
  به نام خدا
  

و مقایسه  RBFدر برنامه ارایه شده هدف تشخیص دستخط بر مبناي استفاده از شبکه هاي عصبی 

عدد اسکن شده با  500با استفاده از . می باشد FF, PNN,GRNN عملکرد آنها با شبکه هاي 

دستخط هاي مختلف ، توسط افراد مختلف موجود، ابتدا در مرحله پیش پردازش این عکس ها را 

باینري تبدیل نموده تا آماده انجام محاسبات مربوط به استخراج  28*28به فرمت یک اندازه 

  .ویژگی بشوند

بایستی تمامی عددهایی که براي ) شبکه هاي مطرح شده(اعملکرد الگوریتم ه به منظور ارزیابی
train  استفاده شده انو وارد تابعgetfeature ویژگی بیرون  عشده و سپس از هر عکس یک تاب
به منظور . این ویژگی ها براي تمامی اعداد محاسبه شده و در یک متغیر ذخیره می شوند. می آید

ي رفتار با تعداد داده هاي آموزشی و تست ، داده ها ارزیابی عملکرد هرچه بیشتر شبکه ها در
قرار می  490و10،20،50،100،200،300،400،450،480به تعداد هاي متفاوت مثال را آموزشی 

  .دهیم تا مشخص گردد که کدام شبکه ها نیاز به داده هاي آموزشی بیشتري دارند
سپس با باقیمانده داده ها تست  شبکه ها را با بردار ویژگی هاي استخراج شده آموزش می دهیم

  . میکنیم
  :برنامه هاي استفاده شده با تو ضیحات هر قسمت

clear;clc 
i=0; 
sample=0; 
train_number=[ 100 200 400 450 480]; 

داده هاي مورد استفاده براي آموزشتعداد   
% train_number=480; 
for tt=1:length(train_number) 
    for j=0:4 

499تا  0داده داریم از  500   
        str1=int2str(j); 
        for k=0:9 
             



            str2=int2str(k); 
            for l=0:9 
                if sample >=train_number(tt) 
                continue 
            end 
                sample=sample+1; 
                array=[0;0;0;0;0;0;0;0;0;0]; 
                array(l+1,1)=1; 
                str3=int2str(l); 
                fnamestr=strcat(str1,str2,str3,'.bmp'); 

str1,str2,str3 یکان، دهگان و صدگان اسم عکس هستند که اسم عکس با یکان آن برابرا است.  
                fname=imread(fnamestr); 
                fname2bw=im2bw(fname); 

 تبدیل عکس به باینري
                inputvector=getfeature(fname2bw); 

مورد نظر) عدد(استخراج ویژگی از عکس  
                P(:,i+1)=inputvector; 

 ویژگی استخراج شده
                T(:,i+1)=array; 

.که نشانگر کالس اهداف است 10یک متغیر به طول   
                i=i+1; 
  
            end 
        end 
    end 
    for nnn=1:4 

شبکه مورد نظر 4آموزش   
        switch nnn 
            case 1 
                net=newrb(P,T); 
%                 [net,tr] = train(net,P,T); 
%                 plotperform(tr); 
  
            case 2 
                net = newff(P,T); 
            case 3 
                net = newpnn(P,T); %.85 
            case 4 
                net = newgrnn(P,T);  %0.84 
%             case 5 
%                 net =newrbe(P,T); 
        end 
        %   net.trainParam.show=10; 
        %   [net,tr] = train(net,P,T); 
        %   plotperform(tr); 



        %   outputs = net(P); 
        %   errors = outputs - T; 
        %   perf = perform(net,outputs,T) 
        % 
  
        right=0; 
        wrong=0; 
        test=0; 

 تست باقیمانده اعداد توسط شبکه آموزش دیده :
        for j=0:4 
            str1=int2str(j); 
            for k=0:9 
                str2=int2str(k); 
                for l=0:9 
                    str3=int2str(l); 
                    if 
str2num([str1,str2,str3])>train_number(tt) 

str1,str2,str3 یکان، دهگان و صدگان اسم عکس هستند که اسم عکس با یکان آن برابرا است.  
testfnamestr=strcat(str1,str2,str3,'.bmp'); 

                        testfname=imread(testfnamestr); 
                        testfname2bw=im2bw(testfname); 

 باینري کردن تست وکتور
                        testinvector=getfeature(testfname2bw); 

 استخراج ویژگی
                        v=sim(net,testinvector); 

 انجام عمل تست توسط شبکه
                        position=find(compet(v)==1); 

 استخراج لیبل تست
                        position=position-1; 
                        position=int2str(position); 

 مقایسه لیبل استخراج شده با یکان فایل مورد نظر
                        if position==str3 
                            right=right+1; 

 محاسبه تعداد صحیح ها
                        else 
                            wrong=wrong+1; 

 محاسبه تعداد غلط ها
 
                        end 
                        test=test+1; 
                    end 
                end 
            end 
            right/test*100 



            result(tt,nnn)=right/test*100; 
 درصد گیري  محاسبه صحیح  

        end 
    end 
end 
result=result'; 

 مشاهده خروجی ها 
  
    figure 
    col='rgbkm'; 
    for i=1:size(result,1) 
        hold on 
        plot(train_number,result(i,:),[col(i),'*-']) 
  
    end 
    ylabel('') 
    xlabel('Train samples') 
    title({'Recognition Rate'}) 

 
  

به تعداد  FFمشاهده می شود که شبکه قذب عملکرد بهتري نسبت به دیگر شبکه ها دارد و همچنین واضح است که شبکه 
شایان ذکر است که زیاد کردن تعداد داده هایآموزشی باعث پیچیده تر شدن مدل و  .مشاهدات بیشتري براي آموزش نیاز دارد

البته با بهبود روش استخراج ویژگی  . ی توان نتایج  این کار رادر برنامه دیدکاهش بایاس و افزایش واریانس خطا می شود که م
  .درجه درون شکل را پیدا کرد 30مثال تعداد دورانها یا زاویه هاي . یقینا می توان به نتایج بهتري دست یافت

  :تابع استخراج ویژگی
function[array64]=getfeature(input) 


