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Abstrakt 

Tato práce popisuje základní pojmy a principy v oboru neuronových sítí. Blíže se 
pak zabývá problematikou rozpoznávání �íslic pomocí t�chto sítí, konkrétn� pak 
pomocí metody back-propagation. Je zde rozebrán postup p�i volb� sady p�íznak�, typ� 
p�íznak� a volb� topologie neuronové sít�. Cílem je získání konkrétních výsledk� 
pomocí programu pro práci s neuronovými sít�mi. 
 
 
 
 

Klí�ová slova 

Neuron, perceptron, Neuronová sí�, back-propagation, rozpoznávání �íslic, u�ení, 
tréninkový vzor, testovací vzor, extrakce p�íznak� 
 
 
 
 

Abstract 

This work describes the basic concepts and principles in the field of neural 
networks. Closer then this work deals with the identification numbers using these 
networks, in particular, using the back-propagation method. There is a broken process 
of choosing a set of signs, types of symptoms and of choosing a neural network 
topology. The aim is to obtain specific results by using the program for working with 
neural networks. 
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1 ÚVOD 
Klasifikace (rozpoznávaní) �íslic je problém p�i kterém je snaha identifikovat 

p�edložený obrázek �íslice, to znamená za�adit obrázek do p�íslušné klasifika�ní t�ídy. 
Využívají se k tomu r�zné metody, jako nap�íklad skryté Markovovy modely, 
klasifikátor nejbližší vzdálenosti, nebo neuronové sít�.  

V kapitole 3 je proveden teoretický rozbor ohledn� neuronových sítí ve smyslu 
popisu základního neuronu, existujících struktur neuronové sít� a výb�ru 
nejpoužívan�jších aktiva�ních funkcí.  

V kapitole 4 je zmín�na teorie vícevrstvých dop�edných neuronových sítí a u�ící 
metody back-propagation. 

Kapitola 5 obsahuje výtah d�ležitých poznatk� z n�kolika prací podobného 
zam��ení, které posloužily jako inspirace. Z t�chto prací se vycházelo p�i �ešení díl�ích 
problém� souvisejících s problematikou klasifikace �íslic.  

V kapitole 6 je popsána volba vhodných sad vzor�. To konkrétn� obnášelo jak 
vytvo�ení obrázk� �íslic, tak vytvo�ení tréninkových a testovacích množin. 

Na základ� rešerší ohledn� po�tu a typ� p�íznak� používaných pro klasifikaci �íslic 
je v kapitole 7 zam��eno na p�íznaky typu P, W a M. Samotná extrakce p�íznak� byla 
realizována použitím algoritm� v souboru extrakce.m, vytvo�eného pomocí programu 
Matlab. 

Za použití programu BPSIM byly vytvo�eny základy pro tvorbu samotné neuronové 
sít�. Pro jednotlivé typy a verze p�íznakových vektor� byly v kapitole 8 simulovány 
r�zné topologie sítí a bylo provedeno jejich vyhodnocení. Dosažené výsledky byly 
zhodnoceny v záv�ru v kapitole 9. 
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2 EXTRAKCE P�ÍZNAK� 
V této kapitole jsem vycházel p�evážn� ze zdroj� [1], [2], [3] a [7]. Pro popis 

binárních obrázku je pot�eba zvolit pevnou množinu m��ených veli�in, která se nazývá 
p�íznaky. Hodnoty p�íznak� se získají z p�edloženého normalizovaného obrázku �íslice 
pomocí jasové funkce, ta p�i�adí jednotlivým pixel�m hodnotu „0“ reprezentuje-li 
obrazový bod v�tšinov� bílou barvu podkladu, nebo „1“ reprezentuje-li obrazový bod 
v�tšinov� barvu podkladu �ernou (Obr. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a) b) 
 Obr. 1 P�íklad reprezentace �íslice 2 v pravoúhlém rastru: 
   a) p�ed aplikací jasové funkce 
   b) po aplikaci jasové funkce 

 
 Jestliže jsou p�íznaky zapsány do posloupnosti tak vytvo�í tzv. p�íznakový vektor. 

Po�et složek tohoto vektoru ur�uje dimenzi n p�íznakového prostoru P. 
Jestli zvolíme p�íliš malou množinu p�íznak�, m�že se stát, že nebude dostate�ná 

pro dobré odlišení rozpoznávaných �íslic. Postupným p�idáváním p�íznak� lze obvykle 
dosáhnout lepšího výsledku. 

Je d�ležité vybrat množinu p�íznak�, které daný objekt co nejlépe popisují a p�itom 
ho dob�e odlišují od ostatních. Preferují se p�íznaky odolné v��i šumu nebo 
o�ekávaným prostorovým transformacím. Také je výhodné, jdou-li rychle vypo�ítat. 

V ideálním p�ípad� by nem�la hodnota jednoho p�íznaku záviset na hodnot� jiného. 
Avšak u metod zpracovávajících p�íznakový vektor sekven�n�, jako jsou Markovovy 
modely se závislost dvou po sob� jdoucích pozorování p�ímo p�edpokládá. Normalizace 
p�íznak� je velice d�ležitá a ovliv	uje pozd�jší rozpoznávání. Existuje n�kolik typ� 
p�íznak�, jsou zde uvedeny n�které z nich: 

 
1) Jednotlivé pixely – Samotné hodnoty jednotlivých pixel� zapsané po �ádcích 

 mohou tvo�it binární  p�íznakový vektor. V tomto p�ípad� je dimenze n rovna 
 velikosti normaliza�ního �tverce (nap�. 16 x 16 = 256), takže je velmi velká. 
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2) Projekce  – Horizontální a vertikální projekce normalizovaného znaku jsou zapsány do 
jednoho vektoru za sebe (nap�. 16 + 16 = 32 hodnot). Hodnoty projekcí se pak d�lí 
ší�kou (resp. výškou) obrázku. 

 
3) Posuvné okno – Tento p�íznakový vektor poskytuje lepší odolnost v��i šumu. 

Obrázek je odshora postupn� procházen oknem, jehož velikost musí být 
p�izp�sobena velikosti normaliza�ního �tverce. To se d�je sm�rem zleva 
doprava a zprava doleva tak, že se p�i dalším kroku vždy sousední pozice okna 
z 50% p�ekrývají jak je patrné na obrázku 2. Tím se zaru�í zachování spojitosti 
m��ených hodnot. V každé pozici se spo�ítá pom�r nenulových pixel� v okn� k 
ploše okna. Nap�. má li okno velikost 4 x 4 pixel�, p�íznakový vektor pak tvo�í 
36 hodnot. 

 

    
 
 Obr. 2 P�íklad postupu získávání p�íznakového vektoru typu Posuvné okno, 
 te�kovan� je vyzna�ena první pozice okna, plnou �arou následující. 
 

4) Normalizované centrální momenty (NCM) – mkl jsou momenty objektu vzhledem k osám 
soustavy sou�adnic. Pracujeme-li s diskrétní povahou obrazu uloženého v po�íta�i, je 
moment objektu definován vzorcem:   

 

,, paxxm ji
l

i j

k
kl ��=    (2.1) 

kde xi, yj probíhá st�edy všech pixel� objektu, ai,j jsou hodnoty pixel� a p je plocha 
jednoho pixelu. 
íslo (k + l) se nazývá �ád momentu. Tyto momenty se zm�ní zm�nou 
m��ítka zobrazení, posunutím i oto�ením objektu. 
 Centrální momenty objektu jsou momenty vztažené k soustav� sou�adnic, která má 
po�átek ve fyzikálním t�žišti objektu a jejíž osy jsou k této soustav� rovnob�žné. 
M��ítko obou soustav je stejné, platí tedy: 
 

,)()( , payyxxcm ji
l

c
i j

k
ckl −−−=��    (2.2) 

kde 
00

10

m
m

xc =  a 
00

01

m
m

yc =  jsou t�žišt� objektu, moment m00 se nazývá plocha objektu.  
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Také platí: cm00 = m00 cm10 = 0, cm00 = 0. Centrální momenty jsou invariantní v��i 
posunutí objektu, ale oto�ením objektu nebo zm�nou m��ítka se m�ní. 
 Normalizované centrální momenty jsou vztaženy ke stejné soustav� sou�adnic jako 
centrální momenty, avšak m��ítko soustavy sou�adnic je voleno tak, aby ncm00 = 1. Platí 
tedy: 

2
2

00

++=
lk

kl
kl

m

cm
ncm    (2.3) 

 
NCM jsou invariantní v��i posunutí objektu a zm�n� m��ítka, nejsou však invariantní 
v��i rotaci objektu. NCM jsou s rostoucím stupn�m (k + l) stále více ovliv	ovány 
šumem. V p�ípad� normalizovaných centrálních moment� se prvky ncm00, ncm10 a 
ncm01 vynechávají, protože jejich hodnota je pro všechny obrázky p�ibližn� stejná.  

 
5) Hu momenty – Hu momenty jsou invariantní v��i m��ítku, pozici i rotaci 

rozpoznávaného vzoru. Jsou definovány pomocí normalizovaných centrálních moment� 
do 3. �ádu na 7 Hu moment�: 
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6) Diskrétní kosinová transformace (DCT) – Jedná se o diskrétní transformaci podobnou 

Fourierov� transformaci. Na rozdíl od ní však produkuje pouze reálné koeficienty. 
Existuje 8 verzí DCT. Nejpoužívan�jšími verzemi jsou DCT typu II a k ní inverzní DCT 
typu III (nazývaná IDCT). DCT se b�žn� používá pro ztrátovou kompresi p�i 
zpracování signálu a obrazu, nap�. v obrazovém kodeku JPEG nebo video kodeku 
MPEG. P�i klasifikaci se používají koeficienty DCT získané z malých vý�ez� obrázk�, 
p�i�emž v úvahu se berou pouze významn�jší koeficienty a ostatní se zanedbávají. DCT 
(typ 2) se definuje jako N reálných �ísel x0, …, xN-1 transformovaných do N reálných 
�ísel X0, …, XN-1 podle rovnice: 

 

 �
−

=
�
�

�
�
�

�
�
	



�
�

 +=
1

0 2
1

cos
N

n
nk kn

N
xX

π
  (2.5) 
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3 NEURONOVÉ SÍT� 
V dob� konstruování prvních elektronických po�íta�� založených na logických 

hradlech se jako doprovodný jev objevila p�edstava, že je-li hradlo funk�n� podobné 
neuronu, pak mozek není nic jiného než gigantický po�íta�.  

Z neurologie bylo známo, že záleží na kvalit� spojení (synapsí) a na topologii sít�. 
Nepoda�ilo se však najít ú�inný výukový algoritmus, ani nebyla známa topologie 
mozku a vlna zájmu o neuronové sít� postupn� utichla. S rozvojem výpo�etních 
prost�edk� v 70-tých letech se zájem o neuronové sít� vrátil. [9] 

Podkapitola 3.1 p�edstavuje základní model matematického neuronu jako analogii 
biologického neuronu. Také jsou zde vysv�tleny základní pojmy a vztahy týkající se 
této problematiky. V podkapitole 3.2 je provedeno rozd�lení neuronových sítí podle 
architektury a popis jednotlivých model�, v podkapitole 3.3 je vysv�tlen význam a jsou 
popsány nejpoužívan�jší aktiva�ní funkce. 

 

3.1 Model neuronu 

Text této podkapitoly byl inspirován zdroji: [4], [5] a [10]. Matematický model neuronu 
je analogií skute�ného biologického neuronu. Nervová bu	ka, �ili neuron je základní 
stavební jednotkou každého nervového systému. Neurony se specializují na p�enos, 
zpracovávání a uchovávání informací. Formální neuron je matematickým vyjád�ením 
funkce biologického neuronu. Takový formální neuron je zobrazen na obrázku 3. 
Vzájemným spojením neuron� vzniká neuronová sí�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obr. 3 Model formálního neuronu s potenciálem �,  jedním výstupem y, n 
vstupy x1, ..., xn a reálnými synaptickými váhami w1, ..., wn  

 
Formální neuron (dále jen neuron) má jen jeden výstup ale n�kolik vstup�. 

Samotný provádí jen velmi jednoduchou operaci.  
 
 

x1 

x2 

xn 

. 

. 

. 

. 

y 

w1 

w2 

wn 

� 
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Vážená suma svých vstupních hodnot se nazývá potenciál neuronu a zna�í se �: 
 

 �
=

=
n

i
ii xw

1

ξ ,  (3.1) 

kde w1, ..., wn jsou váhy pro jednotlivé vstupní hodnoty x1, ..., xn. Výstup neuronu je dán 
vztahem: 

 

 )()(
1
�

=

==
n

i
ii xwffy ξ ,  (3.2) 

kde f je tzv. aktiva�ní funkce (nebo také p�enosová funkce).  
 

Lze dokázat, že jediný neuron je schopen tzv. lineární klasifikace dvou množin 
(separace dvou množin pomocí jedné nadroviny). Podmínkou je lineární separabilita 
t�chto množin. To znamená, že se dá p�íznakový prostor rozd�lit nadrovinou na dv� 
�ásti tak, aby v jedné �ásti byly pouze vzory z první množiny a v �ásti druhé jen vzory 
z druhé množiny (Obr. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 5  P�íklad lineární separability dvou množin v p�íznakovém prostoru 
 

3.2 Architektury neuronových sítí 

V této podkapitole jsem vycházel z t�chto zdroj�: [7], [8], [9] a [10]. Co se týká 
aplika�ních model�, spousta architektur se snaží p�iblížit n�které prvky svého chování 
k p�irozeným systém�m. Dá se �íct, že neuronové sít� mohou pracovat t�emi zp�soby: 

 
1) ur�ovat, do které t�ídy možných výstup� platí daný vstup 
2) obsahov� adresovaná pam��, vstupem je jakkoli porušený exemplá�, výstupem 

je kompletní exemplá� 
3) redukce vstupních dat bez ztráty informace 
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D�lení neuronových sítí podle struktury vypadá takto: 
 

TYP NEURONOVÉ SÍT� 
 
 

NESTRUKTUROVANÉ  STRUKTUROVANÉ 
 
 

kompeti�ní modely hierarchické modely 
 
 

NESTRUKTUROVANÉ MODELY:  
 

• model Barto – Jedná se o typický model první vlny zájmu o neuronové sít�. 
Filosofie této sít� se dá shrnout takto: pospojujeme-li dostate�ný po�et neuron� a 
postavíme p�ed n� úlohu, vytvo�í si sí� nejoptimáln�jší strukturu vazeb. 
 

• Hebb�v model – Jedná se o neuronovou sí� tvo�enou jednou vrstvou, ve které 
jsou všechny vstupní neurony propojeny s jedním výstupním.  

Tento model je založen na myšlence, že váhy na spojení mezi dv�ma 
neurony, které jsou sou�asn� ve stavu „on“ budou nar�stat a naopak. Zm�na 
synaptické váhy mezi t�mito neurony je úm�rná sou�inu jejích stav�. Dle 
Donalda Hebba se dá tento zp�sob p�irovnat ke vzniku podmín�ných reflex�.  
 

Oba tyto dynamické modely jsou inspirovány Darwinovskou p�edstavou 
sobeckého chování základního elementu, který se snaží maximáln� využít své 
vstupy podle svého m��ítka hodnot. Byly navrženy tak, aby pro dostate�ný po�et 
neuron� dokázaly ovliv	ovat vnit�ní parametry. 
 

• Hopfield�v model – Model Hopfieldovy sít� vychází z itera�ní autoasociativní 
sít�. Jedná se o cyklickou homogenní topologii neuronové sít�, kdy každý 
neuron v síti je úpln� a v obou sm�rech spojen se všemi ostatními neurony. To 
znamená, že má všechny neurony za své výstupy. M�že být spojen i sám se 
sebou. Váhy sít� jsou symetrické: wij = wji.  

John Hopfield se zabýval studiem neuron� podobných již d�íve uvedeným 
perceptron�m. Podstata modelu Hopfieldovy neuronové sít� spo�ívá ve využití 
energetické funkce propojené s neuronovou sítí tak, jak je to b�žné u fyzikálních 
systém�. Hopfieldova sí� používá bu� binární prahové hodnoty (0,1), nebo 
bipolární hodnoty (-1,+1). Takže existuji dv� možnosti její aktivace.  

Jelikož jsou všechny neurony navzájem propojeny, za�nou se ovliv	ovat. 
To znamená, že jeden neuron má snahu excitovat narozdíl od jiného, který se 
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snaží o opa�né. Toto se d�je až do doby nalezení kompromisu, nalezení 
stabilního stavu. 
asto se používá jako asociativní pam�� nebo pro �ešení 
optimaliza�ních problém�. 
 

• Boltzmann�v model – Ideou Boltzmannova modelu je p�edstava, že sí� je 
soustava �ástic, která se snaží zaujmout stav s nejmenší energií. V tomto se liší 
od Hopfieldova modelu. Jinak jsou si ale oba modely velice podobné. 

 
STRUKTUROVANÉ KOMPETI�NÍ MODELY: 

Tyto architektury byly vyvinuty v sedmdesátých letech. Je u nich použito 
dvouvrstvé architektury, p�i�emž první vrstva je vstupní a druhá vrstva slouží jako 
prost�edek výb�ru z jednotek vstupní vrstvy. Vstupní jednotky jsou propojeny se všemi 
neurony výstupní vrstvy. V synapsích mezi t�mito vrstvami jsou zakódovány typické 
exemplá�e rozpoznávaných t�íd.  

Ve druhé vrstv� jsou neurony propojeny mezi sebou, vazby v této vrstv� jsou 
vzájemn� inhibi�ní. Díky této struktu�e se docílí postupného posilování konkrétního 
neuronu, který byl na po�átku excitován nejvíce. Tento jeden neuron reprezentující 
ur�itou klasifika�ní t�ídu z�stane po ustálení aktivní. Jsou zde uvedeny p�íklady 
strukturovaných kompeti�ních model�: 
 

• Hamming�v model – Tato sí� je nejjednodušším p�edstavitelem t�ídy 
strukturovaných kompeti�ních model�. Skládá se ze dvou vrstev, vrstvy 
receptor� a vrstvy vstupních neuron�. Výstup každého vstupního neuronu je 
propojen se všemi výstupními neurony.  

Jedná se o variantu s u�itelem a binárním vstupem. Lze ji také popsat jako 
t�ídi� dle nejmenší chyby: k danému vstupu najde kategorii, jejíž reprezentant 
má od vstupu nejmenší tzv. Hammingovu vzdálenost. První vrstva sít� po�ítá 
Hammingovu vzdálenost (respektive dopln�k), druhá laterální inhibicí vybírá 
maximum (správnou kategorii). 
  

• Kohonenovy mapy – Tato neuronová sí� byla poprvé popsána v roce 1982. Jedná 
se o dvouvrstvou sí� s úplným propojením neuron�. Tyto sít� usilují o nalezení 
prostorové reprezentace složitých datových struktur.  

U Kohonenových sítí se uplat	ují principy adaptace a samoorganizace. 
Fungují na principu u�ícího procesu (u�ení bez u�itele), kdy má množina 
reprezentant� stejnou pravd�podobnost výb�ru.  

Pro adapta�ní proces je nezbytné, aby byly výstupní neurony uspo�ádány do 
n�jaké topologické struktury. Touto strukturou m�že být dvojrozm�rná m�ížka, 
nebo jednorozm�rná �ada jednotek. Tímto zp�sobem se dá docílit zobrazení 
mnohadimenzionálních dat v jednodušším prostoru. 
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STRUKTUROVANÉ HIERARCHICKÉ MODELY: 
Jedná se o vícevrstvé sít�, jsou pravd�podobn� nejrozší�en�jší. U t�chto model� 

jeden neuron rozlišuje poloprostory nadrovinou ur�enou normálou w = (w1, w2, ..., wn) a 
posunutím �. Použijeme-li jako aktiva�ní funkci logickou sigmoidu, jsou oblasti 
ohrani�eny hladkými k�ivkami. Jelikož mohou neurony vykonávat logické funkce and a 
or, bude um�t dvouvrstvá sí� rozpoznávat konvexní oblasti, t�ívrstvá sí� bude um�t 
rozpoznávat libovolné oblasti v prostoru vstupních vektor�. 

U�ení vícevrstvých sítí oproti jednoduchému u�ení jediného neuronu bylo dlouhou 
dobu problematické z d�vodu neznalosti žádného ú�inného algoritmu. Teprve 
v osmdesátých letech byl objeven algoritmus back-propagation. 

 
• Feed-forward model – Jedná se o model s dop�edným ší�ením informace. Ta se 

pohybuje pouze jedním sm�rem, a to od vstupní vrstvy neuron� p�es skrytou 
vrstvu až na vrstvu výstupní.  

Nejd�íve jsou neurony vstupní vrstvy excitovány na ur�itou úrove	 (0 až 1). 
Tyto excitace se p�ivedou k následující vrstv� a jsou zesíleny nebo zeslabeny 
pomocí synaptických vah. Jednotlivé neurony vyšší vrstvy pak provedou sumaci 
t�chto signál� a jsou excitovány na úrove	 danou svou aktiva�ní funkcí. Taková 
sí� neobsahuje žádné smy�ky ani cykly. Je to nerekurentní a nejjednodušší 
model neuronové sít�.  

 

3.3 Aktiva�ní funkce 

Text této podkapitoly byl inspirován zdroji: [4], [5] a [10]. Aktiva�ní funkce slouží 
k p�evedení vnit�ního potenciálu neuronu do definovaného oboru výstupních hodnot. 
Existují r�zné typy aktiva�ních funkcí (Obr. 4). Mezi nejznám�jší pat�í následující 
(p�edpokládaná hodnota strmosti u t�chto definic je je �=1): 
 

1) Lineární funkce (Identita) – Tato funkce nechává potenciál neuronu nezm�n�n. 
Výstupem neuronu tedy m�že být libovolné reálné �íslo: 

 
   ξξ =)(f .  (3.3) 

 
2) Skoková p�enosová funkce – Provádí velmi jednoduché prahování hodnot. 

 Z matematického hlediska však nemá moc dobré vlastnosti. V bod� 0 není 
 spojitá a má pouze jednostranné derivace což ji �iní nepoužitelnou 
 v dop�edných neuronových sítích, ale zato se dá s výhodou použít 
 v jednoduchém modelu neuronu. Její tvar je:  

 
   1 pro � > 0  
   =)(ξf                            .  (3.4) 
   0  jinak 
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3) Logická sigmoida – Je to asi nejpoužívan�jší funkce. V podstat� se jedná o 
 vyhlazení skokové funkce v okolí bodu 0. Její hodnoty se pohybují 
 v intervalu <0; 1>, je spojitá, hladká a nelineární: 

 

   ξξ −+
=

e
f

1
1

)( .  (3.5) 

 
 Její derivace se dá vyjád�it pomocí funkce samotné: 
 
   ))(1)(()( xfxfxf −=′ .  (3.6) 
 
 

4) Hyperbolický tangens – Tato funkce je podobná logické sigmoid�, její obor 
hodnot se však pohybuje v intervalu <-1; 1>: 

 

   ξ

ξ

ξ −

−

+
+=

e
e

f
1
1

)( .  (3.7) 

 
 

 
 

Obr. 4 Pr�b�hy jednotlivých p�enosových funkcí [6] 
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4 BACK-PROPAGATION 
Tato kapitola se zabývá vícevrstvou dop�ednou neuronovou sítí (v podkapitole 4.1), 

konkrétn� na u�ící metodou back – propagation (v podkapitole 4.2). 
 

4.1 Vícevrstvá neuronová sí� 

V této podkapitole jsem vycházel ze zdroj� uvedených v: [1], [7], [10]. Vícevrstvá 
dop�edná neuronová sí� je tvo�ena minimáln� t�emi vrstvami neuron�: vstupní vrstvou 
(a = 1), výstupní vrstvou (a = L) a minimáln� jednou vnit�ní, skrytou vrstvou (1 < a < 
L). Rozložení neuron� ve vrstvách charakterizuje topologie neuronové sít�. Každý 
neuron nižší vrstvy je spojen se všemi neurony vrstvy vyšší (úplné propojení neuron�). 
Váha na hran� vedoucí z i-tého neuronu ve vrstv� a – 1 do j-tého neuronu vrstvy a se 
zna�í )(a

ijw . Symbol )(a
jϑ  p�edstavuje prahovou hodnotu j-tého neuronu ve vrstv� a.  

Vstupní vrstva obsahuje speciální vstupní neurony s identickou p�enosovou funkcí 
a prahovou hodnotou 0. Úkolem vstupních neuron� je propagace vstupu pro celou 
neuronovou sí� (x1, ..., xn). Z neuron� výstupní vrstvy je �ten výstup celé neuronové sít� 
(y1, ..., ym). Vše je patrné z obrázku 6. Výstup j-tého neuronu ve vrstv� a se ozna�uje 

)(a
jo  a jeho potenciál )(a

jξ . Pro  a > 1 se výstup spo�ítá na základ� výstup� všech 

neuron� z p�edchozí vrstvy a – 1 pomocí rovnice: 
 

)()( )()1()()()( � +== −

i

a
j

a
j

a
ij

a
j

a
j owffo ϑξ   (4.1) 

Pro vstupní vrstvu platí: ij xo =)1(  a pro výstupní vrstvu platí: i
L

j yo =)( . 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Obr. 6 Model dop�edné neuronové sít� se �ty�mi vrstvami a architekturou   

 4-3-2-3 (�ísla po�tu neutron� ve vrstvách sm�rem od vstupní k výstupní) 

x1 

. 

. 

. 

i 

xn 

j 

a 

a - 1 

. 

. 

. 

y1 

ym 

)(a
ijw

skryté 
vrstvy 

vstupní 
vrstva 

výstupní 
vrstva 



 19 

Dop�edné ší�ení signálu (feed-forward) se d�je následujícím zp�sobem: Nejd�íve 
jsou neurony vstupní vrstvy excitovány na ur�itou úrove	. Tyto excitace se pomocí 
vazeb p�ivedou k další, vyšší vrstv� a upraví se pomocí synaptických vah.  

Tato úprava spo�ívá v zesílení nebo zeslabení signál�. Každý neuron této vyšší 
vrstvy pak provede sumaci signál� na úrove	 danou svou aktiva�ní funkcí. Takto signál 
probíhá p�es všechny vrstvy od vstupní až po výstupní, tam pak dostaneme excita�ní 
stavy všech neuron� výstupní vrstvy. Vlastn� je získán skute�ný výstup neuronové sít� 
jako odezva neuronové sít� na p�íznakový vektor charakterizující vzor x p�ivedený na 
neurony vstupní vrstvy. Taková sít se dá prezentovat jako analogie k ší�ení signál� 
v biologických systémech. Synaptické váhy jsou stanoveny na základ� adaptace (u�ení) 
neuronové sít�. 

Aby bylo možné sí� u�it, je zapot�ebí mít k dispozici tréninkovou množinu X ve 
form� uspo�ádaných dvojic vzoru x a požadovaného výstupu sít� d. Pak se stanoví 
chyba odlišnosti skute�ného výstupu neuronové sít� od požadovaného. Ke stanovení 
této chyby na celé tréninkové množin� se užívá kriteriální funkce: 

 

 �� −=
j

kjkj
k

dyE 2
,, )(

2
1

,  (4.2) 

kde k je indexem uspo�ádané dvojice a yj,k (resp. dj,k) je skute�ný (resp. požadovaný) 
výstup j-tého neuronu ve výstupní vrstv� neuronové sít� po p�edložení k-tého 
tréninkového vzoru xk. 
 

4.2 U�ící metoda back – propagation 

P�i tvorb� této podkapitoly jsem �erpal p�edevším ze zdroj�: [1], [4], [10] a [11]. 
Metoda umož	ující u�ení vícevrstvé um�lé neuronové sít� na tréninkové množin� se 
zp�tným ší�ením chyby se nazývá error back-propagation.  

Cílem u�ení je minimalizace kriteriální funkce pomocí algoritmu zp�tného ší�ení. 
S jeho pomocí lze po každém p�edložení tréninkového vzoru x ur�it zp�sob modifikace 
váhy a prahové hodnoty neuron� v síti tak, aby došlo k poklesu kriteriální funkce pod 
stanovenou mez. Sledování tohoto poklesu je jedním ze zp�sob� jak definovat 
podmínku ukon�ení u�ení. 

Adapta�ní algoritmus zp�tného ší�ení chyby obsahuje t�i etapy: dop�edné ší�ení 
vstupního signálu tréninkového vzoru, zp�tné ší�ení chyby a aktualizace váhových 
hodnot na spojeních.  

V první etap� máme vektor prvku tréninkové množiny, kterým excitujeme neurony 
vstupní vrstvy na odpovídající úrove	, pak se provede ší�ení tohoto signálu p�es celou 
sí� až k výstupní vrstv� sít�. Následn� se provede srovnání požadovaného stavu daného 
vektorem prvku tréninkové množiny s odezvou neuronové sít� a rozdíl mezi t�mito 
odezvami definuje chybu neuronové sít�.  
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V dalších etapách pak tuto chybu prezentujeme zp�t do sít� ve form� úpravy 
synaptických vah mezi jednotlivými vrstvami sm�rem od výstupní k vrstv� vstupní 
s cílem snížení chyby p�i následující odezv�. Tyto zm�ny vah jsou popsány vztahem: 

 

 )1()()( −=∆ a
j

a
j

a
ij ow δ ,     (4.3) 

kde )(a
ijw∆  zna�í zm�nu váhy na hran� vedoucí z i-tého neuronu ve vrstv� a – 1 do j-

tého neuronu vrstvy a. V závislosti na aktuáln� zpracovávané vrstv� pak platí: 
 
 )()( )()( L

jjj
L

j fyd ξδ ′−=  pro j-tý výstupní neuron,      (4.4) 

 � ++′=
j

a
j

a
ij

L
j

a
j wf )1()1()()( )( δξδ  pro i-tý neutron ve vrstv� a < L.     (4.5) 

 
Nové váhy a prahové hodnoty neuron� v síti jsou pak upraveny takto: 

 
 )()()( a

ij
a

ij
a

ij www ∆+← ,      (4.6) 

 ())()( a
j

a
j

a
j δϑϑ +← ,      (4.7) 

p�i�emž prahové hodnoty neuron� ve vstupní vrstv� se nem�ní. 
 
Po postupném vy�erpání všech vzor� z tréninkové množiny dojde k vyhodnocení 

celkové chyby p�es všechny vzory tréninkové množiny, pokud je vyšší než požadovaná 
hodnota tak se celý proces opakuje, tomuto cyklu se také �íká epocha. 

 
Podle zp�sobu adaptace vah se rozlišují dva zp�soby u�ení: 

 
1) Online u�ení – Po p�edložení každého vzoru jsou okamžit� adaptovány váhy. 

 Tento zp�sob je vhodný hlavn� tehdy, je-li tréninková množina natolik velká, 
 že se nem�že celá uchovávat v pam�ti. 

 
2) Dávkové u�ení – Tento zp�sob je z hlediska u�ení výhodn�jší, zm�ny vah 

 totiž provádí až na konci každé epochy. Zm�ny vah a prahových hodnot 
 neuron� jsou v pr�b�hu epochy p�i�ítány do pomocných prom�nných 
 ( )(a

ijW∆ a )(a
jT∆ ). 

 
Problémem u metody back-propagation je volba vhodné topologie pro �ešení 

konkrétního problému. Mimo jiné je pot�eba vhodn� zvolit po�et neuron� ve skrytých 
vrstvách. Tento po�et by m�l odpovídat charakteru �ešeného problému. Je-li po�et 
skrytých neuron� p�íliš nízký, zastaví se sí� obvykle v n�jakém m�lkém lokálním 
minimu, Je-li naopak po�et t�chto neuron� p�íliš velký, m�že sice dojít k nalezení 
globálního minima chybové funkce, ale taková sí� pak obvykle p�íliš zobec	uje 
tréninkové vzory v�etn� jejich šumu. Tento jev, kdy je sice malá chyba na tréninkové 
množin�, ale chyba na datech mimo tréninkovou množinu m�že být naopak velká, se 
nazývá p�eu�ení sít�.  
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�ešení spo�ívá v zavedení kontrolní chyby (Obr. 7). Ta po každém dokon�eném 
cyklu u�ení p�epo�ítá chybu v závislosti na vstupních vzorech. Algoritmus je schopen 
po zavedení kontrolní chyby p�i u�ení rozpoznat p�i následném testování zašum�ná 
vstupní data a eliminovat je. 

 

 
 Obr. 7 Graf p�esnosti u�ení [8] 
 
 Po�et neuron� ve skrytých vrstvách se typicky ur�uje experimentáln�, v n�kterých 

aplikacích m�že pomoci tzv. zlaté pravidlo. Po�et všech vah a prahových hodnot (mimo 
t�ch ve vstupní vrstv�) uvnit� neuronové sít� ur�uje tzv. stupe	 volnosti. Platí, že stupe	 
volnosti by nem�l být v�tší než je celkový po�et vstupních hodnot N (tzn. velikost 
tréninkové množiny |X| násobená dimenzí vstupních vektor� n. Zlaté pravidlo �íká, že 
pokud je použito nejvýše tolik skrytých neuron�, aby stupe	 volnosti nep�esáhl N/10, 
dosáhne se p�i u�ení nejnižší chyby na testovací množin�. 

Pro sí� s jednou skrytou vrstvou platí: 
 

 
10

)(
N

qqqqq outhoutinh ≤+++ ,      (4.8) 

kde qh ozna�uje hledaný po�et skrytých neuron� a qin a qout ozna�ují po�et vstupních a 
výstupních neuron�. Celkový po�et vah v síti je qh(qin + qout) a prahových hodnot je qin 
+ qout. Pak dostáváme: 
 

 
1

10
++

−
≤

outin

out

h qq

q
N

q .     (4.9) 

 
Pro praktické využití je volba struktury sít� na základ� zlatého pravidla 

nepoužitelná, proto se �asto zjiš�uje experimentáln�. 
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Používají se dv� metody k nalezení globálního minima chyby: 
 
1) Metoda nalezení minima – Metoda, která se snaží m�nit hodnoty vah tak, aby 

chyba klesala. Nastává ovšem problém, v p�ípad�, že chyba za�ne r�st – došlo k 
nalezení lokálního minima funkce. Zde hrozí, že se metoda zasekne a chyba se 
nebude dále zmenšovat. Algoritmus chce ve vyhledávání pokra�ovat, chce 
dosáhnout globálního minima. Toho ale nedosáhne, protože není schopen 
procházet funkci sm�rem vzh�ru. Existuje n�kolik zp�sob� jak odstranit tento 
problém:  
 
• Všem vahám nastavíme nové náhodné hodnoty, metoda se bude muset u�it 

znova a bude mít jinou funkci, ve které bude hledat minima.  
• Upravíme vzorce pro nastavení nových hodnot vah. Hodnoty nebudou závislé 

jenom na aktuální chyb�, ale také na hodnotách z p�edešlého pr�chodu: 
 

  MExww staráíaktuá ++=ln ,    (4.10) 

kde Momentum M vyjád�íme následovn�:  
 
 )( ln staráíaktuá wwM − .    (4.11) 

 Moment (setrva�nost) ur�uje, jak dlouho bude váhový vektor pokra�ovat ve 
stejném sm�ru, než p�ekro�í hodnotu gradientního horizontu (než za�ne po�ítat 
gradient pro jiné minimum). Nevýhodou back-propagation s momentem je fakt, 
že pokud máme funkci, kde problém s lokálním minimem nenastává, pak je 
metoda bez momentu mnohem rychlejší.  
 

2) Metoda pracující s rychlostí u�ení – Rychlost u�ení je jeden z nejd�ležit�jších 
aspekt� pro nalezení globálního minima. Zna�íme ji 
 a rovnice pro výpo�et 
nových hodnot vah vypadá následovn�:  
 

 
W
Ex

ww íaktuáíaktuá ∂
∂−= ηlnln .    (4.12) 

 
Algoritmus pro p�íliš malé hodnoty rychlosti u�ení probíhá velmi pomalu 
(konverguje velmi pomalu), naopak pro velké hodnoty probíhá rychle, ale hrozí 
riziko oscilace mezi relativn� nezajímavými lokálními minimy, p�ípadn� 
divergence u globálního minima (Obr. 8).  
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a) b) 

 Obr. 8 Grafy rychlosti u�ení: a) malá rychlost u�ení, b) velká rychlost u�ení 
[8] 

 
Ob� tyto možnosti mohou být vyhledány pomocí experimentování a testování 

vzor� po pevn� daném po�tu pr�chod�. Ideální by bylo použít nejv�tší hodnotu 
rychlosti u�ení p�i zachování schopnosti konvergovat k minimálnímu �ešení. 

Neuronová sí� se používá jako klasifikátor, který má neznámý vzor klasifikovat do 
jedné z klasifika�ních t�íd. Jednou z možností je použití pouze jednoho výstupního 
neuronu s identickou p�enosovou funkcí. Nau�ená sí� by m�la na p�edložený vstupní 
vzor x dát (na výstup) index odpovídající t�ídy, do které byl tento vzor klasifikován. 

Relativn� jednodušší (a lepší) je nau�it sí� tak, aby na vstupní vzor x z tréninkové 
množiny dávala požadovaný výstup d: 

   
  d = e(i) ,    (4.13) 

kde vzor x z tréninkové množiny má být klasifikován do t�ídy i, vektor d má c složek (c 
t�íd) a platí: 

 
 e(i) = (0, ..., 0, 1, 0, ..., 0).    (4.14) 
 

Neznámý vektor x, pro který dává neuronová sí� výstup y je pak klasifikován do 
t�ídy i podle vztahu: 

 
 { }j

j
yi maxarg= ,    (4.15) 

to znamená, že se vezme neuron z výstupní vrstvy, který má na výstupu maximální 
hodnotu, a jeho index bude p�edstavovat index klasifikované t�ídy. 

 
 

i 

i-1 
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5  REŠERŠE ZDROJ� 
Aby bylo dosaženo dobré úsp�šnosti klasifikace, je pot�eba použít ur�itý typ 

extrakce p�íznaku a zvolit vhodnou neuronovou sí� s ur�itou topologií. Proto byla 
provedena rešerše zdroj�. Byly vybrány takové zdroje, ve kterých se autor v�noval 
stejné �i podobné problematice jako je rozpoznávání �íslic. Vycházelo se ze t�í prací, 
které jsou rovn�ž uvedeny v použité literatu�e. Konkrétn� se jedná o Rozpoznávání SPZ 
z jednoho snímku [1], Rozpoznávání �íslic pomocí neuronové sít� [8] a Rozpoznávání 
textu v obraze [2]. Obsah t�chto prací a jejich p�ínos pro problém rozpoznávání �íslic je 
rozebrán v této kapitole. 

 

5.1 Rozpoznávání SPZ z jednoho snímku 

Autorovým cílem bylo rozpoznávání SPZ automobil� Spojených arabských emirát� 
z fotografií po�ízených systémem pro kontrolu rychlosti vozidel. Autor se tímto úkolem 
zabýval komplexn�, takže v práci je obsaženo p�edzpracování, lokalizace oblasti SPZ, 
segmentace a rozpoznávání �íslic. Navíc samotnou klasifikaci �íslic provád�l n�kolika 
metodami, krom� �ešení pomocí neuronových sítí také klasifikátorem minimální 
vzdálenosti a skrytými Markovovými modely. 

Zajímavé byly pouze ty �ásti práce, které jsou d�ležité pro klasifikaci pomocí 
neuronových sítí. Po segmentaci �íslic z SPZ a všech úpravách v�etn� normalizace zde 
byly použity binární obrázky �íslic o velikosti 30 x 30 pixel� 
íslice však byly 
normalizovány pouze p�izp�sobením výšky na velikost normaliza�ního �tverce, ší�ka 
byla dopo�ítána pro zachování p�vodního pom�ru výšky ku ší�ce. Z t�chto vzor� byly 
vytvo�eny t�i množiny, tréninková, ov��ovací (testovací) a problémová. Tréninková 
množina byla vytvo�ena z 352 obrázk� �íslic. 

Pro rozpoznávání pomocí neuronových sítí byla použita metoda back-propagation. 
Byly zde vyzkoušeny sít� s r�znou architekturou. Po�et neuron� ve vstupní vrstv� byl 
závislý na použitém typu p�íznaku, výstupní vrstva m�la vždy 10 neuron� (deset 
klasifika�ních t�íd). Množství neuron� ve skrytých vrstvách bylo získáno pokusem, 
který v�tšinou korespondoval s výsledky zlatého pravidla. U�ení probíhalo dávkov�. 
Výsledky, kterých bylo v této práci dosaženo p�i rozpoznávání latinských �íslic jsou 
následující: 

 
1) P�íznaky typu NCM s momenty do �ádu 3 nejsou dosta�ující, testovaná sí� 

nebyla schopna si zapamatovat ani tréninkové vzory. Použití moment� vyšších 
�ád� (až do �ádu 7) již p�ineslo zlepšení (úsp�šnost 99% na tréninkové množin�).  

 Další p�idávání moment� už úsp�šnost klasifikace nezvýšilo. Na ov��ovací 
množin� však nebyla úsp�šnost dosta�ující (okolo 88%).  
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2) P�i použití p�íznak� Pixely bylo dosaženo sít� velkých rozm�r�. P�i zachování 
t�ívrstvé topologie bylo dosaženo úsp�šnosti rozpoznání uvedené v následující 
tabulce: 

 
 
 
 
 
  Tab. 5.1 Neuronová sí� s p�íznaky Pix s úsp�šností klasifikace na 

 problémové (P) množin� 
 
3) Použitím p�íznak� typu projekce se nepoda�ilo snížit chybu na tréninkové 

množin� na rozumnou hodnotu. Úsp�šnost rozpoznání v závislosti na po�tu 
neuron� ve skryté vrstv� je uvedena v tabulce: 

 
   
 
 
 
 Tab. 5.2 Neuronová sí� s P�íznaky P s úsp�šností klasifikace na 

tréninkové (T), ov��ovací (O) a problémové (P) množin� 
 
4) 
ty�vrstvé sít� s p�íznaky typu posuvné okno se svou úsp�šností rozpoznání 

p�iblížily k nejlepším t�ívrstvým topologiím. Výsledky jsou uvedeny v tabulce: 
 
 
 
 
 
  Tab. 5.3 Neuronová sí� s p�íznaky W s úsp�šností na klasifikace 

 ov��ovací (O) množin� 
 
5) Nejlepších výsledk� úsp�šnosti rozpoznání bylo dosaženo pomocí t�í-vrstvé sít� 

s p�íznaky typu posuvné okno. Výsledky jsou uvedeny v tabulce: 
 
 
 
 
 
  Tab. 5.4 Neuronová sí� s p�íznaky W s úsp�šností klasifikace na 

 ov��ovací (O) množin� 

topologie P 
900-27-10 82% 
900-34-10 85% 

topologie T O P 
60-20-10 90% 76% 71% 
60-22-10 100% 94% 75% 

topologie O 
81-15-15-10 95% 
81-20-20-10 85% 

topologie O 
81-24-10 97% 
81-22-10 89% 
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Nejv�tší problém nastával s konkrétními špatn� klasifikovanými znaky 0 (chybn� 
klasifikováno jako 9) a 5 (chybn� klasifikováno jako 6). 

 

5.2 Rozpoznávání �íslic pomocí neuronové sít� 

Autor se v této práci zabýval podobnou problematikou jako já, to znamená popisu 
neuronové sít�, bližšímu seznámení s metodou back-propagation používanou pro 
rozpoznávání �íslic a v�cmi s tím spojenými. Podobn� jako autor diplomové práce 
uvedené výše se zabýval také p�edzpracováním obrazu, jako nap�íklad vyhledáváním 
objektu v obraze, prahováním a podobn�. Op�t jsem se zam��il pouze na pro mne 
d�ležité informace obsažené v této práci. 

Co se tý�e neuronových sítí, podrobn� se autor zabýval testováním po�tu epoch, 
testováním rychlosti u�ení a testováním závislosti po�tu vrstev a po�tu neuron� 
neuronové sít�. K t�mto test�m byly použity vlastní obrázky �íslic velikosti 5x7 pixel� 
reprezentující 10 �íslic (vytvo�ené v programu Malování). Tato sada byla podle pot�eby 
r�zn� upravována, nap�. p�idáním šumu, posunutím pozice apod. Další sady �íslic byly 
p�evzaty z r�zných typ� písem (font�) a pospojovány pro vytvo�ení souboru sad.  

K testu po�tu epoch byla použita topologie sít� 7-7-10 s použitou aktiva�ní funkcí logická 
sigmoida.  

Z testování po�tu vrstev a po�tu neuron� neuronové sít� došel autor k záv�ru, že 
nejvhodn�jší topologií neuronové sít� pro další práci je 5-20-10. 

P�i testu rozpoznávání jedné �íslice byla použita znaková sada MS PMincho s velikostí 
písma 11 bod�, obrázky v rozm�ru 9 x 13 pixel�. Neuronová sí� byla t�ívrstvá, vstupní vrstva 
m�la 20 neuron�, jedna skrytá vrstva 100 neuron� a výstupní vrstva 10 neuron�. Testovala se 
zde �íslice opat�ená šumem, �íslice posunutá v obraze, �i �íslice naklon�ná. Testy bylo zjišt�no, 
že algoritmus back-propagation výborn� rozpoznává obraz se šumem. Problém nastal, pokud 
byl obraz n�jakým zp�sobem vychýlen, a� už posunem, nebo rotací.  

Konkrétní hodnoty výsledk� dosažených v této práci zde nejsou zve�ejn�ny, jelikož autor 
se zabýval spíše úsp�šnostmi rozpoznávání n�kolika jednotlivých (r�zn� upravovaných) 
potenciáln� zam�nitelných znak� než komplexními procentuálními výsledky nap�. na ov��ovací 
�i problémové množin�. 

 

5.3 Rozpoznávání textu v obraze 

Autor se v této práci zabývá systémy OCR (systémy pro optické rozpoznávání 
znaku). Stejn� jako v pracích rozebraných výše se i zde zabývá také p�edzpracováním 
obrazu (korekcí pooto�ení, lokalizací �ádk� a segmentací znak�). Ke klasifikaci bylo 
op�t použito dop�edné neuronové sít� s u�ícím algoritmem back-propagation. 
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Vstupním obrázkem byla v tomto p�ípad� 8 bitová bitmapa, tedy obrázek ve 
stupních šedi. Jednoduchým prahováním byl obrázek p�eveden do binarizovaného 
stavu. 

Autorem byl vytvo�en program na generování písmenek latinské abecedy do 
obrázku pro vytvo�ení tréninkové sady. Obrázky byly následn� p�evedeny na tréninkové 
soubor obsahující vektor Hu moment� (p�íznak typu Hu momenty) každého písmenka a 
k n�mu odpovídající vektor identifikující znak. 

Co se týká výb�ru topologie neuronové sít�, jsou zde rozebrány 3 návrhy, z nichž 
se dva zabývají klasifikací všech znak� UTF a jeden se zabýval klasifikací �íslic. 
Tréninková množina byla rozd�lena na 2 �ásti, z nichž jedna sloužila pro u�ení a druhá 
pro kontrolu chyby aby nedošlo k p�eu�ení. Výsledná topologii neuronové sít� byla 7-
100-16, z �ehož vstupní vrstvu tvo�ilo 7 neuron� reprezentujících 7 Hu moment� a 
výstupní vrstvu tvo�ilo 16 neuron�, z nichž každý nesl hodnotu 1 nebo 0 (výsledný 
vektor udává binární �íslo reprezentující každý znak).  

V záv�ru bylo prezentováno zjišt�ní, že kombinace Hu moment� a neuronových sítí 
p�i klasifikaci není ideální. Toto spojení je použitelné pouze pro menší po�et 
rozpoznávaných znak�, nap�. práv� jen pro rozpoznávání �íslic. Úsp�šnost 
rozpoznávání byla také hodn� závislá na kvalit� zdrojového obrázku. P�í�inou byly 
nejspíš zvolené Hu momenty, které nedokážou úsp�šn� rozlišit v�tší po�et znak� a jsou 
velmi citlivé na sebemenší zm�nu vzhledu znaku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

6 VÝB�R SAD VZOR� 
Podkapitola 6.1 popisuje zp�sob vytvo�ení obrázk� �íslic od výb�ru velikosti 

normaliza�ního �tverce p�es výb�r znakových sad až po úpravu velikosti jednotlivých 
�íslic. 

V podkapitole 6.2 je pak provedeno rozd�lení t�chto �íslic r�zných znakových sad 
dle jejich tvaru (rozlišitelnosti) do t�í množin použitých pro klasifikaci �íslic v kapitole 
8. 

 

6.1 Vytvo�ení obrázk	 �íslic 

Bylo rozhodnuto pro vytvo�ení vlastních obrázk� �íslic. Byl k tomu využit program 
Malování.exe systému Windows. Velikost normaliza�ního �tverce byla zvolena dle 
vlastního uvážení na 18x18 pixel�. Pak byly postupn� vypisovány �íslice r�zných 
znakových sad.  

Protože se �íslice po prozkoumání lupou skládaly z r�zných barev o r�zných 
jasových hodnotách, byl tento obrázek uložen jako bitmapa (*.bmp). Tímto byl vlastn� 
vytvo�en obrázek skládající se pouze z pixel� �erné a bílé barvy a efektivn� odpadla 
nutnost manuálního prahování. Hodnota výšky font� byla volena tak, aby nebylo nutné 
velikost jednotlivých �íslic výškov� ani ší�kov� upravovat. Když je totiž zvolena 
velikost fontu 18, neznamená to automaticky, že velikost �íslice u každé znakové sady 
bude také 18 pixel�. Z toho plyne, že se upravila velikost �íslice na velikost 
normaliza�ního �tverce bez p�izp�sobení ší�ky, takže pom�r výšky k ší�ce �íslice z�stal 
zachován.  

Takto upravené �íslice umíst�né horizontáln� ve st�edu obrázku o velikosti 
normaliza�ního �tverce byly jednotliv� ukládány do pam�ti. 

 

6.2 Vytvo�ení tréninkových a testovacích množin 

Nyní již jsou vytvo�eny obrázky pro �íslice z 11 znakových sad. Jedná se o tyto (v 
závorkách jsou uvedeny zkratky, které pro n� jsou použity a za nimi vzory jednotlivých 
sad): 

 
• Arial (A): 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
• Bodoni MT (B): ��� �� �� �� �� �� �� 	� 
� � 

• Californian FB (C): �� �� �� �� �� �� �� 	� 
� � 

• Dotum (D):  

• Eras Medium ITC (E): �� �� �� �� �� �� �� 	� 
� � 
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• Fang Song (F):  

• Kartika (K): �� �� �� �� �� �� �� 	� 
� � 
• Levenim MT (L): 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

• NSimSum (N):  

• OCR A Extended (O): �� �� �� �� �� �� �� 	� 
� � 
• Poor Richard (P): �� �� �� �� �� �� �� 	� 
� � 

 
 

Z t�chto sad byly následn� vytvo�eny 3 množiny: 
 
1) Tréninková množina – Tato množina obsahuje obrázky �íslic šesti znakových 

sad (A, B, C, D, E, F). Jedná se o znaky, které jsou velmi dob�e rozlišitelné a 
slouží k u�ení (trénování) neuronové sít� (Obr. 9). 

 

  
 
 Obr. 9 Sady obrázk� �íslic v tréninkové množin� p�ed extrakcí p�íznak� 
 
2) Ov��ovací množina – V této množin� jsou umíst�ny obrázky �íslic t�í znakových 

sad (K, L, N). Jedná se op�t o znaky, které jsou velmi dob�e rozlišitelné, avšak 
nejsou obsaženy v tréninkové množin�. Tyto znaky slouží k testování nau�ené 
neuronové sít� (Obr. 10). 
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 Obr. 10 Sady obrázk� �íslic v testovací množin� p�ed extrakcí p�íznak� 
 
3) Problémová množina – Tato množina obsahuje obrázky �íslic dvou znakových 

sad (O, P). Jedná se o znaky, které jsou h��e rozlišitelné a slouží k testování 
nau�ené neuronové sít� na h��e rozlišitelných �íslicích (Obr. 11). 

 

  
Obr. 11 Sady obrázk� �íslic v problémové množin� p�ed extrakcí p�íznak� 
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7 REALIZACE EXTRAKCE P�ÍZNAK� 
V podkapitole 7.1 je charakterizován program Matlab a je vysv�tleno jeho použití 

pro realizaci extrakce p�íznak�. 
Ve zbývající �ásti této kapitoly jsou popsány zp�soby extrakce jednotlivých typ� 

p�íznak�, a to projekce, posuvného okna a normalizovaných centrálních moment�. 
 

7.1 Extrakce p�íznak	 pomocí programu Matlab 

Pro realizaci extrakce p�íznak� byl zvolen program Matlab. Matlab vytvá�í na 
po�íta�i uživatelsky p�íjemné prost�edí zam��ené zejména na numerické výpo�ty a 
grafické zobrazování výsledk�. P�íkazovým jazykem je high-level BASIC, který 
dovoluje uživateli vyjád�it problémy srozumitelným jazykem bez pot�eby vytvá�et 
n�jaký další software.  

Prost�edí Matlab je charakterizováno otev�eností vzhledem k individuálnímu 
rozši�ování. [12] 

Byl vytvo�en soubor (M-file) extrakce.m, který byl koncipován tak, že na�ítal 
obrázek �íslice do matice jejíchž hodnoty odpovídaly hodnot� pixelu matice (1 nebo 0). 
S hodnotami této matice bylo dále pracováno p�i tvorb� jednotlivých typ� p�íznak�. 
Výstupem programu byl textový soubor (*.DAT), obsahující p�íslušný p�íznakový 
vektor. 

 

7.2 P�íznaky typu projekce  

První typ použitého p�íznaku byla projekce (P). O použití tohoto typu p�íznak� 
bylo rozhodnuto na základ� rešerší. P�i tvorb� p�íznakového vektoru typu P byl použit 
algoritmus, který ze vstupní matice obrázku �íslice (dále jen matice �íslice) postupn� 
na�ítal hodnoty pixel� v jednotlivých �ádcích. Po�et �erných pixel� (jedni�ek) 
v každém �ádku se pak se�etl a vyd�lil celkovým po�tem pixel� v �ádku. Tato hodnota 
tak vytvo�ila prvek p�íznakového vektoru (dále jen p�íznak). Obdobn� se postupovalo i 
p�i projekci sloupc�. Hodnoty obou projekcí zapsány za sebe vytvo�ily p�íznakový 
vektor který tedy obsahuje 36 hodnot (18 projekcí �ádk� a 18 projekcí sloupc�).  

Tento vektor byl p�i dalších pokusech modifikován dle rozboru na základ� matic 
�íslic. Tyto modifikace jsou podrobn� popsány v kapitole 8. 

Hodnoty p�íznakových vektor� všech obraz� byly importovány do vstupních 
soubor� programu BPSIM. Soubory byly formátu *.DAT  (možnost editace v 
poznámkovém bloku). Tvo�il jsem je dle následujícího klí�e: V názvu souboru je 
uvedena zkratka p�íznakových vektor� znakových sad které obsahuje a za podtržítkem 
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typ p�íznakového vektoru „P“. Následuje po�adové �íslo udávající použitou verzi 
p�íznakového vektoru. 
 

P�íklad názv� soubor� obsahující p�íznaky typu P: 
• ABCD_ P1.DAT 
• KLN_ P1.DAT 
• OP_ P1.DAT 

 

7.3 P�íznaky typu posuvné okno  

Druhý typ p�íznak�, pro jejichž použití bylo rozhodnuto je typ posuvné okno (W). Z 
rešerší bylo zjišt�no, že je pro problematiku rozpoznávání �íslic s oblibou využíván, a to 
také z d�vodu úsp�šné klasifikace obraz� s šumem a mírn� pooto�ených obraz�. P�i 
tvorb� p�íznakového vektoru typu W byl op�t vytvo�en algoritmus, který vstupní matici 
obrázku �íslice procházel oknem o velikosti 4x4 pixely, krok posunu byl 2 pixely (viz 
kapitola 2). V každém kroku posuvu okna se se�etlo množství �erných pixel� v n�m, a 
tento sou�et se vyd�lil celkovým po�tem pixel� v okn� (4x4=16). Výsledná hodnota 
vytvo�ila prvek p�íznakového vektoru. Hodnoty všech krok� zapsány za sebe a 
vytvo�ily p�íznakový vektor který tím pádem obsahuje 64 hodnot (64 pozic posuvného 
okna). 

Hodnoty p�íznakových vektor� všech obraz� jsou stejn� jako v p�edchozím modelu 
importovány do vstupních soubor� programu BPSIM. Názvy souboru jsou také voleny 
obdobn�, avšak za podtržítkem je uveden typ p�íznakového vektoru „W“.  

 
P�íklad názv� soubor� obsahující p�íznaky typu W: 

• ABCD_ W1.DAT 
• KLN_ W1.DAT 
• OP_ W1.DAT 

 

7.4 P�íznaky typu NCM  

Další typ p�íznak�, se kterým se pracovalo byly normalizované centrální momenty 
(M). Podle rešerší se nejedná o nejvhodn�jší typ p�íznak� pro klasifikaci �íslic. P�esto 
bylo rozhodnuto jej realizovat. Byl vytvo�en algoritmus, který ze vstupní matice 
postupn� po�ítá hodnoty jednotlivých normalizovaných centrálních moment� až do 7. 
�ádu a ukládá je dle index� jako prvky pomocné matice. Z t�chto jednotlivých moment� 
bylo získáno 33 p�íznak� (momenty m00, m10 a m01 se na základ� rešerší zanedbaly). 
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Hodnoty p�íznakových vektor� všech obraz� byly importovány do vstupních 
soubor� programu BPSIM. U názv� soubor� za podtržítkem je uveden typ p�íznakového 
vektoru „M“.  
 

P�íklad názv� soubor� obsahující p�íznaky typu M: 
 

• ABCD_ M1.DAT 
• KLN_ M1.DAT 
• OP_ M1.DAT 
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8 IMPLEMENTACE A VYHODNOCENÍ 
V podkapitole 8.1 je charakterizován program BPSIM používaný k realizaci 

neuronových sítí. Jsou zde vysv�tleny jeho možnosti v oblasti použitelných u�ících 
algoritm�, použitelných aktiva�ních funkcí, zadávání topologií, zadávání r�zných 
u�ících a testovacích parametr� a formátu vstupních p�íznakových vektor�. Jsou zde 
taky zmín�ny výhody a omezení tohoto programu. Zmín�na je i konkrétní použitá u�ící 
metoda a použité hodnoty u�ících a testovacích parametr�. 

Zbývající �ást této kapitoly se v jednotlivých podkapitolách zabývá realizací a 
vyhodnocováním p�íznak� typu projekce, posuvného okna, normalizovaných 
centrálních moment� a kombinací projekce a posuvného okna pomocí programu 
BPSIM. 

 

8.1 Realizace neuronové sít� 

Pro realizaci neuronové sít� se využil program BPSIM. Jedná se o program pro 
simulaci neuronových sítí od zadávání topologie až po prezentaci výsledk�.  

Umož	uje tvorbu r�zných topologií, zadávání parametru u�ení, inicializaci vah a 
inicializaci strmosti. Také je možné nastavit maximální po�et p�edložení celé tréninkové 
množiny vzor� - epoch (sloužící jako zarážka algoritmu), po�et opakování p�edložení 
jednoho vzoru a toleranci celkové chyby.  

K dispozici je i výb�r mezi n�kolika u�ícími algoritmy. Krom� metody back-
propagation lze využívat ješt� algoritmus s adaptující se p�enosovou funkcí, algoritmus 
s párovým neuronem a algoritmus s prom�nným po�tem neuron�. Krom� u�ení lze sí� i 
otestovat na uživatelem vybraných datech, �i zobrazit a vytisknout pr�b�hy u�ení. 
Všechny pot�ebné informace i výsledky u�ení a testování jsou vypisovány na obrazovku 
programu.  

Program však má í n�která omezení, nejvýrazn�jší je omezení vrstev neuronové sít� 
na 5 (vyjma výstupní vrstvy), omezení maximálního po�tu neuron� v jedné vrstv� na 64 
a omezení po�tu tréninkových vzor� na 40. Tato omezení však nep�edstavovala žádný 
problém, jak bude patrné v této kapitole p�i samotném testování a vyhodnocování 
jednotlivých verzí p�íznakových vektor�.  

Jak jsem již bylo uvedeno, vstupním souborem tohoto programu jsou soubory 
formátu *.DAT. Krom� hodnot p�íznakových vektor� musí tento soubor v hlavi�ce 
obsahovat také dimenzi vstupu (po�et vstupních neutron�), dimenzi výstupu (po�et 
výstupních neutron�)  a po�et vzor� uložených v souboru. Také je t�eba p�i�adit k 
jednotlivým vstupním dat�m (p�ízankovým vektor�m) požadované hodnoty výstupu.  

Na základech rešerší byl jako hodnota výstupu použit vektor délky 10, který 
obsahuje jedinou jedni�ku na míst� odpovídající klasifika�ní t�ídy, jinak obsahuje samé 
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nuly. To znamená, že ve výstupní vrstv� navrhované neuronové sít� bude vždy 10 
neuron�. Hodnoty výstup� pro jednotlivé �íslice (klasifika�ní t�ídy) byly ur�eny takto: 

 
0 : 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1:  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
2:  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
3:  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
4:  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
5:  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
6:  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
7:  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
8:  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
9:  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
Na základech rešerší také bylo rozhodnuto pro u�ící metodu back-propagation, 

která je pro rozpoznávání �íslic nejpoužívan�jší, jako aktiva�ní funkce byla použita 
logická sigmoida. Také bylo rozhodnuto, že se bude pracovat s topologií jen s jednou 
skrytou vrstvou. Co se týká nastavení parametr� u�ení, tak maximální po�et epoch byl 
po celou dobu práce s programem nastaven na hodnotu 500. Po�et opakování p�edložení 
jednoho vzoru byl ponechán na hodnot� 1. Velikost tolerance celkové chyby byla 
nastavena na 0,1. Když hodnota chyby klesla pod tuto hodnotu, sí� byla považována za 
nau�enou a mohlo se p�istoupit k jejímu testování.  

Z výše uvedených informací vyplývá, že proces u�ení probíhal dávkov�. Hodnotu 
momentu byla nastavována na základ� výsledk� u�ení zvláš� pro každý model. Hodnoty 
vah se ur�ily náhodn� pomocí tla�ítka Random (v intervalu <-0,5; 0,5>) a byly uloženy 
pro op�tovné použití s každými jednotlivými typy p�íznak�. 

 

8.2 Realizace a vyhodnocení p�íznak	 P 

Postupn� byly pomocí Matlabu vytvá�eny r�zné verze p�íznakových vektor� typu P 
lišící se po�tem p�íznak�. Pro každou verzi se nalezla nejvhodn�jší topologie neuronové 
sít� a otestovala se úsp�šnost klasifikace na tréninkové, ov��ovací a problémové 
množin�. Úsp�šnost klasifikace na tréninkové množin� byla u všech verzí 100%. 
 
verze P:  

Nejd�íve bylo nutné vytvo�it a otestovat neuronovou sí� pro plný po�et prvk� 
p�íznakového vektoru typu P. Po�et výstupních neuron� byl jasn� daný po�tem 
klasifika�ních t�íd (10). Po�et vstupních neuron� byl 36 (všechny prvky p�íznakového 
vektoru). Pak se postupn� hledal nejvhodn�jší po�et neuron� v jedné skryté vrstv� (dle 
rešerše), hodnotu u�ícího momentu a ideální po�et tréninkových vzor�. Nejlepší 
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úsp�šnosti klasifikace bylo dosaženo p�i použití 40-ti tréninkových vzor� a momentu 
M=0,7 pro topologie 36-14-10 a 36-16-10. Z t�chto hodnot, p�edevším z po�tu 
tréninkových vzor� a momentu se vycházelo u všech dalších verzí p�íznak� P. 
Výsledky úsp�šnosti klasifikace natrénované sít�, stejn� jako po�et epoch pot�ebných 
k natrénování jsou zobrazeny v tabulce 8.1. 

 
 
 
 
 

Tab.8.1 Neuronová sí� pro p�íznaky Verze P s úsp�šností klasifikace 
na ov��ovací (Ov) a  problémové (Pr) množin� 

 
Použité soubory:  ABCD_ P.DAT 
   KLN_ P.DAT 
   OP_ P.DAT 
 

verze P1:  
U této verze p�íznakového vektoru byla cílem redukce konkrétních p�íznak� tvo�ící 

p�íznakový vektor. Pokusn� se u tohoto p�íznakového vektoru použily jen liché prvky 
p�vodního vektoru s vypušt�ním prvních a posledních dvou projekcí sloupc�. Tím se 
povedlo snížit po�et p�íznak� na 15. Úsp�šnost klasifikace na ov��ovací množin� se 
lehce snížila. Nejlepší úsp�šnosti klasifikace bylo dosaženo pro topologii 15-14-10. 
Úsp�šnost na ov��ovací množin� se v konfrontaci s p�vodní verzí sice lehce snížila, 
avšak po�et p�íznak� klesl o více než 50%. Výsledky úsp�šnosti klasifikace jsou 
zobrazeny v tabulce 8.2. 

 
 
 

 
Tab.8.2 Neuronová sí� pro p�íznaky Verze P1 s úsp�šností 
klasifikace na ov��ovací (Ov.) a  problémové (Pr.) množin� 
 

Sí� s t�mito p�íznaky chybn� klasifikovala na ov��ovací množin� tyto �íslice: 85 
(�íslici 8 jako �íslici 5), 06, 41. 
íslice 1, 3 a 8 nebyly klasifikovány v�bec. 
Analýza chybn� klasifikovaných �íslic s problémové množiny nebyla d�ležitá. 

 
Použité soubory:  ABCD_ P1.DAT 
   KLN_ P1.DAT 
   OP_ P1.DAT 
 

topologie (M=0,7) epochy Ov. Pr. 
36-14-10 178 80% 45% 
36-16-10 197 87% 30% 

topologie (M=0,7) epochy Ov. Pr. 
15-14-10 262 77% 40% 
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verze P2:  
Na základ� chybn� klasifikovaných �íslic z p�edchozí verze p�íznakového vektoru 

bylo rozhodnuto pro p�idání n�kolika p�íznak�. Po prozkoumání d�ležitých �ástí matic 
obrázk� t�chto �íslic bylo rozhodnuto pro p�idání t�í projekci �ádk�. Po�et p�íznak� tedy 
stoupl na 18. Pro p�edstavu je schéma konkrétních projekcí zobrazeno na obrázku 12. 

 

   
 

 Obr. 12 Schéma projekcí p�íznakového vektoru Verze P2. Na každé pozici 
matice je pro p�edstavu zobrazena suma všech hodnot pixel� tréninkové sady A.  

 
Nejlepší úsp�šnosti klasifikace bylo dosaženo pro topologii 18-14-10. Úsp�šnost na 

ov��ovací množin� se oproti p�edchozí verzi zvýšila. Výsledky úsp�šnosti klasifikace 
jsou zobrazeny v tabulce 8.3. 

 
 
 

 
Tab.8.3 Neuronová sí� pro p�íznaky Verze P2 s úsp�šností 
klasifikace na ov��ovací (Ov.) a  problémové (Pr.) množin� 
 

Sí� s t�mito p�íznaky na ov��ovací množin� chybn� neklasifikovala žádnou �íslici. 
Díl�í �íslice 1, 3, 4, 5, 6 a 8 nebyly klasifikovány v�bec.  

 
Použité soubory:  ABCD_ P2.DAT 
   KLN_ P2.DAT 
   OP_ P2.DAT 

topologie (M=0,7) epochy Ov. Pr. 
18-14-10 239 80% 40% 



 38 

verze P3:  
P�idáním dalších dvou projekcí �ádk� na základ� d�ležitých �ásti matic obrázk� 

neklasifikovaných �íslic z p�edchozí verze se zkoušelo dosáhnout zlepšení úsp�šnosti 
klasifikace. Nejlepší úsp�šnosti klasifikace bylo dosaženo pro topologii 20-14-10.  
U sít� s t�mito p�íznaky bylo dosaženo nižší úsp�šnosti na ov��ovací i problémové 
množin� než v p�edchozí verzi. Výsledky úsp�šnosti klasifikace jsou zobrazeny v 
tabulce 8.4. 

 
 
 

 
Tab.8.4 Neuronová sí� pro p�íznaky Verze P3 s úsp�šností 
klasifikace na ov��ovací (Ov.) a  problémové (Pr.) množin� 
 

Sí� s t�mito p�íznaky chybn� neklasifikovala na ov��ovací množin� žádnou �íslici. 
Díl�í �íslice 1,  5,  6 a 8 nebyly klasifikovány v�bec.  

 
Použité soubory:  ABCD_ P3.DAT 
   KLN_ P3.DAT 
   OP_ P3.DAT 

 

8.3 Realizace a vyhodnocení p�íznak	 W 

P�i tvorb� topologie sít� pro p�íznaky typu Posuvné okno (W) se postupovalo 
obdobn�, jako p�i tvorb� sít� pro p�íznaky typu P. Úsp�šnost klasifikace na tréninkové 
množin� byla u všech verzí vždy 100%. 
 
verze W:  

Byla vytvo�ena a testována neuronová sí� pro plný po�et prvk� p�íznakového 
vektoru typu W. Po�et vstupních neuron� tedy �inil 64. Pak se postupn� hledal 
nejvhodn�jší po�et neuron� v jedné skryté vrstv�, hodnota u�ícího momentu a ideální 
po�et tréninkových vzor�.  

Nejlepší úsp�šnosti klasifikace bylo dosaženo p�i použití 40-ti tréninkových vzor� a 
momentu M=0,8 pro topologii 64-20-10. Z t�chto hodnot, p�edevším po�tu 
tréninkových vzor� a momentu se vycházelo u všech dalších verzí p�íznak� P. Výsledky 
úsp�šnosti klasifikace natrénované sít�, stejn� jako po�et epoch pot�ebných 
k natrénování jsou zobrazeny v tabulce 8.5. 

 
 
 

topologie (M=0,7) epochy Ov. Pr. 
20-14-10 246 77% 35% 
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Tab.8.5 Neuronová sí� pro p�íznaky Verze W s úsp�šností 
klasifikace na ov��ovací (Ov.) a problémové (Pr.) množin� 

 
Použité soubory:  ABEF_ W.DAT 
   KLN_ W.DAT 
   OP_ W.DAT 
 

verze W1:  
Podobn� jako u p�íznak� Verze P1 bylo rozhodnuto nejd�íve zkusit redukovat po�et 

p�íznak� použitím jen lichých prvk� p�vodního p�íznakového vektoru. Tím se povedlo 
snížit po�et p�íznak� na 32. Nejlepší úsp�šnosti klasifikace bylo dosaženo pro topologii 
32-15-10. A�koli byl po�et p�íznak� snížen o 50%, úsp�šnost na ov��ovací množin� se 
udržela na 100% (úsp�šnost na problémové množin� mírn� klesla). Výsledky úsp�šnosti 
klasifikace jsou zobrazeny v tabulce 8.6. 

 
 
 
 

Tab.8.6 Neuronová sí� pro p�íznaky Verze W1 s úsp�šností 
klasifikace na ov��ovací (Ov.) a  problémové (Pr.) množin� 

 
Použité soubory:  ABEF_ W1.DAT 
   KLN_ W1.DAT 
   OP_ PW.DAT 

 
verze W2:  

  U této verze p�íznak� byl vyzkoušen výb�r konkrétních p�íznak� na základ� 
d�ležitých �ástí matic obrázk� �íslic. Šlo o to správn� vybrat oblasti, ve kterých jsou 
rozdíly v hodnot� pixel� u jednotlivých (nap�. podobných) �íslic nejmarkantn�jší, nebo 
oblasti které jsou pro danou �íslici charakteristické. Takto byl vytvo�en vektor 
obsahující 15 p�íznak�. Pro p�edstavu je schéma všech konkrétních použitých pozic 
posuvného okna zobrazeno na obrázku 13. 

 

topologie (M=0,8) epochy Ov. Pr. 
64-20-10 49 100% 65% 

topologie (M=0,8) epochy Ov. Pr. 
32-15-10 78 100% 55% 
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 Obr. 13 Schéma pozic posuvného okna vektoru Verze W2. Na každé pozici 
matice je pro p�edstavu zobrazena suma všech hodnot pixel� tréninkové sady A.  

 
Nejlepší úsp�šnosti klasifikace bylo dosaženo pro topologii 15-20-10. I p�es toto 

snížení po�tu p�íznak� o dalších více než 50% oproti p�edchozí verzi se úsp�šnost na 
ov��ovací množin� jen lehce snížila. Výsledky úsp�šnosti klasifikace jsou zobrazeny v 
tabulce 8.7. 

 
 
 

 
Tab.8.7 Neuronová sí� pro p�íznaky Verze W2 s úsp�šností 
klasifikace na ov��ovací (Ov.) a  problémové (Pr.) množin� 
 

Z ov��ovací množiny byla chybn� klasifikována pouze �íslice 21.   
 
Použité soubory:  ABEF_ W2.DAT 
   KLN_ W2.DAT 
   OP_ P2.DAT 
 

verze W3:  
  U této verze p�íznak� bylo zkoušeno, zda nedojde ke zlepšení klasifikace p�idáním 

ješt� šesti pe�liv� vybraných p�íznak�. Nejlepší úsp�šnosti klasifikace bylo dosaženo 
pro topologii 21-20-10. Úsp�šnost na ov��ovací množin� stoupla na 100%. Výsledky 
úsp�šnosti klasifikace jsou zobrazeny tabulce 8.8. 

topologie (M=0,8) epochy Ov. Pr. 
15-20-10 85 97% 45% 
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Tab.8.8 Neuronová sí� pro p�íznaky Verze W3 s úsp�šností 
klasifikace na ov��ovací (Ov.) a  problémové (Pr.) množin� 

 
Použité soubory:  ABEF_ W3.DAT 
   KLN_ W3.DAT 
   OP_ P3.DAT 

 

8.4 Realizace a vyhodnocení p�íznak	 M 

Op�t se p�i tvorb� topologie sít� pro p�íznaky typu M postupovalo jako v p�i tvorb� 
p�íznak� typu P a W. Za�ínalo se s momenty 7. �ádu a p�i každé další verzi 
p�íznakového vektoru se �ád moment� snižoval. 

Pro každou verzi byla otestována úsp�šnost klasifikace na tréninkové a ov��ovací 
množin�. Úsp�šnost klasifikace se testovala i na problémové množin�, avšak ve 
výsledkových tabulkách tato hodnota není uvád�na z d�vodu nízké úsp�šnosti. Žádná ze 
sítí s použitými p�íznaky typu M nebyla schopná se nau�it na tréninkové množin�.  
 
verze M:  

Nejd�íve byla vytvo�ena a testována neuronová sí� s velikostí p�íznakového vektoru 
danou normalizovanými centrálními momenty (dále jen momenty) do 7. �ádu, což �iní 
33 p�íznak�. Výsledné hodnoty p�íznak� (moment�) však byly v nevhodném intervalu 
(v�tšinou moc malá �ísla). Proto bylo nutné tyto hodnoty normalizovat vynásobením 
vhodnou mocninou deseti tak, aby se dosáhlo hodnot p�íznak�  p�íznakového vektoru 
v intervalech <0,001;1> nebo <-0,001;-1>. N�které �íslice navíc m�ly tak široké 
spektrum velikostí p�íznak�, že se tato velikost na základ� provedeného testování 
upravila (v p�ípad� že byla hodnota p�íznaku >1 snížila se na 1) aby nedocházelo 
k systematickým chybám ve výpo�tech p�i adaptaci vah. Takto se dále postupovalo pro 
všechny verze s p�íznakovými vektory typu M. Nejlepší úsp�šnosti klasifikace pro 
zmín�ný po�et p�íznak� bylo dosaženo p�i použití 20-ti tréninkových vzor� a momentu 
M=0,9 pro topologii 33-12-10. Z t�chto hodnot, p�edevším po�tu tréninkových vzor� a 
momentu se vycházelo u všech dalších verzí p�íznak� M. Výsledky úsp�šnosti 
klasifikace nenau�ené sít� jsou zobrazeny v tabulce 8.9. 
 

 
 
 

Tab.8.9 Neuronová sí� pro p�íznaky Verze M s úsp�šností 
klasifikace na tréninkové (Tr.) a  ov��ovací (Ov.) množin� 

topologie (M=0,8) epochy Ov. Pr. 
21-20-10 70 100% 45% 

topologie (M=0,9) Tr. Ov. 
33-12-10 60% 35% 
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Sí� s t�mito p�íznaky chybn� klasifikovala na tréninkové množin� �íslici 15. 
Díl�í �íslice 2, 3, 6, 8 a 9 nebyly klasifikovány v�bec.  

 
Použité soubory:  AB_ M.DAT 
   KLN_ M.DAT 
   OP_ M.DAT 
 

verze M1:  
Stejným zp�sobem jako v p�edchozí verzi byl vytvo�ena a testována neuronová sí� 

s velikostí p�íznakového vektoru danou momenty do 6. �ádu, což �iní 25 p�íznak�. 
Nejlepší úsp�šnosti klasifikace bylo dosaženo pro topologii 25-12-10. Výsledky 
úsp�šnosti klasifikace jsou zobrazeny v tabulce 8.10. 
 

 
 
 

Tab.8.10 Neuronová sí� pro p�íznaky Verze M1 s úsp�šností 
klasifikace na tréninkové (Tr.) a  ov��ovací (Ov.) množin� 

 
Sí� s t�mito p�íznaky chybn� klasifikovala na tréninkové množin� tyto �íslice: 14 

a 64.  
 
Použité soubory:  AB_ M1.DAT 
   KLN_ M1.DAT 
   OP_ M1.DAT 

 
verze M2:  

Tentokrát byla vytvo�ena a testována neuronová sí� s velikostí p�íznakového 
vektoru danou momenty do 5. �ádu, což �iní 18 p�íznak�. Nejlepší úsp�šnosti 
klasifikace bylo dosaženo pro topologii 18-14-10. Výsledky úsp�šnosti klasifikace jsou 
zobrazeny v tabulce 8.11. 
 

 
 
 

Tab.8.11 Neuronová sí� pro p�íznaky Verze M2 s úsp�šností 
klasifikace na tréninkové (Tr.) a  ov��ovací (Ov.) množin� 

 
Sí� s t�mito p�íznaky chybn� klasifikovala na tréninkové množin� �íslici 64. 

Díl�í �íslice 0, 1, 2, 3 a 8 nebyly klasifikovány v�bec.  
 

topologie (M=0,9) Tr. Ov. 
25-12-10 90% 57% 

topologie (M=0,9) Tr. Ov. 
18-14-10 70% 30% 
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Použité soubory:  AB_M2.DAT 
   KLN_ M2.DAT 
   OP_ M2.DAT 
 

verze M3:  
Zde byla vytvo�ena a testována neuronová sí� s velikostí p�íznakového vektoru 

danou momenty do 4. �ádu, což �iní 12 p�íznak�. Nejlepší úsp�šnosti klasifikace bylo 
dosaženo pro topologii 12-10-10. Výsledky úsp�šnosti klasifikace jsou zobrazeny v 
tabulce 8.12. 
 

 
 
 

Tab.8.12 Neuronová sí� pro p�íznaky Verze M3 s úsp�šností 
klasifikace na tréninkové (Tr.) a  ov��ovací (Ov.) množin� 

 
Sí� s t�mito p�íznaky chybn� klasifikovala na tréninkové množin� tyto �íslice: 

14, 32. Díl�í �íslice 3 a 8 nebyly klasifikovány v�bec.  
 
Použité soubory:  AB_ M3.DAT 
   KLN_ M3.DAT 
   OP_ M3.DAT 

 
verze M4:  

V této verzi byla vytvo�ena a testována neuronová sí� s velikostí p�íznakového 
vektoru danou momenty do 3. �ádu, což �iní 7 p�íznak�. Nejlepší úsp�šnosti klasifikace 
bylo dosaženo pro topologii 7-10-10. Výsledky úsp�šnosti klasifikace jsou zobrazeny v 
tabulce 8.13. 
 

 
 
 

Tab.8.13 Neuronová sí� pro p�íznaky Verze M4 s úsp�šností 
klasifikace na tréninkové (Tr.) a  ov��ovací (Ov.) množin� 

 
Sí� s t�mito p�íznaky chybn� klasifikovala na tréninkové množin� tyto �íslice: 

14, 64. Díl�í �íslice 5 a 9 nebyly klasifikovány v�bec.  
 
Použité soubory:  AB_ M4.DAT 
   KLN_ M4.DAT 
   OP_ M4.DAT 

topologie (M=0,9) Tr. Ov. 
12-10-10 75% 27% 

topologie (M=0,9) Tr. Ov. 
7-10-10 80% 37% 
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8.5 Realizace a vyhodnocení p�íznak	 PW 

Každý typ extrakce m�l problémy s rozpoznáváním jiných �íslic, proto se 
p�istoupilo k realizaci nápadu zkombinovat p�íznakové vektory projekce a posuvného 
okna a tímto vytvo�it další typ p�íznak�. P�i tvorb� topologie sít� pro kombinované 
p�íznaky typu PW se op�t postupovalo obdobn� jako p�i tvorb� p�edchozích topologií. 
Úsp�šnost klasifikace na tréninkové množin� byla u všech verzí 100%. 

 
verze PW:  

Byla vytvo�ena a testována neuronová sí� s p�íznakovým vektorem typu PW, ten 
byl vytvo�en zapsáním vektor� verze P1 a verze W2 za sebe. Tyto dva konkrétní typy 
sice nem�ly samy o sob� nejlepší úsp�šnost klasifikace, ale disponovaly malým po�tem 
p�íznak� což je vyhovující. Nov� vytvo�ený p�íznakový vektor tedy obsahuje 30 
p�íznak� (15 typu P + 15 typu W). Nejlepší úsp�šnosti klasifikace bylo dosaženo p�i 
použití 40-ti tréninkových vzor� a momentu M=0,8 pro topologii 30-14-10. Z  po�tu 
tréninkových vzor� jsem vycházel u všech dalších verzí p�íznak� PW. Výsledky 
úsp�šnosti klasifikace natrénované sít� stejn� jako po�et epoch pot�ebných 
k natrénování jsou zobrazeny v tabulce 8.14. 
 

 
 
 

Tab.8.14 Neuronová sí� pro p�íznaky Verze PW s úsp�šností 
klasifikace na ov��ovací (Ov.) a  problémové (Pr.) množin� 
 

Sí� s t�mito p�íznaky v�bec neklasifikovala na ov��ovací množin� pouze díl�í 
�íslici 1. 

 
Použité soubory:  ABCD_ PW.DAT 
   KLN_ PW.DAT 
   OP_ PW.DAT 
 

verze PW1:  
U této verze p�íznak� byly ponechány vektory verze P1 v nezm�n�né podob� s tím, 

že se k tomuto vektoru p�idalo n�kolik pe�liv� vybraných p�íznak� typu W. Tyto 
p�íznaky byly vybrány na základ� „problémových“ �íslic (špatn� rozpoznaných, nebo 
nerozpoznaných) p�i projekci verze P1. Op�t byla snaha vybrat oblasti, ve kterých jsou 
rozdíly v hodnot� pixel� u podobných �íslic nejmarkantn�jší, nebo oblasti které jsou pro 
danou �íslici charakteristické. Takto byl vytvo�en vektor obsahující 22 p�íznak� (15 
typu P a 7 typu W). Pro p�edstavu je schéma použitých pozic posuvného okna pro 

topologie (M=0,8) epochy Ov. Pr. 
30-14-10 91 97% 45% 
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n�které problémové �íslice zobrazeno v obrázku 14 (pozice projekcí nejsou v obrázku 
pro p�ehlednost zobrazeny): 
 

 
  a)  b) 

 Obr. 14 Schéma pozic posuvného okna p�i tvorb� vektoru Verze PW1. a) Na 
každé pozici matice je pro p�edstavu zobrazen rozdíl sum všech hodnot pixel� 
�ty� znakových sad ABCD pro „problémovou“ �íslici 8�5, b) Na každé pozici  
matice je zobrazena suma všech hodnot �ty� znakových sad ABCD pro 
„problémovou“ �íslici 3. 

 
Nejlepší úsp�šnosti klasifikace bylo dosaženo pro topologii 22-14-10 s velikostí 

momentu M=0,7. P�i porovnání s minulou verzí bylo dosaženo vyšší úsp�šnosti na obou 
množinách (100% na ov��ovací) p�i použití menšího po�tu p�íznak�. Výsledky 
úsp�šnosti klasifikace jsou zobrazeny v tabulce 8.15. 
 
 

 
 

Tab.8.15 Neuronová sí� pro p�íznaky Verze PW1 s úsp�šností 
klasifikace na ov��ovací (Ov.) a  problémové (Pr.) množin� 

 
Použité soubory:  ABCD_ PW1.DAT 
   KLN_ PW1.DAT 
   OP_ PW1.DAT 
 

verze PW2:  
Oproti p�edchozí verzi bylo z p�íznakového vektoru vypušt�no ješt� n�kolik 

p�íznak� typu W. Celkov� pak p�íznakový vektor obsahoval 19 p�íznak�. Nejlepší 
úsp�šnosti klasifikace bylo dosaženo pro topologii 19-14-10. Úsp�šnost se oproti 

topologie (M=0,7) epochy Ov. Pr. 
22-14-10 141 100% 50% 
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minulé verzi snížila, proto se u další verze postupovalo jinou cestou snižováním po�tu 
p�íznak� vektoru. Výsledky úsp�šnosti klasifikace jsou zobrazeny v tabulce 8.16. 
 
 

 
 

Tab.8.16 Neuronová sí� pro p�íznaky Verze PW2 s úsp�šností 
klasifikace na ov��ovací (Ov.) a  problémové (Pr.) množin� 

 
Sí� s t�mito p�íznaky chybn� klasifikovala na ov��ovací množin� �íslici 41. Díl�í 

�íslice 2 nebyla klasifikována v�bec.  
 
Použité soubory:  ABCD_ PW2.DAT 
   KLN_ PW2.DAT 
   OP_ PW2.DAT 
 

verze PW3:  
Po vyhodnocení minulé verze se dosp�lo k názoru, že již nelze snížit po�et vektor� 

získaných projekcí, aniž by se snížila, �i alespo	 z�stala stejná úsp�šnost klasifikace. 
Proto bylo rozhodnuto pro použití stejných 7 p�íznak� jako u verze PW1 a zam��ilo se 
na redukci p�íznak� typu P. P�i jejich realizaci v p�edchozí verzi se už vyzkoušelo 
použít každý lichý prvek projekcí �ádk� a sloupc� (bez n�kolika „krajních“ projekcí 
sloupc�). Tentokrát bylo použito jen každého 3. p�íznaku z vektoru a následn� jen 
každého �tvrtého. Pro každý �tvrtý použitý p�íznak byl celkový po�et p�íznak� 15 (8 
typu P a 7 typu W).   

Pro p�edstavu je schéma všech konkrétních pozic projekce i posuvného okna 
zobrazeno na obrázku 15. 

topologie (M=0,7) epochy Ov. Pr. 
19-14-10 117 93% 45% 



 47 

   
 

 Obr. 15 Schéma pozic projekce a posuvného okna vektoru Verze PW3. Na každé 
pozici matice je pro p�edstavu zobrazena suma všech hodnot pixel� tréninkové 
sady A.  

 
Nejlepší úsp�šnosti klasifikace bylo dosaženo pro topologii 15-10-10. Díky snížení 

po�tu p�íznak� �ásti vektoru vytvo�eného projekcí se zvýšila úsp�šnost oproti všem 
doposud vytvo�eným verzím p�íznak� PW. Výsledky úsp�šnosti klasifikace jsou 
zobrazeny v tabulce 8.17. 
 
 

 
 

Tab.8.17 Neuronová sí� pro p�íznaky Verze PW2 s úsp�šností 
klasifikace na ov��ovací (Ov.) a  problémové (Pr.) množin� 

 
Použité soubory:  ABCD_ PW3.DAT 
   KLN_ PW3.DAT 
   OP_ PW3.DAT 
 

verze PW4:  
Oproti minulé verzi se prvky projekce p�íznakového vektoru vybíraly manuáln� na 

základ� matice �íslice (�ást vektoru typu W byla ponechána stejná jako v p�edchozí 
verzi). Takto vytvo�ený p�íznakový vektor obsahoval 14 p�íznak�. Nejlepší úsp�šnosti 
klasifikace bylo dosaženo pro topologii 14-14-10. Úsp�šnost na ov��ovací množin� 

topologie (M=0,7) epochy Ov. Pr. 
15-10-10 199 100% 60% 
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však oproti minulé verzi klesla. Výsledky úsp�šnosti klasifikace jsou zobrazeny v 
tabulce 8.18. 
 
 

 
 

Tab.8.18 Neuronová sí� pro p�íznaky Verze PW4 s úsp�šností 
klasifikace na ov��ovací (Ov.) a  problémové (Pr.) množin� 

 
Sí� s t�mito p�íznaky chybn� klasifikovala na ov��ovací množin� �íslici 83.  
 
Použité soubory:  ABCD_ PW4.DAT 
   KLN_ PW4.DAT 
   OP_ PW4.DAT 
 

topologie (M=0,7) epochy Ov. Pr. 
14-14-10 174 97% 50% 
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9 ZÁV�R 
Na základ� teoretických znalostí zmín�ných v kapitole 4 a rešerší popsaných 

v kapitole 5 bylo zacíleno na klasifikaci pomocí vícevrstvých neuronových sítí s jednou 
skrytou vrstvou a u�ící metodou back-propagation. Byla použita aktiva�ní funkce 
logická sigmoida. 

V kapitole 6 byl popsán zp�sob výb�ru vhodných sad vzor� následn� použitých pro 
vytvo�ení tréninkové, ov��ovací a problémové množiny. 

Použitím vstupního souboru se 40-ti tréninkovými vzory pro typ p�íznak� P, W a 
PW byla úsp�šnost klasifikace nejlepší, pro p�íznaky typu M byl použit vstupní soubor 
s 20-ti tréninkovými vzory. Dá se p�edpokládat, že úsp�šnost klasifikace by bylo dále 
možné zvýšit použitím jiných rozm�r� normaliza�ního �tverce.  

Pro každý typ p�íznak� bylo vyzkoušeno spoustu topologií s r�znými hodnotami 
momentu, v této práci jsou však uvedeny jen ty, které jsou považovány za nejd�ležit�jší. 

Analýzou výsledk� testování v podkapitole 8.2 bylo zjišt�no, že mezi neuronovými 
sít�mi s p�íznaky typu P byla nejlepší verze P2, topologie této sít� je 18-14-10. 
Znamená to, že tato verze m�la nejlepší úsp�šnost klasifikace na ov��ovací množin� 
(80%), a spole�n� s verzí P1 i na problémové množin� (40%). K nau�ení sít� bylo 
pot�eba 239 epoch s použitou hodnotou momentu M=0,7. Zárove	 obsahovala sí� 
dostate�n� malý (redukovaný) po�et vstupních neuron�, �ili p�íznak� v p�íznakovém 
vektoru, konkrétn� 18 což je patrné z uvedené topologie. Úsp�šnost klasifikace na 
tréninkové množin� byla u sítí s p�íznaky typu projekce vždy 100%. Nej�ast�ji v�bec 
neklasifikované �íslice z ov��ovací množiny byly pro tyto p�íznaky �íslice 1, 3, 5, 6 a 8. 

Mezi neuronovými sít�mi s p�íznaky typu W (podkapitola 8.3) byla jako nejlepší 
zvolena verze W3, topologie této sít� je 21-20-10. Tato verze m�la spole�n� s verzemi 
W a W1 vysokou úsp�šnost klasifikace na ov��ovací množin� (100%). Spole�n� s verzí 
W2 byla úsp�šnost na problémové množin� 45%, avšak verze W a W1 m�ly na 
problémové množin� úsp�šnost vyšší, konkrétn� 65% u verze W a 55% u verze W1. 
K nau�ení sít� s touto topologií bylo pot�eba 70 epoch s použitou hodnotou momentu 
M=0,8. Zárove	 ale tato sí� m�la dostate�n� malý po�et vstupních neuron� oproti 
verzím W a W1. Úsp�šnost klasifikace na tréninkové množin� byla u sítí s p�íznaky typu 
posuvné okno vždy 100%. Pouze jednou byla pro tyto p�íznaky chybn� klasifikována 
�íslice z ov��ovací množiny, a to �íslice 21. 

Co se týká neuronových sítí s p�íznaky typu M (podkapitola 8.4) byla nejlepší verze 
M1, topologie této sít� je 25-12-10. Tato verze m�la nejlepší úsp�šnost klasifikace na 
tréninkové (90%) i ov��ovací množin� (57%). Z toho je patrné, že k nau�ení sít� 
nedošlo, nebo� celková chyba neklesla pod zvolenou hodnotu. Nicmén� nejmenší chyby 
bylo dosaženo s hodnotou momentu M=0,9. Tato sí� m�la zárove	 dostate�n� malý 
po�et p�íznak�, menší po�et p�íznak� m�la už jen verze M. Nej�ast�ji chybn� 
klasifikovanými �íslicemi z tréninkové množiny byly 1 a 6, v�bec neklasifikovanými 
�íslicemi byly nej�ast�ji 3 a 8. U p�íznak� typu M bylo také zkoušeno normalizovat 
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n�které �íslice zvláš� jinou mocninou deseti než ostatní �íslice, sice se to projevilo 
lehkým zvýšením úsp�šnosti na ov��ovací množin�, na problémové množin� však 
úsp�šnost naopak mírn� klesla. U moment� do 7. �ádu došlo k výraznému snížení 
úsp�šnosti klasifikace, což je p�ipisováno projevení šumu.  

Mezi neuronovými sít�mi s kombinovanými p�íznaky PW (podkapitola 8.5) byla 
jako nejlepší zvolena verze PW3, topologie této sít� je 15-10-10. Tato verze m�la 
nejvyšší úsp�šnost klasifikace na ov��ovací (100%) i tréninkové množin� (60%). 
K nau�ení této sít� bylo pot�eba 199 epoch s použitou hodnotou momentu M = 0,7. Tato 
sí� m�la i dostate�n� malý po�et vstupních neuron�. Úsp�šnost klasifikace na 
tréninkové množin� byla u sítí s kombinovanými p�íznaky vždy 100%. Jen dvakrát byly 
pro tyto p�íznaky špatn� klasifikovány �íslice z ov��ovací množiny, a to �íslice 4 a 8. 

P�i dalším snižování po�tu p�íznak� typu P, W a PW už nebylo dosaženo zlepšení 
úsp�šnosti klasifikace na žádné s množin. 

Byla také vytvo�ena a testována neuronová sí� s typem p�íznak� kombinujícím typ 
PW s typem M (PWM), avšak nebylo dosaženo zlepšení klasifikace na žádné s množin. 

P�i porovnání všech typ� p�íznak� komplexn� je jasn� nejlepší neuronová sí� 
s p�íznaky typu PW, konkrétn� verze PW3. 

Na základ� provedených rešerší bylo rozhodnuto nerealizovat p�íznaky typu Hu 
momenty z d�vodu jejich nep�íliš dobré schopnosti klasifikace �íslic. Také bylo 
rozhodnuto nerealizovat p�íznaky typu jednotlivé pixely z d�vodu zbyte�n� velkého 
rozm�ru neuronové sít�. P�íznaky typu diskrétní kosinová transformace nebyly použity, 
jelikož se primárn� používají k rozpoznávání obli�ej�. 

U neuronových sítí s použitými p�íznaky P, W a PW byla úsp�šnost klasifikace na 
tréninkové množin� 100%, z �ehož je usuzováno že krom� vhodných typ� p�íznak� má 
na úsp�šnost vliv i umíst�ní  dob�e rozpoznatelných obrázk� �íslic v této množin�. 

Nízké procento úsp�šn� klasifikovaných �íslic z problémové množiny u všech typ� 
použitých p�íznak� bylo pravd�podobn� zp�sobeno velice špatn� rozpoznatelnými 
obrázky �íslic umíst�ných v této množin� (rapidn� rozdílným tvarem �íslic oproti 
�íslicím v tréninkové a ov��ovací množin�), což bylo ostatn� cílem p�i návrhu této 
množiny. 

Pro porovnání byla také vytvo�ena množina dvaceti tréninkových vzor� pro 3 typy 
p�íznak�, konkrétn� p�íznak� typu a verze: AB_P2, AB_W2, AB_PW3 (množina AB_M1 
již byla používaná). Tyto množiny byly po nau�ení otestovány na �ty�ech p�íslušných 
problémových množinách. Následn� byly problémové množiny použity jako tréninkové 
a byly otestovány na p�íslušných tréninkových množinách. Bylo zjišt�no, že výsledky 
test� pro jednotlivé typy p�íznak� p�i takto popsaném u�ení i testování na obou 
množinách jsou u v�tšiny typ� p�íznak� stejné. U verze P2 to byla 40% úsp�šnost p�i 
u�ení na obou množinách, u verze M1 to byla 20% úsp�šnost a u verze PW3 to byla 
45% úsp�šnost. Jen u verze W2 byla úsp�šnost p�i u�ení na tréninkové množin� 35%, 
ale p�i u�ení na problémové množin� byla úsp�šnost 45%. 
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Seznam zkratek 
P - zkratka pro p�íznaky typu projekce 
W  - zkratka pro p�íznaky typu posuvné okno 
M  - zkratka pro p�íznaky typu normalizované centrální momenty 
PW - zkratka pro kombinaci p�íznak� typu projekce a posuvné okno 
Tr. - zkratka pro ozna�ení tréninkové množiny 
Ov. - zkratka pro ozna�ení ov��ovací množiny 
Pr. - zkratka pro ozna�ení problémové množiny 
 
 

Seznam p�íloh 
P�íloha 1.  Zdrojový text souboru extrakce.m 
P�íloha 2.  CD obsahující: 

• elektronickou verzi této bakalá�ské práce 
• obrázky �íslic ze sad použitých vzor� 
• zdrojový soubor extrakce.m 
• program BPSIM obsahující uložené soubory p�íznakových vektor� pro 

všechny typy p�íznak� a  nau�ených neuronových sítí 
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P�íloha 1 - zdrojový text souboru extrakce.m 
clear all 
close all 
  
%na�tení obrázku: 
A = [imread('a0.bmp', 'bmp')]; %na�tení obrázku do matice A 
  
C = double(A);                 %konverze logického typu na typ double 
format long g;                 %formát pro více desetinných míst 
  
%vytvo�ení inverzní matice: 
n = 1; 
m = 1; 
for i=0:17, 
    while C(n+i, m)==1,         
          C(n+i, m)=0; 
          for j=1:17, 
              if C(n+i, m+j)==0,  
                    C(n+i, m+j)=1; 
              else C(n+i, m+j)=0; 
              end 
          end 
    end     
end 
  
%NORMALIZOVANÉ CENTRÁLNÍ MOMENTY: 
%pomocné výpo�ty polynom� Mi0 a M0j: 
m10 = 0;                         
for x = 1:18, 
    for y = 1:18, 
         mezi = x * C(y,x);     
         m10 = m10 + mezi; 
    end 
end 
  
m01 = 0;                         
for x = 1:18, 
    for y = 1:18, 
         mezi = y * C(y,x);     
         m01 = m01 + mezi; 
    end 
end 
  
m00 = 0;                         
for i = 1:18, 
    for j = 1:18, 
         mezi = C(i,j);       
         m00 = m00 + mezi; 
    end 
end 
  
xc = m10/m00                   %výpo�et t�žišt� na ose x 
yc = m01/m00                   %výpo�et t�žišt� na ose y 
  
m20 = 0; 
for x = 1:18,  
for y = 1:18, 
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mezi = ((x - xc)^2 * C(y,x))/(m00^((x + y)/2+1));   
m20 = m20 + mezi; 
end 
end 
  
m30 = 0; 
for x = 1:18,  
for y = 1:18, 
mezi = ((x - xc)^3 * C(y,x))/(m00^((x + y)/2+1));   
m30 = m30 + mezi; 
end 
end 
  
m40 = 0; 
for x = 1:18,  
for y = 1:18, 
mezi = ((x - xc)^4 * C(y,x))/(m00^((x + y)/2+1));   
m40 = m40 + mezi; 
end 
end 
  
m50 = 0; 
for x = 1:18,  
for y = 1:18, 
mezi = ((x - xc)^5 * C(y,x))/(m00^((x + y)/2+1));   
m50 = m50 + mezi; 
end 
end 
  
m60 = 0; 
for x = 1:18,  
for y = 1:18, 
mezi = ((x - xc)^6 * C(y,x))/(m00^((x + y)/2+1));   
m60 = m60 + mezi; 
end 
end 
  
m70 = 0; 
for x = 1:18,  
for y = 1:18, 
mezi = ((x - xc)^7 * C(y,x))/(m00^((x + y)/2+1));   
m70 = m70 + mezi; 
end 
end 
  
m02 = 0; 
for x = 1:18,  
for y = 1:18, 
mezi = ((y - yc)^2 * C(y,x))/(m00^((x + y)/2+1));   
m02 = m02 + mezi; 
end 
end 
  
m03 = 0; 
for x = 1:18,  
for y = 1:18, 
mezi = ((y - yc)^3 * C(y,x))/(m00^((x + y)/2+1));   
m03 = m03 + mezi; 
end 
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end 
  
m04 = 0; 
for x = 1:18,  
for y = 1:18, 
mezi = ((y - yc)^4 * C(y,x))/(m00^((x + y)/2+1));   
m04 = m04 + mezi; 
end 
end 
  
m05 = 0; 
for x = 1:18,  
for y = 1:18, 
mezi = ((y - yc)^5 * C(y,x))/(m00^((x + y)/2+1));   
m05 = m05 + mezi; 
end 
end 
  
m06 = 0; 
for x = 1:18,  
for y = 1:18, 
mezi = ((y - yc)^6 * C(y,x))/(m00^((x + y)/2+1));   
m06 = m06 + mezi; 
end 
end 
  
m07 = 0; 
for x = 1:18,  
for y = 1:18, 
mezi = ((y - yc)^7 * C(y,x))/(m00^((x + y)/2+1));   
m07 = m07 + mezi; 
end 
end 
  
%výpo�et obecné matice NCM do 6. �ádu sloužící pro ukládání prvk� Mij: 
i = 6; 
j = 6; 
M = zeros(i, j);          
for i = 1:6, 
    for j = 1:6, 
        for x = 1:18,  
            for y = 1:18, 
                mezi = ((x - xc)^i * (y - yc)^j * C(y,x))/(m00^(((x + 
y)/2 + 1)));      
                M(i, j) = M(i, j) + mezi; 
            end 
        end 
    end 
end 
  
%NCM do 3. �ádu:  
ncm4 = ([m20 M(1,1) m02 m30 M(2,1) M(1,2) m03]); 
ncm4 = ncm4 *1000000 
 for k = 1:7, 
        if ncm4(k) >= 1,  
              ncm4(k) = 1 
              else  
                  if ncm4(k) <= -1,  
                        ncm4(k) = -1; 
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                  else ncm4(k) = ncm4(k) 
                end 
        end 
 end 
fid = fopen('M4.dat', 'w'); 
fprintf(fid,' %5.4f', ncm4) 
fclose(fid); 
  
%NCM do 4. �ádu:  
ncm3 = ([m20 M(1,1) m02 m30 M(2,1) M(1,2) m03 m40 M(3,1) M(2,2) M(1,3) 
m04]); 
ncm3 = ncm3 *10000000; 
 for k = 1:12, 
        if ncm3(k) >= 1,  
              ncm3(k) = 1; 
              else  
                  if ncm3(k) <= -1,  
                        ncm3(k) = -1; 
                  else ncm3(k) = ncm3(k); 
                end 
        end 
 end 
fid = fopen('M3.dat', 'w'); 
fprintf(fid,' %5.4f', ncm3) 
fclose(fid); 
  
%NCM do 5. �ádu:  
ncm2 = ([m20 m30 m40 m50 M(1,1) M(2,1) M(3,1) M(4,1) m02 M(1,2) M(2,2) 
M(3,2) m03 M(1,3) M(2,3) m04 M(1,4) m05]); 
ncm2 = ncm2 * 100000; 
 for k = 1:18, 
        if ncm2(k) >= 1,  
              ncm2(k) = 1; 
              else  
                  if ncm2(k) <= -1,  
                        ncm2(k) = -1; 
                  else ncm2(k) = ncm2(k); 
                end 
        end 
 end 
fid = fopen('M2.dat', 'w'); 
fprintf(fid,' %5.4f', ncm2) 
fclose(fid); 
  
%NCM do 6. �ádu:  
ncm1 = ([m20 m30 m40 m50 m60 M(1,1) M(2,1) M(3,1) M(4,1) M(5,1) m02 
M(1,2) M(2,2) M(3,2) M(4,2) m03 M(1,3) M(2,3) M(2,3) m04 M(1,4) M(2,4) 
m05 M(1,5) m06]); 
ncm1 = ncm1 * 10000; 
 for k = 1:25, 
        if ncm1(k) >= 1,  
              ncm1(k) = 1; 
              else  
                  if ncm1(k) <= -1,  
                        ncm1(k) = -1; 
                  else ncm1(k) = ncm1(k); 
                end 
        end 
 end 
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fid = fopen('M1.dat', 'w'); 
fprintf(fid,' %5.4f', ncm1); 
fclose(fid); 
  
%NCM do 7. �ádu:  
ncm = ([m20 m30 m40 m50 m60 M(1,1) M(2,1) M(3,1) M(4,1) M(5,1) m02 
M(1,2) M(2,2) M(3,2) M(4,2) m03 M(1,3) M(2,3) M(3,3) m04 M(1,4) M(2,4) 
m05 M(1,5) m06 m70 M(6,1) M(5,2) M(4,3) M(3,4) M(2,5) M(1,6) m07]); 
ncm = ncm * 10000; 
 for k = 1:33, 
        if ncm(k) >= 1,  
              ncm(k) = 1; 
              else  
                  if ncm(k) <= -1,  
                        ncm(k) = -1; 
                  else ncm(k) = ncm(k); 
                end 
        end 
 end 
fid = fopen('M.dat', 'w'); 
fprintf(fid,' %5.4f', ncm) 
fclose(fid); 
  
%PROJEKCE: 
C1 = C';                       %transpozice matice 
r = sum(C1)/18;                %vytvo�ení vektoru pro �ádky: 
s = sum(C)/18;                 %vytvo�ení vektoru pro sloupce: 
fid = fopen('P.dat', 'w'); 
fprintf(fid, '%6.3f %6.3f', r,s); 
fclose(fid); 
  
%redukce prvk� vektor� (liché bez n�kolika projekcí sloupc�): 
r1 = r(1:2:end);     
s1 = s(5:2:15); 
fid = fopen('P1.dat', 'w'); 
fprintf(fid, '%6.3f %1.3f', r1,s1); 
fclose(fid); 
  
%redukce prvk� vektor� (speciáln� vybrané): 
r2 = r([2 4 8 9 11 12 13 17]);     
s2 = s([4 5 6 9 10 11 12 13 14 15]); 
fid = fopen('P2.dat', 'w'); 
fprintf(fid,' %f', r2); 
fprintf(fid,' %f', s2); 
fclose(fid); 
  
%redukce prvk� vektor� (speciáln� vybrané): 
r3 = r([2 4 6 8 9 11 12 13 15 17]);     
s3 = s([4 5 6 9 10 11 12 13 14 15]); 
fid = fopen('P3.dat', 'w'); 
fprintf(fid,' %f', r3); 
fprintf(fid,' %f', s3); 
fclose(fid); 
  
%POSUVNÉ OKNO: 
k = 0; 
for i = 1:2:15, 
    for j = 1:2:15, 
       k = k + 1;  
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       v(k) = (sum(sum(C([i:i+3], [j:j+3]))))/16; 
    end 
end 
  
%redukce prvk� vektoru (jen liché): 
v1 = v(1:2:end); 
fid = fopen('W1.dat', 'w'); 
fprintf(fid, '%4.3f %1.3f ', v1); 
fclose(fid); 
  
%redukce prvk� vektoru (podle "zatížení" jednotlivých pixel�): 
v2 = v([2 4 7 12 13 26 29 31 36 43 46 52 58 61 63]); 
fid = fopen('W2.dat', 'w'); 
fprintf(fid, '%4.3f %1.3f ', v2); 
fclose(fid); 
  
%redukce prvk� vektoru (pe�livý výb�re): 
v3 = v([2 4 7 12 13 15 19 21 23 26 29 31 36 37 43 44 46 52 58 61 63]); 
fid = fopen('W3.dat', 'w'); 
fprintf(fid, '%4.3f %1.3f ', v3); 
fclose(fid); 
  
%KOMBINACE PROJEKCE A POSUVNÉHO OKNA: 
fid = fopen('PW.dat', 'w'); 
fprintf(fid, '%4.3f %4.3f %1.3f ', r1,s1,v2); 
fclose(fid); 
  
v3 = v([13 15 29 34 42 53 61]);  
fid = fopen('PW1.dat', 'w'); 
fprintf(fid, '%4.3f %4.3f %1.3f ', r1,s1,v3); 
fclose(fid); 
  
v4 = v([13 15 29 42]);  
fid = fopen('PW2.dat', 'w'); 
fprintf(fid, '%4.3f %4.3f %1.3f ', r1,s1,v4); 
fclose(fid); 
  
r5 = r(1:4:end);               %každá 4. projekce �ádk�   
s7 = s(5:4:15);                %každá 4. projekce sloupc�  
fid = fopen('PW3.dat', 'w'); 
fprintf(fid, '%4.3f %4.3f %1.3f ', r5,s7,v3); 
fclose(fid); 
  
r6 = r(1:5:end);               %vybrané projekce �ádk� 
s8 = s(5:5:15);                %vybrané projekce sloupc� 
fid = fopen('PW4.dat', 'w'); 
fprintf(fid, '%4.3f %4.3f %1.3f ', r6,s8,v3); 
fclose(fid); 
  
%KOMBINACE PROJEKCE, POSUVNÉHO OKNA A PWM: 
fid = fopen('PWM.dat', 'w'); 
fprintf(fid, '%4.3f %4.3f %1.3f %1.3f ', r5,s7,v3,ncm); 
fclose(fid); 
 


