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3  MODEL PENGENALAN TULISAN TANGAN SECARA ONLINE    Mawaddah Harahap1, Dr. Erna Budhiarti Nababan, M. IT2 Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi1, Dosen Magister (S2) Teknik Informatika Universitas Sumatera Utara2 Universitas Sumatera Utara Medan, Indonesia 1Mawaddah1012@gmail.com 2ernastp@yahoo.com  Abstrak—Pada umumnya, untuk mengidentifikasi tanda tangan masih dilakukan secara manual yaitu dengan mencocokkan tanda tangan pada waktu transaksi dengan tanda tangan yang sah. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu menganalisa karakteristik tanda tangan sehingga mempermudah dalam mengidentifikasi tanda tangan seseorang. Dalam penelitian metode JST Kohonen SOM dan Modified Direction Feature (MDF) untuk pengelanan citra tanda tangan dimana akusisi data citra tanda tangan untuk pelatihan (training) dan pengujian (testing) dengan rasio 75:25. Untuk data pelatihan digunakan sebanyak 500 tanda tangan yang berasal 100 responden, dimana setiap responden diambil 5 tanda   tangan. Sementara   untuk kebutuhan   pengujian,   citra   tanda tangan yang akan digunakan sebanyak  300  tanda  tangan  yang  juga  berasal  dari  100  responden  tersebut  dengan  asumsi  setiap responden diambil 3 tanda tangan. Dari hasil pengujian pengenalan citra tanda tangan tingkat keberhasilan pengenalan dengan metode JST Kohonen SOM 74% dengan ukuran citra 4x4, sedangkan metode MDF tingkat akurasi keberhasilan 56% dengan ukuran normalisasi 4x4 dan jumlah transisi 4 dengan tidak ada pembagian citra menjadi beberapa bagian.   Kata kunci : SOM, Kohonen, MDF, Tanda Tangan, Citra  I.   PENDAHULUAN   Saat ini, tanda tangan banyak digunakan sebagai sistem identifikasi untuk mengenali seseorang. Pada umumnya, untuk mengidentifikasi tanda tangan masih dilakukan secara manual yaitu dengan mencocokkan tanda tangan pada waktu transaksi dengan tanda tangan yang sah. Tekstur citra tanda tangan yang unik pada setiap orang dapat dianalisis untuk diidentifikasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu menganalisa karakteristik tanda tangan sehingga mempermudah dalam mengidentifikasi tanda tangan seseorang. Terdapat beberapa hasil penelitian yang dapat digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi tanda tangan seseorang, salah satunya adalah jaringan saraf tiruan.  Pada dasarnya pengenalan tulisan tangan secara online, sistem menerima nilai koordinat  (x,y) dari pena elektronik pada saat pena tersebut dituliskan pada tablet digital. Namun metode   yang   digunakan untuk klasifikasi juga merupakan faktor yang penting guna memperoleh tingkat akurasi yang lebih baik. Sehingga pada penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana proses dan besar perbedaan waktu yang diperlukan untuk proses pembelajaran, kecepatan dan ketepatan proses identifikasi serta kemampuan banyaknya data yang dapat dikenali berdasarkan perubahan bobot masukan terhadap pelatihan dan pengenalan citra tanda tangan?   I.1. RUMUSAN MASALAH   Bagaimana proses dan besar perbedaan waktu yang diperlukan untuk proses pembelajaran, kecepatan dan ketepatan proses identifikasi serta kemampuan banyaknya data yang dapat dikenali berdasarkan perubahan bobot masukan terhadap pelatihan dan pengenalan citra tanda tangan?    I.2. TUJUAN PENELITIAN   Tujuan dari Penelitian adalah untuk membuat sebuah model pengenalan tanda tangan secara online dengan membandingkan kelebihan dan kekurangan metode Kohonen SOM dan Modified Direction Feature (MDF) dalam pengenalan pola tanda tangan dalam bentuk tanda tangan yaitu waktu yang diperlukan untuk proses pembelajaran, kecepatan dan ketepatan proses identifikasi serta kemampuan banyaknya data yang dapat dikenali. 



4   I.3. MANFAAT PENELITIAN  Manfaat dari penelitian diperkirakan sebagai berikut: a.   Diharapkan dapat  bermanfaat bagi  penelitian  selanjutnya  tentang  pengenalan tanda  tangan  secara online. b.    Diharapkan dapat  memberikan sumbangan pengetahuan yang  berkaitan dengan  pengenalan tanda tangan secara online.  II.  TINJAUAN PUSTAKA  II.1. Jaringan Syaraf Tiruan (JST)   Jaringan Syaraf Tiruan (JST) adalah sebuah sistem pengolahan informasi yang karakteristik kinerjanya menyerupai jaringan saraf biologis (Srikusumadesi,2003). Jaringan syaraf merupakan representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba mensimulasikan proses pemebelajaran otak manusia tersebut. Istilah buatan digunakan  karena  jaringan  saraf diimplementasikan  dengan  menggunakan  program  komputer  yang  mampu menyelesaikan sejumlah proses perhitungan selama proses pembelajaran (Kristanto, 2004).  II.2 Metode Kohonen SOM  SOM digunakan untuk clustering data tanpa mengetahui kelas keanggotaan dari data yang diinput. SOM dapat digunakan untuk mendeteksi fitur yang melekat untuk masalah ini disebut dengan SOFM, Self-Organizing Feature Map.  Topologi   pemetaan dari dimensi ruang tinggi untuk memetakan unit. Peta unit, atau neuron, biasanya membentuk kisi dua dimensi dan dengan demikian pemetaan adalah pemetaan dari ruang dimensi tinggi ke pesawat. Properti topologi   berarti bahwa pemetaan mempertahankan jarak relatif antara titik-titik. Poin yang yang dekat satu sama lain di ruang input dipetakan ke dekat unit peta dalam SOM.   II.3. Kohonen Neural Network  Kohonen Neural Network atau Kohonen Self Organizing Network merupakan analogi sederhana dari cara kerja otak manusia dalam mengelompokan   informasi. Penelitian menunjukan bahwa kulit otak manusia terbagi  ke  dalam bagian-bagian  yang  berbeda,  masingmasing  merespon  fungsi-fungsi  khusus.  Sel-sel  saraf mengelompokandirinya sendiri sesuai dengan informasi yang diterima.   Pengelompokan   seperti   ini   disebut unsupervised   learning   (Kusumadewi,2003).   Kohonen Neural network   (KNN)   adalah   neural   network berdasarkan kompetisi yang terdiri dari 2 lapisan, lapisan masukan dan lapisan keluaran. Keluaran pada KNN berjumlah sama dengan jumlah pola  yang  membentuk  neuron  keluaran,  dan hanya  satu  neuron  keluaran yang menjadi pemenang.  Metode pembelajaran adalah proses latihan mengenali data atau pola tertentu dan menyimpan pengetahuan atau informasi yang didapat ke dalam bobot-bobot  (Heaton, 2005). Proses pembelajaran dilakukan melalui beberapa epoh  (jangkauan  waktu)   sampai  kesalahan  dari Kohonen  Neural network  di bawah level yang ditentukan atau batas epoh terlewati.  Proses  pembelajaran  Kohonen  Neural  network  bersifat    kompetitif    atau    bersaing.  Untuk  setiap pelatihan terdapat satu neuron keluaran dalam kondisi  firing(neuron keluaran yang bernilai paling besar). Bobot yang terkoneksi pada neuron   keluaran   tersebut   akan disesuaikan sehingga nilainya lebih kuat pada latihan berikutnya.   II. 4. Modified Direction Feature (MDF)  Modified Direction Feature (MDF) merupakan salah satu metode ekstraksi feature yang sesuai digunakan untuk mengekstrak fitur pada penelitian ini (Liu, 2009). Ekstraksi fitur pada metode Modified Direction Feature (MDF) merupakan teknik hasil pengembangan dari metode Direction Feature (DF).  Teknik  ini  menggabungkan  antara  teknik  Direction  Feature  (DF)  dan  Transition  Feature  (TF).  Modified Direction Feature (MDF) akan menghasilkan vektor ciri dengan pedoman arah horizontal dan vertikal, kemudian melakukan penggabungan untuk  menghasilkan vektor ciri  yang spesifik, selanjutnya dilakukan perhitungan klasifikasi dengan menggunakan metode Euclidean Distance untuk mengenali tanda tangan.  Modified direction Feature (MDF) merupakan teknik hasil pengembangan dari metode Direction Feature (DF) (Bagus, 2007).. Teknik ini menggabungkan antara teknik Direction Feature (DF) dan Transition Feature 



5  (TF). Direction Feature (DF) adalah pencarian nilai feature berdasarkan label arah dari sebuah piksel. Pada metode ini setiap piksel foreground pada gambar memiliki arah tersendiri dimana arah yang digunakan terdiri dari 4 arah dan masing -masing arah diberikan nilai atau label yang berbeda.  III. METODE PENELITIAN   Secara umum terdapat beberapa tahapan yang digunakan dalam penelitian ini, seperti gambar 3.1       Tahap cropping bertujuan untuk mengambil citra tanda tangan sesuai berdasarkan batas piksel hitam terkiri (xmin), terkanan (xmax), teratas (ymin), dan terbawah (ymax) dari citra tanda tangan tersebut. Berikut contoh hasil cropping pada citra tanda tangan.    Gambar 3.3 Citra tanda tangan yang melalui proses cropping  Tahap  Scalling  bertujuan  untuk  mengembalikan  citra  tanda  tangan  yang  telah  melalui  proses cropping ke dalam ukuran 16 x 16 piksel, sehingga ukuran dari setiap citra tanda tangan menjadi seragam.      Gambar 3.4. Citra tanda tangan yang telah melalui tahap scalling   Pada proses e k s t r a k s i  c i r i  ( feature extraction), sistem akan mencari ciri-ciri khusus dari tanda tangan, dengan membuat membagi citra tanda tangan yang telah melalui tahap pre- processing ke dalam kotak- kotak kecil, yang masing-masing yang berukuran 16 x 16 piksel yang memiliki nilai keabuan. Nilai keabuan yang menyusun citra tanda tangan ini yang nantinya mencirikan sebuah tanda tangan. Nilai keabuan masing- masing kotak merupakan  perbandingan  jumlah  piksel  putih  terhadap  jumlah  seluruh  piksel  dalam kotak tersebut.   Gambar 3.5 Citra tanda tangan setelah melalui Feature Extraction   III.2. Proses Metode Kohonen SOM  a.    Arsitektur Jaringan Kohonen SOM Arsitektur Kohonen SOM terdiri dari 1 lapisan input dan 1 lapisan output. Setiap unit pada lapisan input dihubungkan dengan semua unit di lapisan output dengan suatu bobot keterhubungan wij, seperti gambar 3.6 dibawah ini.



6  ii   Gambar 3.6 Arsitektur Kohonen SOM  b.    Proses Pembelajaran Kohonen SOM Proses pembelajaran   menurun secara lambat. Kohonen menunjukkan bahwa fungsi linear cocok digunakan sebagai fungsi penurunan laju pembelajaran. Selama proses pembelajaran (clustering) jarak tetangga yang digunakan juga menurun. Nilai bobot wij ditentukan secara random. a) Algoritma Pembelajaran Langkah 0 :  - Inisialisasi bobot wij. - Set parameter topological neighborhood - Set parameter laju pembelajaran . Langkah 1 :  Jika syarat berhenti tidak dipenuhi (Salah), Kerjakan langkah 2 – 8 Langkah 2 : Untuk setiap input vektor x , kerjakan langkah 3 – 5 Langkah 3 : Untuk setiap indeks j, hitung nilai : D j    wij  x 2i Langkah 4 : Cari unit pemenang (indeks J), yaitu unit yang memiliki D(j) minimum. Langkah 5 : Hitung semua nilai wij (baru) dengan nilai j dari langkah 4.w (baru )  w lama    x  w lama ij                                 ij i            ijLangkah 6 : Ubah (update) nilai laju pembelajaran. Langkah 7 : Kurangi jarak tetangga (R). Langkah 8 : Periksa syarat berhenti  c.    Proses Pengenalan Kohonen SOM  Proses pengenalan pola dengan menggunakan algoritma SOM dilakukan dengan menggunakan algoritma pengenalan SOM. Sama seperti algoritma neural network lainnya, algoritma pengenalan SOM merupakan bagian dari algoritma pembelajarannya. b) Algoritma Pengenalan  Langkah 0 :  Set nilai bobot wij.(ambil dari hasil pembelajaran) Langkah 1 :  Untuk setiap indeks j, hitung nilai :D j    wij  x 2i Langkah2 :       Cari unit pemenang (indeks J), yaitu unit yang memiliki D(j) minimum.  III.3. Proses Metode Modified Direction Feature(MDF)  Direction Feature (MDF)  merupakan teknik  hasil pengembangan dari  metode Direction Feature (DF). Teknik ini menggabungkan antara teknik Direction Feature (DF) dan Transition Feature (TF). Gambar 3.14 menunjukkan proses ekstraksi fitur dengan metode Modified Direction Feature. Berikut perincian proses metode MDF : a. Input citra hasil preprocessing b. Ganti nilai piksel foreground (objek) dengan nilai arah c. Hitung nilai TF dan DF d. Normalisasi nilai TF dan DF sesuai masing-masing arah e. Gabungkan nilai TF dan DF menjadi satu vektor



7  VI. SARAN     Gambar 4.1 Proses pemasukan citra tanda tangan Pada gambar diatas adalah tampilan aplikasi yang digunakan oleh pengguna untuk memasukkan data tanda tangan, setiap pengguna memasukkan 5 (lima) contoh tanda tangan. Dari contoh tanda tangan akan disimpan pada database kemudian akan dilakukan pelatihan.  Pada proses ini, pengambilan sampel  tanda tangan adalah sebanyak 300 buah sampel yang  diperoleh dari 100 orang  yang  berbeda  dimana dari tiap orang diambil 3 buah tanda tangan yang berbeda. Hasil dari ekstraksi ciri berupa nilai yang nantinya digunakan sebagai input pada metode jaringan saraf tiruan MDF dan kohonen. Data citra  tanda  tangan  yang  ditampilkan dari  6  tanda tangan  responden  dengan  masing-masing responden melakukan 5 kali tanda tangan. Data hasil citra tanda yang tersimpan dapat dilihat pada tabel 4.1   Tabel 4.1 Data Citra Tanda Tangan    Setelah data citra tanda tangan sudah disimpan, maka langkah selanjutnya adalah proses pelatihan. Citra tanda tangan yang akan dilatih sebelumnya harus dikonversi ke binary, dan telah didapat inisialisasi 2 input(x1 dan x2) dengan 1 target (t), maka tahap selanjutnya adalah melakukan training pada citra tanda tangan. Set nilai acak, dengan nilai threshold θ=0,5. Learning rate yang digunakan adalah α=0,2. Bobot awal yang dipilih w1=0,1dan w2=0,1. Maksimum Epoh=100, nilai error diperoleh dari nilai t-y. Pelatihan jaringan saraf tiruan ini berfungsi untuk mengajarkan pola-pola tulisan karakter yang ada sehingga diharapkan jaringan dapat mengenali pola-pola karakter baru yang diberikan. Langkah terakhir adalah bobot disimpan. Cara menyimpan bobot harus benar-benar teliti, bobot harus disimpan di tempat yang sama dan dengan nama yang sama. Kesalahan penyimpanan   bobot   akan   mengakibatkan   sistem   menggunakan   bobot   yang   tidak   tepat   (sistem   akan menggunakan bobot yang sudah tersimpan terlebih dahulu).  IV.2. Pelatihan Kohonen SOM  Setelah proses pembobotoan citra tanda tangan, maka proses selanjutnya adalah pelatihan citra tanda tangan   dengan   menggunakan   metode   Kohonen   SOM.   Proses   pelatihan   jaringan   saraf   tiruan   dengan menggunakan metode Kohonen SOM ini digunakan untuk mengajarkan pola-pola citra tanda tangan. Jumlah data citra tanda tangan yang dilatih sebanyak 500 citra tanda tangan yang bersumber dari 100 responden dengan 5 citra tanda tangan untuk setiap responden.  Pada awalnya untuk proses pelatihan dilakukan pencarian struktur dan parameter jaringan Kohonen yang optimal untuk kebutuhan pengenalan citra tanda tangan. Dengan didapatnya struktur yang optimal, maka diharapkan jaringan akan cepat belajar dan dapat mengenali citra dengan error yang minimum. Dalam pengujian struktur jaringan, dilakukan pencarian beberapa parameter yaitu: jumlah Kohonen map, nilai neighborhood, dan



8    alpha/learning rate, kemudian dicoba untuk mengenali citra tanda tangan dengan kehadiran variasi noise dan deformasi citra (pergeseran, perbesaran dan pengecilan citra).  Sumber data pelatihan untuk metode JST Kohonen SOM diperoleh dari hasil ekstrasi ciri citra tanda tangan yang sudah dikonversi ke biner. dimana setiap citra tanda tangan yang memiliki piksel berwarna hitam yang dipresentasikan dengan ”1” akan di konversi menjadi nilai. Kemudian setelah didapat jumlah piksel hitam pada region tersebut  maka  proses selanjutnya adalah membagi piksel tersebut (baris 1 kolom 4 dengan jumlah pixel hitam   keseluruhan   yaitu berjumlah 160. Sehingga ketika dibagikan antara 21   (jumlah   piksel hitam   pada region baris 1 kolom 4) /160 (jumlah pixel keseluruhan pada citra tanda tangan) maka akan menghasilkan 1.8609. Dan proses ini berlaku untuk untuk mencari nilai pada tiap region lainnya dengan nilai x1 dan x2, sehingga pada pelatihan JST kohonen ini menggunakan 2 (dua) input dan 1 (satu) output.  Berdasarkan data pelatihan pada tabel 4.2 citra tanda tangan dengan metode Kohonen SOM, maka dilakukan pelatihan jaringan dengan maksimum 10 epoh dan 100 epoh dimana hasil konversi citra x1 dan x2 akan dijadikan sebagai input, dari kedua input tersebut akan dicari nilai bobot baru untuk x1 dan x2 dengan dilakukan perhittungan jarak antara vektor input terhadap d(t) kemudian hasil perhitungan akan mengambil nilai minimum antara x1 dan x2. Pada gambar 4.3 berikut ini hasil klasifikasi pelatihan citra tanda tangan dari aplikasi yang diakses secara online.  Hasil pelatihan citra tanda tangan dengan menggunakan Metode Kohonen SOM, dimana nilai x1 dan x2 diperoleh dari hasil ektrasi ciri citra dimana ukuran citra 4x4 akan dikonversi menjadi 4x2. Hasil ekstrasi ciri citra ukuran 4x2 akan dijadikan nilai bobot awal. untuk learning rate digunakan rumus η(t) = 0.6; 1 <= t <= 4, η(t) = 0.5 η(1); 5 <= t <= 8, η(t) = 0.5 η(5); 9 <= t <= 12. Kemudian nilai bobot x1 dan bobot x2 akan diupdate dengan mencari nilai minimum perhitungan nilai x1 dan x2.   IV.3.     Hasil Pelatihan Modified Direction Feature (MDF)  Hasil pelatihan dengan metode Modified Direction Feature (MDF), dimana dalam pelatihan ini sebuah citra tanda tangan nilai bobot arah akan dijadikan sebagai input, kemudian di hitung nilai TF dan DF, setelah dapat akan ditampilkan hasil normalisai TF dan DF untuk mencari nilai vektor, pada aplikasi juga ditampilkan waktu yang digunakan untuk proses pelatihan citra tanda tangan. Pada Tabel 4.4 berikut ini hasil keseluruhan data pelatihan citra tanda tangan dengan metode MDF.  Hasil pelatihan citra tanda tangan metode MDF dimana sebuah citra tanda tangan yang akan dilatih dicari nilai bobot arah berdasarkan hasil ekstrasi ciri citra tanda tangan dan akan dijadikan input untuk mendapatkan  nilai  vektor  citra  tanda  tangan,  berdasarkan    nilai  bobot  arah  akan  dicari  nilai  transisi  TF (Transition Feature) dan DF (Direction Feature). Nilai pada TF didapat dari pembagian antara posisi transisi dengan panjang ataupun lebar dari suatu gambar. Nilai TF ini akan diambil dari 4 arah yaitu kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, dan bawah ke atas. Nilai transisi dari masing-masing arah akan selalu berkisar antara 0-1 dimana nilainya selalu menurun. Jumlah transisi yang diambil dari setiap arah tidaklah sembarangan, hal ini tergantung dari jumlah transisi maksimal yang ditetapkan. Apabila terdapat transisi lebih dari jumlah maksimal transisi maka transisi tersebut tidak akan dihitung. Namun apabila jumlah transisi yang ditemukan kurang dari jumlah maksimal maka nilai transisi yang diberikan adalah 0.  DF ini diambil dari pembagian label arah pada posisi ditemukan transisi dengan nilai pembagi. Pada penelitian ini nilai pembagi yang digunakan adalah 10 seperti yang tercantum dalam referensi. Apabila jumlah transisi yang ditemukan kurang dari jumlah transisi yang digunakan maka DF sisanya diberikan nilai 0. Setelah semua nilai DF dan TF dari 4 arah dicari maka akan dilanjutkan dengan melakukan normalisasi vektor ciri yang didapat pada setiap arah pencarian yang semula dengan dimensi jumlah_transisi x panjang_image atau jumlah_transisi x lebar_image menjadi jumlah_transisi x 5 untuk semua arah pencarian. Normalisasi dilakukan dengan merata-ratakan nilai vektor ciri.   IV.4. Hasil Pelatihan Citra Tanda tangan Kohonen dan MDF  perbedaan waktu pelatihan antara metode Kohonen SOM dan MDF, untuk lebih jelas perbedanaan waktu pelatihan yang digunakan kedua metode tersebut dapat dilihat pada bentuk grafik (Lampiran).



9    Tampilan grafik perbandingan hasil pelatihan citra tanda metode Kohonen SOM dan MDF, pada grafik diatas angka 0-1 adalah batasan wakti pelatihan yang digunakan kedua metode dan 1-100 adalah jumlah data citra tanda tangan yang dilatih pada kedua metode, dari hasil grafik tersebut diatas terdapat beberapa perbedaan waktu pelatihan yang digunakan pada kedua metode dimana grafik warna biru adalah hasil metode Kohonen SOM dan grafik warna merah waktu yang digunakan metode MDF untuk pelatihan 100 citra tanda tangan.   IV.5. Pengujian Citra Tanda Tangan Kohonen SOM  Pengujian citra tanda tangan metode JST Kohonen SOM dengan jumlah data yang ditampilkan 10 responden dimana data citra tanda tangan yang di uji menggunakan 350 citra tanda tangan yang diambil dari 100 responden. Setiap respoden diambil 3 tanda tangan untuk pengujian, Hasil dari ekstraksi ciri berupa nilai yang nantinya digunakan sebagai input pada metode jaringan saraf tiruan kohonen.  Pada proses pungujian tanda tangan  menggunakan jaringan saraf   tiruan   kohonen ini, akan diuji beberapa kategori pengujian. Tujuan dari proses pegujian ini agar mengetahui seberapa jauh sistem dapat bekerja dan menghasilkan   pengenalan yang baik bagi pola tanda tangan. Dan pengujian ini juga diharapkan sebagai pembanding bagi pengenalan tanda tangan menggunakan jaringan saraf tiruan MDF, yang nantinya digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan mana yang   lebih   baik   digunakan   untuk pengenalan pola tanda tangan. Proses pengujian citra tanda tangan secara online.     Gambar 4.2 Pengujian tanda tangan secara online metode Kohonen SOM  Pada gambar 4.2  merupakan tampilan aplikasi proses pengujian citra tanda tangan yang secara online, dimana responden memasukkan citra tanda tangan pada kotak yang sudah disediakan yang dilengkapi dengan fasilitas pen dimana kursor mouse yang akan rubah tampilan menjadi bentuk pen untuk membuat tanda tangan, kemudian aplikasi akan melakukan proses pengujian untuk mengidentifikasi pemilik citra tanda tangan. Hasil pengujian citra tandan tangan metode Kohonen SOM terdapat pada lampiran.  Pengujian untuk citra tanda tangan menggunakan  jaringan  saraf  tiruan  kohonen dengan nilai  learning rate  sebesar  0.6  dan  interasi  100 dimana  hasil  yang  didapatkan tidak begitu baik. Melalui tabel pengujian diatas menggunakan jaringan saraf tiruan kohonen dapat disimpulkan dari percobaan pengujian pertama dengan menggunakan jaringan saraf tiruan kohonen dihasilkan tingkat keberhasilan dalam mengenali pola tanda tangan adalah sebesar 75.40%   IV.6. Pengujian Citra Tanda tangan MDF  Hasil pengujian pengenalan citra tanda tangan dengan menggunakan metode MDF dimana data hasil pengujian yang ditampilkan 10 data dari 350 citra tanda tangan. Pengujian citra tanda tangan dilakukan dengan



10    ukuran normalisasi 4x4 dengan pengambilan nilai transnsisi sebanyak 4. Pada gambar 4.3 dapat dilihat proses pengujian citra tanda tangan pada aplikasi secara online.    Gambar 4.3 Pengujian tanda tangan secara online dengan metode MDF  Pada gambar 4.3 di atas merupakan proses pengujian tanda tangan secara online dimana tahapannya sama dengan proses pengujian metode Kohonen SOM. Perbedaan dalam aplikasi ini hanya proses pengenalan dan hasil akurasi tingkat keberhasilan juga terdapat perbedaan, dari hasil perbedaan hasil akurasi tingkat keberhasilan dan waktu akan dijadikan sebagai perbandingan dari kedua metode.  Hasil pengujian citra tanda tangan dengan metode MDF dimana jumlah transisi yang digunakan adalah 4. Semakin besar transisi maka akan menambah vektor ciri namun apabila transisi dari pola lebih kecil daripada nilai maksimal transisi maka akan menambah jumlah vektor ciri tanpa menambah keunikan pola yang dihasilkan oleh MDF. Berdasarkan hasil dari tabel pengujian dengan metode MDF dihasilkan tingkat keberhasilan pengenalan citra tanda tangan sebesar 58.19%   IV.4. Perbandingan Pengujian Citra Tanda Tangan Kohonen dan MDF  Hasil perbandingan metode Kohonen SOM dengan metode MDF hasil pengujian pengenalan citra tanda tangan yang diuji. Hasil perbandingan akan dikelompokkan berdasarkan Akurasi pengenalan dan waktu uji pengenalan citra tanda tangan dalam bentuk tabel dan bentuk grafik.       IV.7.1   Hasil Perbandingan berdasarkan Akurasi  Hasil perbandingan kedua metode Kohonen SOM dan MDF   berdasarkan akurasi pengenalan citra tanda tangan. Rangkuman hasil dapat dilihat pada lampiran.  Pada tabel terdapat perbedaan nilai akurasi pengenalan citra tanda tangan antara metode Kohonen SOM dan metode MDF. untuk lebih jelas perbedaan hasil kedua metode tersebut dapat dilihat pada grafik(Terlampir).  Pada grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil pengenalan kedua metode, yaitu metode Kohonen SOM dan MDF. angka 1-92 merupakan nilai akurasi yang digunakan kedua metode untuk pengenalan citra, sedangkan data yang ditujiakan dina, agus, salman, nining, yudi, dewi dan haris merupakan nama pemilik tanda tangan, sedangkan grafik warna biru untuk hasil pengenalan metode Kohonen SOM dan warna merah hasil akurasi metode MDF.
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