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Kapitola 1

Úvod
Člověk je v dnešní době čím dál tím více obklopen moderní technikou, která mu usnadňuje práci v mnoha činnostech. Mezi obory,
které nacházejí časté uplatnění, hlavně při automatické digitalizaci
dat, patří i rozpoznávání vzorů. Hlavní aplikace teorie rozpoznávání
vzorů jsou rozpoznávání lidské řeči, rozpoznávání různých vizuálních
obrazců nebo například ručně psaného písma. A právě rozpoznáváním ručně psaných znaků se budeme zabývat v naší práci.
Tento problém, který člověk řeší obyčejně bez podstatných těžkostí, však při použití počítačů přináší nesčetné obtíže. Jednotlivé
znaky musí být v textu lokalizovány a následně správně klasifikovány. Někdy je nemožné samostatný znak úspěšně klasifikovat bez
důkladnější analýzy kontextu. Při rozpoznávání celých slov je většinou nutné provést kontrolu, zda se analyzované slovo vůbec nachází
ve slovníku daného jazyka. Hlavní problém při rozpoznáván znaků je
v tom, že v lidském písmu se velmi projevuje individualita pisatele,
takže se stejný text od dvou pisatelů může velmi podstatně lišit. K
získání co nejefektivnějšího řešení je třeba posoudit různé teoretické
přístupy a metody.
V dnešní době již existují systémy, které využívají metody rozpoznávání ručně psaných znaků při čtení směrovacích čísel na obálkách
dopisů nebo čísel účtů na bankovních šecích a poukázkách. Tyto systémy však využívají specifické podmínky těchto úloh, například že
se klasifikují jen čísla nebo velká tiskací písmena a že jsou znaky napsány izolovaně na konkrétních místech v předtištěných rámečcích.
Rozpoznávání ručně psaných znaků (obecněji lidského písma) je
obor, kterému se v současnosti věnuje velká pozornost. Přesto však
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žádný ze zkoumaných přístupů ještě neposkytl konečné a nejvhodnější řešení. Všechny nadějné přístupy jsou stále v různých fázích
výzkumu.

1.1

Cíl práce

Cílem práce je porovnání několika rozdílných přístupů k řešení problému off-line klasifikace izolovaných ručně psaných znaků. Při offline zpracování je vstupem obraz již napsaného znaku. Na rozdíl od
on-line metod není k dispozici žádná informace o tom, v jaké části
obrazu začal pisatel znak kreslit a jakými směry dále postupoval.
On-line metody často využívají různé kapesní diáře a mobilní telefony s dotykovým displejem. Už v průběhu zápisu znaku na displej
přístroje se algoritmus začíná rozhodovat, jaký znak by to mohl být
a zužuje si výběr možností.
Znaky mohou být při off-line klasifikaci naskenovány či nafoceny
buď jednotlivě, nebo jako součást textu. V případě druhé možnosti
předpokládáme, že znaky jsou následně správně izolovány z celých
slov a nebudeme se zde tedy zabývat segmentací textu. V závěru
uvedeme, jaké problémy přináší rozšíření této úlohy o metody segmentace a tedy zobecnění na problém rozpoznávání celých slov. Nastíníme, jaké myšlenky a nové přístupy jsou oproti samostatné klasifikaci potřeba.
Jednotlivé metody, jak ručně psané znaky popsat a správně rozpoznat, otestujeme a vzájemně porovnáme jejich výsledky. Zaměříme se hlavně na metody extrakce příznaků, které slouží k popisu
daných znaků, a na metody klasifikace znaků do příslušných tříd.
Znaky, které budeme klasifikovat, jsou arabské číslice 0 až 9
a malá psací písmena abecedy. Pro zjednodušení budeme uvažovat
anglickou abecedu s dvaceti šesti znaky. Nebudeme se tak zabývat
specifikami českého jazyka, jako jsou diakritická znaménka nebo písmeno ’ch’. Úlohy pro klasifikaci čísel a pro klasifikaci písmen budeme
řešit jednotlivě. Jak jsme se již zmínili, systémy pro klasifikaci čísel
či tiskacích písmen již existují. Proto nás budou zajímat hlavně výsledky klasifikace psacích písmen a klasifikaci čísel budeme používat
jako doplňující úlohu pro ověření metody.
Jako srovnávací kritérium pro porovnání jednotlivých metod bude
sloužit hlavně procentuelní úspěšnost při správné klasifikaci jednotlivých znaků. V případě chybné klasifikace budeme případně zkou10

mat, za jaký jiný znak byl vzor zaměněn. Pokusíme se vysvětlit
příčiny chyby na základě vizuálního porovnání znaků i na základě
vlastností algoritmu. Dále nás pak bude zajímat doba učení a doba
potřebná na klasifikaci jednoho znaku. Konkrétní časy pro nás budou ale spíše orientační a hlavně nás budou zajímat rozdíly v závislosti na testování různých metod. Použitím sofistikovaných datových
struktur a optimalizací lze čas učení a klasifikace zlepšovat. To ale
nebude předmětem naší práce.

1.2

Obsah práce

Na začátku práce se nachází obsah a seznam obrázků a tabulek.
Seznam použité literatury je na konci textu. Jednotlivé rovnice, obrázky a tabulky jsou uvnitř textu číslovány podle příslušných kapitol. Na různých místech jsou pak v textu odkazy na literaturu, která
podrobněji zpracovává dané téma a ze které jsme čerpali.
Následuje stručný obsah jednotlivých kapitol.
Klastrování ručně psaných znaků
V této kapitole je obecně popsán problém rozpoznávání ručně psaných znaků. Jsou zde uvedeny problémy, které je nutno v této souvislosti řešit. Dále jsou zde uvedeny charakteristické rysy, které mají
různé přístupy k řešení, zejména pak základní rozdělení metod na
učení s učitelem a na učení bez učitele.
Extrakce příznaků
Zde jsou popsány metody, jak získat množinu veličin, která má přijatelnou velikost a zároveň dobře charakterizuje konkrétní znak zachycený na obrázku. Jsou zde diskutovány některé požadavky na
takovou množinu veličin, jako například invarianci vůči prostorovým transformacím.
Statistická analýza dat
V této kapitole je vysvětleno, k čemu slouží statistická analýza dat.
Definujeme klastrování jako nejzákladnější metody statistické analýzy dat. Jsou zde popsány tři klastrovací algoritmy.
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Neuronové sítě
Obsahem kapitoly je stručný úvod do teorie neuronových sítí a matematický popis neuronu. Dále je zde detailněji popsáno několik typů
neuronových sítí a učících algoritmů, které budeme používat ke klasifikaci.
Vyhodnocení výsledků
Zde se nachází podrobná analýza výsledků všech popisovaných algoritmů, zhodnocení nejlepších přístupů a vzájemné porovnání metod.
Uvedeme zde nedostatky systémů, které používají klasifikaci izolovaných znaků oddělenou od segmentace.
Závěr
Poslední kapitola obsahuje závěrečné shrnutí zkoumaných metod,
možnosti jejich využití a směry, jakými se můžeme při dalším výzkumu ubírat. Nastíníme možná řešení, která se v poslední době
jeví jako perspektivní a mohou být vhodná k dalšímu výzkumu –
hybridní neuronové sítě.
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Kapitola 2

Klastrování ručně psaných
znaků
Při off-line rozpoznávání izolovaných ručně psaných znaků je hlavní
cíl následující. Chceme, abychom z obrázku uloženého na disku nebo
v paměti dokázali rozpoznat, jaký znak abecedy nebo číslo reprezentuje. V této kapitole stručně uvedeme, jaké kroky jsou třeba udělat
při řešení tohoto problému. Popisujeme také, jaká data používáme
k našim testům.
Jednotlivé kroky, které je nutné projít při řešení problému rozpoznávání izolovaných ručně psaných znaků, jsou schématicky znázorněny na obrázku 2.1.
Uvedené rozdělení je uváděno například v literatuře [5] a je následující:
1. Normalizace znaku na obrázku – protože znak může mít na
obrázku různou polohu a velikost, je potřeba ho nejprve znormalizovat. To znamená maximalizovat jeho velikost a umístit
ho na střed obrázku.
2. Extrakce příznaků popisujících znak – je potřeba vybrat určitý
počet různých veličin, které daný znak dobře popisují.
3. Klasifikace znaku do příslušných tříd – příznaky získané v předchozím kroku jsou předloženy klasifikátoru.
4. Vyhodnocení úspěšnosti klasifikace – vyhodnocení, zda byl znak
správně klasifikován, spočítání procentuelní úspěšnosti. Pokud
byl znak klasifikován špatně, tak je třeba zjistit, za jaký znak
byl zaměněn a posoudit příčiny.
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Obrázek 2.1: Jednotlivé kroky při off-line rozpoznávání izolovaných ručně psaných znaků

Výše vyjmenovaným krokům musí však předcházet samotné pořízení obrázku pomocí skeneru nebo pomocí digitálního fotoaparátu.
Skener nám zaručuje určitou kvalitu snímku, protože kvalita obrázku vzniklého naskenováním dokumentu je podstatně lepší, než při
pořizování digitální fotografie často za ztížených světelných a prostorových podmínek. Snížená kvalita obrázku může výrazně snížit
úspěšnost následné klasifikace. Existuje proto mnoho metod, které
zajišťují předzpracování obrázku za účelem zlepšení jeho kvality. Některé z nich jsou také uvedeny v literatuře [12].
My jsme obrázky pro naše experimenty pořizovali pomocí skeneru, což nám zaručí jejich vysokou kvalitu. Proto si při předzpracování vystačíme s prostým využitím prahové hodnoty pro odstranění šumu a náhodných tmavých pixelů. Navíc naším úkolem není
sestrojení systému, který by se dokázal vyrovnat s různým stupněm
kvality předkládaných obrázků, různým stupněm jasu, barvou znaku
a pozadí nebo tloušťkou čáry. Chceme porovnat jednotlivé přístupy
k řešení problému klasifikace ručně psaných znaků. Proto si dovolíme tyto „technickéÿ problémy spojené s praktickým využitím ve
skutečných podmínkách považovat za již vyřešené.
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Obrázek 2.2: Ukázka obrázků, které používáme k testování

2.1

Testovací data

Obrázky, které budeme pro účely našeho testování používat, jsou
bitmapy (soubor.bmp) velikosti 128 × 128 pixelů. Tento formát jsme
vybrali hlavně pro jeho velkou rozšířenost a zároveň pro jednoduchost při jeho zpracování. Existuje několik typů BMP souborů. Používáme typ bez komprese a bez palety, s 24 bity na pixel. To znamená, že každý pixel má tři složky RGB (red, green, blue) po osmi
bitech. Tento typ jsme vybrali hlavně kvůli univerzálnosti.
Obrázky jsou uložené na disku v následující adresářové struktuře. Každý znak má svůj vlastní adresář, ve kterém jsou uloženy
obrázky s různými podobami zápisu tohoto znaku. Název adresáře
tvoří příslušná číslice v případě problému rozpoznávání čísel nebo
příslušné písmeno v případě problému rozpoznávání písmen.
Název souboru je vždy složen ze dvou čísel oddělených podtržítkem. První číslo je identifikátor znaku. Pro problém klasifikace čísel
to může být hodnota 0 až 9. Pro problém klasifikace písmena abecedy to může být hodnota 0 až 25. Tato hodnota odpovídá pořadí
písmena v abecedě. Druhé číslo pak identifikuje jeden konkrétní obrázek tohoto znaku. Pokud je znak na obrázku již znormalizován,
přidáváme ještě na konec názvu souboru písmeno ’n’.
Např. obrázky písmena ’a’ jsou uloženy jako \a\0 000n.bmp,
\a\0 001n.bmp, \a\0 002n.bmp atd. Písmeno ’n’ na konci názvu
značí, že už jsou znaky normalizované. Všechny obrázky čísla ’3’
jsou zase uloženy jako \a\3 000.bmp, \a\3 001.bmp, \a\3 002.bmp
atd. Protože na konci názvu není písmeno ’n’, znamená to, že tyto
znaky nejsou normalizované.
Na obrázek nahlížíme jako na dvourozměrné pole pixelů. Konkrétní pixel identifikujeme podle řádku (značíme i) a podle sloupce
(značíme j). Hodnotu takového pixelu značíme P (i, j). Jak již bylo
uvedeno, každý pixel obrázku je popsán pomocí 24 bitů. To je pro
naše účely nadbytečné. Proto jsme navrhli dva způsoby, jak spočítat
novou hodnotu pixelu Pr (i, j) respektive Pb (i, j).
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1. Pro každý pixel obrázku načteme jednotlivé složky RGB a spočítáme jejich aritmetický průměr. Pro pixel v řádku i a sloupci
j tedy jeho hodnotu získáme jako:
Pr (i, j) =

(255 − R) + (255 − G) + (255 − B)
3

(2.1)

Výsledek má celočíselnou hodnotu v rozmezí 0 až 255.
2. Druhý způsob opět počítá pro každý pixel aritmetický průměr
hodnot jednotlivých složek RGB. Pokud výsledek přesáhne nějakou prahovou hodnotu h (v rozmezí 0 až 255), přiřadíme pixelu hodnotu jedna. V opačném případě přiřadíme pixelu hodnotu nula. Pro pixel v řádce i a sloupci j je v tomto případě
hodnota pixelu:
(

Pb (i, j) =

1 pokud Pr (i, j) > h
0 pokud Pr (i, j) ≤ h

(2.2)

Hodnotu prahu h je třeba určit experimentálně přímo podle
kvality obrázků a podle toho, jak barva, kterou jsou znaky
psány, kontrastuje s pozadím. Hodnota může být různá pro
různé části obrázku anebo stejná pro celý obrázek. Experimenty
ukázaly, že druhý způsob dosahuje o trochu lepších výsledků
než první, protože se pomocí prahové hodnoty odstraní šum
a náhodné tmavé pixely.
Jak jsme se již zmínili, úlohy na rozpoznávání malých psacích
písmen anglické abecedy a na rozpoznávání čísel budeme řešit izolovaně. Rozpoznávání čísel je z mnoha důvodů jednodušší než rozpoznávání písmen (viz kapitola 2.2). V experimentech ověřujeme
jednotlivé metody klasifikace. Pokud některá testovaná metoda dosáhne při rozpoznávání písmen slabých výsledků, vyzkoušíme ji ještě
na jednodušší úloze rozpoznávání čísel, abychom zjistili, zda je vůbec vhodná pro využití k řešení našeho problému. Pokud se stane,
že metoda selže na obou úlohách, budeme ji považovat za nevhodnou pro klasifikaci izolovaných ručně psaných znaků. Pokud metoda
selže při klasifikaci písmen, ale při klasifikaci číslic dosáhne dobrých
výsledků, budeme to přičítat na vrub větší obtížnosti problému klasifikace písmen.
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Obrázek 2.3: Různé způsoby zápisu čísel

2.2

Rozpoznávání čísel

Klasifikace čísel je ze různých důvodů jednodušší problém než klasifikace písmen. Počet tříd, do kterých budeme klasifikovat, označíme e.
Pro úlohu klasifikace čísel je počet tříd jen e = 10. Další výhoda
oproti písmenům je, že jsou všechny znaky stejně vysoké, což je výhodné při předzpracování. Největší rozdíl oproti písmenům je ale ve
variabilitě, s jakou lze znaky psát, tedy že i dva stejné znaky se mohou navzájem vizuálně dost podstatně lišit. I zde existuje prakticky
neomezeně možností, jak znaky zapsat, a každý člověk je zvyklý na
vlastní způsob. Nejmarkantnější rozdíly jsou vidět například u čísel
2, 4, 7 nebo 9. Na obrázku 2.3 vidíme některé ukázky. Například
u čísla 2 někteří pisatelé dělají „kličkuÿ, někteří ne. U čísla 7 může
chybět vodorovná čárka a horní vodorovná část znaku může být buď
rovná nebo různě zvlněná. Číslo 9 mívá často rozdílně zakřivení.

2.3

Rozpoznávání písmen

Nyní upřesníme, jaká písmena budeme klasifikovat a zavedeme několik předpokladů pro data, která budeme klasifikovat. Pro úlohu
klasifikace písmen uvažujeme e = 26. Zajímají nás jen malá psací
písmena anglické abecedy. Je to z toho důvodu, abychom zmenšili počet tříd, do kterých klasifikujeme. Čím více se totiž snažíme
problém zobecnit, tím více roste počet klasifikačních tříd.
Pokud bereme v úvahu i velká písmena, počet tříd se zdvojnásobí.
Další problém spočívá v tom, že mnoho lidí některá (nebo vůbec
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Obrázek 2.4: Různé způsoby zápisu velkých písmen

Obrázek 2.5: Různé způsoby zápisu malých písmen

žádná) velká psací písmena nepoužívá. Místo nich píšou velká tiskací
písmena (viz obrázek 2.4). To by znamenalo nárůst o dalších 26 tříd
pro velká tiskací písmena. A takto bychom mohli pokračovat dále.
Odlišnosti se vyskytují i v zápisu malých písmen. Je možné se
setkat s různou kombinací malých psacích a tiskacích písmen v jediném slově. Na obrázku 2.5 jsou vidět různé zápisy malého písmene a.
Další zesložitění problému pak mohou přinést diakritická znaménka, která jsou navíc pro různé jazyky různá. Složitost obecného
případu je tedy příliš velká. Proto jsme se rozhodli omezit se jen
na 26 malých psacích písmen anglické abecedy, na kterých budeme
provádět testy.
Omezením na jeden typ písmen jsme ale nevyřešili vše. Znak
může mít jinou podobu, je-li psán izolovaně nebo pokud je součástí
slova. V psaném písmu na sebe znaky ve slovech plynule navazují.
Aby toho bylo docíleno, můžou být některé části znaku odlišné v závislosti na okolních znacích. Na obrázku 2.6 je vidět příklad s písmenem ’n’.
Toto je ale spíše otázka segmentace, kterou se v naší práci nebudeme zabývat. Z tohoto důvodu použijeme v experimentech pouze
znaky, které již byly napsány samostatně. Sice je to na úkor realističnosti, ale nám to naopak umožní plně se zaměřit na hlavní téma
práce, jímž je porovnání různých metod klasifikace.

Obrázek 2.6: Odlišný zápis písmene ’n’ v závislosti na kontextu uvnitř slova
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2.4

Individualita rukopisu

V předchozích odstavcích jsme uváděli příklady toho, jak se může
lišit zápis stejných znaků v závislosti na různých okolnostech. Prakticky můžeme vyloučit, že by i stejný pisatel zapsal jeden znak dvakrát po sobě naprosto stejným způsobem. Tedy každý znak je unikátní a klasifikátor se musí vypořádat s tím, že nikdy nedostane na
vstup znak, který už by někdy předtím „vidělÿ.
Ještě zásadnější problém klasifikace ručně psaných znaků spočívá
ale v tom, že jejich zápis se u různých pisatelů většinou podstatně
odlišuje. V článcích [9] a [10] jsou zkoumány projevy individuality
při ručním psaní znaků a slov za účelem autentifikace pisatele. Uvádí
se v nich, že obvzláště u psacích písmen, které jsou hlavním předmětem našeho zkoumání, se více projevují subjektivní charakteristiky pisatele než objektivní charakteristiky znaku. U znaků získaných segmentací z celého slova je to ještě markantnější než u znaků
psaných samostatně, protože znaky ve slovech jsou navíc ovlivněny
kontextem ostatních znaků ve slově.
Je-li naším úkolem najít nějaké společné charakteristiky znaků a
na základě nich provádět úspěšnou klasifikaci, pak z předchozího odstavce plyne, že v případě psacích písmen jsou tyto společné charakteristiky oproti odlišujícím „v menšiněÿ. To vede k otázce, do jaké
míry lze problém klasifikace ručně psaných znaků zobecnit a zda
je možné vůbec získat klasifikátor, který bude úspěšně klasifikovat
znaky bez ohledu na to, kdo je napsal. Vezměme jen v úvahu to,
že ani člověk nedokáže často správně rozeznat znaky, které jsou napsány „nečitelněÿ.

2.5

Trénovací množina

Pro úspěšné řešení úlohy klasifikace ručně psaných znaků je potřeba
mít připravenou dostatečně velkou množinu předem připravených
znaků. Budeme jí říkat trénovací množina a značit T . Pomocí dat
z trénovací množiny si klasifikátor dokáže vytvořit pravidlo, podle
kterého bude zařazovat neznámé znaky do příslušných tříd. Rozhodnout, jaké znaky zařadit do trénovací množiny, je jeden ze zásadních problémů. V předchozím odstavci jsme nastínili, jak velká
rozmanitost se dá u ručně psaných znaků předpokládat. Proto musí
trénovací množina splňovat určité předpoklady. Při volbě podoby
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trénovací množiny pro naše experimenty uvažujeme tři možnosti.
• Jedna možnost je postupovat co nejvíce obecně. Tedy mít v trénovací množině co nejvíce znaků od co nejvíce pisatelů a snažit
se, aby klasifikátor uměl rozpoznat jakýkoliv znak bez ohledu
na způsob jeho zápisu. Po zvážení jsme ale tento přístup zamítli ze dvou důvodů. Prvním je přílišná odlišnost znaků psaných různými pisateli (viz kapitola 2.4). Druhý důvod je ryze
praktický, protože získání takových dat pro trénovací množinu
by bylo velmi obtížné.
• Opačným případem by bylo vzít v úvahu jen jednoho pisatele
a řešit úlohu vždy pro konkrétního pisatele izolovaně. Znamenalo by to mít pro každého pisatele specializovanou trénovací
množinu a klasifikátor, který by rozpoznával jen jeho písmo.
Tento přístup by přinesl na jednu stranu zjednodušení, protože
bychom se vyhnuli problému popisovaném v kapitole 2.4. Na
druhou stranu je však zřejmé, že v praxi by takový přístup
nenašel příliš velké využití.
• Proto zvolíme kompromis. Chceme, aby klasifikátor uměl rozpoznat znaky od různých pisatelů, ale nemůžeme mít k dispozici tak velkou trénovací množinu, aby obsahovala co nejvíce
různých znaků od co nejvíce různých pisatelů. Nasbírali jsme
tedy naskenované znaky od čtyř pisatelů. Všichni pisatelé byli
praváci, takže odpadl problém spojený s případným opačným
sklonem písma u leváků. Požadovali jsme také, aby byly znaky
napsány čitelně a co nejvíce se podobaly „správnému způsobu
zápisuÿ. Tím se trochu eliminují individuální projevy jednotlivých pisatelů. Jednotlivé odlišnosti mezi stejnými znaky tak nebudou tolik pramenit z individuálních charakteristik pisatelů,
ale z prosté skutečnosti, že nelze jeden znak napsat dvakrát
stejným způsobem.
Trénovací množina pro písmena
Uvažujme tedy případ, kdy máme málo pisatelů a vytváříme trénovací množinu malých psacích písmen anglické abecedy. V našich
experimentech máme pro každý znak 20 různých zápisů. Celkem tak
trénovací množina obsahuje 520 znaků.
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Trénovací množina pro čísla
Trénovací množinu, kterou používáme pro jednodušší úlohu klasifikace čísel, tvoří 150 obrázků. Pro každé číslo máme 15 různých
zápisů. Jsou psány jedním pisatelem, píšícím pravou rukou.

2.6

Testovací množina

Množině, ze které předkládáme znaky klasifikátoru k zařazení do
tříd, budeme říkat testovací množina a budeme ji značit S. Znaky
z testovací množiny jsou vždy psány jiným pisatelem než znaky trénovací množiny. Jsou na ně ale kladeny stejné požadavky jako na
znaky z trénovací množiny, tedy aby se co nejvíce podobaly správným předlohám a aby byl pisatel pravák.
Testovací množinu pro úlohu klasifikace písmen tvoří 260 znaků.
Od každého znaku tak máme 20 různých zápisů. Testovací množinu
pro čísla tvoří 50 znaků, tedy pět pro každé číslo.

2.7

Učení klasifikátoru

Učení je proces, při kterém je pomocí dat z trénovací množiny vyhotoven klasifikátor, který klasifikuje data na vstupu do příslušných
tříd. Základní rozdělení metod učení klasifikátoru je na učení s učitelem a na učení bez učitele. Při popisu jednotlivých algoritmů učení
v kapitolách 4 a 5 vždy uvedeme, o jaký typ se jedná.
Učení klasifikátoru s učitelem
Metody učení klasifikátoru s učitelem vychází z toho, že je k dispozici trénovací množina znaků a že tyto znaky jsou už správně
klasifikovány do příslušných tříd. To znamená, že trénovací množinu tvoří vždy dvojice (xi , di ), kde xi je vektor popisující znak a di
je identifikátor třídy, do které je vektor xi správně klasifikován.
Při procesu učení se často používá kritérium, které vyjadřuje
míru rozdílnosti mezi skutečným a požadovaným výstupem klasifikátoru. Cílem učení je toto kritérium minimalizovat. Tím vyhotovíme naučený klasifikátor.
Je-li dobrý algoritmus učení a trénovací množina dostatečně charakterizuje data, které bude klasifikátor dostávat na vstupu, měl by
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Obrázek 2.7: Schéma znázorňující učení klasifikátoru s učitelem

klasifikátor úspěšně zařadit i data, která nebyla použita při učení(tzv.
generalizace). Učení klasifikátoru s učitelem znázorňuje schéma na
obrázku 2.7.
Učení klasifikátoru bez učitele
Učení klasifikátoru bez učitele se používá k analýze dat, když není
k dispozici informace o zařazení trénovacích dat. Trénovací množinu
v tomto případě tvoří pouze samotné vektory popisující znaky.
Postupuje se tak, že se nejprve klasifikátor nainicializuje. Může
být inicializován náhodnými hodnotami nebo lépe náhodně vybranými vzory z trénovací množiny. Klasifikátor se pak učí sám jen
s pomocí neklasifikovaných vzorů z trénovací množiny. Schéma učení
klasifikátoru bez učitele je na obrázku 2.8.
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Obrázek 2.8: Schéma znázorňující učení klasifikátoru bez učitele
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Kapitola 3

Extrakce příznaků
V této kapitole se podrobně zaměříme na metody extrakce příznaků.
Je to důležitá součást problému klasifikace vzorů a dobrá volba metody extrakce příznaků má velký vliv na kvalitu výsledků. Nejprve
v této kapitole uvedeme několik požadavků, které by měly příznaky
splňovat, a potom bude následovat popis jednotlivých metod.
Extrakce příznaků je proces, při kterém se z obrázku se znakem
vytvoří vektor veličin, které ho popisují. Takový vektor nazýváme
vektor příznaků. Počet jeho složek určuje dimenzi příznakového prostoru. Dimenzi příznakového prostoru budeme značit N . Vektor příznaků je definován takto:
x = [x1 , x2 , ..., xN ]

(3.1)

Pokud tedy budeme mluvit o znaku x, budeme tím myslet jeho
příznakový vektor.
Vektory příznaků by měly co nejlépe popisovat jednotlivé obrázky. Vektory příznaků jsou předkládány na vstup klasifikátoru.
Při volbě vektoru příznaků musí být zajištěno, aby klasifikátor mohl
různé obrázky správně rozlišit. Jak dobře zvolit vektor příznaků je
jeden z klíčových problémů při řešení úlohy off-line klasifikace ručně
psaných znaků. V následujících odstavcích jsou rozvedena nejdůležitější kritéria, na která musíme při volbě správného vektoru příznaků
brát ohled.
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3.1

Generalizace a dimenzionalita

Pokud bychom chtěli při procesu učení postupovat hrubou silou
a použít všechny možné varianty zápisu znaků a tím klasifikátor
připravit na všechny případné vstupy, snadno zjistíme, že to prakticky není možné.
Uvažujme obrázky, které používáme pro testování. Mají velikost
128×128 s hloubkou 24 bitů na pixel. Různých způsobů zápisu znaků
je obrovské množství. Teoreticky jsme omezeni až maximálním počtem obrázků toho typu. Těch je 2128×128×24 . Rozhodně tedy není
možné připravit tak velkou trénovací množinu. Musíme se spokojit
s několika stovkami vzorů v trénovací množině, které by měly co
nejlépe charakterizovat vstupní data. Klasifikátor pak bude muset
správně zařadit i znaky, které nebyly použity při učení. Tedy musí
mít schopnost generalizace. Podrobnější informace jsou v literatuře
[1] str. 332.
Velikost dimenze příznakového prostoru určuje, kolik veličin bude
popisovat každý znak. Pokud jich vybereme málo, nemusí to na rozlišení různých znaků stačit. Na první pohled se tak zdá, že čím větší
počet veličin budeme používat, tím lépe klasifikátor od sebe rozliší
různé znaky. Avšak ukazuje se, že při příliš velké dimenzi příznakového prostoru však vzniká tzv. problém dimenzionality. Podrobnosti
jsou uvedeny v literatuře [5] str. 107 nebo [1] str. 7.

3.2

Invariance vůči prostorovým transformacím

Další důležitá vlastnost, kterou u příznakového vektoru požadujeme,
je invariance vůči prostorovým transformacím jako je posunutí, rotace nebo změna velikosti při zachování poměru stran. Např. když
příznakový vektor tvoří přímo jednotlivé hodnoty pixelů obrázku,
není to ideální řešení. Pokud ten samý znak na obrázku posuneme
jen o jediný pixel kterýmkoliv směrem, projeví se to změnou velkého počtu složek příznakového vektoru. Příznakové vektory popisující původní a posunutý obrázek se tak budou lišit a nemusí být
klasifikovány do stejné třídy. Ideální by bylo mít stále stejný příznakový vektor bez ohledu na prostorové transformace, anebo alespoň
co nejvíce minimalizovat změny příznakového vektoru při aplikaci
těchto transformací.
Budeme-li např. namísto hodnoty pixelů používat jako příznak
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Obrázek 3.1: Obrázky čísel před procesem normalizace

poměr výšky k šířce znaku (v literatuře [1] str. 3), vidíme, že tato
hodnota zůstává stále stejná bez ohledu na posunutí, rotaci nebo
změnu velikosti.

3.3

Normalizace

Protože znaky na obrázku mohou mít různou velikost, provádí se
tzv. normalizace. Znamená to, že se znak roztáhne na maximální
možnou velikost a umístí se do středu obrázku. Tím docílíme toho,
že všechny znaky mají přibližně stejnou velikost a stejné umístění na
obrázku. Tím lze očekává lepší úspěšnost klasifikace, protože shodné
znaky pak mají více společných pixelů.
3.3.1

Normalizace čísel

Jednodušší situace je v případě normalizace čísel, protože všechna
čísla mají stejnou výšku. Dá se předpokládat, že poměr výšky k šířce
je větší než jedna. Proto jsme navrhli takový způsob normalizace,
že ve vertikální rovině roztáhneme znak od horního konce obrázku
ke spodnímu. V horizontální rovině zachováme původní šířku, jen
znak umístíme na střed. Nezachováme tak původní hodnotu poměru
výšky k šířce. Experimenty ukázaly, že změna poměru výšky k šířce
nemá v tomto případě negativní vliv na klasifikaci. Výsledek procesu
normalizace čísel názorně ukazuje příklad. Čísla před normalizací
jsou na obrázku 3.1, na obrázku 3.2 jsou pak znormalizovaná.
3.3.2

Normalizace písmen

V případě psacích písmen je situace složitější. Navrhli jsme následující řešení. Za stěžejní údaj budeme opět považovat poměr výšky
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Obrázek 3.2: Obrázky čísel po procesu normalizace

k šířce. Různá písmena mají různý poměr výšky k šířce a velmi to
závisí i na konkrétním způsobu zápisu.
• Pokud zjistíme, že výška znaku je větší než šířka, budeme postupovat obdobně jako u čísel. Ve vertikální rovině roztáhneme
znak na maximální výšku. V horizontální rovině ale znak roztáhneme tak, abychom zachovali poměr výšky k šířce a umístíme ho na střed obrázku.
• V případě, že výška znaku je menší než jeho šířka, postupujeme
obdobně jako v předchozím případě. Znak roztáhneme v horizontální rovině tak, aby vyplnil celou šířku obrázku. Zachováme
původní poměr výšky k šířce a ve vertikální rovině umístíme
znak do středu obrázku.
Tento způsob normalizace má i nevýhody, které mohou, jak se
ukázalo při pokusech, výrazně ovlivnit následnou klasifikaci normalizovaného znaku. Pro některá písmena, jako jsou např. ’l’, ’k’ nebo
’h’ máme téměř jistotu, že mají poměr výšky k šířce větší než jedna.
To znamená, že je normalizujeme až na výjimky podle prvního typu,
čili je „roztahujeme na výškuÿ. Naopak písmena jako např. ’w’, ’u’
nebo ’m’ téměř vždy „roztahujeme na šířkuÿ. Problém je s písmeny,
u kterých se uplatňují střídavě oba způsoby normalizace v závislosti
na konkrétní situaci, jak je písmeno zapsáno. Na obrázku 3.3 vidíme, jak vypadá výsledek procesu normalizace pro stejné písmeno.
V prvním řádku obrázku 3.3 se použije první způsob normalizace,
protože poměr výšky k šířce je větší než jedna, v druhém řádku obrázku 3.3 je poměr menší než jedna a volí se proto druhý způsob
normalizace. Už na první pohled je vidět, že rozdíl mezi těmito normalizovanými znaky je docela podstatný. Výsledky klasifikace při
našich experimentech pak potvrzují, že takto normalizované znaky
nejsou zařazeny do stejné třídy.
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Obrázek 3.3: Rozdíl mezi výsledkem normalizace písmene ’p’ při normalizaci
„na výškuÿ a „na šířkuÿ

Obrázek 3.4: Rozdíl mezi výsledkem normalizace písmene ’r’ s různým zápisem

Při počítání šířky resp. výšky znaku se vždy hledají nejkrajnější
pixely vpravo a vlevo, resp. nahoře a dole. Obrázek 3.4 ukazuje dva
zápisy stejného písmena ’r’, které se liší různým zakončením. Po
provedení normalizace je patrné posunutí písmena v druhém řádku
obrázku vlevo. Na první pohled je vidět, že znormalizované znaky
v horní a dolní části obrázku mají nízký počet společných pixelů,
což se negativně projevuje na výsledcích klasifikace.
3.3.3

Různá velikost písmen

Psací písmena mohou být různě vysoká a mohou zasahovat „pod
linkuÿ. V některých případech je informace o velikosti zcela stěžejní
údaj pro správnou klasifikaci znaku. Ukazuje to obrázek 3.5 normalizace písmen ’e’ a ’l’. Při způsobu normalizace, který provádíme
pomocí roztažení znaku na celou velikost obrázku, tuto informaci
ztrácíme. Proto jsme navrhli následující řešení.
Znaky abecedy rozdělíme do čtyř kategorií podle jejich výšky
a podle toho, zda zasahují pod řádku.
1. znak: f
2. znaky: g, j, p, q, y
3. znaky: b, d, h, k, l, t
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Obrázek 3.5: Normalizace písmen ’e’ a ’l’

4. znaky: a, c, e, i, m, n, o, r, s, u, v, w, x, z
Příslušnost do těchto kategorií lze získat jedině z analýzy kontextu ostatních písmen v celém slově. Jelikož se v naší práci zabýváme klasifikací izolovaných znaků, předpokládáme, že takovou
analýzu už máme. Tedy předpokládáme, že pro každý znak víme,
do které ze čtyř kategorií spadá.
V první kategorii se nachází pouze písmeno ’f’. Takže můžeme
předpokládat, že tento znak rozeznáme z kontextu na základě jeho
výšky a toho, že zasahuje pod řádku. Ve druhé kategorii jsou jen
písmena zasahující pod řádku. Ve třetí kategorii jsou jen vysoká
písmena, která nezasahují pod řádku. Ve čtvrté kategorii jsou pak
zbývající písmena, která ani nezasahují pod řádku a ani nejsou vysoká.
Pro druhou, třetí a čtvrtou kategorií vytvoříme vlastní klasifikátory, které budou klasifikovat jen znaky z příslušné kategorie. Počty
tříd pro jednotlivé klasifikátory budou e = 5, e = 6 a e = 14. Každou
kategorii tak budeme řešit izolovaně za použití výše popsané normalizace. V experimentech pak porovnáme výsledky tohoto způsobu
řešení s původním přístupem, kdy klasifikujeme všechny písmena
abecedy najednou.

3.4

Metody extrakce příznaků

V následujících odstavcích jsou popsané metody extrakce příznaků,
které jsme naprogramovali a otestovali.
3.4.1

Okno

Pro první metodu extrakce příznaků budeme používat název okno.
Pokud bychom chtěli postupovat nejjednodušším způsobem a vy29

tvořit příznakový vektor přímo ze všech hodnot pixelů obrázku zapsaných v poli, tak by měl takto vytvořený příznakový vektor pro
obrázek velikosti 128 × 128 pixelů celkem 1282 = 16384 složek. To
by pochopitelně nebylo možné (viz problém dimenzionality kapitola
3.1) Abychom snížili dimenzi příznakového prostoru, použili jsme
okno velikosti 9 × 9 pixelů. Ze všech hodnot pixelů uvnitř okna jsme
spočítali aritmetický průměr. Takže všech 81 pixelů uvnitř okna je
reprezentováno jedinou hodnotou. Abychom celý obrázek velikosti
128 × 128 pixelů pokryli okny velikosti 9 × 9, odřízli jsme z obrázku
první a poslední řádek pixelů a první a poslední sloupec pixelů.
Informace o obrázku, kterou jsme tím ztratili, je vzhledem k poloze na samém okraji zcela zanedbatelná. Výsledný obrázek velikosti
126 × 126 již lze beze zbytku pokrýt čtvercovou sítí oken velikosti
9 × 9. Příznakový vektor má v tomto případě 196 složek. Nabývají
celočíselných hodnot z intervalu h0, 255i nebo reálných hodnot z intervalu h0, 1i v závislosti na zvoleném způsobu získávání hodnoty
pixelů (viz vzorce 2.1 a 2.2).
Protože binární příznakové vektory dosahovaly o něco lepších výsledků, přivedlo nás to ještě k jedné myšlence. Zavedeme prahovou
hodnotu i pro výsledný aritmetický průměr všech pixelů v okně.
Složka příznakového vektoru tak má hodnotu 1, pokud aritmetický
průměr hodnot pixelů v příslušném okně přesáhl stanovený práh.
V opačném případě má složka hodnotu 0.
3.4.2

Mřížka

Další zkoumanou metodou je mřížka. Abychom zmenšili dimenzi
příznakového prostoru, zvolíme jen několik pixelů, jejichž hodnoty
budou tvořit příznakový vektor. Zkoušeli jsme podle vzhledu znaků
určit, z kterých oblastí obrázku pixely vybírat, abychom tak zachytili podstatné rozdíly mezi jednotlivými znaky. V praxi to ale
nebylo možné, protože mnoho různých způsobů zápisu ručně psaných znaků vylučuje přesnou lokalizaci takových oblastí. Navíc jen
malé posunutí i při použití normalizace způsobí, že se „důležitéÿ pixely dostanou mimo mřížku. Proto jsme nakonec zvolili rovnoměrné
rozložení mřízky 14 × 14 pixelů s tím, že jsme vynechali oblasti na
okraji obrázku.
Příznakový vektor má 196 složek. Podobně jako v předchozí metodě může být příznakový vektor buď binární nebo mohou složky

30

příznakového vektoru nabývat celočíselných hodnot z intervalu h0, 255i.
V experimentech se opět projevil jako výhodnější binární vektor.
3.4.3

Projekce

Další metoda, kterou jsme testovali, je založená na sčítání hodnot
pixelů v jednotlivých řádcích a sloupcích. Vertikální projekce v pro
obrázek s šírkou w pixelů a výškou h pixelů je definována jako vektor
v = [v0 , ..., vh−1 ]

(3.2)

a pro jednotlivé složky vektoru v platí, že
vi =

w−1
X

P (i, j)

i = 0, ..., h − 1

(3.3)

j=0

kde P (i, j) je hodnota pixelu určeného řádkem i a sloupcem j. V našem případě P (i, j) položíme rovno 1, pokud hodnota pixelu přesáhne prahovou hodnotu, jinak rovno 0. Abychom vektor vertikální
projekce znormalizovali, vydělíme ho ještě šířkou obrázku w. Horizontální projekce je definována analogicky.
Příznakový vektor obsahuje horizontální a vertikální projekce zapsané za sebou. Protože používáme obrázky s výškou a šířkou 128
pixelů, tak počet složek příznakového vektoru je 256.
3.4.4

Diskrétní Fourierova transformace

Dvourozměrná diskrétní Fourierova transformace (DFT) je velmi
často používána při digitálním zpracování obrazu (literatura [13])
pro převod do tzv. frekvenční reprezentace. V literatuře [2] str. 229 je
dvourozměrná diskrétní Fourierova transformace využita při procesu
extrakce příznaků. Transformace sama o sobě nezmenšuje dimenzi
příznakového prostoru. Pokud ale vybereme za příznaky jen nejvýznamnější koeficienty diskrétní Fourierovi transformace, umožní
nám to získat příznakový vektor, který dobře popisuje daný obrázek. Na obrázku 3.6 vidíme, že tyto koeficienty se nacházejí v rozích
každého bloku M × M . Jako složku příznakového vektoru vybereme
koeficient z levého horního rohu každého bloku M × M . Výhoda
spočívá v tom, že je odstraněno mnoho redundantních informací
a informace o obrázku je shrnuta do poměrně malé množiny příznaků.
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Obrázek 3.6: Výsledek aplikace DFT na obrázek (literatura [2] str. 232)

Obrázek rozdělíme na bloky velikosti M × M konkrétně 8 × 8. Na
jednotlivé bloky budeme aplikovat diskrétní Fourierovu transformaci
F (u, v) =

−1 M
−1
X
1 MX
vy
ux
P (x, y)WM
WM
M x=0 y=0

(3.4)

kde P (x, y) je hodnota pixelu uvnitř bloku M ×M , u, v = 0, 1, . . . , M −
vy
ux
1. WM
je definováno následovně:
a WM
µ

ux
WM

¶

2π
= exp −i ux ,
M

kde i =

√

−1

(3.5)

µ

¶
√
2π
= exp −i vy ,
kde i = −1
(3.6)
M
Příznakový vektor má 256 složek, protože obrázek 128 × 128 pokryjeme 256-ti bloky velikosti 8 × 8. Tato metoda je oproti předchozím více časově náročná.
vy
WM

3.4.5

Diskrétní kosinová transformace

V literatuře ([2] str. 230) a podrobněji v článku [4] je popsaná další
metoda, která využívá dvourozměrnou diskrétní kosinovu transformaci (DCT). Stejně jako v případě diskrétní Fourierovi transformace
obrázek rozdělíme na bloky velikosti M × M a na jednotlivé bloky
aplikujeme diskrétní kosinovu transformaci:
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Obrázek 3.7: Výsledek aplikace DCT na obrázek (literatura [2] str. 232)

"

M
−1 M
−1
X
X

#

"

#

π(2y + 1)v
π(2x + 1)u
cos
,
C(u, v) = α(u)α(v)
P (x, y) cos
2M
2M
x=0 y=0
(3.7)
pro u, v = 0, 1, 2, . . . , M − 1. Funkce α(u) je definována následovně:
 q
1

α(z) = q M2

M

pro z = 0
pro z 6= 0

(3.8)

Experimenty provedeme pro velikosti 8 × 8 (tj. M = 8). Příznakový vektor má stejně jako u předchozí metody 256 složek. Složky
jsou tvořeny vždy nejvýznamnějším koeficientem dvourozměrné diskrétní kosinové transformace. Na obrázku 3.7 vidíme, že ty se nacházejí pro každý blok M × M v levém horním rohu. Nevýhodou
této metody je opět vyšší časová náročnost výpočtu.
3.4.6

Sedm momentů Hu

Při volbě vhodného příznakového vektoru jsme uvedli požadavek na
invarianci vůči běžným prostorovým transformacím, jako je posunutí, rotace či změna velikosti. V literatuře [2] str. 282 je popsaná
často využívaná metoda extrakce příznaků založená na výpočtu tzv.
geometrických momentů. Geometrické momenty mpq řádu p + q jsou
definovány jako:
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mpq =

XX
i

P (i, j)ip j q ,

(3.9)

j

kde P (i, j) je hodnota pixelu na řádku i a ve sloupci j. Centrální
momenty µpq řádu p + q, které jsou invariantní vůči posunutí, jsou
definovány jako:
XX

µpq =

i

kde î =
platí:

m10
m00

a ĵ =

m01
.
m00

ηpq =

P (i, j)(i − î)p (j − ĵ)q ,

(3.10)

j

Pro normalizované centrální momenty ηpq

p+q+2
µpq
, kde γ =
γ
(µpq )
2

.

(3.11)

V literatuře [2] na str. 283 je popsáno sedm momentů Hu. Hu
definoval množinu sedmi momentů, které jsou invariantní vůči posunutí, změně velikosti a rotaci:
p+q =2
φ1 = η20 + η02
2
φ2 = (η20 − η02 )2 + 4η11
p+q =3
φ3 = (η30 − 3η12 )2 + (η03 − 3η21 )2
φ4 = (η30+η21 )2 + (η03 + η21 )³2
´
φ5 = (η30 − 3η12 )(η30 + η21 ) (η30 + η12 )2 − 3(η21 + η03 )2
³
´
+(η03 − 3η21 )(η03 + η21 ) (η03 + η21 )2 − 3(η12 + η30 )2
³

´

φ6 = (η20 − η02 ) (η30 + η12 )2 − (η21 + η03 )2
+4η11 (η30 + η12 )(η03 + ³η21 )
´
φ7 = (3η21 − η03 )(η30 + η12 ) (η30 + η12 )2 − 3(η21 + η03 )2
³

+(η30−3η12 )(η21 + η03 ) (η03 + η21 )2 − 3(η30 + η12 )2

´

Dimenze příznakového prostoru je sedm. Složky příznakového
vektoru jsou rovny logaritmu z absolutní hodnoty jednotlivých momentů.
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Znormování příznakového vektoru
Pro všechny metody vždy nakonec příznakový vektor ještě znormujeme, takže všechny složky jsou reálná čísla z uzavřeného intervalu h0, 1i.Vzory, které takto upravené vektory popisují, tak leží na
povrchu N dimenzionální jednotkové koule. Některé klasifikátory
znaků totiž vyžadují na vstupu znormované vektory (např. vektorová kvantizace).
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Kapitola 4

Statistická analýza dat
V praxi se často setkáváme se situací, kdy máme velké množství
neoznačených dat, které potřebujeme zpracovat. Obvykle jsou data
reprezentována jako vektory, jejichž složky tvoří různé naměřené
veličiny. Tyto vektory můžeme považovat za body obecně v N dimenzionálním prostoru. Statistická analýza dat nás zajímá hlavně
v souvislosti s klasifikací vzorů. Stěžejní je pro nás otázka, jakým
způsobem rozdělit velkou množinu dat na menší podmnožiny tak,
že data v každé jednotlivé podmnožině sdílí nějaké společné charakteristiky. Data z různých podmnožin mjí rozdílně charakteristiky.
V této kapitole se budeme zabývat klastrováním. Uvedeme tři algoritmy pro klasifikaci vzorů, které jsou založené na principu klastrování. Dva z nich (algoritmus iterativní optimalizace a algoritmus k
středů) při učení klasifikátoru využívají princip učení bez učitele.
Třetí algoritmus (algoritmus k nejbližších sousedů) využívá při učení
klasifikátoru princip učení s učitelem.

4.1

Klastrování

Mezi nejběžnější techniky statistické analýzy dat patří klastrování.
Klastrování je metoda sloužící k nalezení shluků v množině dat takovým způsobem, že data uvnitř shluků mají vysoký stupněm vzájemné podobnosti. Je potřeba zavést nějaké pravidlo, pomocí kterého určíme, že data jsou si nějakým způsobem „blízkáÿ, tedy že
náležejí do stejného shluku. K tomu slouží tzv. míra podobnosti.
Pokud na vzory nahlížíme jako na body v N -dimenzionálním prostoru, nabízí se jako dobrá míra podobnosti jejich vzdálenost. Vzdá36

Obrázek 4.1: Vzory ze dvou tříd tvoří v příznakovém prostoru shluky

lenost dvou vzorů ze stejného shluku by měla být menší, než vzdálenost dvou vzorů z různých shluků. Jako míra podobnosti se nejčastěji používá Eukleidovská vzdálenost. Pro dva N -dimenzionální
příznakové vektory x a y je definována takto:
v
uN
uX
kx − yk = t (xi − yi )2 .

(4.1)

i=1

Protože odmocnina je rostoucí funkce, při porovnávání vzdáleností nehraje roli. Proto ji můžeme z výpočtu vynechat. Pokud budeme shluky určovat s pomocí Eukleidovské vzdálenosti, máme zaručenou invarianci shluků vůči posunutí a rotaci. Pokud se celý shluk
v příznakovém prostoru posune nebo pootočí, zůstává Eukleidovská
vzdálenost mezi vzory uvnitř shluku stejná.
Jako další příklad míry podobnosti můžeme uvést kosinus úhlu,
který svírají vektory reprezentující vzory v příznakovém prostoru.
Toto míru podobnosti podrobněji popíšeme v kapitole o neuronových sítích. Další míry podobnosti jsou pak uvedeny v [11].
Aby bylo možné posoudit, zda jsou vzory správně rozděleny do
jednotlivých shluků, používá se tzv. kriteriální funkce. Nejběžnější
kriteriální funkcí je součet čtverců chyb. Je definován takto:
J=

e X
X

kx − mk k2

k=1 x∈ck
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,

(4.2)

Obrázek 4.2: Histogram znázorňující četnost výskytu jednotlivých písmen v průměrném anlgickém textu (na stránkách http://jaybee.cz/software/caesaruvkoder/)

kde vektor mk reprezentuje shluk ck a e je počet shluků. Hledání
optimálního rozdělení dat do shluků odpovídá hledání extrému kriteriální funkce. V případě součtu čtverců chyb je to hledání minima.
Tato kriteriální funkce je obzvlášť vhodná pro kompaktní (všechny
vzory ze shluku ck jsou poblíž jeho reprezentanta mk ) a dobře oddělitelné shluky. Další možné kriteriální funkce uvádí literatura [11].

4.2

Pravděpodobnostní rozdělení

Předpokládejme, že vzory ze stejného shluku se chovají jako náhodná veličina. Vzory tvoří v příznakovém prostoru shluky (viz obrázek 4.1). Předpokládejme, že pravděpodobnostní rozdělení shluků
se dá popsat normálním rozdělením. Pro úlohu klasifikace čísel se
dá říci, že se každá číslice vyskytuje v běžných číslech se stejnou
pravděpodobností. Nedá se totiž tvrdit, že by byla některá číslice
obecně více používána než ostatní. Takže tato úloha předpoklad o
normálním rozdělení splňuje. Problematická je však úloha klasifikace
písmen abecedy. Pokud budeme brát v úvahu například jednotlivá
písmena vyskytující se v anglických slovech, je zřejmé, že různá písmena se vyskytují v textu s různou pravděpodobností. Konkrétně
třeba pro angličtinu platí, že nejčastějším písmenem ve slovech je
’e’. Naopak některá písmena se vyskytují jen zřídka. Na obrázku
4.2 je vidět procentuelní zastoupení jednotlivých znaků v průměrném textu. Pravděpodobnost výskytu jednotlivých písmen v textu
se navíc může u různých jazyků lišit. Tato skutečnost ohrožuje spolehlivost zkoumaných metod učení klasifikátorů.
Ale pro naše data, která používáme při testování, budeme i v případě písmen předpokládat, že pravděpodobnostní rozdělení shluků
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se dá popsat normálním rozdělením. Díváme se na ně totiž izolovaně
a ne jako na součásti slov nějakého textu. Naše trénovací i testovací
množina tomu odpovídá, protože jsou v ní všechny znaky zastoupeny se stejnou pravděpodobností.

4.3

Algoritmus k středů

Jeden z nejznámějších klastrovacích algoritmů se nazývá algoritmus
k středů. Popsán je například v literatuře [2] str. 531 a [5] str. 526.
Tento algoritmus učení klasifikátoru patří do kategorie učení bez učitele. To znamená, že využívá trénovací množinu, ve které je množství
neklasifikovaných vzorů. Algoritmus má za úkol vytvořit klasifikátor, který bude následně rozdělovat předkládané vstupní vektory do
příslušných shluků. Pro úlohu klasifikace číslic bude počet shluků
e = 10, pro úlohu klasifikace znaků anglické abecedy bude počet
shluků e = 26 (hodnota k z názvu algoritmu odpovídá v našem
značení hodnotě e).
Algoritmus vybere pro každý ze shluků c1 , . . . , ce jednoho reprezentanta (střed), který ho bude charakterizovat. Tento reprezentant
je definován jako střední hodnota všech vektorů (vzorů) shluku:
mk =

1 X
x ,
|ck | x∈ck

(4.3)

pro k = 1, . . . , e. Neznámý vstupní vektor x pak při klasifikaci zařadíme do toho shluku, jehož reprezentant mk je k vektoru x nejblíže.
Pro měření vzdálenosti využijeme Eukleidovskou metriku (viz 4.1).
Na začátku procesu učení inicializujeme vektory m1 , . . . , me pomocí náhodně vybraných vzorů z trénovací množiny. V každém
cyklu procesu učení postupně vybereme náhodně n vektorů z trénovací množiny. Pro každý vektor spočítáme Eukleidovskou vzdálenost od všech reprezentantů (středů) a najdeme toho nejbližšího.
Do jeho shluku vektor zařadíme. Na konci kroku cyklu tak máme
n vektorů z trénovací množiny roztříděných do příslušných shluků.
Podle vzorce 4.3 spočítáme nové reprezentanty shluků, znormujeme
je a pokračujeme dalším krokem cyklu. Proces učeni je u konce, když
jsou noví reprezentanti identičtí s předchozími.
Pro naše testy dále ještě používáme dvě úpravy.
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• Algoritmus učení můžeme ukončit i po vykonání předem stanoveného počtu iterací.
• Inicializaci středů m1 , . . . , me zkoušíme provést zvlášť vybranými vzory z trénovací množiny. Například pro úlohu klasifikace písmen abecedy střed m1 inicializujeme pomocí příznakového vektoru znaku ’a’, střed m2 pomocí příznakového vektoru
znaku ’b’ a tak dále. Tím sice tak trochu porušujeme definici o
učení bez učitele, ale zajímá nás, jaké jsou výsledky v případě,
že jednotlivé reprezentanty předem takto předurčíme.
Formální zápis algoritmu k středů je následující:
Algoritmus k středů
1. inicializace středů
2. do
3. klasifikovat n vzorů k nejbližším středům
4. přepočítat středy podle klasifikovaných vzorů
5. until žádný střed se nezmění
6. return m1 , . . . , me

Hlavním znakem algoritmu k středů je, že aktualizace reprezentantů jednotlivých shluků se provádí až po zpracování n vzorů z trénovací množiny. Jedná se tedy o off-line algoritmus.

4.4

Algoritmus k nejbližších sousedů

Předchozí algoritmus používá pro reprezentaci shluků pomocný vektor, který není součástí trénovací množiny. V tomto algoritmu jsou
jednotlivé shluky reprezentovány přímo vektory z těchto shluků. Algorimus k nejbližších sousedů popisovaný např. v literatuře [5] str.
182 patří do kategorie učení s učitelem. Předpokládáme, že máme
k dispozici trénovací množinu s již klasifikovanými vektory do příslušných tříd. Pro každou třídu c1 , c2 , . . . ce zvolíme parametr k určující počet vektorů, které ji budou co nejlépe charakterizovat. Pro
každou třídu je většinou k stejné a jeho velikost typicky závisí na
velikosti celé trénovací množiny.
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Při klasifikaci neznámého vstupního vektoru x se postupuje tak,
že počítáme jeho vzdálenost od všech zvolených reprezentantů. Pro
výpočet vzdálenosti použijeme Eukleidovskou metriku.
Dále můžeme postupovat tak, že najdeme k nejbližších reprezentantů a zjistíme, k jakým třídám náleží. Posuzovaný vstupní vektor
zařadíme do té třídy, do níž patří nejvíce z k nejbližších reprezentantů. Problém však nastává ve chvíli, kdy mezi k nejbližšími reprezentanty bude několik tříd zastoupeno shodným počtem. Abychom
se tomuto problému vyhnuli používáme trochu jiné řešení.
Při počítání vzdáleností všech reprezentantů od předkládaného
vstupního vektoru si reprezentanty setřídíme od nejbližšího k nejvzdálenějšímu. Postupně procházíme takto setříděný seznam. Ve
chvíli, kdy nalezneme k reprezentantů ze stejné třídy ci , tak procházení zastavíme a vstupní vektor x zařadíme do této třídy. Algoritmus
lze zapsat formálně jako:
Algoritmus k nejbližších sousedů
1. spočítat vzdálenost vstupu x od všech reprezentantů
2. setřídit reprezentanty od nejbližšího k nejvzdálenějšímu
3. i :=-1, vj :=0 pro j = 1, . . . , e
4. j :=1
5. do
6. vj :=vj + 1 pokud reprezentant je z třídy cj
7. if vj = k then
8.
i:=j
8. j:=j + 1
9. until i 6= −1 nebo j > e
10. return i

V proměnných vj se uchovává, kolik z dosud zkoumaných reprezentantů je ze třídy cj . Optimální hodnotu parametru k získáme experimentálně. Samozřejmě je omezena maximálním počtem znaků
pro jednotlivé třídy v trénovací množině.
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4.5

Algoritmus iterativní optimalizace

Jak už jsme uvedli, optimální zařazení vzorů z trénovací množiny
do shluků odpovídá hledání extrému kriteriální funkce. Klastrování
se tak stane problémem diskrétní optimalizace pro rozdělení vzorů
z trénovací množiny do shluků (viz literatura [5]).
Na tomto principu funguje algoritmus iterativní optimalizace uváděný v literatuře [5] str. 548. Počet způsobů, jak lze rozdělit n vzorů
n
do e shluků, je ee! . Naším úkolem je nalézt optimální řešení. Jednotlivé shluky jsou reprezentovány pomocí vektorů středních hodnot.
Míra podobnosti je Eukleidovská vzdálenost Jako kriteriální funkce
se používá součet čtverců chyb.
Na počátku inicializujeme e shluků tak, že tyto shluky vytvoříme náhodně z vektorů z trénovací množiny. V každém kroku cyklu
učení klasifikátoru se pak vezme náhodný vektor z nějakého shluku
a snažíme se pro něj najít lepší umístění v jiném shluku. Lepší v tom
smyslu, abychom zmenšili hodnotu kriteriální funkce.
Kriteriální funkce podle vzorce J se počítá přes všechny vzory
ve všech shlucích. Kriteriální funkci (součet čtverců chyb) pro jeden
shluk ci můžeme vyjádřit následovně:
Ji =

X

kx − mi k2 .

(4.4)

x∈ci

Výsledná kriteriální funkce je pak součtem kriteriálních funkcí Ji
pro jednotlivé shluky:
J=

e
X

Ji .

(4.5)

i=1

Nyní nás zajímá, co se stane, když nějaký vzor x přesuneme ze
shluku ci do shluku ck . Oběma shlukům se změní vektory středních
hodnot mi a mk podle následujících vzorců:
m0i = mi −

x − mi
,
ni − 1

(4.6)

x − mk
,
(4.7)
nk + 1
Současně se změní i kriteriální funkce Ji a Jk těchto shluků. Nové
hodnoty Ji0 a Jk0 budou následující:
m0k = mk +
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ni
kx − mi k2 ,
(4.8)
ni − 1
nk
Jk0 = Jk +
kx − mk k2 ,
(4.9)
nk + 1
ni resp. nk označuje počet vzorů ve shluku ci resp. ck . Předpokládáme také ještě, že ni 6= 1 abychom ze shluku ci neodebrali úplně
poslední vektor.
Aby celková hodnota kriteriální funkce při přesunu poklesla, musí
být pokles Ji větší než nárůst Jk . Musí tedy platit nerovnost:
Ji0 = Ji −

ni
nk
kx − mi k2 >
kx − mk k2
(4.10)
ni − 1
nk + 1
Celkově to tedy znamená, že pro vzor x ze shluku ci hledáme takový
nový shluk ck , aby byla hodnota rk minimální:
nk
kx − mk k2 .
(4.11)
nk + 1
Podrobnosti a odvození těchto vzorcům lze nalézt v literatuře [5] na
straně 549.
rk =

Algoritmus iterativní optimalizace
1. inicializace n, m1 , . . . , mc
2. do
3. vybrat náhodný vektor y
4. klasifikovat y do i-tého shluku
5. if velikost shluku ci 6= 1 then
6.
j:=0
7.
do
8.
j:=j + 1
9.
if j = i then
10.
spočítat rj při odstranění y z j-tého shluku
11.
else
12.
spočítat rj při zařazení y do j-tého shluku
13.
endif
14.
until j = e
15.
k = argminj (rj )
16.
přesun y ze shluku ci do ck
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17.
přepočítat J, mi , mk
18. endif
19. until Je se v n krocích nezmění
20. return m1 , . . . , me

Způsob inicializace shluků pomocí vzorů z trénovací množiny provádíme náhodně. Pro zajímavost v experimentech vyzkoušíme, jak
se algoritmus chová, pokud při inicializaci sami správně naplníme
jednotlivé shluky. Tedy např. pro úlohu klasifikace písmen inicializujeme shluk c1 samými znaky ’a’, shluk c2 samými znaky ’b’ atd.
Algoritmus iterativní optimalizace je v daném kroku optimální
(viz literatura [11]). Jeho nevýhodou je však závislost na pořadí
výběru vektorů. Při hledání minima kriteriální funkce hrozí uváznutí
v lokálním minimu (viz literatura [11]).
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Kapitola 5

Neuronové sítě
Lidský mozek a lidské myšlení je jedno z nejvíce fascinujících témat
vůbec. Mozek člověka je zřejmě nejsložitější věc na světě, kterou
známe. Lidé se jeho studiem zabývají už dlouhou dobu a výsledky
se uplatňují ve všech možných oblastech včetně matematiky a informatiky. Počátkem čtyřicátých let tak vznikl nový obor – neuronové
sítě.
Počátkem tohoto oboru je práce Warrena McCullocha a Waltera
Pittse z roku 1943, kteří vytvořili velmi jednoduchý matematický
model neuronu. V roce 1949 navrhl Donald Hebb v knize The Organization of Behavior učící pravidlo pro synapse. Do dnešní doby
prodělal tento obor velký vývoj, který neustále pokračuje.
Neuronové sítě patří společně s klastrováním ke stěžejním metodám pro klasifikaci vzorů. Proto jim bude věnována následující
kapitola. Kromě stručného úvodu v ní představíme tři algoritmy
pro učení klasifikátoru ručně psaných znaků.

5.1
5.1.1

Stručný úvod
Neurofyziologická motivace

Původně byla cílem výzkumu neuronových sítí snaha pochopit a simulovat funkci lidského mozku. Základním funkčním prvkem nervové soustavy je nervová buňka neuron viz obrázek 5.1. Mozková
kůra člověka je tvořena přibližně 13-ti až 15-ti miliardami neuronů
(viz literatura [6] str. 22). Každý neuron může být propojen až s 5000
jinými neurony. Šíření informace je zajištěno šířením elektrických
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Obrázek 5.1: Buňka nervové soustavy

impulzů. Neuron přijímá elektrické impulzy od sousedních neuronů
a po dosažení určité meze pak sám vygeneruje elektrický impulz,
který se šíří k dalším nervovým buňkám. Po každém průchodu impulzu neuronem se změní jeho propustnost, což je předpoklad pro
paměťové schopnosti.
5.1.2

Matematický model neuronu

Přímo z neurofyziologické motivace vychází matematický model neuronu. Formální neuron je znázorněn na obrázku 5.2. Formální neuron má obecně n vstupů. Každý vstup je ohodnocen váhou, která
určuje propustnost. Pro vstup x1 , . . . , xn a váhy w1 , . . . , wn pak následující ξ představuje tzv. vnitřní potenciál neuronu:
ξ=

n
X

w i xi + h

(5.1)

i=1

kde prahovou hodnotu značíme h. Jak je znázorněno na obrázku 5.2,
můžeme práh chápat tak, že přidáme další vstup x0 , který bude mít
hodnotu jedna a příslušnou váhu w0 tzv. bias ohodnotíme jako −h.
Takže 5.1 můžeme zjednodušit na
ξ=

n
X

w i xi ,

kde x0 = 1, w0 = −h

i=0
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(5.2)

Obrázek 5.2: Matematický model neuronu

Obrázek 5.3: Graf ostré nelinearity

Výstup neuronu y = σ(ξ) je určen tzv. přenosovou funkcí. Nejjednodušší p5enosovou funkcí σ je ostrá nelinearita
(

σ(ξ) =

1 pro ξ ≥ 0
0 pro ξ < 0,

(5.3)

jejíž graf je znázorněn na obrázku 5.3. Další přenosové funkce jsou
popsány v literatuře [6] na straně 34. Z těchto funkcí se nejvíce použív8 funkce logická sigmoida. Je definovaná následujícím vzorcem:
1
.
(5.4)
1 + e−ξ
Graf logické sigmoidy je znázorněn na obrázku 5.4. Tato funkce spojitě aproximuje ostrou nelinearitu. Je to funkce spojitá a hladká. Její
σ(ξ) =
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Obrázek 5.4: Graf logické sigmoidy

derivace je:
σ(ξ)0 = σ(ξ)(1 − σ(ξ)).

(5.5)

Diferencovatelnost logické sigmoidy je důležitým předpokladem pro
použití v algoritmu zpětného šíření chyby. Tímto algoritmem se budeme podrobněji zabývat později. V některých případech se za přechodovou funkci bere jen identita x = I(x).
5.1.3

Neuronová síť

Pospojováním několika jednotlivých neuronů vzniká neuronová síť.
Počet neuronů a jejich uspořádání v síti určuje tzv. architekturu neuronové sítě. Pro naše účely používáme acyklické sítě. To znamená,
že v síti neexistuje skupina neuronů zapojená v kruhu.
Matematicky popíšeme neuronovou síť jako acyklický orientovaný
graf. Vrcholy grafu jsou neurony. Hrana z vrcholu v1 do vrcholu
v2 znamená, že výstup neuronu reprezentovaného vrcholem v1 je
vstupem neuronu reprezentovaného vrcholem v2 a ohodnocení hrany
odpovídá váze tohoto vstupu.
Architektura sítě, kterou využíváme v experimentech, se vyznačuje tím, že neurony jsou v síti uspořádány do tzv. vrstev. Takovéto
typy sítí označujeme jako vrstevné neuronové síťě.
Pro neurony ve vrstevné síti platí, že každý neuron náleží do
právě jedné vrstvy. Síť může mít různý počet vrstev za sebou. Budeme je číslovat od nuly indexem l. Hrany v grafu, který popisuje
vrstevnou síť, vedou vždy jen z vrstvy l − 1 do vrstvy do vrstvy l.
Z každého neuronu ve vrstvě l − 1 vedou hrany do všech neuronů
ve vrstvě l. To znamená, že dvě sousední vrstvy vytvářejí úplný bipartitní graf. Nultou vrstvu nazýváme vstupní vrstva a je tvořená
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Obrázek 5.5: Příklad architektury vícevrstvé sítě 3-4-3-2

vstupními neurony. Všechny vstupní neurony mají jako přenosovou funkci identitu a práh nastaven na nulu. Jejich jediným úkolem
je předat vstup sítě další vrstvě. Poslední vrstvu tvořenou výstupními neurony nazýváme výstupní vrstva. Z těchto neuronů už nevede
žádná hrana. Jejich výstup odpovídá výstupu celé sítě. Mezi vstupní
a výstupní vrstvou jsou skryté vrstvy složené ze skrytých neuronů.
Příklad takové sítě je na obrázku 5.5.
Architektura vrstevné neuronové sítě je tedy charakterizována
počtem vrstev a počtem neuronů v jednotlivých vrstvách. Nultou
(vstupní) vrstvu do počtu vrstev nezahrnujeme, takže např. sítě,
které používáme v našich experimentech, jsou jednovrstevné (mají
vstupní a výstupní vrstvu) nebo dvouvrstevné (mají vstupní, skrytou a výstupní vrstvu).

5.2

Jednovrstevná síť a kompetiční učení

Jedna z nejjednodušších architektur neuronových sítí je jednovrstevná síť (viz obrázek 5.6). Je tvořena jednou vrstvou výstupních
neuronů. Ještě je zde vrstva vstupních neuronů, která má však jen
za úkol předat vstup následující vrstvě. Na jednovrstevné síti testujeme jeden ze základních učících algoritmů – algoritmus kompe-
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tičního učení. Tento algoritmus patří do kategorie učení bez učitele,
tedy používá trénovací množinu s neklasifikovanými příznakovými
vektory.

Obrázek 5.6: Příklad jednovrstevné sítě

5.2.1

Architektura sítě

Počet neuronů ve vstupní vrstvě odpovídá dimenzi příznakového
prostoru. Přechodovou funkcí vstupních neuronů je identita a práh
je nastaven na nulu. Funkce vstupních neuronů spočívá jen v předání
vstupu výstupním neuronům.
Počet neuronů ve výstupní vrstvě odpovídá počtu tříd, do kterých klasifikujeme. Každý z výstupních neuronů tak reprezentuje
jednu konkrétní třídu. To znamená, že pro úlohu rozpoznávání písmen anglické abecedy síť používá 26 výstupních neuronů. Pro úlohu
rozpoznávání čísel síť používá 10 výstupních neuronů.
5.2.2

Kompetiční učení

Jak jsme již řekli, kompetiční učení patří do kategorie učení bez
učitele. Je to jeden ze základních algoritmů pro jednovrstevné sítě.
Je založen na principu vítěz bere vše. To znamená, že po předložení
vstupního příznakového vektoru a provedení výpočtu je aktivní vždy
jen jeden výstupní neuron.
Při procesu učení je v každém kroku cyklu náhodně vybrán vektor z trénovací množiny a je zpracováván všemi neurony výstupní
vrstvy. Počítá se vážený vstup každého výstupního neuronu. Aktivní však je pouze jeden neuron. To, že je konkrétní neuron výstupní vrstvy pro daný vstupní vektor aktivní, znamená, že předlo50

žený vstupní vektor přísluší do třídy reprezentované tímto výstupním neuronem.
Vítězný neuron změní svůj váhový vektor a pokračuje se dalším
krokem cyklu. Po provedení předem daného počtu kroků cyklu se
proces učení zastaví. Výstupem algoritmu učení jsou jednotlivé váhové vektory. Váhové vektory jsou na konci procesu učení pro každý
výstupní neuron nastaveny tak, že reprezentují vektory z třídy, kterou výstupní neuron zastupuje.
V našich experimentech se zaměříme na dva způsoby jak najít
vítězný výstupní neuron a jak upravit jeho váhový vektor. Také
experimentujeme s různými způsoby inicializace váhových vektorů.
První testovaný způsob jak najít vítězný výstupní neuron používá výpočet Eukleidovské vzdálenosti. Každý výstupní neuron
počítá Eukleidovskou vzdálenost mezi svým váhovým vektorem a
vstupním vektorem. Vítězný neuron je ten, jehož váhový vektor je
k předloženému vstupnímu vektoru nejblíže. To znamená, že jejich
Eukleidovská vzdálenost je nejmenší.
Druhý způsob získání vítězného neuronu používá výpočet skalárního součinu vstupního vektoru s jednotlivými váhovými vektory.
(x, w) =

n
X

xi wi .

(5.6)

i=1

Protože vstupní vektor i váhové vektory jsou normované, je skalární součin vstupního a váhového vektoru roven kosinu úhlu β, který
spolu svírají. Na obrázku 5.7 je zobrazen příklad, na kterém je vidět
rozdělení vektorů v příznakovém prostoru do tří shluků. Vzorec pro
výpočet kosinu úhlu β je následující:
cos β =

(x, w)
.
kxkkwk

(5.7)

Každý výstupní neuron tedy počítá skalární součin svého váhového vektoru s předloženým vstupním vektorem. Chceme najít takový váhový vektor, který svírá se vstupním vektorem co nejmenší
úhel, čili jejich skalární součin (kosinus svíraného úhlu) je největší.
Aktualizaci váhového vektoru w se vstupním vektorem x v cyklu
t provádíme podle následujícího vzorce:
w(t+1) = ∆w(t) + w(t) ,
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(5.8)

Obrázek 5.7: Tři shluky s příslušnými váhovými vektory

kde ∆w(t) vyjadřuje změnu váhového vektoru. Vektor w(t+1) následně ještě znormujeme. První jednoduchý způsob výpočtu ∆w,
který testujeme, používá reálný parametr α. Ten určuje tzv. plasticitu sítě. Pro vstupní vektor x je vzorec následující:
∆w = αx

α ∈ (0, 1i

(5.9)

Druhý způsob, který testujeme, je diferenční aktualizace. ∆w odpovídá rozdílu mezi oběma vektory (vstupním a váhovým). Také
tady používáme parametr α pro určení plasticity sítě. Pro vstupní
vektor x je vzorec následující:
∆w = α(x − w)

α ∈ (0, 1i

(5.10)

V obou případech experimentujeme s nastavením parametru plasticity sítě α. Nejprve ho pevně nastavit po celou dobu učení na nějakou konkrétní hodnotu v daném intervalu (0, 1i. Poté ho dynamicky
upravujeme během procesu učení tak, že neustále zmenšujeme jeho
hodnotu v závislosti na rostoucím počtu vykonaných iterací učícího
cyklu.
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Také ověříme, jak se projevuje různý způsob inicializace váhových vektorů. Váhové vektory nejprve zkusíme inicializovat náhodnými hodnotami, jak se běžně doporučuje v literatuře [12]. Během
procesu učení algoritmus rozpozná jednotlivé shluky a nastaví váhové vektory výstupních neuronů tak, aby tyto shluky co nejlépe
reprezentovaly.
Jiný způsob inicializace, který jsme navrhli, spočívá v tom, že
jednotlivé váhové vektory nastavíme na hodnoty některých předem
vybraných vzorů z trénovací množiny. Např. váhový vektor prvního
výstupního neuronu inicializujeme vektorem popisujícím znak ’a’.
Váhový vektor druhého výstupního neuronu inicializujeme vektorem popisujícím znak ’b’ atd. Toto je princip, který jsme navrhli
v kapitole o statistické analýze dat. Tím pro každý výstupní neuron
předem předurčíme, kterou třídu reprezentuje, protože předpokládáme, že v procesu učení se už tento váhový vektor jen lépe přizpůsobí všem ostatním vektorům spadajícím do dané třídy. Snažíme
se k inicializaci každého výstupního neuronu používat co „nejlepšíÿ
možný vektor, který co nejlépe charakterizuje všechny ostatní vektory z této třídy. To je ale prakticky docela obtížné, protože se různé
podoby stejného znaku mohou velmi podstatně lišit a těžko se mezi
nimi hledá ten „nejlepšíÿ.
Nyní zapíšeme obecně algoritmus kompetičního učení, který různě
modifikujeme podle výše zmíněných různých způsobů inicializace,
aktualizace vah a hledání vítězného neuronu.
Algoritumu kompetičního učení
1. inicializace sítě
2. do
3. vybrat náhodně vektor x z trénovací množiny
4. zařadit x k nejbližšímu váhovému vektoru wk
5. aktualizace wk
6. until je dosaženo předem stanoveného počtu iterací
7. return w0 , . . . , we−1

Protože tento algoritmus adaptuje váhy po klasifikaci každého
vstupního vzoru, patří do kategorie on-line algoritmů.
Algoritmus je možné ještě upravit na off-line variantu tak, že
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Obrázek 5.8: Příklad architektury dvouvrstevné sítě

si změny jednotlivých váhových vektorů v každém kroku cyklu zapamatujeme a aktualizaci pak provádíme až po několika krocích
najednou.
Ve výsledku algoritmus kompetičního učení zaručuje, že se bude
aktualizovat váhový vektor wk výstupního neuronu, který je nejblíže
předloženému vstupu. Při aktualizaci je váhový vektor wk pootočen
směrem k x.

5.3

Dvouvrstevná síť a algoritmus zpětného šíření chyby

V této kapitole popíšeme algoritmus zpětného šíření chyby na dvouvrstevné neuronové síti. Tento algoritmus učení klasifikátoru patří
do kategorie učení s učitelem. To znamená, že využívá trénovací
množinu, ve které jsou už vektory klasifikovány do jednotlivých tříd.
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5.3.1

Architektura sítě

Na obrázku 5.8 je znázorněn příklad sítě, kterou používáme. Jedná
se o dvouvrstevnou síť, čili síť s jednou vstupní vrstvou, jednou
skrytou vrstvou a jednou výstupní vrstvou.
Počet neuronů ve vstupní vrstvě je roven dimenzi příznakového
prostoru. Vstupní neurony slouží jen pro předání informace na vstup
skrytým neuronům. Jejich přenosovou funkcí je identita. Práh je
nula.
Počet neuronů ve skryté vrstvě je libovolný. Při experimentech
zkoušíme měnit počet skrytých neuronů a pozorovat, jakým způsobem se to projeví na kvalitě získaného klasifikátoru. Jako přechodovou funkci používají skryté neurony logickou sigmoidu. Váhy při
inicializaci sítě nastavíme na vektory, jejichž složky jsou malé náhodné hodnoty. Práh inicializujeme nulou.
Počet neuronů ve výstupní vrstvě odpovídá počtu tříd, do kterých
chceme klasifikovat. Pro úlohu rozpoznávání čísel má síť e = 10
výstupních neuronů, pro úlohu rozpoznávání písmen pak e = 26
výstupních neuronů. Přenosovou funkcí výstupních neuronů je opět
logická sigmoida. Váhy a práh jsou inicializovány stejným způsobem,
jako u skrytých neuronů.
5.3.2

Algoritmus zpětného šíření chyby

Naším úkolem je, aby se síť pomocí trénovací množiny naučila rozpoznávat ručně psané znaky (čísla nebo písmena). Jako učící algoritmus použijeme algoritmus zpětného šíření chyby, který je podrobně
popsán v literatuře [6] str. 52.
Když síť dostane na vstup příznakový vektor x z trénovací množiny, začnou se nejprve počítat výstupy neuronů skryté vrstvy. Skryté
neurony svůj výstup předají dále na vstup výstupním neuronům. Počet výstupních neuronu je roven počtu tříd, do kterých klasifikujeme,
a každý neuron tak odpovídá právě jedné třídě. Pro vstupní vektor x,
který síť klasifikuje do třídy reprezentované i-tým výstupním neuronem, je výstupem sítě vektor y. Pro x je požadovaný výstup d
definován následovně:
d = [dj , . . . , de ]
kde, jednotlivé složky jsou:
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,

(5.11)

(

dj =

1 pokud j = i
0 jinak

(5.12)

Abychom určili, jak se liší skutečný výstup y od požadovaného
d, potřebujeme nadefinovat tzv. chybovou funkci. Její definice je:
E=

1 XX
(yj,p − dj,p )2
2 p j

,

(5.13)

kde p indexuje vzory z trénovací množiny (dvojice (xp , dp )) a j indexuje výstupní neurony. yj,p je skutečný výstup j-tého neuronu pro
xp a dj,p je požadovaný výstup j-tého neuronu pro xp .
Při procesu učení je v každém kroku cyklu předložen vektor x
z trénovací množiny na vstup sítě. Je spočítán skutečný výstup sítě
y. Na základě skutečného výstupu y a požadovaného výstupu d se
spočítá chyba na výstupní vrstvě. Chyba se propaguje do skryté
vrstvy. Přitom se aktualizují váhové vektory neuronů ve výstupní
a skryté vrstvě a hodnoty prahů ve skryté vrstvě (ve výstupní vrstvě
se hodnoty prahů nemění). Předpisy, podle kterých se aktualizují
váhy a prahy jsou uvedeny literatuře [6] str. 54. Změna vah wij pro
hranu z i-tého neuronu vrstvy l do j-tého neuronu vrstvy l+1 v čase
t je následující:
(t+1)

wij

(t)

= wij + δj σ(ξi ).

(5.14)

Změna prahu j-tého neuronu skryté vrstvy v čase t je:
(t+1)

hj

(t)

= hj + δj ,

(5.15)

kde pro j-tý výstupní neuron platí:
δj = (dj − yj )σ(ξj )0

(5.16)

a pro i-tý skrytý neuron definujme:
δi = σ(ξi )0

X

wij δj .

(5.17)

j

Po aktualizaci vah a prahů pokračuje proces učení dalším krokem
cyklu. Cílem učení je minimalizovat chybovou funkci a proces učení
se zastaví ve chvíli, kdy je dosažena předem stanovená hodnota chybové funkce.
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Algoritmus učení se zpětným šířením chyby
1. inicializace sítě a požadované hodnoty chybové fuknce p
2. do
3. x := náhodný vektor z trénovací množiny
4. spočítat výstup sítě pro x
5. spočítat chybovou funkci sítě
6. aktualizace vah a prahů
7. until hodnota chybové funkce je < p

Algoritmus v této podobě patří do skupiny on-line algoritmů, protože aktualizace vah a prahů probíhá pokaždé po předložení vzoru
z trénovací množiny a spočítání chyby na výstupu sítě. Off-line verze
algoritmu si změny vah a prahů ukládá do pomocných proměnných
a aktualizaci provádí až po průchodu celé trénovací množiny.
Algoritmus zpětného šíření chyby patří mezi tzv. gradientní metody. Provádí minimalizaci střední kvadratické odchylky mezi požadovanou a skutečnou aktivitou všech výstupních neuronů (viz literatura [7]).
Jako u předchozího algoritmu učení klasifikátoru, i tady nás zajímá, jak co nejlépe inicializovat váhy. Inicializaci složek vektorů
vah provedeme malými náhodnými hodnotami z intervalu h−q, αq.
Nulová střední hodnota vah vede na očekávanou nulovou hodnotu
celkového vstupu každého neuronu sítě. A protože maximální hodnota derivace sigmoidální přenosové funkce pro nulu je 0.25, může to
mít za následek větší hodnoty šířené chyby a tím výraznější změny
vah na začátku učení (viz literatura [7]).
Příliš malé absolutní hodnoty složek váhových vektorů mohou
mít za následek tzv. paralizaci učení. To znamená, že chyba šířená
z výstupní vrstvy směrem zpět je příliš malá. Příliš velké absolutní
hodnoty složek váhových vektorů naopak mohou vést k tzv. saturaci
skrytých neuronů. To znamená, že skryté neurony jsou pro všechna
trénovací data buď hodně pasivní nebo naopak hodně aktivní. Derivace sigmoidální přenosové funkce je tak téměř nulová a při hledání
minima chybové funkce může uváznout v lokálním minimu. Správná
volba počátečních vah může riziko uváznutí v lokálním minimu výrazně snížit (viz literatura [7]). S nastavením parametru q, který
ovlivňuje inicializaci vah, proto různě experimentujeme.
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5.4

Kohonenovy samoorganizační mapy

Další metoda učení klasifikátoru založená na učení bez učitele je Kohonenovy učení. Neuronovým sítím, které se pro Kohonenovo učení
používají, se říká Kohonenovo samoorganizační mapy. Podrobnosti
lze nalézt v literatuře [6] str. 108.
5.4.1

Architektura sítě

Architektura neuronové sítě je následující. Síť má dvě vrstvy. Vrstvu
se vstupními neurony a vrstvu s Kohonenovými neurony (výstupními neurony). Počet neuronů ve vstupní vrstvě je roven dimenzi
příznakového prostoru. Přenosová funkce těchto neuronů je identita. Práh je roven nule. Vstupní neurony slouží pouze k předání
informace následující vrstvě s Kohonenovými neurony.
V Kohonenově vrstě (výstupní vrstvě) jsou neurony uspořádány
do nějaké topologické struktury tzv. mřížky. V našich experimentech
použijeme jednorozměrnou mřížku. Hlavní myšlenka je, že kromě
vítězného neuronu by na zadaný vstup měly zareagovat i neurony,
které jsou mu blízké. Své váhy tak neadaptuje jen vítězný neuron, ale
také neurony z určitého okolí vítězného neuronu. Toto okolí je dáno
jednak strukturou mřížky a jednak tzv. funkcí laterální interakce,
která určuje velikost okolí v závislosti na čase učení (resp. počtu
iterací).
Složky váhových vektorů neuronů v Kohonenově vrstvě jsou inicializovány na malé náhodné hodnoty. Při učení postupně předkládáme vzory z trénovací množiny a následně aktualizujeme váhy vítězného neuronu v Kohonenové vrstvě a neuronů z jeho okolí.
5.4.2

Kohonenovo učení

Algoritmus učení klasifikátoru je podobný kompetičnímu učení. Rozdíl je v aktualizaci vah výstupních neuronů (neuronů v Kohonenově
vrstvě). Definujme okolí výstupního neuronu C o velikosti s jako:
Ns (C) = {j; d(j, C) ≤ s}

,

(5.18)

kde d(j,C) značí vzdálenost. To, jak tuto vzdálenost měříme, závisí
na topologické struktuře výstupních neuronů. Např. v našich experimentech uvažujeme, že do okolí velikosti jedna výstupního neuronu
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C patří jeden výstupní neuron vlevo (pokud C není na levém okraji
mřížky) a jeden výstupní neuron vpravo (pokud C není na pravém
okraji mřížky) od neuronu C.
Síť inicializujeme stejně jako v případě algoritmu kompetičního
učení. Tedy náhodně vybranými vektory z trénovací množiny. Cyklus učení je také stejný. Náhodně vybraný vektor x z trénovací množiny je klasifikován pomocí Eukleidovské vzdálenosti do třídy, kterou reprezentuje výstupní neuron s nejbližším váhovým vektorem.
Jestliže C je vítězným výstupním neuronem při zpracování vstupního vektoru x v čase t, potom aktualizace váhových vektorů wj
provádíme podle vzorce:
(t+1)

wj

(t)

(t)

= ∆wj + wj , kde j ∈ Ns (C)

(5.19)

∆wj pro j ∈ Ns (C) počítáme opět stejně jako u algoritmu kompetičního učení. Cyklus učení ukončujeme po provedení předem určeného
počtu iterací.
Velikost okolí vítězného neuronu je předmětem našich experimentů. Velikost okolí se během procesu učení mění. Na začátku je
okolí obvykle velké a s počtem vykonaných iterací učícího algoritmu
se zmenšuje. Nakonec okolí zahrnuje jen vítězný neuron. Nyní zapíšeme formálně algoritmus kohonenova učení
Algoritmus Kohonenova učení
1. inicializace sítě a počtu iterací p
2. do
3. x := náhodný vektor z trénovací množiny
4. najít vítězný neuron C pro vstup x
5. aktualizace vah vítězného neuronu a neuronů z jeho okolí
6. until je dosažen počet iterací p

V literatuře [6] je několik rad, jak postupovat při inicializaci vah.
Uvádí se zde, že způsob inicializace neuronů není podstatný, pokud
jsou všechny jejich hodnoty inicializovány vesměs různě. V našich
experimentech se tedy zaměříme na několik způsobů inicializace vah.
Složky váhových vektoru inicializujeme na malé náhodné hodnoty
blízko nuly. Také testujeme inicializaci vah přímo pomoci vektorů
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z trénovací množiny. Stejně jako u kompetiční ho učení a algoritmu
k středů zkusíme metodu inicializace vah konkrétně vybranými vektory z trénovací množiny.
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Kapitola 6

Vyhodnocení výsledků
V této kapitole popíšeme výsledky našich experimentů. Nejprve se
budeme zabývat výsledky procesu normalizace znaků. Budeme zkoumat, jakým způsobem se může chyba při normalizaci znaku projevit
ve výsledku klasifikace znaku. Dále v této kapitole uvedeme výsledky
jednotlivých zkoumaných metod pro klasifikaci izolovaných ručně
psaných znaků. Zhodnotíme, zda jsou jednotlivé metody vhodné pro
řešení našeho problému. Na závěr jednotlivé přístupy vzájemně porovnáme a zhodnotíme, která metoda dosahuje na testovacích datech
nejlepších výsledků.

6.1

Testovací data

Pro praktické experimenty používáme naskenované obrázky izolovaných znaků. Jsou to bitmapy bez palety s hloubkou 24 bitů na pixel.
Rozlišení těchto obrázků je 128 × 128 pixelů. Podrobnější popis testovacích dat, které jsme používali, je v odstavci 2.1.
Primárně řešíme úlohu klasifikace izolovaných ručně psaných znaků
malé anglické abecedy. V některých případech ještě řešíme jednodušší doplňkovou úlohu klasifikace izolovaných ručně psaných číslic.
Obrázky máme rozděleny do dvou množin – trénovací množina (podrobněji v odstavci 2.5) a testovací množina (podrobněji v odstavci
2.6).
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Obrázek 6.1: Obrázky znaku ’a’ před procesem normalizace

6.2

Výsledky normalizace

Protože znaky jsou na jednotlivých obrázcích různě velké a mohou
mít na obrázku různou polohu, provádíme na nich normalizaci. Podrobný popis způsobu normalizace, který jsme navrhli, je v odstavci
3.3. Vzdálenost dvou dvou příznakových vektorů stejných znaků,
které se liší jen velikostí a posunutím, může být v příznakovém prostoru velká. Často může být větší, než vzdálenost příznakových vektorů dvou různých znaků. To má pak za následek špatnou klasifikaci
těchto znaků. Pomocí procesu normalizace se společně s volbou co
nejlepší metody extrakce příznaků snažíme tento problém odstranit.
Na ukázku uvádíme dva příklady kde jsme využili námi navržený
způsob normalizace. Obrázek 6.1 ukazuje znaky ’a’ před procesem
normalizace, obrázek 6.2 pak ukazuje znaky ’a’ po procesu normalizace. Patrné je i odstranění tmavých pixelů z pozadí pomocí prahové
hodnoty, čímž se zvýšil kontrast znaku na obrázku oproti pozadí.
Stejně tak to ukazují obrázky 6.3 a 6.4 pro znaky ’h’.
Jak je z těchto dvou příkladu vidět, jednotlivé varianty stejného
znaku mají po procesu normalizace na obrázku přibližně stejnou
velikost a přibližně stejné umístění. To nám zaručuje, že dva stejné
znaky mají hodně společných pixelů, a tedy i hodně podobné příznakové vektory. Při klasifikaci je tak velká pravděpodobnost, že budou
zařazeny do stejné třídy.
Naopak obrázky znaků ’a’ a ’h’ po procesu normalizace mají
na první pohled málo společných pixelů, a tedy i rozdílné příznakové vektory. Klasifikátor je tedy s největší pravděpodobností zařadí
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Obrázek 6.2: Obrázky znaku ’a’ po procesu normalizace

Obrázek 6.3: Obrázky znaku ’h’ před procesem normalizace

Obrázek 6.4: Obrázky znaku ’h’ po procesu normalizace
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Obrázek 6.5: Obrázky znaku ’t’ ’l’ ’f’ ’k’ ’h’ ’b’ před a po procesu normalizace

Obrázek 6.6: Obrázky znaku ’m’ ’w’ před a po procesu normalizace

každý do jiné třídy.
Ne vždy je ale situace takto jednoduchá. Příklad rozlišení znaků
’a’ a ’h’ je snadný, protože tyto znaky mají různý poměr výšky
k šířce a jsou prostým pohledem snadno rozlišitelné. Na obrázku
6.5 jsou znaky ’t’ ’l’ ’f’ ’k’ ’h’ ’b’, které nám při experimentech
způsobovaly problémy. Jejich vizuální podobnost je vysoká a po
provedení procesu normalizace měly všechny tyto znaky přibližně
stejné umístění. Tedy i vysoké procento společných pixelů a velmi
podobné příznakové vektory. Výsledky našich experimentů ukázaly,
že pro každý z námi zkoumaných klasifikátorů, bylo velmi obtížné
tyto znaky rozlišit a klasifikovat je do správných tříd. Většinou byly
pro klasifikátor nerozlišitelné, což mělo např. u metod založených na
klastrování za následek vytváření velkých shluků, ve kterých byly
umístěny všechny tyto znaky společně.
Stejný problém nastává i pro další skupiny znaků jako např. ’m’

Obrázek 6.7: Obrázky znaku ’u’ ’v’ před a po procesu normalizace
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’w’ a ’u’ ’v’, které jsou na obrázku 6.6 a 6.7. Opět je vidět, že znaky
jsou si vizuálně velmi podobné a při klasifikaci bylo velmi obtížné
je správně rozlišit. Byly proto klasifikovány do stejné třídy. Tento
problém se v experimentech ukázal jako závažný a měl rozhodující
vliv na výsledky klasifikace.

6.3

Rozdělení znaků do čtyř podmnožin

V některých experimentech jsme také zkoumali, jak se osvědčil náš
návrh popsaný v odstavci 3.3.3, který spočívá v rozdělení abecedy
na čtyři podmnožiny podle výšky znaků a umístění znaků na řádce.
Předpokládali jsme, že rozdělní znaků do těchto podmnožin již známe.
Jednu z podmnožin tvořilo pouze písmeno ’f’. Tím jsme měli zaručené, že tento znak rozpoznáme se 100% úspěšností. Pro každou
ze zbývajících tří podmnožin jsme zkonstruovali vlastní klasifikátor,
který tak byl specializovaný jen na znaky z konkrétní podmnožiny.
Praktické výsledky ale ukázaly, že se tento přístup příliš neosvědčil. Hlavně z toho důvodu, že znaky uvnitř jednotlivých podmnožin
si byly stále velmi podobné a jejich zařazení do správných tříd tak
bylo obtížné. Navíc jsme ještě museli přidat předpoklad, že už máme
jednotlivé znaky abecedy předem správně zařazeny do příslušných
podmnožin.

6.4

Výsledky algoritmů užívajících statistické analýzy dat

V tomto odstavci jsou podrobně zpracovány výsledky tří algoritmů
učení klasifikátoru, které jsou založeny na principu klastrování. S
každým z algoritmů jsme prováděli experimenty, abychom zjistili,
za jakých podmínek se dá použít k vytvoření co nejlepšího klasifikátoru pro klasifikaci izolovaných ručně psaných znaků malé anglické
abecedy. Zkoumali jsme různé způsoby inicializace a různé způsoby
nastavení parametrů učení. Jednotlivé algoritmy jsme vzájemně porovnali a zhodnotili, který algoritmus je vhodný pro řešení našeho
problému, který ne.
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6.4.1

Algoritmus k středů

Při testování algoritmu k středů jsme se nejprve zaměřili na úlohu
klasifikace písmen malé anglické abecedy. Při procesu učení klasifikátoru jsme používali příznakové vektory z trénovací množiny. Pro
otestování získaného klasifikátoru jsme použili příznakové vektory
z testovací množiny. Zkoumali jsme, jakým způsobem klasifikátor
zařadí vstupní vektory z testovací množiny do jednotlivých shluků.
Při učení klasifikátoru jsme experimentovali se dvěma způsoby
inicializace středů podle popisu v odstavci 4.3. Nejprve jsme vyzkoušeli inicializaci středů pomocí náhodně vybraných vektorů z trénovací množiny. Tento postup se nám ale vůbec neosvědčil. Takto
získaný klasifikátor totiž vůbec nedokázal vytvořit dostatečný počet
shluků příznakových vektorů na testovací množině. Všechny vstupní
příznakové vektory umístil do jednoho nebo dvou velkých shluků.
Ani volbou různých metod extrakce příznaků se nám nepodařilo
získat lepší výsledek. Proto jsme zkusili úpravu navrženou v 4.3
a provedli jsme inicializaci středů zvláště vybranými příznakovými
vektory z trénovací množiny. Tímto jsme ale dosáhli jen částečného
zlepšení. Získaný klasifikátor sice už dokázal na trénovací množině
vytvořit více shluků příznakových vektorů, ale výsledky i tak nebyly
dobré. Postupně jsme otestovali všechny metody extrakce příznaků
popsané v kapitole 3.4. Nejlepších výsledků jsme dosáhli s metodami
DFT a DCT.
Tabulka 6.1 ukazuje výsledek klasifikace příznakových vektorů z
testovací množiny pro případ DFT. Klasifikátor na testovací množině rozlišil pouze sedm shluků, do kterých umístil všechny vstupní
příznakové vektory. Jak je vidět z obsahu Shluku 1, klasifikátor nedokázal efektivně rozlišit vysoké znaky ’b’, ’h’, ’k’, ’l’ a ’t’, které
umístil do jediného shluku. Ve Shluku 5 byly zase společně umístěny znaky, které zasahují pod řádku, jako jsou ’g’, ’j’, ’y’, ’p’ a ’q’.
Do Shluku 0 byly umístěny nízké znaky, které nezasahují pod řádku,
jako jsou ’m’, ’n’, ’u’, ’v’, a ’w’. Na tomto experimentu se tak plně
projevil problém popisovaný v odstavci 7.1.
Vylepšení s inicializací shluků zvlášť vybranými příznakovými
vektory tedy nepřineslo podstatné zlepšení a úspěšnost klasifikace
příznakových vektorů z testovací množiny byla v nejlepším případe
pouze 15, 7%.
Nejhoršího výsledky byly při použití metody extrakce příznaků
sedm momentů Hu. V tomto případě byl výsledek jen o málo lepší,
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Shluk 1
Shluk 2
Shluk 3
Shluk 4

Shluk 5

Shluk 25

Tabulka 6.1: Tabulka výsledků klasifikace znaků malé anglické abecedy z testovací množiny s využitím klasifikátoru naučeného pomocí algoritmu k-středů a s
využitím metody extrakce příznaků DFT

než kdyby klasifikátor umisťoval vstupní příznakové vektory do shluků
náhodně. Souhrn výsledků pro úlohu klasifikace znaků malé anglické
abecedy pomocí klasifikátoru naučeného algoritmem k-středů s inicializací vybranými příznakovými vektory z trénovací množiny jsou
uvedeny v tabulce 6.2.
Tento algoritmus měl v našich experimentech vůbec nejslabší výsledky a považujeme ho za absolutně nevhodný pro řešení úlohy
klasifikace znaků malé anglické abecedy.
6.4.2

Algoritmus k nejbližších sousedů

V souvislosti s použitím tohoto algoritmu učení klasifikátoru jsme
opět testovali úlohu klasifikace izolovaných ručně psaných znaků
malé anglické abecedy.
Testovali jsme úlohu pro jednotlivé metody extrakce příznaků. Ze
zkoumaných metod si v tomto případě nejlépe vedla diskrétní kosinová transformace. Bylo to však vykoupeno podstatně delší dobou
nutnou k vytvoření trénovací a testovací množiny.
Experimentovali jsme s nastavením parametru k, který určuje
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Metoda extrakce příznaků

Úspěšnost

okno
mřížka
projekce
DCT
DFT
DFT 16x16
7 momentů Hu

0%
14,4%
12,1%
15,7%
15,7%
15,6%
4%

Tabulka 6.2: Tabulka výsledků klasifikace znaků malé anglické abecedy pomocí
klasifikátoru naučeného algoritmem k-středů v závislosti na použité metodě extrakce příznaků

počet reprezentantů jednotlivých shluků. Postupně jsme zkoušeli
dosazovat hodnoty k = 2, 3, ...20. Nastavení k = 1 jsme nepoužívali, protože případem s jedním reprezentantem shluku se zabýval
předchozí algoritmus k-středů. Překvapivě neplatilo to, že čím více
reprezentantů pro každý shluk použijeme, tím lepší výsledky dosáhneme. Právě naopak. Nejlepších výsledků bylo pro všechny metody
extrakce příznaků dosaženo s nastavením parametru k = 2. Se zvyšující se hodnotou parametru k úspěšnost postupně klesala. Nejnižší
pak vždy bylo, pro k = 20. Bylo to způsobeno hlavně tím, že se zvyšující se hodnotou k se všechny vstupní příznakové vektory z testovací množiny nakumulovaly jen do několika velkých shluků. Zbylé
shluky zůstaly jen málo obsazené nebo dokonce prázdné.
Patrné je to z uvedeného příkladu pro klasifikaci znaků malé anglické abecedy. V tabulce 6.3 je uveden výsledek klasifikace pomocí
klasifikátoru naučeného metodou k-nejbližších sousedů. Byla použita metoda extrakce příznaků typu okno a nastavili jsme parametr
k na hodnotu k = 2.
V tabulce 6.4 je uveden výsledek stejné úlohy jen s nastavením
parametru k na hodnotu k = 15. Jak je vidět, v této tabulce přibyl jeden prázdný shluk a tři shluky jsou obsazeny pouze jedním
příznakovým vektorem.
O něco hůře dopadl výsledek stejného experimentu v případě použití metod extrakce příznaků typu DFT, mřížka nebo okno namísto
DCT. Vytvoření trénovací a testovací množiny však pro metody
okno a mřížka vyžaduje podstatně méně času. Nejhůře si opět vedla
metoda využívající sedm momentů Hu. Při využití teto metody extrakce příznaků a při nastavení parametru k = 2 bylo dosaženo
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Tabulka 6.3: Tabulka výsledků klasifikace znaků malé anglické abecedy z testovací množiny s využitím klasifikátoru naučeného pomocí algoritmu k-nejbližších
sousedů pro k = 2 a s využitím metody extrakce příznaků okno
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Tabulka 6.4: Tabulka výsledků klasifikace znaků malé anglické abecedy z testovací množiny s využitím klasifikátoru naučeného pomocí algoritmu k-nejbližších
sousedů pro k = 15 a s využitím metody extrakce příznaků okno

70

Metoda extrakce příznaků

Úspěšnost

okno
mřízka
projekce
DCT
DFT
DFT 16x16
7 momentů Hu

28%
28,6%
24%
30%
29%
22,6%
6%

Tabulka 6.5: Tabulka výsledků klasifikace znaků malé anglické abecedy pomocí
klasifikátoru naučeného algoritmem k-nejbližších sousedů s parametrem k nastaveným na hodnotu k = 2 v závislosti na použité metodě extrakce příznaků

úspěšnosti jen 6%.
Také v tomto experimentu se projevil problém s neschopností
klasifikátoru rozlišit podobné znaky (viz odstavec 7.1). Názorně je
to vidět na obsahu Shluku 12 respektive Shluku 5 v tabulce 6.3.
Klasifikátor do něj společně zařadil znaky ’m’, ’n’, a ’w’ respektive
’g’, ’j’, ’y’, ’p’, ’q’.
Výsledky klasifikace znaků malé anglické abecedy pomocí klasifikátoru naučeného algoritmem k-nejbližších sousedů s parametrem
k nastaveným na hodnotu k = 2 v závislosti na použité metodě
extrakce příznaků jsou uvedeny v tabulce 6.5.
Způsob výběru reprezentantů jednotlivých shluků může následně
ovlivnit výsledky klasifikace. Důležité je, aby zvolení reprezentanti
co nejlépe popisovali příslušné shluky. Záleží tedy na konkrétním
vizuálním posouzení jednotlivých znaků z trénovací množiny. V případě ručně psaných znaků psaných více pisateli se však tento výběr
provádí hůře a jen těžko lze najít nějaký znak, který by nejlépe popisovat všechny možné varianty jeho zápisu. Proto jsme v našich
experimentech prováděli výběr reprezentantů náhodně.
Algoritmus k-nejbližších sousedů pro učení klasifikátoru se ukázal jako o něco lepší, než předchozí algoritmus k-středů. Trpěl však
stejným nedostatkem. Získaný klasifikátor nedokáže správně odlišit
podobné znaky, jak je popsáno v odstavci 7.1. Nejlepší procentuelní
úspěšnost klasifikace příznakových vektorů z testovací množiny 30%
s využitím DCT tak také nebyla uspokojivá.
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6.4.3

Algoritmus iterativní optimalizace

Algoritmus iterativní optimalizace jsme opět nejprve testovali k učení
klasifikátoru pro rozlišování písmen malé anglické abecedy. Počáteční inicializaci shluků jsme provedli pomocí náhodně vybraných
příznakových vektorů z trénovací množiny. Opět jsme vyzkoušeli
všechny metody extrakce příznaků. Výsledky ukázaly, že nejlepší
volbou bylo použití metody extrakce příznaků typu projekce nebo
DFT. Případ s využitím metody extrakce příznaků projekce ukazuje
tabulka .
Stejně jako u předchozích algoritmů, i zde se projevil problém
s rozpoznáváním podobných znaků viz odstavec 7.1. V tabulce to
demonstrují například Shluk 9 nebo Shluk 13.
Výsledky ukázaly, že algoritmus se často zastaví po relativně malém počtu kroků. Tedy že mohla nastat situace uváznutí v lokálním
minimu (viz literatura [11]). V dalším experimentu jsme proto vyzkoušeli algoritmus zastavit po vykonání předem stanoveného počtu
kroků. Tuto hodnotu jsme zkoušeli různě nastavovat v řádu tisíců.
Ale žádné zlepšení to nepřineslo.
Tabulka 6.7 ukazuje výsledky úlohy klasifikace znaků malé anglické abecedy pomocí klasifikátoru naučeného algoritmem pro jednotlivé metody extrakce příznaků.
V dalším experimentu jsme vyzkoušeli metodou iterativní optimalizace získat klasifikátor pro klasifikaci číslic. Použili jsme trénovací a testovací množinu viz odstavce 2.5 a 2.6. Počáteční inicializaci shluků jsme provedli náhodně vybranými příznakovými vektory
z trénovací množiny. Nepodařilo se nám ale dosáhnout uspokojivých výsledků. Úspěšnost klasifikace příznakových vektorů z testovací množiny prakticky odpovídala hodnotě 10%, tedy jako při
náhodném rozdělení do shluků. Algoritmus končil přibližně po několika stovkách iterací. Zajímavé bylo zjištění, že hodnota chybové
funkce se po zkončení učícího algoritmu snížila jen na 78% původní
hodnoty. Výsledek klasifikace vzorů z testovací množiny ukazuje tabulka 6.8.
Algoritmus iterativní optimalizace dokázal pro úlohu klasifikace
písmen malé anglické abecety vytvořit klasifikátor, který ma v nejlepším případě na testovací množině úspěšnost 28, 8%. To je o něco
horší výsledek, než měl předchozí algoritmus k-nejbližších sousedů.
Algoritmus iterativní optimalizace je také oproti předchozímu algoritmu výrazně pomalejší.
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Tabulka 6.6: Tabulka výsledků klasifikace znaků malé anglické abecedy z testovací množiny s využitím klasifikátoru naučeného pomocí algoritmu iterativní
optimalizace a s využitím metody extrakce příznaků projekce
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Metoda extrakce příznaků

Úspěšnost

okno
mřízka
projekce
DCT
DFT
DFT 16x16
7 momentů Hu

26,5%
26,3%
28,8%
27,3%
28,8%
27,8%
7,1%

Tabulka 6.7: Tabulka výsledků klasifikace znaků malé anglické abecedy pomocí
klasifikátoru naučeného algoritmem iterativní optimalizace v závislosti na použité metodě extrakce příznaků

Shluky
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Znaky
0
3
0
1
0
2
1
4
1
0

9
5
0
4
1
3
5
6
1
2

9
2
7
4
3
7

379
5667889
5589
8

22478
346

Tabulka 6.8: Tabulka výsledků klasifikace číslic z testovací množiny s využitím
klasifikátoru naučeného pomocí algoritmu iterativní optimalizace a s využitím
metody extrakce příznaků mřížka
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6.5

Výsledky algoritmů užívajících neuronových
sítí

V tomto odstavci jsou podrobně zpracovány výsledky tří algoritmů
učení klasifikátoru využívající neuronové sítě. S každým z algoritmů
jsme prováděli experimenty, abychom zjistili, jakých nejlepších výsledků může dosáhnout. Naším cílem bylo najít takovou počáteční
konfiguraci a takové parametry učení, aby výsledný klasifikátor co
nejlépe řešil úlohu klasifikace izolovaných ručně psaných znaků malé
anglické abecedy. Jednotlivé algoritmy jsme vzájemně porovnali a
zhodnotili možnosti jejich využití.
6.5.1

Jednovrstevná síť a kompetiční učení

Algoritmus kompetičního učení se podobá algoritmu k-středů popisovaném v odstavci 4.3. V algoritmu k-středů jsou jednotlivé shluky
charakterizovány pomocí svých středů. Jsou to vektory, které mají
příslušné shluky co nejlépe charakterizovat. Při procesu učení se postupně předkládají náhodně vybrané příznakové vektory z trénovací
množiny a jsou zařazeny do shluku, jehož střed je k předkládanému
příznakovému vektoru nejblíže. Po předložení n příznakových vektorů se středy přepočítají.
Pro algoritmus kompetičního učení můžeme považovat váhové
vektory výstupních neuronů za obdobu středů z algoritmu k-středů.
Při procesu učení se postupně neuronové síti předkládají na vstup
náhodně vybrané příznakové vektory. Aktivní je pak ten výstupní
neuron, jehož váhový vektor je předkládanému příznakovému vektoru z trénovací množiny nejblíže.
Testovali jsme algoritmus kompetičního učení pro získání klasifikátoru pro řešení úlohy klasifikace ručně psaných znaků malé anglické abecedy. Při hledání aktivního výstupního neuronu pro vstupní
příznakový vektor z trénovací množiny jsme porovnali dva způsoby
popsané v odstavci 5.2.2. Metoda používající skalární součin se nám
při hledání nejbližšího váhového vektoru pro daný vstuptní příznakový vektor z trénovací množiny příliš neosvědčila. Namísto normovaných vstupních příznakových vektorů totiž používáme binární,
které se ukázaly v našich pokusech jako lepší, než reálné. Proto jsme
využívali druhý způsob počítání vzdálenosti vstupního příznakového
vektoru od váhových vektorů výstupních neuronů, založený na po75

čítání Eukleidovské vzdálenosti.
Při našich experimentech jsme používali on-line variantu kompetičního učení. Váhový vektor vítězného (aktivního) neuronu jsme
aktualizovali ihned. První způsob aktualizace váhového vektoru popisovaný v odstavci 5.2.2, který jako ∆w používá vstupní příznakový
vektor vynásobený plasticitou sítě, způsobuje příliš velké změny váhového vektoru při každém přepočítání. Místo jsme používali rozdíl
váhového a vstupní příznakového vektoru. Při experimentování s
hodnotou plasticity sítě jsme přílišné změny nezaznamenaly. Nakonec jsme ji podle literatury [7] nastavili na hodnotu α = 0, 5/i, kde
i je počet iterací cyklu algoritmu učení.
Stejně jako u algoritmu k-středů jsme při inicializaci vah výstupních neuronu použili náhodně vybrané příznakové vektory z trénovací množiny. V případě použití metody inicializace speciálně vybranými vektory z trénovací množiny, kterou jsme navrhli v odstavci
5.2.2, totiž výsledný klasifikátor roztřídí vektory z testovací množiny
jen do čtyř tříd.
Také pro tento algoritmus jsme otestovali všechny metody extrakce příznaků, přičemž nejlepších výsledků dosáhla metoda projekce. Výsledek pro tuto metodu extrakce příznaků ukazuje tabulka
6.9.
V tabulce 6.10 je zapsán souhrn výsledků experimentů klasifikace znaků malé anglické abecedy z testovací množiny v závislosti
na jednotlivých metodách extrakce příznaků. Byl použit klasifikátor
naučený metodou kompetičního učení.
Také klasifikátor získaný algoritmem kompetičního učení nedokáže vyřešit problém s rozlišením podobných znaků. Je to vidět například na znacích obsažených ve třídě reprezentované Neuronem 1 v
tabulce 6.9. Klasifikátor získaný algoritmem kompetičního učení měl
v nejlepším případě úspěšnost klasifikace 30%. To je stejný výsledek, jaký dosahoval v nejlepším případě algoritmus k-středů. Učení
klasifikátoru metodou kompetičního učení však bylo pomalejší.
6.5.2

Dvouvrstevná síť a algoritmus zpětného šíření chyby

V odstavci 5.3 jsme popsali dopředné neuronové sítě s algoritmem
zpětného šíření chyby. Při testování jsme zkoušeli takovou dvouvrstevnou síť co nejlépe naučit rozpoznávat znaky malé anglické
abecedy. Počet vstupních neuronů odpovídal dimenzi příznakového
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Tabulka 6.9: Tabulka výsledků klasifikace znaků malé anglické abecedy z testovací množiny s využitím klasifikátoru naučeného pomocí algoritmu kompetičního učení a s využitím metody extrakce příznaků projekce
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Metoda extrakce příznaků

Úspěšnost

okno
mřížka
projekce
DCT
DFT
DFT 16x16
7 momentů Hu

18,6%
26%
30%
10%
13,2%
26,6%
6,7%

Tabulka 6.10: Tabulka výsledků klasifikace znaků malé anglické abecedy pomocí
klasifikátoru naučeného algoritmem kompetičního učení v závislosti na použité
metodě extrakce příznaků

vektoru a počet výstupních neuronů odpovídá počtu tříd, do kterých chceme klasifikovat. S počtem skrytých neuronů jsme mohli
experimentovat.
Nejvýhodnější počet skrytých neuronů jsme zjistili experimentálně. Začali jsme se dvěma skrytými neurony a postupně jsme zvyšovali jejich počet. Nejprve jsme zvyšovali počet skrytých neuronů
vždycky o jeden neuron, později o pět neuronů. Na úspěšnost klasifikace to ale nemělo příliš markantní vliv. Procento úspěšnosti se
stále pohybovalo v rozmezí 30 − 34%. Nejlepší výsledek jsme zaznamenaly se 165 skrytými neurony a metodou extrakce příznaků okno,
konkrétně pro architekturu 196 - 165 - 26.
V experimentech jsme používali on-line variantu aktualizace vah.
Inicializaci sítě jsme provedli pomocí malých náhodných hodnot (viz
literatur [7]). Opět jsme testovali všechny metody extrakce příznaků.
Nejlepší výsledky jsme dosáhli při použití metody okno. U ostatních
metod extrakce příznaků úspěšnost klesala, nebo se pro dosažení
stejné úspěšnosti zvětšovala doba učení.
V tabulce 6.11 je znázorněna procentuelní úspěšnost při rozpoznávání konkrétního znaku malé anglické abecedy. Celkové úspěšnost rozpoznávání byla sice 39% a tedy nejvyšší ze všech zkoumaných algoritmů. Přesto je vidět, že sedm znaků nebylo rozpoznáno
vůbec. Ani algoritmus zpětného šíření chyby není schopen naučit
neuronovou síť rozpoznávat některé znaky.
S učícím algoritmem zpětného šíření chyby se nám sice podařilo
dosáhnout nejlepší procentuelní úspěšnosti v porovnání s ostatními
testovanými algoritmy. Proces učení však trvá řádově několik hodin,
což je mnohem více, než u ostatních algoritmů.
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Znak

Úspěšnost

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

85%
60%
65%
10%
50%
0%
0%
55%
80%
100%
0%
60%
80%
0%
95%
0%
75%
0%
0%
0%
0%
30%
75%
10%
55%
30%

Tabulka 6.11: Tabulka úspěšnosti klasifikace jednotlivých znaků malé anglické
abecedy pomocí sítě s dopředným šířením chyby architektury 196 - 165 - 26 a
metody extrakce příznaků okno
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6.5.3

Kohonenovy samoorganizační mapy

Kohonenovo učení vychází z principu kompetičního učení. Neuronovým sítím, které se pro Kohonenovo učení používají se říká Kohonenovy samoorganizační mapy. Výstupní neurony jsou uspořádány
pro náš případ do dvourozměrné mřížky.
Specifická vlastnost Kohonenových map, kterou jsme podrobili
zkoumání, je ta, že své váhy nemodifikuje jen vítězný neuron, ale
také neurony v jeho okolí. A právě s velikostí tohoto okolí jsme experimentovali. Zajímalo nás, jak se velikost okolí projeví na schopnosti klasifikátoru vzniklého, při procesu učení, správně zařadit příznakové vektory z testovací množiny do tříd.
Velikost okolí jsem vždy v průběhu procesu postupně zmenšovali.
Na konci procesu učení mělo okolí vždy velikost nula. Testovali jsme
různé počáteční velikosti okolí. Speciálně pro okolí velikosti s = 0 (v
okolí vítězného neuronu není žádný jiný neuron, aktualizuje se jen
váhový vektor vítězného neuronu) se jednalo o ekvivalent kompetičního učení. Dále jsme tedy zkusili otestovat případ s okolím velikosti
s = 1. Po uplynutí první poloviny procesu učení jsme okolí zmenšili
na velikost s = 0. V dalším experimentu pak mělo v první třetině
procesu učení okolí velikost s = 2, ve druhé třetině velikost s = 1
a ve třetí třetině velikost s = 0. Tímto způsobem jsme postupně
prováděli další testy se stále se zvětšující počáteční velikostí okolí.
Tyto experimenty nám ukázaly, že nejlepší výsledky byly dosaženy při počáteční velikosti okolí s = 2. Klasifikátor vytvořený za
takovýchto podmínek neměl na testovací množině žádnou prázdnou
třídu, ve které nebyl žádný příznakový vektor. S rostoucí počáteční
velikostí okolí se nám následně zvětšoval počet neobsazených tříd na
testovací množině. Pro případ počáteční velikosti okolí s = 1 měl
vytvořený klasifikátor na testovací množině jednu prázdnou třídu.
V dalších testech jsme tak vždy měli nastavenou počáteční velikost
okolí s = 2.
Inicializaci sítě jsme vždy prováděli malými náhodnými hodnotami, jak je uvedeno v literatuře [6]. Konkrétně to byla náhodná čísla
z rozmezí 0, 001 až 0, 0001. Kohonenovo učení klasifikátoru jsme nejprve využili k řešení úlohy klasifikace znaků malé anglické abecedy.
Také jako u všech předchozích metod, jsme postupně testovalí
všechny metody extrakce příznaků. Nejlépe dopadla metoda extrakce příznaků projekce. Při počáteční velikosti okolí s = 2 a použití projekce neměl takto zkonstruovaný klasifikátor žádnou prázd80

Neuron
Neuron 0
Neuron 1
Neuron 2
Neuron 3
Neuron 4
Neuron 5
Neuron 6
Neuron 7
Neuron 8
Neuron 9
Neuron 10
Neuron 11
Neuron 12
Neuron 13
Neuron 14
Neuron
Neuron
Neuron
Neuron
Neuron
Neuron
Neuron
Neuron
Neuron

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Neuron 24
Neuron 25

Znaky
ffffffffgggggggggjjjjpppppppqqqqqqqqqqqqqqqyy
dl
y
iiiiiiiiiiiiiiiis
bchiss
ggggqyyyyyyy
ffffffjjjjjjjjjjjjjjjj
dllllllsssttxxxx
bbbbbbbbbbddghhhhhhhhhkkkkkkkkkkkttt
eeeeeeeeeeeeehhhhhiiikxx
aaaaaaaaccccccorxxzz
ccccccp
ceprvv
aaarruvwwwwwwwwwwz
bbbbbdddfhhhhhkkkkkkkklllllllllllllssstttttttt
tttttx
eeessssssssss
gqq
ddt
aaaadddeerrrruxxxxzzz
bbbffffggq
ggqyyyyyyyyyy
accccccddddddddegnnoooorrrrrruvvxxxxzzzzzz
fst
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnnnnnnnnnnnnn
nnnnnpprruuuuuuvvvvvvwwwwwwwwwwzzzz
oooooooooooooooppppppppprrrvvvvvvvvvzzz
aaaabruuuuuuuuuuuxxxz

Tabulka 6.12: Tabulka výsledků klasifikace znaků malé anglické abecedy z testovací množiny s využitím klasifikátoru naučeného pomocí algoritmu Kohonenova
učení a s využitím metody extrakce příznaků projekce
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nou třídu na testovací množině. Metody DCT, DFT a sedm momentů Hu se ukázali jako nepoužitelné. Výsledný klasifikátor totiž
příznakové vektory z testovací množiny zařadil jen do několika málo
tříd. Tabulka 6.12 ukazuje prípad, ve kterém jsme použili metodu
extrakce příznaků projekce a počáteční nastavení okolí s = 2.
Zásadní problém opět spočíval v neschopnosti rozlišit problémové
znaky jako například ’b’, ’d’, ’h’, ’k’ a ’l’ ve třídách reprezentovaných
Neuronem 8 nebo Neuronem 14. Přestože se nám vhodným zvolením velikosti okolí a vhodnou metodou extrakce příznaků zajistit,
že žádná třída nezůstala prázdná, přesto nebyl výsledek zdaleka optimální. Třídy reprezentované výstupními neurony s čísly 1, 2, 16,
17 a 22 byly obsazené jen několika málo příznakovými vektory z testovací množiny. Naproti tomu do tříd reprezentovaných neurony s
čísly 14 a 23 bylo klasifikováno velké množství příznakových vektorů
z testovací množiny, které reprezentovaly různé znaky.
Proto jsme vyzkoušeli přístup, který jsme navrhli v odstavci 3.3.3.
Předpokládali jsme, že máme 26 znaků malé anglické abecedy rozděleno do čtyř podmnožin. V první podmnožině jsme měli pouze písmeno ’f’, protože to je jediné vysoké a ješte zasahuje pod řádku. Tedy
písmeno ’f’ jsme vždycky klasifikovali se 100% úspěšností jen na základě příslušnosti do své podmnožiny. Pro každou ze zbývajících tří
podmnožin jsme zkonstruovali pomocí algoritmu Kohonenova učení
vlastní klasifikátor. Tabulka 6.13 znázorňuje výsledek klasifikace příznakových vektorů z testovací množiny, které reprezentovaly znaky
zasahující pod řádku. Tabulka 6.14 ukazuje výsledek klasifikace příznakových vektorů z testovací množiny, které reprezentovaly vysoké
znaky. Poslední tabulka 6.15 pak ukazuje výsledek klasifikace příznakových vektorů z testovací množiny, jež odpovídaly zbývajícím
znakům, tedy těm, které nejsou vysoké ani nezasahují pod řádku.
Ani tento pokus však nedosáhl lepších výsledků. V tabulkách 6.13
a 6.14 opět vidíme, že dvě třídy, které odpovídaly Neuronům číslo 3
zůstaly prázdné, zatim co třídy odpovídající Neuronu 4 respektive
Neuronu 1 byly přeplněny problémovými znaky g, j, p respektive b,
d, k, l, t. V tabulce 6.15 sice nejsou žádné prázdné třídy, ale jinak
je problém obdobný.
Výsledky testu nám ukázaly, že ani tento přístup nevede k nějakému uspokojivému zlepšení. Pomocí algoritmu Kohonenova učení
jsme tedy nebyli schopni vytvořit klasifikátor, který by úspěšně řešil úlohu klasifikace izolovaných ručně psaných znaků malé anglické
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Tabulka 6.13: Tabulka výsledků klasifikace znaků ’g’, ’j’, ’p’, ’q’, ’y’ z testovací množiny s využitím klasifikátoru naučeného pomocí algoritmu Kohonenova
učení a s využitím metody extrakce příznaků okno
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Tabulka 6.14: Tabulka výsledků klasifikace znaků ’b’, ’d’, ’h’, ’k’, ’l’, ’t’ z testovací množiny s využitím klasifikátoru naučeného pomocí algoritmu Kohonenova
učení a s využitím metody extrakce příznaků okno
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Tabulka 6.15: Tabulka výsledků klasifikace malých znaků nezasahujících pod
řádku z testovací množiny s využitím klasifikátoru naučeného pomocí algoritmu
Kohonenova učení a s využitím metody extrakce příznaků okno

abecedy.

6.6

Shrnutí

Ze šesti metod učení klasifikátoru pro klasifikaci ručně psaných znaků
malé anglické abecedy, které jsme zkoumali, jsme dosáhli nejlepšího
výsledku u algoritmu zpětného šíření chyby. Procentuelní úspěšnost
klasifikace byla ale stejně pouze 39%. Taková nízká úspěšnost je v
praxi nepoužitelná. Navíc neuronová síť naučená tímto algoritmem
vůbec nerozeznala sedm znaků malé anglické abecedy. Doba učení
byla také jednoznačně nejdelší ze všech zkoumaných metod. Nejlepší
poměr rychlosti a procentuelní úspěšnosti měla metoda k-nejbližších
sousedů.
Ostatní metody měli ještě mnohem horší výsledky. Klasifikátory,
které tyto algoritmy zkonstruovaly měly úspěšnost pouze přibližně
mezi 20 − 30%. Přesné pořadí algoritmů podle procentuelní úspěšnosti klasifikátorů, které vytvoří, ukazuje tabulka 6.16. Pro Kohonenovo učení jsme procentuelní úspěšnost nepočítali.
Největší problém byl v tom, že žádný z klasifikátorů nedokázal
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Algoritmus učení klasifikátoru

Úspěšnost

zpětné šíření chyby
k-nejbližších sousedů
kompetiční učení
iterativní optimalizace
k-středů

39%
30%
30%
28,7%
15,7%

Tabulka 6.16: Přesné pořadí algoritmů podle procentuelní úspěšnosti klasifikátorů, které vytvoří

přesně odlišit problémové znaky popsané v odstavci 7.1. Proto by
žádná ze zkoumaných metod v praxi neobstála.
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Kapitola 7

Závěr
7.1

Zhodnocení nejlepší metody

Veškeré testování zkoumaných metod jsme prováděli na notebooku s
procesorem AMD Turion X2, 1,6 MHz, operační pamětí 1GB. Jako
operační systém jsme používali Windows XP Professional.
Pro off-line klasifikaci izolovaných ručně psaných malých znaků
anglické abecedy se jako nejlepší kombinace metod jevila normalizace znaku na obrázku roztažením na maximální velikost a vycentrováním, extrakce příznaků metodou okno a klasifikace dopřednou
neuronovou sítí se zpětným šířením chyby.
Úspěšnost klasifikace malých písmen anglické abecedy se pro jednotlivé znaky velmi lišila. Pro písmena ’j’ a ’m’ byla úspěšnost klasifikace na testovací množině 95%. Písmena ’b’, ’n’, ’r’ a ’x’ nebyla
naopak rozpoznána vůbec rozpoznána vůbec.
Průměr pro celou anglickou abecedu je 39% správně klasifikovaných znaků. Za hlavní příčinu nízké úspěšnosti při klasifikaci považujeme nedobrou normalizaci znaků na obrázku. Různé znaky mají
po normalizaci velké množství společných pixelů, takže můžou být
snadno špatně zařazeny.

7.2

Zhodnocení

Zadání naší úlohy bylo zanalyzovat problém off-line klasifikace ručně
psaných znaků a porovnat různé metody řešení. Tato úloha se skládá
z několika dílčích podproblémů, které jsme řešili. Jednotlivé znaky
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jsme měli naskenované a obrázky s izolovaným znakem (písmenem
nebo číslem) tvořily vstup našeho algoritmu.
V prvním kroku bylo potřeba obrázky se znaky nějakým způsobem předzpracovat. K tomu jsme navrhli algoritmus normalizace
znaku na obrázku. Algoritmus pracoval tak, že roztáhnul velikost
znaku na maximální velikost tak, aby se ještě vešel na obrázek,
a umístil ho pokud možno do středu obrázku. Tento přístup fungoval dobře pro čísla. Pro písmena však ale nedával dobré výsledky
a považujeme ho asi za největší slabinu celého našeho systému pro
klasifikaci izolovaných ručně psaných znaků. Tento problém jsme se
snažili vyřešit pomocí oddělené klasifikace různých skupin znaků
Další krok bylo získat z obrázku množinu veličin, která by co nejlépe popisovala znak. Nastudovali jsme šest různých přístupů. Překvapivě se při následné klasifikaci nejlépe osvědčily nejjednodušší
a nejvíce přímočaré metody jako např. okno nebo mřížka. Složitější
metody (geometrické momenty nebo diskrétní Fourierova transformace), které byly často v literatuře doporučovány jako velmi sofistikované, neobstály hlavně co se týká rychlosti a výpočtové náročnosti. Ale ani v úspěšnosti klasifikace si nevedly tak dobře jako
jednodušší metody. Podproblém extrakce příznaků se nám v celku
podařilo vyřešit s použitím metod okno a mřížka.
Při klasifikaci znaků jsme zkoumali šest různých algoritmů, založených na klastrování nebo na neuronových sítích. Stěžejní se ukázalo rozdělení na učení klasifikátoru bez učitele a učení klasifikátoru s učitelem. Metody učení klasifikátoru bez učitele většinou selhali. Nedokázali ani vytvořit požadované množství shluků. Často
se stalo, že se vstupní data zařadila do několika velkých shluků
a ostatní shluky zůstali prázdné nebo jen řídce obsazené. Metody
učení s učitelem dosáhly při klasifikaci lepších výsledků. Dopředné
neuronové sítě s algoritmem zpětného šíření chyby se ukázaly jako
nejlepší. Zkoumali jsme různé nastavení parametrů a různé způsoby
inicializace. Výsledná úspěšnost ale byla hodně ovlivněná metodou
normalizace znaku na obrázku.
Zhodnocení výsledků jsme prováděli „ručněÿ, abychom co nejlépe
zjistili, jakým způsobem byla vstupní data klasifikována. Provedli
jsme porovnání zkoumaných přístupů a vybrali ten nejlepší.
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7.3

Další možná vylepšení

Na tuto práci lze navázat dalším vylepšením některých algoritmů.
Hlavně pak návrhem lepšího algoritmu normalizace znaků na obrázku. Současný algoritmus, který jsme navrhli, fungoval dobře pro
čísla. Pro ručně psané znaky abecedy však ale nedával požadované
výsledky. Například znaky ’e’ a ’l’ vypadaly po normalizaci téměř
stejně, protože oba dva byly ve vertikální rovině roztaženy na maximální možnou výšku tak, aby se ještě vešly na obrázek. Tím byla
ztracena jakákoliv možnost je dále odlišit.
Vylepšený algoritmus normalizace by na toto měl brát zřetel.
Pokud bychom obrázek na kterém je zobrazen zkoumaný znak rozdělili ve vertikální rovině na třetiny, tak např. znaky ’g’, ’j’ nebo
’q’ by se měli po úspěšném procesu normalizace nacházet v dolní
a prostřední třetině. Horní třetina by měla být prázdná. Znaky jako
např. ’a’, ’c’ nebo ’v’ by měli v horizontální rovině zabírat pouze
prostřední třetinu. Znaky jako např. ’l’, ’b’ nebo ’t’ by měly být při
normalizaci umístěny do prostřední a horní třetiny. Pouze znak ’f’
by v horizontální rovině zabíral celý obrázek odzdola nahoru.
Touto vylepšenou normalizací znaku na obrázku by se docílilo
toho, že různé znaky abecedy by neměli tolik společných pixelů jako
tomu bylo doposud a výrazně by to pomohlo prí následné klasifikace.
Je zřejmé, že by takhle vylepšenému algoritmu normalizace znaku
na obrázku musela předcházet úspěšná analýza kontextu.
Klasifikace izolovaných ručně psaných znaků je jen dílčím problém při rozpoznávání ručně psaného textu. Standardní přístupy.
Pokud bychom chtěli řešit obecnou úlohu klasifikace ručně psaného
textu, tak nejjednodušší přístup spočívá v tom, že jednotlivá slova
rozdělíme na izolované znaky (segmentace). Následně vyřešíme úlohu
klasifikace ručně psaných izolovaných znaků a nakonec ještě můžeme
pomocí slovníku ověřit, zda takové slovo v daném jazyce existuje.
V článku [3] je ale už v úvodu vysvětleno, že úspěšná segmentace
slova na izolované znaky nelze provést bez předchozí znalosti tříd,
kam jednotlivé znaky patří. A naopak klasifikace izolovaných znaků
nelze provést bez předchozí úspěšné segmentace. Článek [3] nabízí
řešení v podobě tzv. hybridních učících sítí. Základní myšlenka je
taková, že se neprovádí klasifikace znaků izolovaných z textu, ale
klasifikace tzv. subelementů. Subelement může být buď jeden znak,
nebo pouze jeho část nebo naopak znak spojený s částí sousedního
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znaku.
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Příloha A

A.1

Obsah CD

Struktura adresářů na přiloženém CD:
• adresář programy – obsahuje ukázkové programy
• adresář obrazky
– adresář cisla – bitmapy s obrázky čísel
– adresář pismena – bitmapy s obrázky písmen
• adresář src
– adresář IterOpt – zdrojový kód ukázkových programů
– adresář Norm – zdrojový kód normalizace znaku
– adresář Prog – zdrojový kód ukázkových programů
• soubor DP.pdf – tato diplomová práce
• soubor readme.txt – tato diplomová práce

A.2

Programy

V adresáři programy je několik ukázkových programů, které slouží
k demonstraci metod probíraných v této diplomové práci. Programy
potřebují mít pro správné fungovaní všechny podadresáře v tomto
adresáři. Ukázkové programy jsou konzolové aplikace, a spustíme je
poklepáním myší. Jednotlivé programy jsou implementace učících
algoritmů, které jsou rozebírány v této diplomové práci.
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Při spuštění programu se nejprve začne načítat trénovací množina. Potom začne samotné učení. To může trvat i delší dobu, v závislosti na metodě extrakce příznaků a typu učícího algoritmu. Na
konci se zapíšou výsledky do souboru log.txt. Za běhu program vypisuje na konzoli informaci, zda probíhá fáze načítání trénovací množiny nebo zda probíhá fáze učení. Název programu se vždy skládá
ze zkratky názvu učící metody, znaménka ’plus’ a názvu metody
extrakce příznaků. Názvy metod extrakce příznaků jsou okno (metoda okno), mrižka (metoda mřížka), projekce (metoda projekce),
DCT (diskrétní kosinova transformace), DFT (diskrétní Fourierova
transformace), NCM (sedm momentů Hu).
Názvy algoritmů jsou následující:
• KStr – algoritmus k-středů
• KNs – algoritmus k-nejbližších sousedů
• Comp – algoritmus kompetičního učení
• Kohonen – algoritmus Kohonenova učení
• BP – algoritmus zpětného šíření chyby
• IterOpt – algoritmus iterativní optimalizace

A.3

Použité nástroje

Při implementaci a testování popsaných metod jsme použili tyto
nástroje:
• Microsoft Visual Studio 2003
• PSPad editor
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