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BAB 1
PENDAHULUAN

Latar belakang masalah
Kemajuan teknologi membuat sebuah perangkat komputer memiliki kemampuan komputasi yang tinggi untuk meningkatkan kinerja dalam pengolahan data menjadi informasi. Namun hal ini tidak dapat diimbangi dengan kemampuan manusia memasukkan data secara manual ke dalam komputer agar dapat diolah lebih lanjut. Terkadang pula, kesulitan muncul terutama ketika menghadapi data-data yang menumpuk dan tidak dapat mengolahnya dikarenakan suatu hal antara lain data tersebut berupa file gambar (misalnya berekstensi .bmp atau bitmap) dan terpaksa harus diolah dengan mode gambar pula.
Hal yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mengimbangi kemajuan teknologi adalah dengan mengembangkan aplikasi yang dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk membantunya memasukkan data ke dalam komputer. Salah satu dari aplikasi tersebut adalah aplikasi untuk pengenalan pola angka yang berasal dari file gambar (*.bmp). 
Oleh karena itu dalam tugas akhir ini, dicoba untuk membangun aplikasi program yang dapat mengolah angka yang berasal dari file gambar (*.bmp). Disini digunakan pengolahan citra digital untuk mengolah tulisan dalam bentuk file gambar tersebut dan hasil dari pengolahan tersebut digunakan sebagai input dari Jaringan Saraf Tiruan dengan metode Hopfield Diskrit sebagai pengambil keputusan. 

Maksud penulisan
“Aplikasi Jaringan Saraf Tiruan Untuk Pengenalan Pola Angka Menggunakan Metode Hopfield Diskrit” adalah suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk mengenali objek pola angka dalam bentuk gambar melalui 2 tahap yaitu tahap pelatihan (training) dan tahap pendeteksian (testing).
Objek pola angka yang akan dimasukkan (input) berupa gambar berekstensi bitmap (*.bmp) dengan ukuran piksel 12x16, yaitu angka 0 sampai angka 9. Kemudian setelah diberi derau, diharapkan akan tetap menghasilkan keluaran (output) angka 0 sampai angka 9 beserta parameter hasil uji pola. 
Sedangkan metode Jaringan Saraf Tiruan yang digunakan untuk pengenalan pola angka adalah Hopfield Diskrit. 
 
Tujuan penulisan
Tujuan dibangunnya Aplikasi Jaringan Saraf Tiruan Untuk Pengenalan Pola Angka Menggunakan Metode Hopfield Diskrit adalah sebagai berikut :
	Memahami dan menerapkan algoritma Jaringan Saraf Tiruan untuk pengenalan pola angka metode Hopfield Diskrit.

Merancang perangkat lunak pengenalan pola angka untuk menguji tingkat keakuratan pola setelah diberi derau (noise).
	Mengembangkan bidang aplikasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) khususnya Jaringan Saraf Tiruan (Artificial Neural Network).

Pokok permasalahan
Yang menjadi pokok permasalahan dalam pembuatan aplikasi ini adalah bagaimana komputer dapat mengenali sebuah pola angka yang inputnya berupa gambar berekstensi bitmap (*.bmp) angka 0 sampai angka 9, sedangkan proses pengenalannya menggunakan Jaringan Saraf Tiruan yang metode pembelajarannya yaitu Hopfield Diskrit.

Batasan masalah
Dalam melaksanakan suatu penelitian diperlukan adanya batasan-batasan agar ruang lingkup penelitian tidak meluas, maka permasalahan dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :
Input pola berupa gambar bitmap (file bmp) angka, yang terdiri dari 2 bit yaitu hitam dan putih dengan ukuran piksel 12 x 16. 
Font Input pola angka yang di gunakan adalah Arial, dengan font style Black dan berukuran 16.
Input pola angka hanya berupa bilangan bulat, yaitu angka 0 sampai angka 9.
	Pola-pola angka yang hampir mirip tidak akan dikelompokkan dalam satu file bobot koneksi. Hal ini untuk mempertahankan “kestabilan” jaringan.
	Matrik masukan (input) dan keluaran (output) telah ditetapkan sebesar 12x16 dan tidak dapat diubah-ubah.







