διαγραφή 

Ο χρήστης αφού έχει διαγράψει τους αριθµούς που θέλει, µπορεί µετά να τους 
εισάγει µε τον δικό του τρόπο γραφής. Για τον σκοπό αυτό πρέπει πρώτα να 
ζωγραφίσει τον αριθµό που θέλει στην µεγάλη ορθογώνια περιοχή κάτω από την 
επιγραφή «Ζωγράφισε εδώ». Από την στιγµή που ζωγραφίσει τον αριθµό έχει διάφορες 
επιλογές. Μια δυνατότητα είναι ο χρήστης να επιλέξει «Τεµαχισµό» του αριθµού για να 
έχει µια πιο εποπτική εικόνα για το εάν έχει σχεδιάσει τον αριθµό µε τον βέλτιστο 
τρόπο. 

 
Σχήµα 5.10 Τεµαχισµός αριθµού που έχει σχεδιαστεί από τον χρήστη (µε βελάκι φαίνονται οι 

τρεις δυνατοί τρόποι να γίνει η ενέργεια «Τεµαχισµός»)  

 

Εάν ο αριθµός που έχει ζωγραφιστεί δεν είναι σχεδιασµένος όπως θα ήθελε ο χρήστης, 

µπορεί να πατήσει το κουµπί «Καθαρισµός» που βρίσκεται κάτω από την περιοχή που 

ζωγραφίζουµε ή να χρησιµοποιήσει τις αντίστοιχες επιλογές από την γραµµή εργαλείων 

ή την γραµµή µενού. Με την ενέργεια αυτή οτιδήποτε είχε ζωγραφιστεί διαγράφεται 

και υπάρχει ένας «καινούργιος» καµβάς για να ζωγραφίσει τον αριθµό που επιθυµεί. 

Εάν τελικά ο αριθµός που έχει ζωγραφίσει είναι ενδεικτικός του γραφικού του 

χαρακτήρα, πρέπει να πατήσει το κουµπί «Εισαγωγή». Αυτόµατα µόλις πατήσει το 

κουµπί θα εµφανιστεί ένα παράθυρο που θα τον προτρέπει να πληκτρολογήσει στο 

πεδίο εισαγωγής κειµένου, που υπάρχει σε αυτό, τον αριθµό στον οποίο αντιστοιχεί 

αυτό που έχει ζωγραφίσει. Ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει τον κατάλληλο αριθµό 
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Σχήµα 5.11 Πεδίο εισαγωγής  αριθµού στον οποίο αντιστοιχεί αυτό που έχουµε ζωγραφίσει 

 

και να πατήσει το κουµπί «ΟΚ». Τότε αυτόµατα θα προστεθεί µια εγγραφή στην λίστα 

µε τους χαρακτήρες, που βρίσκεται στο κάτω αριστερό σηµείο του κεντρικού 

παραθύρου. Αν στο πεδίο εισαγωγής ο χρήστης πληκτρολογήσει περισσότερους από 

έναν χαρακτήρα τότε θα εµφανιστεί το σφάλµα του σχήµατος 5.12 που θα τον 

προτρέπει να πληκτρολογήσει ένα χαρακτήρα µόνο. 

 
Σχήµα 5.12 Μήνυµα σφάλµατος σε περίπτωση πληκτρολόγησης άνω τους ενός χαρακτήρα 

 

Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι ο χρήστης µπορεί να δώσει αρκετά δείγµατα για κάθε 

αριθµό και όχι µόνο ένα, έτσι ώστε να έχουµε καλύτερη πιθανότητα αυτό που θα 

ζωγραφίσει στην διαδικασία της αναγνώρισης να αναγνωριστεί µε επιτυχία. Σε αυτή 

την περίπτωση στην λίστα θα υπάρχουν τόσες εγγραφές από κάθε νούµερο όσα και τα 

δείγµατα που έχουν υποβληθεί. 

Όταν ο χρήστης ολοκληρώσει την εισαγωγή των αριθµών στο σύστηµα, είναι 

πλέον έτοιµος να προχωρήσει στην εκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου. Αυτό γίνεται 

επιλέγοντας την ενέργεια «Εκπαίδευση» µε έναν από τους τρόπους πλοήγησης της 

εφαρµογής. Το νευρωνικό δίκτυο εκπαιδεύεται πάνω στα δείγµατα που έχουµε 

υποβάλλει και µόλις ολοκληρωθεί η εκπαίδευση βγαίνει ένα ενηµερωτικό µήνυµα που 

µας ενηµερώνει πως η εκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου ολοκληρώθηκε. 

 
Σχήµα 5.13 Μήνυµα ενηµέρωσης για την επιτυχή εκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου 
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Ανά πάσα χρονική στιγµή µπορεί ο χρήστης να αποθηκεύσει τις αλλαγές που έχει 

κάνει στην βάση δεδοµένων, έτσι ώστε αν τυχόν κλείσει την εφαρµογή οι αλλαγές του 

να µην χαθούν. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να επιλέξει την ενέργεια «Αποθήκευση» και  

  
Σχήµα 5.14 Μήνυµα ενηµέρωση της επιτυχούς αποθήκευσης των αλλαγών στην βάση δεδοµένων 

 

αµέσως θα εµφανιστεί ένα πλαίσιο που θα ενηµερώνει για την επιτυχή ή όχι 

αποθήκευση στην βάση δεδοµένων (Σχήµα 5.14). 

Αφού εκπαιδευτεί το νευρωνικό δίκτυο µπορούµε πλέον να µεταφερθούµε από 

την «Κατάσταση Εκπαίδευσης» στην «Κατάσταση Αναγνώρισης». Για να το κάνουµε 

αυτό ένας τρόπος είναι να πατήσουµε το ραδιοπλήκτρο «Κατάσταση Αναγνώρισης» 

που βρίσκεται πάνω δεξιά στο κεντρικό παράθυρο (σχήµα 5.15). Όπως βλέπουµε 

επιλέγοντας το κατάλληλο ραδιοπλήκτρο µπορούµε να εναλλασσόµαστε µεταξύ των 

καταστάσεων εκπαίδευσης και αναγνώρισης. Στην «Κατάσταση Αναγνώρισης» επίσης, 
ραδιοπλήκτρα  

 

Πλαίσιο 
εµφάνισης 
αποτελεσµάτων  
αναγνώρισης 

Σχήµα 5.15 Το κεντρικό παράθυρο της εφαρµογής σε «Κατάσταση Αναγνώρισης» 

 

όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήµα αντί για το πλαίσιο τεµαχισµού του χαρακτήρα 

που σχεδιάζαµε προς εκπαίδευση υπάρχει ένα πλαίσιο εµφάνισης των αποτελεσµάτων 

της αναγνώρισης χαρακτήρων που θα κάνουµε. ∆εν µένει λοιπόν παρά να 

ζωγραφίσουµε στην περιοχή σχεδίασης έναν ή περισσότερους αριθµούς και να 

εκτελέσουµε την ενέργεια «Αναγνώριση» µε έναν από τους τρόπους πλοήγησης της 
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εφαρµογής. Μόλις για παράδειγµα σχεδιάσουµε κάποιους αριθµούς και πατήσουµε το 

κουµπί «Αναγνώριση», το νευρωνικό δίκτυο θα προσπαθήσει να αναγνωρίσει τους 

χαρακτήρες που σχεδιάσαµε και το αποτέλεσµα αυτής της αναγνώρισης θα εµφανιστεί 

στο πλαίσιο δεξιά από τον καµβά σχεδίασης. Στο σχήµα 5.16 βλέπουµε µια απόλυτα 

επιτυχηµένη αναγνώριση των χαρακτήρων που ζωγραφίσαµε από το νευρωνικό δίκτυο 

αφού και οι τέσσερις χειρόγραφοι χαρακτήρες αναγνωρίστηκαν σωστά. Το νευρωνικό 

δίκτυο Kohonen έχει υψηλά επίπεδα επιτυχούς αναγνώρισης της τάξης του 75-90% 

πάνω στον γραφικό χαρακτήρα κάθε χρήστη της εφαρµογής. Βεβαίως πολύ σηµαντικός 

 
Σχήµα 5.16 Επιτυχής αναγνώριση αριθµητικών ψηφίων από το νευρωνικό δίκτυο  

 

παράγοντας είναι η προσεκτική εκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου µε 

αντιπροσωπευτικά σχεδιασµένους χαρακτήρες κατά την διαδικασία της εκπαίδευσης. 

Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι χαρακτήρες δεν αναγνωριστούν σωστά 

από το νευρωνικό δίκτυο, η εφαρµογή µας δίνει την δυνατότητα να κάνουµε διόρθωση. 

Με τον τρόπο αυτό ο χαρακτήρας που απέτυχε να αναγνωριστεί σωστά θα εισαχθεί 

στην βάση δεδοµένων και θα επανεκπαιδευτεί το νευρωνικό δίκτυο και µε αυτόν, µε 

αποτέλεσµα αν επιλέξουµε ξανά την λειτουργία της αναγνώρισης, το νευρωνικό δίκτυο 

δεν θα κάνει λάθος και θα εµπλουτιστεί παράλληλα η βάση δεδοµένων µε έναν ακόµα 

τρόπο σχεδίασης του συγκεκριµένου χαρακτήρα. Για να κάνουµε διόρθωση πρέπει όταν 

διαπιστώσουµε λάθος στην αναγνώριση να προβούµε στην ενέργεια «∆ιόρθωση». Τότε 

θα εµφανιστεί ένα παράθυρο που προτρέπει να πληκτρολογήσουµε την αλληλουχία 

χαρακτήρων που αντιστοιχεί σε αυτό που έχουµε ζωγραφίσει. Το πρόγραµµα συγκρίνει 

την αλληλουχία αυτή µε το αποτέλεσµα της αναγνώρισης για να εξακριβώσει που έχει 

γίνει το λάθος. Στο παράδειγµα του σχήµατος 5.17 ο χρήστης πληκτρολόγησε 1234 που 
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Σχήµα 5.17 Εισαγωγή της αλληλουχίας των αριθµών που έχει ζωγραφιστεί για διόρθωση του 

αποτελέσµατος αναγνώρισης 

ήταν οι αριθµοί που είχε σχεδιάσει, ενώ η αναγνώριση είχε σαν αποτέλεσµα την 

αλληλουχία  1294. Το πρόγραµµα λοιπόν, εντόπισε το λάθος που είχε γίνει στην 

αναγνώριση του 3, το πρόσθεσε στην βάση δεδοµένων και το δίκτυο επανεκπαιδεύτηκε 

και µε αυτή την εκδοχή σχεδίασης του 3. Με την επιλογή της «Αναγνώρισης» εκ νέου 

θα παρατηρήσουµε ότι το νευρωνικό δίκτυο έκανε σωστή αναγνώριση, όπως 

αναµενότανε, αφού  ο αριθµός 3 που είχε γίνει λάθος προστέθηκε στην βάση 

δεδοµένων από την οποία εκπαιδεύτηκε εκ νέου το νευρωνικό δίκτυο (Σχήµα 5.19). 

Κατά την «∆ιόρθωση» ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει στο παράθυρο που 

θα εµφανιστεί αριθµό ψηφίων ίσο µε αυτόν που έχει σχεδιάσει στον καµβά σχεδίασης 

της εφαρµογής. Σε αντίθετη περίπτωση θα εµφανιστεί προειδοποιητικό µήνυµα που θα 

τον προτρέπει να διορθώσει το λάθος που έκανε, δηλαδή θα του υποδεικνύει να 

πληκτρολογήσει λιγότερους ή περισσότερους χαρακτήρες ανάλογα µε το λάθος που 

έγινε. 

 
Σχήµα 5.18 Σφάλµα πληκτρολόγησης περισσοτέρων αριθµών από αυτών που έχουν ζωγραφιστεί  

 

Τέλος για τον τερµατισµό της εφαρµογής ο χρήστης µπορεί να επιλέξει την 
ενέργεια «Έξοδος» 
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Σχήµα 5.19 Προσθήκη της εκδοχής σχεδίασης του 3, που είχε γίνει λάθος στην αρχική 

αναγνώριση, στην βάση δεδοµένων εκπαίδευσης του νευρωνικού δικτύου µε αποτέλεσµα την 

σωστή αναγνώριση µετά την επανεκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου. 

 
5.3 Υλοποίηση του προγράµµατος Οπτικής Αναγνώρισης Αριθµητικών 

Ψηφίων 
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Στην ενότητα αυτή θα περιγράψουµε πώς υλοποιήθηκε το πρόγραµµα Οπτικής 

Αναγνώρισης Αριθµητικών Ψηφίων σε γλώσσα προγραµµατισµού Java. Το πρόγραµµα 

αποτελείται από αρκετές κλάσεις που δοµούν την εφαρµογή καθώς επίσης και από µια 

βάση δεδοµένων, την ΟCR.mdb, όπου αποθηκεύoνται τα προσωπικά δεδοµένα 

εκπαίδευσης κάθε χρήστη. Ο σκοπός κάθε µιας κλάσης της εφαρµογής περιγράφεται εν 

συντοµία παρακάτω : 

 LoginFrame.java – Εισαγωγικό παράθυρο δηµιουργίας προφίλ χρήστη και 

αποθήκευσής του στην βάση δεδοµένων. 

 MainFrame.java  –   Το κεντρικό παράθυρο της εφαρµογής. 

 Kohonen.java – Το νευρωνικό δίκτυο Kohonen. 
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 NeuralInput.java – ∆ίνει την δυνατότητα εισαγωγής και ανάκλησης των 

δεδοµένων εκπαίδευσης του νευρωνικού δικτύου Kohonen. 

 Canvas.java – Ο καµβάς σχεδίασης όπου ο χρήστης θα ζωγραφίσει τους 

χαρακτήρες προς αναγνώριση. 

 CroppedImage.java – Αναπαράσταση του τεµαχισµένου χαρακτήρα. 

 Grid.java – ∆ιαχείριση των δεδοµένων του πλέγµατος κάθε τεµαχισµένου 

χαρακτήρα. 

 CloseWindow.java – Κλείνει το παράθυρο της εφαρµογής. 

Στην συνέχεια θα περιγράψουµε τις διάφορες λειτουργίες του προγράµµατος 

αναλυτικότερα, παραθέτοντας και κάποια αντιπροσωπευτικά κοµµάτια του κώδικα. 

 

5.3.1 Επικοινωνία µε την βάση δεδοµένων  

 

Σε πολλά σηµεία του προγράµµατος επιχειρείται διασύνδεση µε την βάση δεδοµένων 

OCR.mdb για αποθήκευση ή ανάκληση των δεδοµένων εκπαίδευσης κάθε χρήστη. Η 

βάση δεδοµένων OCR.mdb αποτελείται από τον πίνακα DigitBase ο οποίος 

περιλαµβάνει τα πεδία  user, Digits και bitSequence. Ο πίνακας αυτός µε κάποιες 

ενδεικτικές εγγραφές φαίνεται παρακάτω στο σχήµα 5.18. 

 
Σχήµα 5.20 Ο πίνακας DigitBase µε πεδία user, Digits, bitSequence 

 

Για την επικοινωνία του προγράµµατος µε την βάση δεδοµένων χρησιµοποιείται η 

διασύνδεση JDBC η οποία καθορίζει τον τρόπο επικοινωνίας µιας εφαρµογής σε Java 

µε σχεσιακές βάσεις δεδοµένων. Ένα χαρακτηριστικό σηµείο του κώδικα είναι η 

σύνδεση ενός νέου χρήστη στην εφαρµογή και η αποθήκευση των προεπιλεγµένων 

δεδοµένων εκπαίδευσης. 

class ButtonHandler implements ActionListener 

{ 

      public void actionPerformed ( ActionEvent e) 

      { 
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        try 

        { 

         Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); 

         String sourceURL=new String("jdbc:odbc:OCR"); 

         Connection databaseConnection=DriverManager.getConnection(sourceURL); 

         Statement statement=databaseConnection.createStatement(); 

          sqlrecord=user.getText(); 

          if(e.getSource()==OK) 

          { 

 String sqlOK="SELECT user FROM DigitBase"; 

 ResultSet result=statement.executeQuery(sqlOK); 

 boolean olduser=false; 

 while (result.next())  

               { 

                statement.executeUpdate("INSERT INTO DigitBase 

VALUES('"+sqlrecord+"','0','11111110011000110001100011000111111')"); 

       statement.executeUpdate("INSERT INTO DigitBase 

VALUES('"+sqlrecord+"','1','11111111001110011111000110001100011')"); 

       statement.executeUpdate("INSERT INTO DigitBase 

VALUES('"+sqlrecord+"','2','11110000110000100001000011111111111')"); 

       statement.executeUpdate("INSERT INTO DigitBase 

VALUES('"+sqlrecord+"','3','01111000010011100111000010001111111')"); 

       statement.executeUpdate("INSERT INTO DigitBase 

VALUES('"+sqlrecord+"','4','10010100101001010010111110001000010')"); 

       statement.executeUpdate("INSERT INTO DigitBase 

VALUES('"+sqlrecord+"','5','11111100001000011110000110000111011')"); 

       statement.executeUpdate("INSERT INTO DigitBase 

VALUES('"+sqlrecord+"','6','00111011001100011111100011000111101')"); 

       statement.executeUpdate("INSERT INTO DigitBase 

VALUES('"+sqlrecord+"','7','11111000010001100010001100010001100')"); 

       statement.executeUpdate("INSERT INTO DigitBase 

VALUES('"+sqlrecord+"','8','11111100111101101110110111000111111')"); 

       statement.executeUpdate("INSERT INTO DigitBase 

VALUES('"+sqlrecord+"','9','11111100011100101111000010000100001')"); 

       mainframe.loadnewuser(sqlrecord); 

      } 

  } 
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5.3.2 Σχεδίαση των αριθµών στον καµβά 

 

Ένα σηµαντικό κοµµάτι του προγράµµατος είναι  η δηµιουργία του καµβά, που 

επιτρέπει στο χρήστη να σχεδιάσει τους αριθµούς έτσι ώστε αρχικά να εκπαιδεύσει το 

νευρωνικό δίκτυο στο δικό του γραφικό χαρακτήρα και στην συνέχεια να 

χρησιµοποιήσει την λειτουργία της αναγνώρισης. Κατά την σχεδίαση µε τον 

ψηφιοποιητή ή το ποντίκι, µια γραµµή δηµιουργείται από το τελευταίο σηµείο που 

ξεκινήσαµε να σχεδιάζουµε µέχρι το τρέχων. Ο ψηφιοποιητής ή το ποντίκι όµως 

κινούνται ταχύτερα από το χρόνο που χρειάζεται για την ταυτόχρονη αποθήκευση των 

δεδοµένων σχεδίασης στον υπολογιστή. Για το λόγο αυτό µια καλή τεχνική είναι να 

σχεδιάζεται η γραµµή σε µια περιοχή προσωρινής αποθήκευσης της µνήµης και να 

ανανεώνεται προοδευτικά στην οθόνη του χρήστη. Το τµήµα του προγράµµατος που 

κάνει την λειτουργία της σχεδίασης φαίνεται παρακάτω : 

   /*∆ηµιουργούµε δυο αντικείµενα, ένα της κλάσης Image και ένα της κλάσης Graphics. 

    *Το αντικείµενο Graphics χρησιµοποιείται για να ζωγραφίσουµε στο αντικείµενο   

Image.*/ 

   Image img; 

   Graphics graphics; 

   public void paint(Graphics g) 

  {  

    if ( img==null ){ 

    img = createImage(getWidth(),getHeight()); 

    graphics = img.getGraphics(); 

    graphics.setColor(Color.white); 

    graphics.fillRect(0,0,getWidth(),getHeight());      

    } 

    g.drawImage(img,0,0,this); 

    g.setColor(Color.black); 

    g.drawRect(0,0,getWidth(),getHeight()); 

  } 

   /*Η κλάση MouseHandler ορίζεται να επεκτείνει τον προσαρµοστή MouseAdapter. 

    *Αυτό της επιτρέπει να ορίσει µόνο µια από τις πέντε µεθόδους της διασύνδεσης 

    *MouseListener*/  

   class MouseHandler extends MouseAdapter{ 

   public void mousePressed(MouseEvent e){ 
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   x = e.getX(); 

   y = e.getY();      

   } 

  }    

   /*Η κλάση MouseMotionHandler ορίζεται να επεκτείνει τον προσαρµοστή 

MouseAdapter. 

    *Αυτό της επιτρέπει να ορίσει µόνο µια από τις  µεθόδους της διασύνδεσης 

    *MouseMotionListener*/  

   class MouseMotionHandler extends MouseMotionAdapter{ 

   public void mouseDragged(MouseEvent e){ 

   if(pen){  

   graphics.setColor(Color.black); 

   } 

   else{     

   graphics.setColor(Color.white); 

   } 

   graphics.drawLine(x,y,e.getX(),e.getY()); 

   x = e.getX(); 

   y = e.getY();    

   repaint();   

   }  

 }    
 

5.3.3 Αποκοπή και τεµαχισµός των χαρακτήρων 

 

Η περιοχή σχεδίασης της εφαρµογής είναι αρκετά µεγάλη µε αποτέλεσµα ο χρήστης να 

µπορεί να  σχεδιάσει τους χαρακτήρες σε διάφορα µεγέθη. Για να µην υπάρξει 

πρόβληµα από τα δυσανάλογα µεγέθη τεµαχίζουµε τον κάθε χαρακτήρα. Αυτό σηµαίνει 

την αναγωγή της εικόνας του χαρακτήρα µεγάλης ανάλυσης σε ανάλυση 5Χ7 

εικονοστοιχείων. Σχηµατίζεται δηλαδή ένα πλέγµα για κάθε χαρακτήρα που τον χωρίζει 

σε πέντε τετράγωνα οριζόντια και επτά κάθετα. Αφού σχεδιαστούνε κάποιοι 

χαρακτήρες στην περιοχή σχεδίασης, όταν επιλέξουµε την διαδικασία του τεµαχισµού ή 

της αναγνώρισης, που συµπεριλαµβάνει τον τεµαχισµό των σχεδιασµένων χαρακτήρων, 

το πρώτο πράγµα που γίνεται είναι να αποκοπούν οι χαρακτήρες από το λευκό χώρο 

που τους περιβάλλει και στην συνέχεια για τον κάθε χαρακτήρα που έχει αποκοπεί να 

γίνει τεµαχισµός. Η διαδικασία της αποκοπής και του τεµαχισµού υλοποιείται µε τις 
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συναρτήσεις cropImages και chopping της κλάσης Canvas που παρατίθενται παρακάτω: 

/*Η συνάρτηση cropImages αποκόπτει τους χαρακτήρες που έχουµε ζωγραφίσει ακολουθώντας 

τον εξής αλγόριθµο: Αρχικά σκανάρει κάθετα µέχρι να βρει το πρώτο pixel που θα σηµατοδοτεί 

την αρχή του πρώτου γράµµατος, στην συνέχεια σαρώνει κάθετα ψάχνοντας να βρει µια γραµµή 

που δεν έχει κανένα pixel που θα οριοθετεί το τέλος του πρώτου γράµµατος. Στην συνέχεια πάλι 

να βρει γραµµή που έχει pixel κ.ο.κ. Με αυτό τον τρόπο βρίσκουµε για κάθε χαρακτήρα την 

κάθετη γραµµή που αρχίζει και την κάθετη γραµµή που τελειώνει. Στην συνέχεια σαρώνουµε 

οριζόντια, για κάθε χαρακτήρα που είχαµε βρει προηγουµένως, και έτσι βρίσκουµε και το πάνω 

και κάτω όριο του κάθε χαρακτήρα.*/ 

  void cropImages(int w,int h) 

  { 

   totalCharacters=1; 

       int x=0; 

       int charactercounter=1;    

   while(x<w){ 

    if(totalCharacters%2==1){ 

     if(!scanVerticalLine(x)){ 

      cropLeft[charactercounter]=x; 

      totalCharacters++; 

     } 

    } 

    else{ 

     if(scanVerticalLine(x)){ 

      cropRight[charactercounter]=x; 

      totalCharacters++; 

      charactercounter++; 

     } 

    } 

    x++; 

   } 

    totalCharacters=charactercounter-1;     

  for (int l=1;l<=charactercounter-1;l++){ 

     for ( int y=0;y<h;y++ ) { 

       if ( !scanHorizontalLine(y,cropLeft[l],cropRight[l]) ) { 

        cropUp[l]=y; 

        break; 

       } 
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     } 

   } 

    for (int l=1;l<=charactercounter-1;l++){ 

    for ( int y=h-1;y>=0;y-- ) { 

      if ( !scanHorizontalLine(y,cropLeft[l],cropRight[l]) ) { 

        cropDown[l]=y; 

        break; 

       } 

     } 

   }       

} 

/*Η συνάρτηση chopping τεµαχίζει τον κάθε χαρακτήρα σε 5 κουτάκια οριζοντίως και  

   *7 καθέτως και για κάθε κουτάκι εξετάζει µε την βοήθεια της PixelExistance() 

   * εάν έχει έστω και ένα pixel στο κάθε κουτάκι. */    

  public void chopping(int l) 

  {                            

    int w = img.getWidth(this); 

    int h = img.getHeight(this); 

    PixelGrabber grabber = new PixelGrabber(img,0,0,w,h,true); 

    try { 

      grabber.grabPixels(); 

      pixels = (int[])grabber.getPixels(); 

      cropImages(w,h); 

      Grid grid = croppedimage.getData(); 

      scaleX = (double)(cropRight[l]-cropLeft[l])/(double)grid.gridWidth(); 

      scaleY = (double)(cropDown[l]-cropUp[l])/(double)grid.gridHeight(); 

      for ( int y=0;y<grid.gridHeight();y++ ) { 

        for ( int x=0;x<grid.gridWidth();x++ ) { 

          if ( PixelExistance(x,y,l) ) 

            grid.setCellStatus(x,y,true); 

          else 

            grid.setCellStatus(x,y,false); 

        } 

      } 

      croppedimage.repaint(); 

      repaint(); 

    } catch ( InterruptedException e ) { 
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      } 

} 
 

 

5.3.4 Χρήση του νευρωνικού δικτύου Kohonen 

 

Μετά τον τεµαχισµό, τα δεδοµένα από κάθε έναν τεµαχισµένο χαρακτήρα αποτελούν 

είσοδο για τους νευρώνες εισόδου του νευρωνικού δικτύου Kohonen. Αντιστοιχεί ένας 

νευρώνας για κάθε εικονοστοιχείο του τεµαχισµένου χαρακτήρα. Επειδή το πλέγµα 

κάθε τεµαχισµένου χαρακτήρα είναι διάστασης 5Χ7, υπάρχουν 35 νευρώνες εισόδου. Ο 

αριθµός των νευρώνων εξόδου είναι ίσος µε τον αριθµό των χαρακτήρων προς 

αναγνώριση. Στην περίπτωση των αριθµών µηδέν έως εννέα έχουµε δέκα χαρακτήρες 

συνεπώς 10 νευρώνες εξόδου. Επιπροσθέτως, εκτός από τους νευρώνες εισόδου και 

εξόδου, υπάρχουν οι διασυνδέσεις µεταξύ των νευρώνων. Κάθε διασύνδεση έχει ένα 

βάρος και αυτά τα βάρη είναι που καθορίζουν την έξοδο του νευρωνικού δικτύου. Για 

να υπολογίσουµε τον συνολικό αριθµό των διασυνδέσεων αρκεί να πολλαπλασιάσουµε 

τον αριθµό των νευρώνων εισόδου µε τους νευρώνες εξόδου. Συνεπώς µε 35 νευρώνες 

εισόδου και 10 νευρώνες εξόδου έχουµε συνολικά 350 βάρη διασύνδεσης, τα οποία θα 

πάρουν τις βέλτιστες δυνατές τιµές µέσω της εκπαίδευσης του νευρωνικού δικτύου. Για 

την εκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου χρησιµοποιήθηκε η προσθετική µέθοδος που 

πρότεινε ο ίδιος ο Kohonen και στο πρόγραµµα υλοποιήθηκε µε την συνάρτηση  

adjustingTheWeights της κλάσης Kohonen. 

//Τροποποίηση των βαρών µε την προσθετική µέθοδο του kohonen 

  void adjustingTheWeights (double learningrate,int winnerTable[],double reciprocal[]) 

  { 

    double weightVector[], distance, subtraction; 

    double sampleBitSequenceVector[]; 

    for ( int i=0 ; i<outputNeurons ; i++ ) { 

      if ( winnerTable[i]==0 ) 

        continue ; 

      weightVector = weightTable[i]; 

      sampleBitSequenceVector = neuralinput.getSample(i); 

      distance = 0.0 ; 

      for ( int j=0 ; j<=inputNeurons ; j++ ) { 
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        subtraction = sampleBitSequenceVector[j] * reciprocal[0] - weightVector[j] ; 

        distance += subtraction * subtraction ; 

        weightVector[j] = learningrate * sampleBitSequenceVector[j] * reciprocal[0] + 

weightVector[j] ; 

      } 

    } 

  } 
 

Τέλος, µια από τις σηµαντικότερες λειτουργίες του νευρωνικού δικτύου είναι η 

εύρεση του νευρώνα νικητή, ο οποίος αντιστοιχεί και στην έξοδο του νευρωνικού 

δικτύου. Υπολογίζουµε την έξοδο κάθε νευρώνα και αυτός που έχει την µεγαλύτερη 

τιµή εξόδου ανακηρύσσεται νικητής και αποτελεί την έξοδο του νευρωνικού δικτύου. Η 

συνάρτηση winnining_neuron της κλάσης Kohonen που παρατίθεται παρακάτω 

υλοποιεί αυτή την διαδικασία εύρεσης νικητή. 

 //Εύρεση του νευρώνα που κερδίζει κάθε φορά  

  public int winning_neuron(double input[] ,double reciprocal[]) 

  { 

    int winner=0; 

    double max= -1.e20; 

    double weightVector[]; 

    inputNorm( input , reciprocal ) ;  

    for (int i=0 ; i<outputNeurons; i++ ) { 

      weightVector = weightTable[i]; 

      neuronOutput[i] = d_product (input , weightVector ) * reciprocal[0];       

      neuronOutput[i] = 0.5 * (neuronOutput[i] + 1.0) ; 

      if ( neuronOutput[i] > max ) { 

        max = neuronOutput[i] ; 

        winner = i ; 

      } 

    } 

    return winner ; 

  } 
 

 

  

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία χρησιµοποιήθηκε η αρχιτεκτονική τεχνητών 
νευρωνικών δικτύων Kohonen για την οπτική αναγνώριση χειρόγραφων χαρακτήρων. 
Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε µια εφαρµογή οπτικής αναγνώρισης χειρόγραφων 
χαρακτήρων που σχεδιάζονται από τον χρήστη είτε µε την χρήση ενός ψηφιοποιητή 
είτε µε το ποντίκι. 

Τα ποσοστά επιτυχούς αναγνώρισης που επιτεύχθηκαν ήταν ιδιαιτέρως 
ικανοποιητικά, της τάξης του 80-90%. Αυτό οφείλεται πρωτίστως στα νευρωνικά 
δίκτυα Kohonen τα οποία χρησιµοποιούνται µε µεγάλη επιτυχία στην «ταξινόµηση» 
(classification), κατά την οποία επιλέγεται µία έξοδος ανάµεσα σε πολλές όπως 
συµβαίνει και στην εφαρµογή µας. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που επιλέχθηκαν 
ανάµεσα σε άλλες αρχιτεκτονικές τεχνητών νευρωνικών δικτύων. 

Επιπροσθέτως, τα υψηλά ποσοστά επιτυχούς αναγνώρισης οφείλονται στην 
προσαρµοστικότητα της εφαρµογής. Ο κάθε χρήστης µπορεί να εκπαιδεύσει το 
νευρωνικό δίκτυο µε βάση τους δικούς του γραφικούς χαρακτήρες, µε αποτέλεσµα 
στην συνέχεια να γίνεται πολύ αποδοτικότερα η αναγνώριση. Επιπλέον, σηµαντική  
συµβολή έχει και η δυνατότητα της εφαρµογής να εισαγάγουµε για κάθε χαρακτήρα 
προς αναγνώριση πολλά δείγµατα εκπαίδευσης, µε αποτέλεσµα να υπάρχει  όσο το 
δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική απεικόνιση του γραφικού χαρακτήρα του χρήστη στα 
δεδοµένα εκπαίδευσης. 

Συµπερασµατικά, θα λέγαµε πως η αρχιτεκτονική νευρωνικών δικτύων Kohonen 
ανταποκρίθηκε ιδιαίτερα καλά στο πρόβληµα της οπτικής αναγνώρισης χειρόγραφων 
χαρακτήρων. Ωστόσο, η βελτίωση της αποδοτικότητας της αρχιτεκτονικής αποτελεί 
πεδίο συνεχούς έρευνας µε στόχο την επίτευξη όλο και µεγαλύτερων ποσοστών 
επιτυχούς αναγνώρισης. 
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