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Použité symboly a výrazy
λ

∇E

µ

ℜn

η
ρ

a•b
Adaptace
Aktivace
ART
Autoasociace
Backpropagation
BAM
c
CLN
Člen

Bezrozměrný koeficient použitý při učení perceptronu.
Gradient chyby učení (Backpropagation).
Momentum- obvykle v intervalu 0-1, ovlivňující rychlost učení
N rozměrný Euklidovský prostor.
Parametr učení - obvykle v intervalu 0-1, ovlivňující rychlost učení.
Práh rozhodování v ART síti.

Součin a t b .
Proces, při kterém se přepočítávají váhy sítě.
Proces, při kterém se transformuje vstupní vektor na výstupní.
Adaptivní rezonanční síť.
Schopnost vybavit si originální "obraz" z poškozeného.
Algoritmus učení pro vícevrstvé sítě s učitelem.
Heteroasociativní síť.
Koeficient při učení perceptronu.
Síť se soutěživými neurony.
Prvek třídy.
e
Eulerovo číslo - 2,7…
Epocha
Jeden průchod trénovací množinou při učení.
Genetický algoritmus
Algoritmus, využívající principů biologické genetiky (kap. 5).
Globální odchylka
Suma lokálních odchylek za jednu epochu.
Heteroasociace
Schopnost vybavit si příbuzný obraz na základě obrazu vstupního.
Chromozóm
Řetězec skládající se z genů (kap. 5).
Lokální odchylka
Rozdíl mezi vypočteným výstupním a požadovaným vektorem.
MSE, RMS,REL_RMS I a II, MRE
Chyby testovací a trénovací (6.15).
ND
N dimensionální prostor.
Neuron
Základní jednotka neuronové sítě.
PC
Personal Computer - osobní počítač.
Perceptron
První neuronová síť.
Predikce
Předpovídání.
Přenosová funkce
Funkce, transformující vstup neuronu na výstup.
Funkce podobnosti v ART síti.
s1, s6
Separabilita
Rozdělitelnost dvou tříd hranicí.
Šum
Stochastický signál.
Topologie
Celková konfigurace sítě, zahrnující počet vrstev a spojů.
Trénovací množina
N-tice vektorů, popisující daný problém.
Třída
Množina jedinců se společnou vlastností.
Váha (W)
Bezrozměrné číslo ohodnocující každý vstup do neuronu.
Vstupní vektor (x)
Množina hodnot vstupujících do neuronové sítě.
Výstupní vektor (y)
Množina hodnot vystupujících z neuronové sítě
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1. Úvod

1.1 Historie neuronových sítí
Historie vzniku a stále pokračujícího vývoje neuronových sítí spadá do první poloviny 20. století,
kdy

byla

publikována

první

práce

o

neuronech

a

jejich

modelech

Američanem

W. S. McCullochem. Ve 40. letech tohoto století pak se svým studentem W. Pittsem vypracoval
model neuronu, který je prakticky používán dodnes (Obr.1.1-1). Na základě těchto výsledků
v roce 1958 F. Rosenblatt vytvořil první funkční perceptronovou síť, která měla jeden velký
nedostatek a to ten, že byla schopna řešit pouze problémy, které byly lineárně separabilní. Tohoto
faktu „využil“ Rosenblattův bývalý
spolužák M. Minsky spolu s S.

1
0,5

n

∑ x w +φ
i =1

i

i

0
-1

0

1

Papertem

Výstup z
neuronu

k publikování

„Perceptron“

-0,5
-1

upozorňovala

(1969),
na

Rosenblattovy
k dobrému

Obr. 1.1-1 Model neuronu z 40. let

tuto

sítě.

knihy
která
slabost

Vzhledem

matematickému

zpracování knihy a známosti obou
autorů, opadl zájem o neuronové sítě poměrně rychle prakticky až na nulu a v tomto stavu setrval
od konce 60. let do poloviny 80. let. Jen díky několika průkopníkům, kteří se nedali odradit,
vděčíme za to, že v polovině 80. let došlo k renesanci neuronových sítí, jejichž význam a užití
stoupá každým dnem. V těchto letech vznikla práce D. Rumelharta, G. Hintona a R. Wiliamse
„Learning Internal Representation by Error Propagation“, která pojednává o vícevrstvých sítích,
které jsou schopny řešit i problémy, jenž nejsou lineárně separabilní. V 80. letech vznikají i další
typy sítí jako Hopfieldova síť, Kohonenova síť a Grossbergova ART síť. Význam a uplatnění
neuronových sítí nabývá stále většího významu podobně jako PC v 80. letech.
Rozdíl mezi klasickým počítačem a neuronovou sítí je ten, že při používání klasického PC
musíme vytvořit program, který řeší daný problém. Do tohoto programu obvykle zahrneme ve
formě podmínek a rozhodovacích instrukcí veškeré dostupné informace. Co se však stane, jestliže
je náš program postaven před problém, který patří do třídy známých problémů, ale je dost
odlišný? Obvykle je buď ignorován, nebo v lepším případě je obsluha jen upozorněna, že se
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vyskytl neznámý případ, který byl odložen bokem. V takovém případě musí opět nastoupit
programátor a program upravit.
Co se však stane, použijeme-li neuronovou síť? Nemusíme vymýšlet žádný algoritmus a v
případě vhodné konfigurace a dobrého učení naše neuronová síť zareaguje správným způsobem a
novou informaci zařadí s velkou pravděpodobností do správné třídy. Není potřeba žádné úpravy
sítě. Samozřejmě, že nic na světě není neměnné, takže jak vzrůstá počet nových informací, je
pravděpodobné, že nám vzniknou i nové třídy informací, na které se naše síť musí doučit a
případně pozměnit i konfiguraci. Ale to se dá obejít bez přítomnosti člověka, jak si později
ukážeme.
Pro lepší pochopení uvedu příklad. Představte si, že jsou dva programátoři, kteří se neznají a oba
dva dostanou stejný úkol. Musí udělat algoritmus, který má umět rozlišit podle vstupních
informací, do jaké třídy patří daný dopravní prostředek. Kolo do třídy kol, auto do třídy aut,
letadlo do třídy letadel, atd. Klasický programátor to bude asi řešit tak, že vytvoří kriteriální filtry
typu "jestliže objekt má dvě kola, řetězový převod na zadní kolo, řídítka, sedátko pro jednu
osobu, atd. pak jej zařaď do třídy kol" a totéž udělá pro všechny možné třídy. Samozřejmě, že
chytřejší programátor bude popis dělat v proporcích a ne absolutních rozměrech z jednoduchého
důvodu - i malé dětské kolo je kolo.
Co se však stane, jestliže má jeho program vyhodnotit kolo z minulého století (obří přední kolo s
maličkým vzadu a navíc bez převodu - šlapky byly přímo na předním kole), nebo má zařadit
trojkolku či nový futuristický model kola? Pravděpodobně ho vyřadí a v lepším případě dá vědět
obsluze, že došlo k vyřazení neznámého případu - programátor musí udělat úpravu. To stojí čas a
peníze. A navíc jak tvrdí Murphyho zákony, pokud odstraňujeme chybu v programu, obvykle se
dopustíme dalších dvou. To však neplatí v případě neuronové sítě. Ta by s velkou
pravděpodobností provedla správné vyhodnocení - zařadila by nový objekt (kolo) do správné
třídy.
Několik důležitých rozdílů mezi klasickým PC a neuronovou sítí je uvedeno v tabulce 1.1-1.
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Neuronová síť
Je učena nastavováním vah,
prahů a struktury
Paměťové a výkonné prvky
jsou uspořádány spolu
Paralelismus
Tolerují odchylky od
originálních informací
Samoorganizace během
učení

Počítač
Je programován instrukcemi,
(if, then, go to,...)
Proces a paměť pro něj jsou
separovány
Sekvenčnost
Netolerují odchylky
Neměnnost programu

Tabulka 1.1-1 - Rozdíl mezi PC a NS

Využití neuronových sítí je opravdu široké a nabývá čím dál tím více na významu. Lze je použít
například na :
- identifikaci radarových či sonarových signálů
- predikci chování
- klasifikaci
- optimalizaci
- filtraci
a v mnoha dalších úkolech.

1.2 Biologická podobnost
Věta 1.2-1 O generalizaci neuronových sítí.
Schopnost neuronových sítí generalizovat, plyne z jejich vlastní topologie. Neuronová síť je
spojení velkého počtu jednoduchých jednotek a právě tento velký počet jejich vzájemných
spojů jim dává tuto vlastnost.
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Samozřejmě, že technické neuronové sítě jsou jen velmi hrubou a přibližnou napodobeninou
základních topologií vyskytujících se v lidském mozku, což znamená, že ještě dlouho nebudeme
schopni vytvořit něco, co by bylo podobné poručíku Datovi ze seriálu Star Trek, či Terminátoru a
pod. Jen pro srovnání - v mozku člověka je asi 1013-15 neuronů nemluvě o jejich spojeních.
Údajně každý den odumře asi 10 000 neuronů, což celkem za průměrný život člověka činí asi
0.00025 % celkového počtu. Každý neuron má v průměru 6000 somatických a dendritických
spojení pokrývajících asi 40 % jeho plochy.
Pokud bychom si chtěli simulovat
Biologický neuron

Umìlý neuron

Axon

činnost mozku co se týče spojení
pomocí lidí (člověk=neuron), pak by

Výstup

každý člověk na této planetě musel
Soma

=

hovořit zároveň osmnácti telefony !
Neuron

Nemusím podotýkat, že v každém
telefonu na jiné téma. Navíc nevíme

Synapse

Dendridy

jestli některé části mozku jevící se jako
Vstupy

"síť" nemají vyšší funkci, která nám
zůstává zatím skryta. To bychom se

Obr. 1.2-1 Schématická podobnost technického a biologického
mohli
neuronu.

při snaze napodobit mozek

dostat do role domorodých obyvatel
jednoho tichomořského ostrova, kteří se snažili přivolat a napodobit americké vojáky po druhé
světové válce tím, že vyrobili bambusová letadla. Pravda je, že tvarem to byla letadla a dokonce i
s vrtulí, ale to bylo asi tak vše. Napodobili jen formu, nikoliv funkci. Technický neuron byl
odvozen z neuronu biologického (Obr. 1.2-1), který je ve skutečnosti mnohem složitější, než jeho
technický kolega. Posuďte sami.
Technický neuron je v podstatě jednoduchá jednotka, která ohodnotí-vynásobí všechny vstupy
jejich vahami (váhy se mění během učení - odtud plyne adaptace sítě) a takto získané hodnoty
sečte. Výslednou hodnotu dosadí do přenosové funkce neuronu (obecně vzato je to funkce, která
určuje, jaká odezva bude na vstupní podnět) a výstup této funkce je i výstupem z neuronu, který
slouží jako vstup do neuronů dalších. To je celý "zázrak".
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Biologický neuron je "trošku" složitější. V blokovém popisu se také skládá ze vstupů (dendritů),
těla (somatu) a výstupu (axonu). Jeho funkce a je však složitější. Každý neuron je pokryt
dvojvrstvou membránou z tzv. lipidů o tloušťce asi
20 nm. V této membráně jsou zapuštěny proteiny,
elektrický
přenos
presynaptická
membrána

postsynaptická
membrána

Na+ a K+

zakončení axonu

začátek dendridu

které mají funkci kanálu přenášející ionty. Přenos

chemický
přenos

iontů a jejich nerovnoměrné rozdělené na membráně
způsobuje výsledný potenciál asi 70 mV. Při otevření
kanálu dochází ke změně membránového potenciálu

elektrický
přenos

a vytvořená potenciálová vlna - vzruch se šíří po
dendritech přes tělo neuronu do axonu.
Podle toho, jak reaguje membrána na změnu

Obr. 1.2-2 Schéma synapse

potenciálu,

rozeznáváme

membránu

vodivou

(konduktivní) a nevodivou (transmisní). Vodivá membrána pokrývá axon, je tvořena myelinovou
pochvou s Ranvierovými zářezy, které dovolují šíření vzruchu vysokou přenosovou rychlostí - až
120 m/s. Její reakce na vzruch je elektrická. Nevodivá membrána pokrývá dendrity a tělo
neuronu a její reakce na vzruch je chemická a rychlost přenosu je mnohem nižší.
Každý neuron má svůj práh, což znamená, že odezva neuronu na vstupní podnět se objeví až po
překročení této hodnoty. Odezva se šíří po axonu opět ve formě potenciálové vlny. Vlastní výstup
(axon) je rozvětven a spojen se vstupy (dendrity) dalších neuronů pomocí "spojek" nazývaných
synapse (Obr.1.2-2).
Známe dva druhy přenosu na synapsích, a to elektrický (vývojově starší) a chemický (mladší,
dominující u savců). Synapse funguje jako ventil a to ve dvojím režimu - excitačním (budícím) a
inhibičním (tlumícím). Jaká bude odezva (excitace, inhibice) záleží na transmiterech (nosiči
informace - acetylcholin, glutamát (excitace), glycin a GABA (inhibice)), které se uvolní v
presynaptické části axonu. Bylo zjištěno, že transmitery, které působí krátkodobě jsou
zodpovědné za přenosovou funkci a transmitery, které působí dlouhodobě, jsou zodpovědné za
paměť. Pokud si promítneme odezvu neuronu na časovou osu, zjistíme, že potenciálové vlny
tvoří sled impulsů v rozmezí 250 - 1000 imp/s. Mezi impulsy je tzv. refrakterní perioda, což je
doba, po kterou je neuron necitlivý na vstupní podněty. Zkoumáním bylo zjištěno, že v případě
živých tvorů se výše uvedený přenos informace děje frekvenční modulací.
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Jak je vidět, funkce biologického neuronu je dost komplikovaná. To vedlo k zjednodušení v
technických aplikacích, jak uvidíme později.

1.3 Dělení sítí, základní pojmy
Věta 1.3-1 Typy sítí.
Všechny typy neuronových sítí jsou složeny ze stejných stavebních jednotek - neuronů.
Mohou obsahovat různé přenosové funkce, spojení mezi sebou a adaptivní - učící
algoritmus. To vše pak určuje o jakou síť se jedná.

Technické neuronové sítě (od tohoto bodu budeme mít na mysli jen technickou verzi) se dělí
podle několika kritérií.
Podle počtu vrstev :
•

jednou vrstvou (Hopfieldova síť, Kohonenova síť, ...)

•

více vrstvami. (ART síť, Perceptron, klasická vícevrstvá síť s algoritmem Backpropagation)

Podle typu algoritmu učení :
•

s učitelem (síť s algoritmem Backpropagation,...)

•

bez učitele (Hopfieldova síť,...)

Podle stylu učení na sítě s učením:
•

deterministickým (např. algoritmus Backpropagation)

•

stochastickým (náhodné nastavování vah)

To jsou nejpoužívanější typy dělení sítí, která si teď přiblížíme.

1.3.1 Podle počtu vrstev
Dělení podle počtu vrstev znamená, že rozlišujeme z kolika vrstev se daná síť skládá. Existují
sítě s jednou vrstvou, se dvěma, třemi a více vrstvami. Sítě s jednou či dvěma vrstvami bývají
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většinou speciální sítě jako např. Hopfieldova, Kohonenova či ART síť, které mají svůj speciální
učící algoritmus a topologii, zatímco pro sítě se třemi a více vrstvami se obvykle používá
klasická vícevrstvá síť s algoritmem Backpropagation. Pro topologii sítí platí obvykle pravidlo,
že každý neuron bývá spojen s každým neuronem ve vyšší vrstvě (Obr.1.5-1). Zvláštností je např.
Hopfieldova síť (jednovrstvá, Obr.2.2-1), ve které je spojen každý neuron se všemi ostatními.
Každý spoj je ohodnocen vahami, které mohou nabývat různých hodnot a vyjadřují, jaký význam
tento spoj má pro daný neuron. To ovšem neznamená, že spoj s malou vahou můžeme zanedbat,
protože nevíme, jaký vliv má tento vstup na celkovou činnost sítě.
1.3.2 Podle algoritmu učení
Podle algoritmu učení lze dělit sítě na učení s učitelem a bez učitele.

Učení s učitelem znamená, že se síť snaží přizpůsobit svou odezvu na vstupní informace tak, aby
se její momentální výstup co nejvíce podobal požadovanému originálu. Je to stejné, jako když
učíme dítě číst. Ukážeme mu písmeno (vstup) a vyslovíme ho např. "ááááá" (požadovaný výstup).
Pokud je dítě hodné a pozorné (pro toto není ekvivalent v problematice neuronových sítí), pak se
nás snaží napodobit - učí se. Učitelem zde není myšlen onen dotyčný dospělý, ale princip

předložení fonetického vzoru a vyžadování jeho zopakování. Dotyčný dospělý pouze zajišťuje
vykonávání těchto operací. Pokud bychom měli dostatečně hravé dítě ve vhodném věku a
počítač, který by byl vybaven vhodným programem na výuku řeči, pak může počítač alespoň
dočasně učitele nahradit.

Učení bez učitele je proces, ve kterém síť vychází z informací, které jsou obsaženy ve vstupních
vektorech. Je to stejné, jako když vám někdo vysype na jednu hromadu různé tvary jako
krychličky, pyramidky, kuličky, tyčinky a jejich zdeformované variace a dá Vám za úkol tuto
hromadu roztřídit na předem neurčený počet hromádek podle tvaru (v podstatě vzato je to
problém, kterému byla vystavena Popelka, která měla za úkol roztřídit hrách a popel - dvě třídy
smíchané dohromady; nutno říci, že macecha byla velice mírná, protože v opačném případě by
tam přimíchala mnohem více členů z různých tříd). Je to problém, který jste asi nikdy neřešili a
ke kterému nebylo řečeno, kolik hromádek a jakých typů máte udělat - nebyly stanoveny

"podmínky" učitele a tudíž se jedná o učení bez učitele. Průměrně inteligentní člověk začne
třídit hromadu na hromádky podle typu (podobnosti) tvaru, tzn. hromádku krychliček, kuliček,
atd... Pokud se vyskytne zdeformovaný tvar (např. krychlička se zdeformovanými stranami či
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useknutým rohem), pak jej pravděpodobně zařadí mezi krychličky. Pokud bude takhle
zdeformovaných krychliček více, určitě vytvoří třídu označenou jako "Zdeformované
krychličky". V případě že budou deformace příliš velké a tudíž se nebude dát rozpoznat, co je to
za tvar. Pak určitě bude vytvořena třída "Nerozeznatelné". Pokud se čtenáři nezdá příklad s
člověkem vhodný, opak je pravdou. Uvědomme si, že to co tvoří lidskou osobnost a její
schopnost tvořit, poznávat a klasifikovat není nic jiného než jeho mozek (opomineme-li otázky
okolo existence duše atd...). Mozek je velmi složitý neurosystém (přirovnat jej jen k neuronové
síti by bylo nevhodné asi tak jako přirovnat superpočítač Cray k mechanické kuličkové
kalkulačce), který pomocí zraku, sluchu, hmatu a dalších vstupů zpracovává informace takto
získané. V podstatě nejsme nic jiného, než živé neurosystémy, které se adaptovaly na své okolí a
zrovna teď se jeden takový neurosystém snaží pochopit v těchto řádcích, jak fungují některá jeho
primitiva - neuronové sítě.
1.3.3 Podle stylu učení
Styl učení v podstatě znamená, jak se přistupuje k zjištění vah sítě. V případě, že se jedná o
zjištění výpočtem, pak mluvíme o deterministickém učení.
Jestliže jsou však váhy získávány pomocí generátoru náhodných čísel, pak mluvíme o
stochastickém stylu učení. Tento způsob získání vah sítě se obvykle používá jen při startu sítě.

1.4 Přenosové funkce
Věta 1.4-1 O přenosových funkcích.
Přenosová funkce neuronu je funkce, která transformuje vstupní signál na signál výstupní
v intervalech 0 až 1 a -1 až +1. Tato funkce může být skoková či spojitá a musí být
monotónní - tzn. že přiřazení odezev výstupu na vstup je jednoznačné.

Pro správný chod neuronu a neuronových sítí je důležité, jakou přenosovou funkci zvolíme.
Přenosová funkce udává, jaká bude odezva na výstupu na vstupní podnět. Jsou různé druhy
funkcí u kterých obecně platí, že jejich hodnota má být v intervalu -1 až +1 a že mají být spojité
(sigmoida, hyperbolický tangens,...), nebo s nespojitostí prvního druhu (binární funkce 0-1).
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Volba funkce závisí na problému, který chceme řešit. Např. pokud chceme klasifikovat, zda je
výrobek dobrý či špatný, pak nám stačí binární funkce. Pokud bychom použili funkci spojitou,
pak musíme rozhodnout, jaká její hodnota (0.7, 0.8,...) znamená dobrý a jaká špatný. Blíže si o
tomto povíme v kapitole o klasifikaci.
Mezi nejpoužívanější funkce patří :
•

perceptron

•

binární

•

logistická (používá se též výraz "sigmoida")

•

hyperbolický tangens

Viz. obr. 1.4-1 a 1.4-2.
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Obr. 1.4-2 Nejvíce používaná funkce - logistická.
Obr. 1.4-1 Přenosové funkce neuronu.

1.4.1 Funkce perceptron
Je to lineární funkce(1.4-1), která byla použita v Rosenblattově první neuronové síti a která díky
své lineárnosti byla schopna řešit jen problémy lineárně separabilní. To v konečném důsledku
vedlo k úpadku zájmu o neuronové sítě. Její zápis je
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F ( P) = x ∀x > 0 jinak x = 0

(1.4-1)

Přenosová funkce Perceptron

1.4.2 Funkce binární
Jak je vidět ze zápisu i obrázku (1.4-1), je to dvouhodnotová funkce (1.4-2), která může mít
hodnotu 0 nebo 1. Její zápis je

F ( B ) = 1 ∀x > 0 jinak x = 0

(1.4-2)

Přenosová funkce binární

1.4.3 Funkce logistická
Je to jedna z nejvíce používaných funkcí (1.4-3), která byla odvozena jako aproximace přenosové
funkce biologického neuronu. Její zápis je

F (S ) =

1
1 + e−x

(1.4-3)

Logistická přenosová funkce - sigmoida

1.4.4 Funkce hyperbolický tangens
Funkce hyperbolický tangens je obdoba logistické funkce, s tím rozdílem, že může nabývat
hodnot -1 až +1, což znamená, že poskytuje mimo jiné i větší lineární úsek okolo počátku, což
má také svůj význam. Její zápis je:

e x − e− x
Tanh ( x) = x − x
e +e
Přenosová funkce hyperbolický tangens
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1.5 Obecné schéma neuronové sítě
Věta 1.5-1 O topologii a parametrech sítě.
Pod pojmem topologie (někdy také struktura) sítě, rozumíme způsob, jakým jsou mezi
sebou spojeny jednotlivé neurony, vrstvy a kolik vstupů a výstupů síť má. Do topologie sítě
lze zahrnout i parametry, jako typ přenosové funkce ve vrstvách, parametr učení,
momentum, atd.

V technickém slova smyslu si lze představit neuronovou síť (a také tak bývá prezentována) jako
síť složenou z několika vrstev, přičemž každá vrstva se skládá z „libovolného“ počtu neuronů.
Libovolného samozřejmě jen teoreticky, protože jsme limitováni technickými podmínkami.
Kromě vícevrstvých sítí existují také sítě o jedné vrstvě jako např. síť Hopfieldova a
Kohonenova. Obecný vzhled vícevrstvé sítě je na obr. 1.5-1 .
Problém vhodného počtu vrstev u vícevrstvých sítí byl „vyřešen“ až ve druhé polovině našeho
století. Vlastní funkce neuronové sítě je v podstatě transformační funkce, která přiřazuje jistému
vstupnímu obrazu obraz výstupní. Důkaz matematického charakteru o takovéto funkci nebyl
dlouho k dispozici. Kolmogorovův teorém o řešení třináctého Hilbertova problému (oddíl 1.9)
aplikovaného na neuronové sítě vedl k poznatku, že k aproximaci libovolné funkce neuronovou
sítí stačí, aby měla minimálně tři vrstvy s odpovídajícím počtem neuronů v každé vrstvě. Bohužel
důkaz, ze kterého plyne výše zmíněný počet vrstev nám nic neříká o počtu neuronů v těchto
vrstvách, jejichž počet by byl z hlediska řešení daného problému optimální. Na obr. 1.5-2 jsou
ukázány různé typy vícevrstvých sítí.
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U vícevrstvých sítí platí, že první vrstva je vždy větvící, což znamená, že neurony ve vstupní
vrstvě pouze distribuují vstupní hodnoty do
další vrstvy. Vzhledem k tomu, že se jedná

Výstupní vektor

obecně o vícebodový vstup do sítě, tak se
Výstupní vrstva

N11

N12

N13

Skrytá vrstva

N21

N22

N23

N32

N33

W11

Vstupní vrstva

mluví o vstupních (výstupních) vektorech
informací. Jak je z Obr 1.5-2 vidět, tak počet
neuronů v jednotlivých vrstvách je variabilní a

W33

N31

záleží na řešeném problému. Později ukážeme,
že lze zhruba odhadnout či případně vypočítat

Vstupní vektor

počet neuronů pro každou vrstvu, nicméně ani
později uvedené vzorce na výpočet vhodného

Toto je klasická vícevrstvá síť (konkrétně 3 vrstvy po 3
neuronech). Počet vrstev a neuronů v nich může být
různý, např. 4 vrstvy a v každé jiný počet neuronů.

počtu neuronů nejsou všelék.
Mnohem vhodnější způsob, jak určit počet

Obr. 1.5-1 Vícevrstvá síť

neuronů, je použít síť, která si sama tento
počet mění podle vývoje globální chyby. Tato metoda je podrobněji objasněna v kapitole 3.2.
Každý vstup do neuronu má přiřazenu tzv. váhu Wxy, což je bezrozměrné číslo, které „říká“,
jaký význam má daný vstup pro příslušný neuron (ne pro síť či problém).
Učící schopnost neuronových sítí spočívá právě v možnosti měnit všechny váhy v síti podle
vhodných algoritmů na rozdíl od sítí biologických, kde je schopnost se učit založena na možnosti
tvorby nových spojů mezi neurony. Fyzicky jsou tedy obě schopnosti se učit založeny na
rozdílných principech, nicméně z hlediska logiky ne. V případě vzniku nového spoje-vstupu u
biologického neuronu je to stejné, jako když v technické síti je spoj mezi dvěma neurony
ohodnocen vahou s hodnotou 0 a tudíž jako vstup pro neuron do kterého vstupuje, neexistuje. V
okamžiku kdy se váha změní z 0 na libovolné číslo, tak se daný spoj zviditelní - vznikne.
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a)

b)

Výstupní vrstva

Výstupní vrstva

Skrytá vrstva

Skrytá vrstva
W11

Vstupní vrstva
(větvící)

W11

W32
W12

W33

Vstupní vrstva
(větvící)

Obr. 1.5-2 Různé topologie sítí

1.6 Jak síť funguje
Věta 1.6-1 O fázích sítě a třídách.
Jeden ze základních předpokladů pro funkci sítě je její naučení - adaptace na daný
problém. Adaptační - učící proces se skládá ze dvou fází - adaptační a aktivační, během
kterých se nastavují váhy sítě.
Třídou rozumíme množinu, která zahrnuje X jedinců se společnou vlastností.

Nově vytvořenou, ale také jakoukoliv nenaučenou neuronovou síť lze považovat za jakéhosi
technického novorozence, který nic neumí. Neumí rozeznávat, klasifikovat,... Aby se mohla
používat, musí být naučena stejně jako kterýkoliv živý jedinec (samozřejmě, že zde se množství
informací a délka učení nedá porovnávat). Z tohoto důvodu byly vyvinuty algoritmy, pomocí
kterých se příslušná síť dokáže naučit na danou množinu informací. Algoritmus se obvykle dělí
na dvě fáze a to na fázi aktivační (vybavovací) a adaptační (učící), které ke své činnosti
potřebují trénovací množinu. Trénovací množina je skupina vektorů obsahujících informace o
daném problému pro učení. Pokud učíme síť s učitelem, pak jsou to dvojice vektorů vstup výstup. Jestliže učíme síť bez učitele, pak trénovací množina obsahuje jen vstupní vektory. Pokud
používáme jen fázi aktivační, pak mluvíme o vybavování. Tuto fázi používáme samostatně jen
tehdy, když je síť naučena. Cyklické střídání obou fází je vlastní učení.
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Aktivační fáze je proces, při kterém se předložený vektor informací na vstup sítě přepočítá přes
všechny spoje včetně jejich ohodnocení vahami až na výstup, kde se objeví odezva sítě na tento
vektor ve formě výstupního vektoru. Při učení se tento vektor se porovná s vektorem originálním
(požadovaným, výstupním) a rozdíl mezi oběma vektory (lokální odchylka - chyba) se uloží do
paměťové proměnné .

Adaptační fáze je proces, při kterém je minimalizovaná lokální chyba sítě tak, že se
přepočítávají váhy jednotlivých spojů směrem z výstupu na vstup za účelem co největší
podobnosti výstupní odezvy s originálním vektorem.
Po té se opět opakuje aktivační fáze. Další získaný rozdíl (lokální odchylka) se přičte
k předchozímu, atd... Pokud se tímto
postupem projde celá trénovací množina,
Vstup 2

Třídy

je hotová jedna epocha. Celé sumě
odchylek za jednu epochu se říká

Třída B

globální odchylka - chyba. Pokud je
globální

Třída A

odchylka

menší

než

námi

požadovaná chyba, pak proces učení
Třída C

Hranice tříd
Vstup 1

skončí.
Z výše popsaného je vidět, že proces
učení není nic jiného, než přelévání

Obr. 1.6-1 Nelineární hranice mezi třídami - ideální případ
(žádný z členů tříd A,B a C neleží v prostoru druhé třídy)
Z hlediska tvaru hranice je samozřejmě ideální přímka.

informací ze vstupu na výstup a naopak.
Při učení se v tzv. vstupním prostoru
vytvářejí shluky bodů, které představují
jednotlivé členy tříd, přičemž každý shluk

představuje třídu (Obr. 1.6-1).
Představte si, že máte několik tříd a to např. třídu kol, aut, lodí, atd. Z každé třídy vybereme
množinu reprezentativních zástupců (vzorů pro učení) a všechny popíšeme vhodným číselným
způsobem ve formě vektorů. Pro každou množinu vektorů jedné třídy vytvoříme vzorový vektor,
který bude zastupovat mateřskou třídu z reálného světa. V tomto okamžiku máme vytvořené
skupiny vektorů popisující jednotlivé členy a jim příslušející představitele tříd ve formě vektorů.
Například máme vektory, které popisují vybrané členy z třídy kol a vektor, který říká „já jsem
třída kol“. V tomto případě učení znamená to, že se učící algoritmus snaží najít takovou
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kombinaci vah, které umožní přiřazení vektoru třídy jejím členům. Jinak řečeno, hledá se taková
kombinace vah, že pokud položíme ve vybavovací fázi na vstup vektor popisující objekt např.
kolo, pak by se na výstupu měl objevit vektor, který říká „já jsem třída kol“, nebo chcete-li „daný
vstupní vektor patří do třídy kol“.
Mějme tedy například 5 různých tříd a z každé třídy 20 reprezentativních členů, dohromady tedy
100 vstupních vektorů. Při učení se snažíme najít takové váhy, aby odezva sítě pro daný vstupní
vektor - člen byla co nejvíce podobná vektoru jeho třídy. Vzhledem k tomu, že se neuronová síť
učí vždy s nějakou chybou, nebude odezva odpovídat vždy přesně originálu a tím pádem
dostaneme shluk bodů, okolo pozice originální třídy (Obr. 1.6-1).
To zda se naše síť naučí správným odezvám na dané podněty, závisí na více okolnostech, a to na
množství vektorů a jejich velikosti, topologii sítě, odlišnosti charakteristických vlastností
jednotlivých tříd, přípravě trénovací množiny, a jiných. Schopnost sítě přiřazovat jednotlivé
vstupní členy daným třídám je daná tím, že síť v podstatě počítá vzdálenost daného členu od
členů již přiřazených a na základě toho usuzuje do jaké třídy daný vektor patří. To samozřejmě
může někdy znamenat problém, který se dá odstranit tzv. pravděpodobnostní sítí [2].

1.7 Měření vzdáleností
Věta 1.7-1 Měření vzdálenosti.
Měření vzdálenosti znamená určení, do jaké třídy právě zpracovávaný vektor patří.

Nejznámější způsoby měření vzdáleností [6] jsou :
1) Hammingova
2) Euklidova
3) Manhattan
4) Čtvercová
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1.7.1 Hammingova vzdálenost
Výpočet vzdálenosti podle této metody (1.7-1) se

používaná hlavně pro binární vektory

(Hopfieldova síť). Tato vzdálenost je dána sumou prvků obou vektorů.

[

A = a1

a2

... an

]

[

B = b1

b2

... bn

]

n

H = ∑ ai − bi

(1.7-1)

i =1

Výpočet Hammingovy vzdálenosti

1.7.2 Euklidova vzdálenost
Je to výpočet (1.7-2) přepony pravoúhlého trojúhelníku (pouze ve 2D). Vztahy pro výpočet
vzdálenosti ve 2D a ND (N-rozměrný prostor) jsou

E=

∆ X 12 + ∆ X 22
Pro 2D

E=

n

∑ ( A(i ) − B (i ))
i =1

(1.7-2)
2

Pro ND > 2D

Výpočet Euklidovy vzdálenosti

1.7.3 Vzdálenost Manhattan
Je to jednoduchá modifikace Euklidovy vzdálenosti, což znamená rychlý výpočet za cenu větší
chyby.
n

M = ∑ A (i ) − B ( i )
i =1

Výpočet vzdálenosti Manhattan
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1.7.4 Čtvercová vzdálenost
Jde opět o zjednodušení vzdálenosti Manhattan, což se opět projeví vyšší rychlostí, ale i větší
chybou.

C = MAX A(i ) − B (i )
i

(1.7-4)

Výpočet čtvercové vzdálenosti

1.8 Lineární a nelineární separabilita tříd
Věta 1.8-1 O separabilitě.
Separabilita, neboli rozdělitelnost znamená, jakou křivkou můžeme vytyčit hranici mezi
jednotlivými třídami tak, aby co nejméně jedinců (příslušníků třídy) bylo touto hranicí
(hranicemi) přiřazeno do jiných tříd. V případě lineární separability to je přímka
(Obr. 1.8-2) a v případě nelineární, křivka (1.6-1).

Hlavní a podstatný důvod, kvůli kterému neuronové sítě upadly v zapomnění až do 80. let byl
fakt, že Rossenblattova síť byla schopna pracovat s problémy, které byly lineárně separabilní.
Jinými slovy, jen s takovými problémy, kde mezi třídami byla hranicí přímka. Svým způsobem
toto upadnutí byla tragédie, protože jak se později ukázalo, tak problémy nelineárně separabilní
byla schopna řešit stejná síť o více vrstvách.
Vzorový příklad toho, co znamená lineární separabilita, si ukážeme na následujících dvou
příkladech. Mějme síť se dvěma vstupy a jedním výstupem. Dále máme dvě tabulky, ve kterých
jsou binární vektory, na které se má daná síť naučit. Jak je vidět z tabulky 1.8-2 a obr. 1.8-2, síť
učení zvládla a třídy jsou lineárně separabilní. Problém nastane v případě tabulky 1.8-1 (XOR
problém), kdy síť není schopná lineárně separovat obě třídy jednou přímkou. Tato „maličkost“
způsobila výše zmíněný úpadek zájmu o neuronové sítě.
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1

Vstup 1 Vstup 2 Výstup

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

0

Problém je nelineárně separabilní hranicí nemůže být přímka

Vstup 2

0

Tabulka 1.8-1
Data pro NLS

Vstup 1

0

1

problém
Výstup má hodnotu 0

Výstup má hodnotu 1

Obr. 1.8-1 Problém nelineárně separabilní

1

Vstup 2 Výstup

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

Problém je lineárně separabilní - hranicí
je přímka
Vstup 2

Vstup1

Vstup 1

0

Tabulka 1.8-2 - data pro LS problém

Výstup má hodnotu 0

1
Výstup má hodnotu 1

Obr. 1.8-2 Problém lineárně separabilní

1.9 Třináctý Hilbertův problém a Kolmogorovův teorém
Jak už bylo naznačeno, neuronová síť transformuje vstupní vektor na vektor výstupní.
Matematické kořeny tohoto problému sahají až do roku 1900, kdy matematik D. Hilbert zveřejnil
tzv. 13. Hilbertův problém, který se týká nemožnosti řešit obecně rovnice 7. stupně složením
spojitých funkcí o dvou proměnných, tzn. že kořeny rovnice 1.9-1 se nedají vyjádřit pomocí
jakékoliv kontinuální funkce jen o dvou parametrech [1].
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x 7 + a 3 x 3 + a 2 x 2 + a1 x + 1 = 0

(1.9-1)

Rovnice k 13. Hilbertovu problému

Že byly tyto předpoklady nesprávné, dokázal V.I. Arnold, který odvodil, že jakákoliv kontinuální
funkce f(x1,x2,x3) kde x1,x2,x3 jsou menší než 1
3 ∆

I = [0,1] ={( x1 , x2 , x3 ) ∈ℜ 3 |0 ≤ xi ≤ 1, i − 1,2,3}
může být reprezentována funkcí
9

f ( x1 , x 2 , x 3 ) = ∑ hk ( g k ( x1 , x 2 ), x 3 )
k =1

(1.9-2)

Arnoldova řešení Hilbertova problému

kde hk a gk jsou reálné spojité funkce. Později Kolmogorov upravil Arnoldův výsledek na
7

f ( x1 , x 2 , x 3 ) = ∑ hk ( g k 1 ( x1 ) + g k 2 ( x 2 ) + g k 3 ( x 3 ))
k =1

(1.9-3)

Kolmogorovova úprava Arnoldova řešení

Kolmogorov dále upravil tento vztah tak, že platí na nejen v ℜ 3 , ale i v ℜ n .

 n

f ( x1 , x 2 ,..., x n ) = ∑ hk  ∑ g jk x j 
 j =1

k =1
2 n +1

( )

Kolmogorovova úprava Arnoldova řešení pro
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Kolmogorovův teorém :
Jakákoliv spojitá funkce může být reprezentována ve tvaru 1.9-4 kde g a h jsou spojité funkce o
jedné proměnné kde funkce g je monotónní vzrůstající a nezávislá na f(x1,x2,…).
Tato rovnice byla dále upravena Lorentzem tak, že funkce hk byla nahrazena funkcí h. Sprechr ji
dále upravil tím, že gjk nahradil λ j g k . Tím byla získána rovnice 1.9-5.

 n

f ( x1 , x2 ,..., xn ) = ∑ h ∑ λ j g k x j 

k =1  j =1
2 n +1

( )

(1.9-5)

Lorentzova a Sprechrova úprava rovnice 1.9-4

Neuronová síť (třívrstvá), která transformuje vstup na výstup v jednoduchém případě dvou
vstupů a jednoho výstupu obsahuje podle rovnice 1.9-5 v první skryté vrstvě (směr od výstupu ke
vstupu) 2n+1 neuronů a v další nižší vrstvě n(2n+1) neuronů, jak ukazuje obr.1.9-1. dalšími
úpravami bylo zjištěno, že aplikace Kolmogorovova teorému na problematiku neuronových sítí
vede pouze k existenčnímu důkazu, že k řešení libovolného problému stačí síť o třech vrstvách.

f(x1,x2)

+

h

g1(x1)

10 neuronů

5 neuronů

g5(x1)

h
g1(x2)

5 neuronů

g5(x2)

x2

x1

Obr. 1.9-1 Transformační síť podle Lorentz-Sprecherovy rovnice
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1.10 Jak funguje lidský mozek
Věta 1.10-1 O společných vlastnostech mozku a sítí.
Neuronové sítě jsou odvozeny od základních vzorů - spojení pozorovaných v lidském
mozku. Díky tomu mají jak výhody, tak i nevýhody lidského mozku. Lidský mozek je velmi
komplikovaný neurosystém, který je tvořen biologickými neuronovými sítěmi, což jsou
z hlediska funkce primitiva na nejnižší úrovni.

Vzhledem k tomu, že funkce lidského mozku nejsou doposud objasněny, nemá smysl mluvit o
vlastních funkcích, ale o efektu, který je vlastní jak lidskému mozku, tak neuronovým sítím.
V anglosasské literatuře se tento jev nazývá „memory switch“ a v podstatě znamená, že když se
neuronová síť (je jedno jestli lidská či technická) naučí nějakému vzoru, pak jej vždy rozpozná.
Nyní bych doporučoval pohlédnout na obr. 1.10-1, ve kterém je skryt známý vzor - obrázek.
Pokuste se ho najít a po té se vraťte k dalšímu čtení.
Nyní každý z vás nalezl „svůj“ vzor. Skutečný vzor v tomto obrázku je kovboj s kloboukem,
sedící na koni, který je k pozorovateli natočen čelem a mírně levou stranou. Nyní, když každý
kovboje „uvidí“, ho zde automaticky nalezne pokaždé. Tento jev je velikou slabinou lidského
mozku, protože místo obrázků se člověk při vědeckém bádání setkává s jevy a zařazuje je do
různých tříd. V okamžiku, kdy se setká s novým jevem (upravený kovboj), který se podobá již
poznaným, je zařazen do již existující třídy jevů i přesto, že se může jednat o jev zcela jiného
významu. Tak se lehce může přejít nový objev, či špatně zařadit zpracovávaný vektor.
Další vlastnost lidského mozku a sítí je vytváření neexistujících vzorů. Jako příklad uvádím
obr. 1.10-2, kde je jasně vidět čtverec, který vlastně neexistuje! Práce s neuronovými sítěmi není
tedy jen technická záležitost, ale do určité míry se prolíná i s psychologií v tom smyslu, že
musíme dobře promyslet, co neuronové síti předkládáme a co od ní očekáváme.
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Obr. 1.10-1 „Memory switch“

Obr. 1.10-2 Čtverec

Kontrolní otázky
1) Kdo a kdy vytvořil první model neuronu.
2) Kdy a kým byla zkonstruována první neuronová síť a jak se jmenovala.
3) Proč upadl zájem o neuronové sítě.
4) Jaký je rozdíl mezi klasickým PC a neuronovou sítí.
5) Z čeho plyne schopnost generalizace neuronové sítě.
6) Vysvětlete podobnost mezi biologickým a technickým neuronem.
7) Podle čeho se dělí neuronové sítě a co znamenají jednotlivá označení.
8) Jaké typy přenosových funkcí znáte, napište vztahy a nakreslete je.
9) Popište jaké fáze sítě při učení a vybavování znáte a jak probíhají.
10) Na základě čeho síť ukončí učení.
11) Vysvětlete vlastními slovy, co je to : epocha, globální chyba, třída.
12) Jaké typy měření vzdáleností v neuronové sítí znáte, popište a vysvětlete jejich význam.
13) Co znamená pojem lineární separabilita - vysvětlete.
14) Vysvětlete z čeho plyne Kolmogorovův teorém a jeho důsledky.
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2. Typy sítí

2.1 Sítě s dopředným šířením
2.1.1 Perceptron

Věta 2.1-1 O perceptronu
Perceptron je síť s jednou pevnou (nepřestavitelnou vstupní vrstvou) a s výstupní vrstvou,
jejíž váhy se mohou měnit. Její neurony jsou schopny funkční transformace ze vstupu na
výstup díky měnitelnosti prahů a vah ve výstupní vrstvě.

Jak jsme si už řekli, tak perceptron byla první síť, která
byla schopna učení. Tato síť (Obr. 2.1-1) má nastavitelné
váhy u spojů, které vstupují do výstupní vrstvy.
Perceptron

je

tedy

z

hlediska

měnitelných

vah

jednovrstvou sítí, ale i přesto bývá zařazován mezi
vícevrstvé sítě. Perceptron byl Rosenblattem vyvinut na
základě existence dvou důležitých poznatků a to na
existenci McCullochova-Pittsova modelu neuronu (který
měl

napevno

nastavené

váhy

a

práh)

a

faktu

prezentovaného D.O.Hebbem, že učení u biologických

Obr. 2.1-1 Schéma sítě Perceptron

neuronů je realizováno díky změnám v synapsích mezi
neurony.
Jak už bylo řečeno, tak první vrstva v této síti nemá měnitelné váhy. Tato vrstva provádí
konstantní transformaci ze vstupu. Druhá vrstva je vrstva s nastavitelnými vahami. Pokud
bychom napojili vstupní vektor přímo na výstupní vrstvu, pak bychom dostali tzv. jednovrstvý
perceptron. Označení vícevrstvá síť se používá spíše pro sítě, které mají více jak jednu vrstvu s
nastavitelnými vahami.
Přenosová funkce neuronu perceptronu je skoková (Obr. 1.4-1). Vzhledem k tomu, že funkce
neuronu je v podstatě transformací vstupního obrazu na výstup, je tato funkce definována
následujícím způsobem. Nechť

{ x ,... x } ⊆ ℜ
1

n

n
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(může být rovněž množina funkcí). Dále nechť F je množina funkcí definovaných na členech
množiny ℜ n . Pak 2.1-1 je skoková funkce, jestliže existuje taková množina koeficientů-vah že
platí

 M

 M

ψ ( x ) = Fn  ∑ wi φ i ( x ) + w M +1  = Fn  ∑ wi y i + w M +1 
 i =1

 i =1


(2.1-1)

Definice skokové funkce perceptronu

Daná funkce 2.1-1 může nabývat hodnot {+1,0} (mluvíme o unipolární binární funkci) anebo
{+1,-1} (mluvíme o bipolární binární funkci). Tato funkce, jak už plyne z rovnice 2.1-1 je
realizovatelná neuronem (označován také jako TLU - Threshold Logical Unit - prahová logická
jednotka [1]) od McCullocha-Pittse s M vstupy a vhodně zvolenými vahami (pro nalezení jejich
vhodných hodnot byl vyvinut učící algoritmus).
Neurony ve vrstvě, která je schopná učení, mají zpravidla ještě jeden vstup navíc, jehož hodnota
tohoto vstupu je konstantně nastavena na 1. Tento vstup je zde přidán z důvodů nastavování
prahu neuronu stejným způsobem, jako se nastavují váhy. Takto rozšířený jednotkový vstup do
neuronu znamená rozšíření každého vstupního vektoru o jeden vstup s hodnotou 1, přičemž bývá
nazýván rozšířený vektor (Augmented Vector). Proč ale rozšířit každý vektor o 1? Vzpomeňte si
na fakt, že vlastní vstupní vrstva má pouze funkci větvení, což znamená, že vstupní vektor se N
krát (N - počet neuronů ve vrstvě spojené s vrstvou vstupní) zkopíruje na vstup každého neuronu
v nejbližší vyšší vrstvě. Vlastní vstupní vektor perceptronu má tedy tvar 2.1-2.
y i = (φ1 ( x(i ) ), φ 2 ( x(i ) )...φ M ( x(i ) ),1)

T

(2.1-2)

Rozšířený vektor

Po té se příslušné prahy položí rovny 0. Provedeme další úpravu, která se používá a bude použita
při demonstraci učení perceptronu. Vzhledem k tomu, že výstupní neuron perceptronu může
nabývat pouze dvou hodnot, lze vstupní vektory-vzory přiřadit pouze do dvou tříd a to např. do
T+ a T-. Zmíněná úprava bývá označována jako „nastavený rozšířený vektor“ (Adjusted
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Augmented Vector [1]) a spočívá v tom, že vektory třídy T- bývají násobeny -1. Členy T- třídy
mají pak invertovaná znaménka.
Pro výpočet nových vah sítě můžeme použít gradientní metodu a metodu fixních přírůstků, jejíž
koeficient může být pevný či modifikován absolutní korekcí, zlomkovou korekcí.

2.1.1.1 Fixní přírůstky
Při použití tohoto pravidla se nové váhy vypočítají podle vztahu
w( k + 1) = w( k ) + cy ( k ) jestli w( k ) • y ( k ) ≤ 0

(2.1-3)

jinak w( k + 1) = w( k )
Fixní přírůstek

kde koeficient c může nabývat celočíselných hodnot větších než 0.

2.1.1.2 Absolutní korekce
Při této korekci, musí platit, že
w(k + 1) • y (k ) = w(k ) • y (k ) + w(k ) • cy (k ) • y (k )f 0
a konstanta c

cf

(2.1-4)

w( k ) • y ( k )
y( k )

2

Absolutní korekce

2.1.1.3 Zlomková korekce
Když využíváme pro nastavení koeficientu c tuto korekci, pak musí platit
w( k + 1) • y ( k ) − w( k ) • y ( k ) = λ w( k ) • y ( k )

a z toho plyne

cfλ

w( k ) • y ( k )
y( k )
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Zlomková korekce

kde platí, že pro konvergenci algoritmu má parametr lambda být v intervalu 0 až 2.

2.1.1.4 Gradientní metoda
Další metoda, kterou lze použít pro nastavení vah perceptronu je metoda největšího gradientu.

Nastavení nových vah se děje v tomto případě podle rovnice

w( k + 1) = w( k ) − c∇E

(2.1-6)

Gradientní metoda

kde c je vhodná konstanta a ∇E je gradient MSE chyby. Vlastní chybová (energetická) funkce se
obvykle definuje vztahem

e k ( w( k ), y ( k ) ) =

( w( k ) • y( k ) − w( k ) • y( k ) )
2

(2.1-7)

Energetická funkce

kde gradient této funkce je dán vztahem

∂ek (w(k ), y (k ) ) ( y (k ) Fn (w(k ) • y (k ) − y (k ) ))
=
∂w(k )
2

(2.1-8)

Gradient energetické funkce

V tomto posledním vztahu (2.1-8) má Fn význam skokové funkce (viz. obr. 1.4-1). Pokud
dosadíme rovnici 2.1-8 do rovnice 2.1-6, pak dostaneme výslednou rovnici

w ( k + 1) = w( k ) +

c( y ( k ) Fn ( w( k ) • y ( k )))
2

Výpočet nových vah gradientní metodou
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podle které můžeme nastavovat nové váhy na základě gradientu chybové funkce.
2.1.2 Příklad použití fixního přírůstku

Jako příklad použití fixního přírůstku bych zde uvedl
učení perceptronu na základě šesti vektorů, přičemž

x2
-

- 1

+

první tři patří do třídy T+ a další tři do třídy T-.
Jsou

-1

1

:

T+{(1,1),(1,-1),(0,-1)}

T+{(1,1,1),(1,-1,1),(0,-1,1)}

-

-1 +

druhá

třída

a

druhé

třídy

T-{(-1,-1,1),(-1,1,1),(0,1,1)}. Poslední úprava těchto

+

vektorů je vynásobení třídy T- číslem -1, čímž

T+

dostaneme tzv. nastavený rozšířený vektor, jak už bylo

Obr. 2.1-2 Lineární separabilita z příkladu

T+{(1,1,1),(1,-1,1),(0,-1,1)}

a

T-{(-1,-1),(-1,1),(0,1)} Rozšíření těchto vektorů je

x1

T-

to

a

dříve

druhé

zmíněno.

třídy

Konečný

vzhled

T-{(1,1,-1),(1,-1,-1),(0,-1,-1)}.

je

tedy

Problém

charakterizovaný základními nerozšířenými vektory je lineárně separabilní, jak ukazuje obr. 2.1-2
a tudíž je klasickým perceptronem řešitelný.
Vlastní postup výpočtu je následující.
Připravíme

si

nastavené

rozšířené

vektory

-

T-{(1,1,-1),(1,-1,-1),(0,-1,-1)}

a

T+{(1,1,1),(1,-1,1),(0,-1,1)}. Konstantu c nastavíme rovnu 1 a počáteční vektor vah nastavíme na

w(0) = (1,0,0)T. Vlastní výpočet pak bude probíhat podle rovnice 2.1-3 pro fixní přírůstek a to
v iteracích. Každá iterace znamená vlastně jednu epochu - průchod celou trénovací množinou.
- vezmeme první vektor (1,1,1) a otestujeme podmínku z rovnice 2.1-3 w(k).y(k).
- výsledek je větší než 0 a tak se váhy nemění a použijí se pro další test podmínky w(k).y(k)
- výsledek je opět větší než 0 a tak se váhy nemění a použijí se pro další test podmínky w(k).y(k)
- ve třetím kroku - řádku je výsledek nulový a tak se vypočítají nové váhy podle vztahu v
rovnici 2.1-3 a použijí se pro další test podmínky
- pokračuje se tak dlouho, dokud váhy nezůstanou beze změny přes celou trénovací množinu - v
tomto případě do iterace (epochy) 3
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První iterace.
Nastavený vektor
(1,1,1)
(1,-1,1)
(0,-1,1)
(1,1,-1)
(1,-1,-1)
(0,-1,-1)

Použité váhy
(1,0,0)
(1,0,0)
(1,0,0)
(1,-1,1)
(2,0,0)
(2,0,0)

w.y
1
1
0
-1
2
0

Změnit ?
Ne
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano

Nové váhy
(1,0,0)
(1,0,0)
(1,-1,1)
(2,0,0)
(2,0,0)
(2,-1,-1)

Změnit ?
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne
Ano

Nové váhy
(3,0,0)
(3,0,0)
(3,-1,1)
(3,-1,1)
(3,-1,1)
(3,-2,0)

Změnit ?
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Nové váhy
(3,-2,0)
(3,-2,0)
(3,-2,0)
(3,-2,0)
(3,-2,0)
(3,-2,0)

Druhá iterace.
Nastavený vektor
(1,1,1)
(1,-1,1)
(0,-1,1)
(1,1,-1)
(1,-1,-1)
(0,-1,-1)

Použité váhy
(2,-1,-1)
(3,0,0)
(3,0,0)
(3,-1,1)
(3,-1,1)
(3,-1,1)

w.y
0
3
0
1
3
0
Třetí iterace.

Nastavený vektor
(1,1,1)
(1,-1,1)
(0,-1,1)
(1,1,-1)
(1,-1,-1)
(0,-1,-1)

Použité váhy
(3,-2,0)
(3,-2,0)
(3,-2,0)
(3,-2,0)
(3,-2,0)
(3,-2,0)

w.y
1
5
2
1
5
2

Tabulka 2.1-1 Výpočet vah perceptronu
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2.1.3 Vícevrstvá síť s algoritmem „Backpropagation“

Věta 2.1-2 O vícevrstvé síti.
Vícevrstvá síť je složená z vrstev, které jsou mezi sebou propojeny směrem ze vstupu na
výstup. Jako učící algoritmus se obvykle používá Backpropagation, který při adaptační fázi
přenastavuje váhy sítě tak, aby se odezva sítě co nejvíce blížila požadované hodnotě.

Základní algoritmus, pomocí kterého se příslušná vícevrstvá neuronová síť může je
Backpropagation. Někdy bývá v literatuře síť využívající tento algoritmus chybně nazývána jako
síť "Backpropagation“.
Backpropagation je pouze algoritmus, který byl vytvořen pro učení vícevrstvých neuronových sítí
s učitelem. Tento algoritmus opravuje-nastavuje váhy jednotlivých spojů zpětným chodem tak,
aby jejich velikosti byly z hlediska řešeného problému pokud možno optimální - hledá se
globální minimum chybové funkce. Nastavení vah tedy probíhá v opačném směru, než jakým se
šíří vstupní informace. U tohoto algoritmu opět rozeznáváme dvě fáze - aktivační a adaptační.

2.1.3.1 Aktivační fáze
Při inicializaci sítě se musí nastavit váhy na vhodnou hodnotu, což se dělá obvykle pomocí

generátoru náhodných čísel. Váhy se pohybují v rozmezí 0,5 až -0,5. Kromě použití generátoru
náhodných čísel existují i jiné metody pro prvopočáteční nastavení vah jako simulované žíhání a
genetické algoritmy (kap.5).
V této fázi se informace obsažená ve vstupním vektoru šíří z vstupu na výstup, jak ukazuje
Obr. 1.5-1. Vstupní vektor je ve vstupní vrstvě rozvětven a každá „větev“ - spoj je ohodnocen
tzv. vahou (hodnota spoje * váha). V každém neuronu, do kterého vstupují takto ohodnocené
spoje, se provede jejich součet. Takto získané číslo je použito jako argument přenosové funkce,
jejíž výsledná hodnota je výstupem z neuronu, a slouží jako vstupní hodnota do dalších neuronů
ve vyšší vrstvě. Pokud se jedná o vrstvu výstupní, pak výstupní hodnota z neuronů je vlastní
výstupní vektor.
Aktivační fáze je používaná při učení a vybavování sítě. Je to tedy aktivita, při které se vstupní
informace dostane na výstup a je zmodifikována momentální množinou vah a přenosovými
funkcemi ve vlastních neuronech.
-35-
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2.1.3.2 Adaptační fáze (vlastní Backpropagation)
Výstupní vektor (odezva sítě na vstupní vektor) je porovnána s požadovaným originálem a rozdíl

mezi oběma vektory je použit pro výpočet nových vah tak, že se nejprve opraví váhy u spojů,
které vstupují do výstupní (nejvyšší) vrstvy. Pak jsou opraveny váhy u nižší vrstvy, atd... Až se
dosáhne vrstvy vstupní, je tato fáze ukončena a opakuje se fáze aktivační.
Při každém porovnávání výstupní odezvy s požadovaným originálem se daný rozdíl uchová v
paměťové proměnné a sumarizuje se s dalšími postupně získanými rozdíly. Takto získané číslo
za celou trénovací množinu (epochu) se nazývá globální chyba. Tato globální chyba je po každé
epoše kontrolována s chybou, kterou zadal uživatel a pokud je nižší, než chyba zadaná, pak je síť
naučena a učení končí. Algoritmus tedy hledá globální minimum chybové funkce

2.1.3.3 Chybová funkce a globální minimum
Představte si, že jste turista, který je v silné mlze v horách a zabloudil. Vaši jedinou záchranou je

najít nějaké údolí, kde by se schoval před blížící se bouří. Jenže jak ho máte najít, když je silná
mlha a není vidět ani na krok ? Nejjednodušší řešení je, že půjdete ve směru největšího spádu
kopce tak dlouho, až dosáhnete jeho úpatí (v odborné literatuře se tento postup nazývá "metoda
záporného gradientu"). Pokud se při dalších pokusech o pohyb všemi směry terén zdvihá, pak jste
dosáhli údolí.
Totéž dělá algoritmus Backpropagation, který nastavuje váhy tak, aby se globální chyba
(momentální pozice turisty) co nejvíce přiblížila k globálnímu minimu chybové funkce (údolí).
Vlastní globální chyba je tedy pozice na tzv. chybové ploše, která je dána všemi vahami a jejich
možnými hodnotami (viz. obr. 5.0-1 a 5.0-2). Vlastní chybová plocha je mnohdy komplikovaná
plocha s mnoha lokálními minimy (údolími), přičemž "pozice neuronové sítě na této ploše" je
dána aktuálním stavem vah. Z toho je jasné, že pokud startujeme síť na nové učení s nově
náhodně nastavenými vahami, jsme při každém startu pokaždé v jiném bodě chybové plochy.
Problém vlastního hledání je, že obvykle nevíme, zda momentální minimum (údolí) kterého jsme
dosáhli, je globální (největší údolí). Převedeno do naší analogie s turistou, by náš turista mohl po
rozptýlení mlhy zjistit, že není v tom nejhlubším údolí, ale v mělkém dolíku. V případě, že si
nejsme jisti tím, že se jedná o lokální minimum, musíme použít některou z metod, která nám toto
minimum pomůže opustit. Jednou z těchto metod je např. simulované žíhání (viz. kap. 5).
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2.1.3.4 Odvození algoritmu Backpropagation

Vycházejme z toho, že máme třívrstvou síť a připravenou trénovací množinu skládající se z

{

}

dvojic vektorů Ts x[ k ], d [ k ]

N
k =1

, kde N je počet vektorů, x[k] je k-tý vstupní vektor a d[k]

výstupní vektor. Odchylka mezi výstupní odezvou a požadovaným originálem je dána vztahem
m

∑ [ y (k ) − d
j

E (k ) =

j =1

j

(k )

]

2

2

(2.1-10)

Chyba za jeden vektor

kde yj(k) je odezva na vstupní k-tý vektor, dj(k) je požadovaný výstupní vzor. Chyba E(k) je
chyba za jeden jediný vektor (k-tý) přes všechny jeho prvky (j=1 až m) a na její výpočet lze
nahlížet jako na první krok zpětného chodu. Globální chyba (chyba za jednu epochu) je potom
dána vztahem
N

E T = ∑ E (k )

(2.1-11)

k =1

Globální chyba za epochu v BP

Kde N je počet dvojic vektorů v trénovací množině. Jediný parametr (opomineme-li práh neuronu
a strmost jeho funkce) který lze měnit, je váha každého spoje. Váhy lze měnit na základě vztahů,
2.1-17 a 2.1-18.
K tomu, abychom dobře rozuměli následujícím odvozením, si musíme určit obecnější popis
jednotlivých proměnných. Pamatujme si, že wijL je váha, která je v L-té vrstvě, počítáno od
výstupní vrstvy dolů směrem ke vstupní. Tato váha spojuje i-tý neuron v této vrstvě s j-tým
neuronem ve vrstvě L+1. Výstup z tohoto i-tého neuronu bude yiL

a suma vstupů

ψ iL = ∑ ymL+1 wmL − Θ iL kde Θ iL je práh neuronu i ve vrstvě L. Pro výstupní vrstvu tedy platí L=0,
m

pro nejbližší nižší L=1, atd. Výše uvedené rovnice platí pro vrstvu L=0.
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Uvažujme pouze jeden neuron. Ten, jak víme se skládá ze ohodnocených vstupů, jejich sumy a
přenosové funkce. Hodnotu prahu položíme rovnu 0. Vlastní závislost změny chyby na váze je
dána vztahem

∂E (k ) ∂E ∂yi0 ∂ψ i 0
= 0
∂wij0
∂yi ∂ψ i 0 ∂wij0

(2.1-12)

Parciální DR pro výpočet opravy chyby

kde yi je výstupní hodnota přenosové funkce neuronu, která je v tomto případě dána rovnicí 1.43. Neuron se dá rozložit na tři části a to vstupy ohodnocené vahami (poslední člen v 2.1-12),
přenosovou funkcí (prostřední člen v 2.1-12) a rozdílem mezi výstupem a požadovanou odezvou
(první člen v 2.1-12). Proměnná ψ zde zastupuje sumu všech vstupů a wij je příslušná váha
daného spoje.

∂E
= yi0 − di
0
∂yi

(2.1-13)

Rozdíl mezi originálem a výstupem

Derivací 2.1-10 dostaneme (2.1-13) první část 2.1-12. Derivací druhé části neuronu - jeho
přenosové funkce obdržíme 2.1-14, což je druhá prostřední část 2.1-12

∂yi0
= yi (1 − yi )
∂ψ i0

(2.1-14)

Derivace sigmoidy

a konečně derivací vstupní části obdržíme 2.1-15 - poslední člen rovnice 2.1-12. V této rovnici yj
představuje výstup z j-tého neuronu v nejbližší nižší vrstvě.

∂ψ i 0
= y1j
0
∂wij

(2.1-15)

Výstup z neuronu

Složením těchto mezivýsledků tak dostaneme 2.1-16 kde δ je počítáno pro každý neuron.

∂E ( k )
∂E ( k ) 1
= ( y i0 − d )y i0 (1 − y i0 )y 1j =
y j = δ i0 y 1j
0
∂ψ i
∂wij
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Delta pro výstupní vrstvu

Po té, co jsme spočítali gradient chybové funkce, můžeme přistoupit k výpočtu přírůstku váhy
daného spoje podle 2.1-17. Parametr t znamená obecně opravu vah v epoše t <0, max.epoch>.

∆wij0 (t ) = ηδ i0 (t ) y1j (t ) + µ∆wij0 (t − 1)

(2.1-17)

Delta vah

kde µ je momentum a η parametr učení. Aktualizace vah se provede podle vztahu 2.1-18.

wij0 (t + 1) = wij0 (t ) + ∆wij0 (t )

(2.1-18)

Oprava vah

Výpočet nových vah pro další nižší vrstvy je podobný. Pro vrstvu L=1 platí vztah
n
∂E (k ) ∂E ∂yk0 ∂ψ k0 ∂yi1 ∂ψ i1
1
1
1
0 0
=
=
δ
=
y
(
1
−
y
)
i
i
i ∑ wkiδ k
1
0
0
1
1
1
∂wij
∂yk ∂ψ k {
∂yi ∂ψ i ∂wij
k =1

1
424
3
δ kven

(2.1-19)

wkiven

Delta pro nižší vrstvy

Parciální derivace E podle ψ už byla počítána a označena jako δ v rovnici 2.1-16, takže tuto
derivaci můžeme do rovnice 2.1-19 rovnou dosadit. Pokud tedy počítáme nové váhy pro nižší
vrstvu, musíme první spočítat rovnici 2.1-19 tak, že sumarizujeme všechny delty výstupních
neuronů včetně jejich ohodnocených spojů vahami wij, které spojují neuron "i" ve vrstvě L se
všemi neurony ve vyšší vrstvě. Pro neuron "i" ve vrstvě L spočítáme δ 1i a uschováme ji jako
deltu pro výpočet delt pro další nižší vrstvu. Totéž uděláme pro všechny neurony ve vrstvě. Nové
váhy pro vstupy do neuronu "i" pak vypočítáme podle 2.1-20 a 2.1-21.
∆wij1 (t ) = ηδ i1 (t ) y 2j + µ∆wij1 (t − 1)

(2.1-20)

Delta vah pro nižší vrstvy

wij1 (t + 1) = wij1 (t ) + ∆wij1 (t )
Oprava vah pro nižší vrstvy
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Až spočítáme váhy pro všechny neurony ve vrstvě L=1, tak tento postup opakujeme na vrstvu
L=2, atd... Za účelem lepšího pochopení je na konci příkladu obrázek postupu výpočtu.

2.1.3.5 Příklad učení a použití sítě s Backpropagation
Pro příklad byla použita čtyřvrstvá sít se třemi neurony vstupními, dvěma skrytými a jedním
výstupním. Tato síť byla učena na jednu dvojici vektorů, což sice neukáže schopnost sítě naučit
se na více vektorů z různých tříd, ale za to nám lépe umožní pochopit matematické děje vedoucí
k adaptaci vah sítě. Struktura sítě plyne z tabulky 2.1-2 - dva vstupní neurony, po dvou v obou
vrstvách a jeden výstupní.
Pro každou epochu jsou celkem 4 tabulky - síť, přírůstek vah, nové váhy a staré váhy. V tabulce
"síť " jsou zobrazeny hodnoty na výstupech jednotlivých neuronů a to tak, že nejnižší řádek (4) je
výstup z první - větvící vrstvy (jen rozvětvuje vstupní vektor). Řádek 3 je výstup z první skryté
vrstvy od vstupu, řádek 2 je výstup z druhé skryté vrstvy od vstupu a řádek 1 je výstup z neuronu
nejvyšší vrstvy - výstup ze sítě. Řádek 0 obsahuje požadovanou odezvu (žádanou hodnotu), na
kterou se má síť naučit.
V okamžiku startu jsou váhy náhodně nastaveny a provádí se přepočet odezev jednotlivých
neuronů na vstupní signál směrem od vstupu k výstupu. Např. neuron 1 v řádku 3 dává odezvu
0,731059, což je hodnota získaná z 1.4-3. V tabulce přírůstků vah (2.1-2) jsou vypočítány
diference, o které je potřeba poopravit staré váhy tak, aby se odezva sítě co nejvíce podobala
požadovanému vektoru podle rovnice 2.1-17. Například váha 12 (mezi vrstvou 1 a 2) ze sloupce
1 je váha spoje mezi neuronem 21 (sloupec 2 řádek 1) a 12 (sloupec 1 řádek 2). Konečně tabulka
nových vah nám dává vypočítané váhy (podle rovnice 2.1-18) použité v další epoše (tabulka
staré).
Vše se opakuje tak dlouho, dokud nevyprší daný počet epoch, anebo dokud globální odchylka
nepoklesne pod námi zvolenou hranici.

Start
Síť
Neuron
0
1
2
3
4

1

Přírůstek vah
2
1

3
Váha

0,523117
0,544109
0,731059
1

0,5
0

12
23
23

0,434936
0,731059
1
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1

2

3

Neuro
n
0,06473
0,05174 21
0,011738 0,008028 0,01174
12
0,009297 0,006358 0,0093
32
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Staré váhy
1
2
0,25
-0,2
0,3

0,5
0,5

3

Neuron

Váha

-0,1
-0,5
-0,4

21
12
32

12
23
23

Nové váhy
1
2

3

Neuro
n
0,282365
-0,07413 21
-0,19413 0,504014 -0,49413
12
0,304648 0,503179 -0,39535
32

Epocha 1
Síť
Neuron
0
1
2
3
4

Váha
12
23
23

1

Přírůstek vah
2
1

3
Váha

0,53041
0,546188
0,731059
1

0,5
0

Staré váhy
1
2

12
23
23

0,43754
0,731059
1

3

0,282365
-0,07413
-0,19413 0,504014 -0,49413
0,304648 0,503179 -0,39535

Neuron

Váha

21
12
32

12
23
23

1

2

3

Neuro
n
0,063884
0,05118 21
0,011576 0,007917 0,01158
12
0,009207 0,006297 0,00921
32

Nové váhy
1
2

3

Neuro
n
0,314307
-0,04854 21
-0,18834 0,507973 -0,48834
12
0,309252 0,506328 -0,39075
32

Epocha 200
Síť
Neuron
1
2
3
0
1
1
0,908873
2
0,667614
0,582194
3
0,731059
0,5
0,731059
4
1
0
1

Váha
12
23
23

Přírůstek vah

Staré váhy
1
2
3
Neuron
2,144664
1,49115
21
0,12899 0,725009 -0,17101
12
0,588523 0,697332 -0,11148
32

Váha
12
23
23

1
2
3
Neuron
0,005039
0,004394 21
0,000817 0,000559 0,000817 12
0,000781 0,000534 0,000781 32

Váha
12
23
23

Nové váhy
1
2
3
Neuron
2,147184
1,493347 21
0,129398 0,725289 -0,1706 12
0,588914 0,697599 -0,11109 32

Tabulka 2.1-2 Příklad učení s algoritmem Backpropagation
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L=0, N neuronů

δ 10

W

W110

δ 11

L=1

0
12

δ 20

0
21

W

W220
y11

1
12

W

1
21

W

1
11

W

W221
y12

Vstupní vrstva
(větvící)

δ 21

y12

y22

=

∆w110 (t ) = ηδ 10 (t ) y11 (t ) + µ∆w110 (t − 1)

w110 (t + 1) = w110 (t ) + ∆w110 (t )

∆w120 (t ) = ηδ 10 (t ) y12 (t ) + µ∆w120 (t − 1)

w120 (t + 1) = w120 (t ) + ∆w120 (t )

N =2

N =2

δ 11 = ∑ wk01δ k0

δ 21 = ∑ wk02δ k0

k

k

1
∆w (t ) = ηδ (t ) y (t ) + µ∆w11
(t − 1)

1
1
1
w11
(t + 1) = w11
(t ) + ∆w11
(t )

1
(t ) = ηδ 11 (t ) y22 (t ) + µ∆w121 (t − 1)
∆w12

1
1
1
w12
(t + 1) = w12
(t ) + ∆w12
(t )

1
11

1
1

2
1

A tak dále...
Ukázka výpočtu sítě s algoritmem Backpropagation.
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2.2 Rekurentní sítě
2.2.1 Hopfieldova síť

Věta 2.2-1 O Hopfieldově síti.
Hopfieldova síť je síť s jednou vrstvou a algoritmem učení bez učitele. Přenosové funkce
jsou skokového charakteru.

Tato síť vznikla na počátku osmdesátých let. J.J. Hopfield studoval, zda může v neuronové síti,
která má mezi sebou propojeny všechny neurony (obr. 2.2-1), vzniknout nová kvalita v jejím
chování. Analogické případy jsou známy z přírody už dlouho, např. mraky, sněhové vločky,
turbulentní toky a jiné. J.J. Hopfield dále ukázal, že pokud máme dynamický systém, který má
vhodné lokální stabilní místa ve stavovém prostoru (atraktory), pak lze na takovýto systém
pohlížet, jako na asociativní paměť. Představíme-li si vlastní místo lokální stability jako
informaci

uloženou

dynamickém

systému,

v tomto
pak

oblast

přitažlivosti tohoto místa představuje
všechny možné počáteční stavy,

ze

kterých se stavová trajektorie dostane
v konečném čase do výše zmíněného
stavu. V terminologii neuronových sítí

Vstupy

to znamená, že k narušené informaci
(některý z bodů přitažlivosti řešení)
bude nalezen

její originál

(místo

lokální stability).
S tím se lidský mozek setkává velmi

Obr. 2.2-1 Hopfieldova síť

často, např. když se vám dostane do

poničený, vám známý obrázek (informace z oblasti přitažlivosti řešení). Téměř vždy si vybavíte
originální vzhled (místo lokální stability) tohoto obrázku a to je princip autoasociativní paměti vybavit si originál z poškozené předlohy.
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Hopfieldovy sítě se používá většinou ke klasifikaci a optimalizaci. V této síti (Obr. 2.2-1) jsou
neurony spojeny každý s každým (kromě sám se sebou). Vlastní matice vah čtvercová a
diagonálně symetrická (s nulami v hlavní diagonále) díky tomu, že váhy mezi dvěma neurony
jsou stejné např. W23=W32. Vlastní neurony mají svůj práh a přenosovou funkci. Práh bývá
obvykle roven nule a jako přenosová funkce je používána skoková funkce (Obr. 1.4-1). Vstupní
signály nabývají hodnot +1 a -1 (bipolární binární), případně 0 a +1 (unipolární binární). Signál
prochází neuronem tak, že se sečtou jednotlivé vstupy a takto získané číslo se použije jako
argument dané přenosové funkce (v našem případě skokové).
Díky své povaze má Hopfieldova síť zajímavou vlastnost - po naučení se na nějaké vstupní vzory
umí automaticky vybavit i jejich negativy.

2.2.1.1 Učení
Učení Hopfieldovy sítě je v podstatě práce se čtvercovými maticemi, jejichž dimenze je rovna
počtu vstupů. Výsledná matice vah se získá tak, že se sečtou jednotlivé čtvercové matice, kde
každá matice představuje součin každého prvku s každým, jak znázorňuje rovnice 2.2-1.

n s s
∑ xi x j i ≠ j
wij  s =1
w = 0 ∀ i = j
 ij

(2.2-1)

Nastavení vah v Hopfieldově síti

Vlastní proces učení je obsažen ve dvou krocích:
- nastavení vah podle rovnice 2.2-1 (wij nabývá +1 nebo -1)
- opakuj bod 1 dokud nebudou použity všechny vstupní vzory, pak konec.
Z výše popsaného algoritmu je vidět, že proces učení je jednorázový, což není případ např. sítí
s dopředným šířením. Jinými slovy, Hopfieldova síť je naučena jakmile jednou projde celou
trénovací množinou.
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2.2.1.2 Vybavování
Vybavování je proces, kdy Hopfieldova síť hledá originální vzor ke vzoru předloženému. Tento
proces je na rozdíl od procesu učení iterační. To znamená, že proces vybavování se zastaví tehdy,
kdy nedochází ke změně na výstupu jakéhokoliv neuronu. Vlastní algoritmus by se dal shrnout
opět do dvou bodů :
Předložíme vstupní obraz (bod z oblasti přitažlivosti) a získáme odezvu na výstupech neuronů
Opakujeme bod 1 s tím rozdílem, že hodnoty na výstupech použijeme jako nové vstupní hodnoty
místo originálu. To opakujeme tak dlouho, až nedochází ke změnám na výstupech neuronů
(bylo dosaženo stabilního stavu).
Matematicky řečeno, je vybavování v této síti hledáním vzoru, který má nejmenší Hammingovu
vzdálenost od vstupního vzoru (viz rovnice 2.2-2).

Neuroni ( 0) = x i



Neuroni (t + 1) = Fn  ∑ wij *Neuron j (t )
 j


(2.2-2)

Fn v rovnici 2.2-2 je přenosová funkce neuronu, tj. v tomto případě skoková funkce. Hopfieldova
síť má tři závažné nevýhody, a to malý počet uschovaných vzorů (pokud bude naučena na velký
počet vzorů, pak její odezva může konvergovat k neznámému obrazci), velké nároky na paměť a
nutnost volit vzory s co největší Hammingovou vzdáleností.
Existuje pravidlo (2.2-3 [6]), podle kterého lze určit, na jaký maximální počet vzorů se neuronová
síť může naučit.
Počet vzorů < 0,15 * Počet bodů obrazce (počet vstupů, neuronů)
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Z počtu bodů obrazu také plynou již zmíněné nároky na paměť. Vezměme například zobrazení
ASCII znaku. Každý znak by mohl být zobrazen v matrici 8*10 bodů. Z toho plyne matice vah
802 tj. 6400 vah.

2.2.1.3 Odvození
Schopnost zapamatovat si je v Hopfieldově síti dána existencí dostatečně hlubokého minima.
Obecně platí, že čím hlubší toto minimum bude, tím lépe. Poněvadž se při učení minimum hledá,
pak potřebujeme matematický vztah, podle kterého bude toto minimum nalezeno. K určení
momentální pozice na chybové ploše slouží energetická funkce, která má v případě Hopfieldovy
sítě tvar
E=−

1
∑∑w x x
2 i j ij i j

(2.2-4)

Energetická funkce

K tomu, abychom mohli odvodit vztah, jak co nejlépe nalézt minimum, si musíme nejprve
rozdělit naši funkci na dvě poloviny. Jak je z popisu činnosti sítě vidět, tak ve vahách jsou
uloženy všechny vstupy včetně aktuálního (momentálně učeného). Rozdělíme tedy energetickou
funkci na dvě části a to na část 1 - vliv předchozích vstupů na váhy a na část 2 - vliv aktuálního
vstupu na váhy.

E=−

1
1
wij xi x j − ∑∑ wij xi x j
∑∑
2 i j
2 i j
14
42443 14
42443
1− šum

(2.2-5)

2 − signál

Rozdělená energetická funkce

Tyto části se prezentují jako šum (1,š) a signál (2,s) [6]. Podívejme se nyní na druhou část, která
reprezentuje signál.
Es = −

1
∑∑ wijs xis x sj
2 i j

Energetická funkce vlivu aktuálního vzoru
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Jestliže chceme minimalizovat tuto část, pak vzhledem k její záporné povaze musíme dosáhnout
jejího maxima jak ukazuje vztah


Min(E ) = Max ∑∑ wijs xis x sj 
 i j


(2.2-7)

Minimalizace energetické funkce I

Její minimalizace (maximalizace) dosáhneme tehdy, jestliže platí rovnice

∑∑ w

s
ij

i

j

(

)

xis x sj = ∑∑ xis x sj ⇒wij2 = xi2 x 2j
i

2

(2.2-8)

j

Minimalizace energetické funkce II

Tolik tedy k jednomu vzoru. Výpočet vah pro všechny vzory pak není nic jiného než suma
předchozí rovnice za všechny vektory.

wij = ∑ x in x nj

(2.2-9)

n

Výpočet kompletních vah

Jak je z uvedených rovnic vidět, tak se váhy po každém zaktualizování trochu změní a tím
„znepřesní“ informaci o předchozích vzorech, což není na závadu, pokud se nepřekročí únosný
počet vzorů. Pokud se tak stane, může síť na předložené dotazy reagovat nesmyslnými obrazci.

2.2.2 Síť CLN (Competetive Learning Network)

Věta 2.2-2 O síti CLN.
Síť CLN je topologicky stejná jako Hopfieldova s tím rozdílem, že každý neuron je navíc
spojen sám se sebou, což v konečném důsledku znamená podporování sebe sama.

Sítě CLN jsou sítě s tzv. soutěživými neurony. Každý z neuronů v síti (viz. obr. 2.2-2) se snaží
„vyhrát“ nad ostatními. Při tomto způsobu učení se uplatňuje pravidlo, že vítěz (vítězný neuron)
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bere vše. Při praktické činnosti sítě to znamená, že poté co je síť stabilizována, může být pouze
jeden neuron (vítězný) ve stavu ON, nebo chcete-li aktivován . Sítě tohoto typu bývají používány
většinou k nalezení tříd v množině vstupních dat při učení bez učitele. Vítězem se stává ten
neuron, který reprezentuje třídu, od níž má daný vstupní vektor tu nejmenší vzdálenost (obvykle
ve smyslu Hamminga).
Jak je vidět z obr. 2.2-2 je její topologie prakticky stejná jako topologie Hopfieldovy sítě s tím
rozdílem, že každý neuron má ještě kontakt sám
se sebou. Veškeré vstupy od ostatních neuronů
jsou

záporného

inhibiční

(tlumící)

charakteru,
účinek

což
od

znamená

všech

jeho

„kolegů“. Jediný kladný vstup s excitačním
Vstupy

(budícím) účinkem je od něj samého. Neurony
v této síti se snaží potlačit všechny ostatní a sebe
co nejvíce aktivovat. Odtud plyne označení sítě síť se soutěživými neurony.

Obr. 2.2-2 Schéma sítě CLN

Vlastní učení takovéto sítě se skládá opět ze
dvou fází, které vzhledem k výše uvedeným

faktům nesou v anglosaské literatuře označení jako „competition phase“ - fáze soutěžení a
„reward phase“ - fáze odměny. Ve fázi soutěžení se zjišťuje, který z neuronů vyhrál (byl
aktivován) pro daný vstupní vektor a ve fázi odměny jsou tomuto vítězi „za odměnu“ upraveny
jeho váhy tak, aby se daný vstupní vektor co nejvíce přiblížil středu třídy, která je našim
„vítězem“ reprezentována.

2.2.2.1 Fáze soutěžení
V této fázi se hledá neuron reprezentující třídu, ke které má vstupní vektor nejblíže. Mějme síť o

r vstupech. Do každého neuronu vstupuje r vstupů (vektor xi - i-tý vstupní vektor) ohodnocených
vektorem vah wj kde index j říká, že jde o j-tý neuron. Pak jejich vstup do neuronu je dán rovnicí
2.2-10.

ψ ij = w j x i = ∑ wrj x ri
r
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Suma vstupů do neuronu sítě CLN

kde 2.2-10 je suma všech vstupů do neuronu j, která je použita jako argument přenosové funkce
neuronu, což je v tomto případě logistická funkce (obr. 1.4-2). Po zaktivování všech neuronů se
porovnají jejich výstupy a ten, který je aktivován nejvíce je vítěz. Vzhledem k tomu, že vektor
vah wj je jednotkový, pak vítěze lze nalézt podle rovnice 2.2.11

w j − x i ≤ wk − x i

∀k

(2.2-11)

Hledání vítěze v síti CLN

kde jednotlivé váhy pro zvolení vítěze jsou nastavovány pomocí inhibičních a excitačních
spojení podle rovnice 2.2-12

1

w =
− δ

h=k
h ≠ k,δ <

1
M

1 ≤ h, k ≤ M

(2.2-12)

Váhy v síti CLN

Kde M je počet neuronů ve výstupní vrstvě. Vlastní výpočet výstupu neuronu je dán následujícím
postupem. Na vstup sítě položíme vstupní vektor. Spočítáme sumu vstupů 2.2-10 pro jednotlivé
neurony a pak vstupní vektor odstraníme. Spočítané sumy se poté použijí jako argumenty
přenosových funkcí neuronů, přičemž výstupy z neuronů označíme jako y(k-tá iterace). Aktivace
neuronu se po té vypočítá podle rovnice



y j ( k + 1) = Fn  y j ( k ) − δ ∑ y r ( k )


r≠ j

( )

y j ( 0) = Fn ψ ij

(2.2-13)

Výpočet výstupu neuronu v síti CLN

Jakmile máme vybraného vítěze, nastupuje fáze odměny, ve které se přepočítají váhy vítěze, což
zvětší jeho šance na výhru při příštím soutěžení.
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2.2.2.2 Fáze odměny
Úprava vah, jak už bylo řečeno, posunuje vektor vah w směrem k centru patřičné třídy. Tuto

úpravu můžeme chápat jako rotaci - zmenšování úhlu mezi dvěma vektory a to vektorem w a x,
což vede v konečném důsledku k jejich většímu výslednému vektoru. Úprava vah je dána rovnicí

[

]

w j (k + 1) = β w j (k ) + α (k )(x i − w j (k )) 0 ≤ α (k ) ≤ 1

(2.2-14)

Výpočet nových vah v síti CLN

kde parametr alfa představuje parametr učení, který by měl klesat během času a ß je tzv.
normalizační faktor

β = w j (k ) + α (k )(x i − w j (k ))

−1

(2.2-15)

Výpočet normalizačního faktoru v síti CLN

Tento výpočet nových vah platí pouze pro vítězný neuron.
Sítě CLN bývají používány pro úkoly jako komprese dat, klasifikace a dalších. Princip
soutěživých neuronů lze použít i ve vícevrstvých sítích za účelem hierarchizace dat (v případě, že
více objektů patří do jedné třídy, ale mají různé charakteristiky jako např. třída ovoce obsahující
jablka a hrušky). V takovémto případě je princip CLN použit ve vícevrstvých sítích tak, že první
skrytá vrstva má inhibiční spojení jen s neurony v blízkém okolí, což vede k tomu, že po
soutěžení v této vrstvě zůstane nenulových několik neuronů. Tato vrstva je použita jako vstup do
další vyšší vrstvy, kde opět proběhne soutěžení, atd. až v poslední výstupní vrstvě je aktivován
pouze jeden neuron (viz. [11] a [12]).
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2.2.3 Síť BAM (Bidirectional Associative Memory)

Věta 2.2-3 O síti BAM.
BAM síť je síť se schopností heteroasociace, což je schopnost přiřazovat příbuzné obrazy
k obrazům vstupním.

Hopfieldova síť patří mezi tzv. autoasociativní sítě, což znamená, že z poškozeného vstupu
„pozná“, jaký byl originál. B. Kosko modifikoval [1] tuto síť tak, že dostal heteroasociativní síť.
Tento druh sítí se vyznačuje tím, že jistému
y1

y2

yn

vstupnímu vzoru nepřiřadí jeho originál, ale
asociovaný vzor. Jinými slovy, když máte před
sebou poničený obraz a poznáte ho (ve vašem
mozku se vybaví původní vzor), tak proběhla
autoasociace. Jestliže vidíte např. fotografii hor a
vzpomenete si na vaši dovolenou v Alpách, tak u
vás právě proběhla heteroasociace.

x1

x2

xn

Obr. 2.2-3 Schéma BAM sítě

A to je právě vlastností sítě BAM. Tato vlastnost
dána tím, že se při procesu učení vytváří asociace
mezi

páry vzorů, kde x i ∈{− 1,1} je vektor
N

N x 1 a y i ∈{− 11
, } je vektor M x 1. BAM je v podstatě rezonanční síť, jejíž vybavování
M

probíhá cyklickým „přeléváním“ informací ze vstupu na výstup a zpět tak dlouho, dokud není
nalezen příslušný vhodný vektor. Schéma sítě je na obr. 2.2-3 . Neurony v této síti jsou stejné
jako v Hopfieldově síti.

2.2.3.1 Učení
Informace jsou opět uloženy v trénovací množině ve dvojicích vstup-požadovaný výstup. Vlastní

učení je opět hledání vhodné kombinace vah. Váhy se v této síti nastavují podobně jako v síti
Hopfieldově a to
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wij = ∑ x sj y is

(2.2-16)

s

Výpočet vah v BAM síti

Pokud tedy chceme použít tuto síť, pak stačí spočítat matici vah W.
2.2.3.2 Vybavování
Proces vybavování je trochu složitější. Jak bylo předesláno, jedná se o „rezonanční“ proces, který

se zastaví, až je nalezen ten nejvhodnější výstupní vektor. Při položení vstupního vzoru na vstup
o N neuronech, se tento vzor šíří k výstupu o M neuronech přes NxM matici vah W. Informace
zpět se šíří z výstupu na vstup přes matici MxN což je WT.
Předpokládejme, že na vstup položíme vektor x, který je podobný vektoru xj. V tom případě by
měl být výstupní vektor y (odezva na vstupní vektor x) blízký vektoru yj. Tento je „poslán“ zpět
skrz WT na vstup. Obdržená odezva na vstupu se pošle zpět na výstup, atd... Celý rezonanční
proces skončí, jakmile se vstup a výstup nemění. Tento proces je lépe vidět z rovnice 2-14.
xÖWÖy
x’ Õ WT Õ y
x’ Ö W Ö y’
x’’ Õ WT Õ y’
...

xj Ö W Ö yj
x j Õ WT Õ y j
Vybavování v BAM síti
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2.3 Sítě se samoorganizací
2.3.1 Kohonenova síť

Věta 2.3-1 O Kohonenově síti.
Kohonenova síť nevyžaduje ke svému učení učitele. Je jednovrstvá s tím, že tato vrstva
může být uspořádána v řádku nebo v ploše.

Pracuje na principu vyhledávání závislostí v datech (shluková analýza) v trénovací množině.
Jejím autorem je T. Kohonen, který se zabýval výzkumem v oblasti autoasociativních pamětí a
neurobiologickými modely.
Kohonen definoval dva základní mechanizmy, kterými se vyznačují sítě s prostorovou
samoorganizací :
1) Nalezení výstupního neuronu (vítězného), který nejlépe odpovídá předloženému
vstupnímu vzoru
2) Modifikace vah u spojů vítěze a jeho nejbližšího okolí (vítězného okolí)
Kohonenova síť má jen jednu vrstvu a obvykle se prezentuje jako plošné uspořádání neuronů
(Obr. 2.3-1), kde každý neuron je zároveň výstupem a je také
spojen se svými sousedy. Váhy, které jsou u jednotlivých
spojů nám opět slouží k uchování informací o trénovací
množině. Výpočetní rychlost této sítě je dána množstvím
neuronů, které jsou v síti. Pokud budeme mít velké množství
neuronů, pak dosáhneme toho, že vstupní prostor bude velmi
dobře pokryt a naopak. Obvyklý počet neuronů v této síti se
v praxi pohybuje okolo 17x17 ± 8 [6]. Zvláštností u této sítě
Obr. 2.3-1 Kohonenova síť

je, že neurony nemají přenosovou funkci, jen pouze
přepočítávají jak „daleko“ je vstupní vzor od vzoru, který je

zakódován v jejich vahách.
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2.3.1.1 Učení

Vzhledem k tomu, že je Kohonenova síť prezentována jako plošný útvar, je také proces učení
popisován, jako rozprostírání čtvercové „látky“ optimálním způsobem. Pod pojmem optimální
pokrytí se rozumí pokrytí celého vstupního prostoru. Při učení dochází ke změně vah během
každého kroku (iterativní proces) na rozdíl od např. algoritmu Backpropagation, kde se
nastavování vah může dít i po celé epoše. Na proces učení lze pohlížet, jako na dvoufázový
proces, ve kterém se nejprve provádí uspořádání náhodně „rozházených“ neuronů - pro tuto fázi
se doporučuje používat parametr učení větší než 0,5. Ve druhé fázi se provádí vlastní adaptace
vah - doporučená velikost parametru učení je menší než 0,5. Vlastní snižování může být jak
lineární, tak např. exponenciální, atd...
Vlastní učení se tedy skládá z těchto kroků :

2.3.1.1.1 Inicializace

Váhy se nastaví na malá náhodná čísla, podobně jako u Backpropagation. Dále se nastaví
parametr učení na libovolnou hodnotu v intervalu 0-1. Parametr učení ovlivňuje rychlost učení adaptace vah. Vzhledem k tomu, že učení spočívá ve hledání vhodného neuronu - a jeho okolí,
musí se nastavit maximální a minimální hranice okolí neuronu. Ta se obvykle volí pro maximum
= počtu neuronů na straně plochy a pro minimum = jeden neuron.

2.3.1.1.2 Předložení vzoru

V tomto kroku předložíme nový vstupní vektor na vstup neuronové sítě.

2.3.1.1.3 Určení vzdálenosti

Tato část učícího algoritmu má za úkol vypočítat všechny vzdálenosti mezi výstupními neurony a
předloženým vzorem podle vztahu
N −1

[

d j = ∑ x i ( t ) − wij ( t )
i=0

Výpočet vzdálenosti
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2.3.1.1.4 Určení vítěze (nejbližšího neuronu)

Tento krok je realizován pomocí výběru nejmenší nalezené vzdálenosti.
2.3.1.1.5 Adaptace vah

V okamžiku, kdy je nalezen neuron, ke kterému má vstupní vzor nejblíže, se provede adaptace
vah jak pro vítězný neuron, tak pro jeho okolí. Tato adaptace
g(x)

na jeho okolí se u biologických organismů provádí pomocí

Excitace

tzv. „zvonovité funkce“, místo níž bývá v praxi používána
x

jednoduchá obdélníková funkce. Jak je z obr. 2.3-2 vidět, tak
v případě zvonovité funkce jsou váhy okolních neuronů od

0
Inhibice

určité hranice potlačovány na rozdíl od bližšího okolí, kde
jsou excitovány. V následujícím vztahu (2.3-2) je adaptační

Obr. 2.3-2 Adaptační funkce okolí

funkce zastoupena g(x).

[

wij ( t + 1) = wij (t ) + η(t ) g( x ) x i (t ) − wij (t )

]

(2.3-2)

Adaptace vah

Velikost okolí se postupně snižuje až na definované minimální okolí. Neuron, jehož váhy byly
adaptovány, se automaticky stává citlivějším na vektory, jenž jsou podobné vektoru, na nějž se
právě adaptoval. Jak už bylo na začátku řečeno, vytváří se shluky - třídy, které odpovídají
průměru všech vektorů, které do této třídy patří.
Pokud jsme neprošli celou trénovací množinou, tak, pokračujeme opět od předložení vzoru.

2.3.1.2 Vybavování
Proces vybavování je totožný s kroky při učení :
2.3.1.2.1 Předložení vzoru

V tomto kroku předložíme nový vstupní vektor na vstup neuronové sítě.
2.3.1.2.2 Určení vzdálenosti

Tato část učícího algoritmu má za úkol vypočítat všechny vzdálenosti mezi výstupními neurony a
předloženým vzorem podle vztahu
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N −1

[

d j = ∑ x i ( t ) − wij ( t )
i=0

]

2

(2.3-3)

Výpočet vzdálenosti

2.3.1.2.3 Určení vítěze (nejbližšího neuronu)

Tento krok je realizován pomocí výběru nejmenší nalezené vzdálenosti.
Kohonenova síť je síť bez učitele, nicméně existují její modifikace pro učení s učitelem [1,6].
Tyto modifikace nesou název LVQ1, LVQ2 a LVQ3.

2.3.2 ART síť (Adaptive Resonant neTwork)

Věta 2.3-2 O síti ART.
ART síť se skládá ze tří vrstev a dvou jednotek, které řídí učení i vybavování této sítě.

Jedním z důvodů, proč byla vyvinuta síť typu ART byla skutečnost, že v síti CLN není zajištěna
stabilita existujících tříd. Tvůrcem této sítě byl S. Grossberg, který zmíněný problém nazval
fenoménem stability a plastičnosti :

Jak to, že adaptivní mechanizmus organismu je dostatečně stabilní, aby odolal
nepříznivým okolním fluktuacím a nezměnil svoje chování, ale zároveň dostatečně
plastický, aby provedl rapidní změny svého chování na příznivé okolní fluktuace.

Síť ART1, která byla vyvinuta na základě zmíněného fenoménu se vyznačuje vysokou schopností
adaptace

na

neočekávané

změny

stejně

tak

jako

její

biologičtí

kolegové.

G.A. Carpenter a S. Grosberg při tvorbě této sítě dospěli k názoru, že adaptivní rezonance je
proces kolektivní aktivity chování systému jako celku když dopředné i zpětné šíření informací je
souhlasné. Postupem doby byla vyvinuta ART2 a ART3. Rozdíl mezi těmito sítěmi je v tom, že
ART1 pracuje pouze s binárními hodnotami.
Základní myšlenka sítě ART1 je taková, že vstupní vektor je porovnán s tzv. prototypovými
vektory uschovanými v síti ve smyslu klesající podobnosti, dokud není nalezen prototypový
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vektor, který je dostatečně blízko vektoru vstupnímu. Tyto prototypové vektory nejsou nic jiného,
než váhy jednotlivých spojů mezi vrstvou skrytou a výstupní. Tato síť v podstatě třídí jednotlivé
vstupní vektory do tříd s tím, že je vždy aktivován pouze jeden (nebo také žádný) neuron, který
představuje příslušnou třídu.

y1

y2

yn

L2
-n
)
whk

Řídicí
Øídící
jednotka

whk

1

-1

L1

1
x1

x2

Vstupní vrstva

Resetovací
jednotka
ρ

xn

Obr. 2.3-3 Schéma sítě ART

2.3.2.1 Adaptační fáze ART1
Adaptační fáze sítě ART se skládá z následujících pěti kroků :

1. Při startu nenaučené sítě se všechny váhy nastaví na 1 a zaktivují se výstupní neurony.
2. Prohledají se všechny výstupní neurony - hledá se ten, jehož prototypový vektor vah je
nejblíže předloženému vzoru. Vzdálenost je definována vztahem (první měření)

(

)

s1 w j , x =

wj • x

β + wj

(2.3-4)
1

Výpočet první podobnosti vektoru u ART
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je vektor jedniček a ß je malé pozitivní číslo. Pokud jsou při tomto měření

zjištěny dvě třídy, jejichž prototypové vektory mají stejný počet překrývajících se
jednotkových prvků se vstupním vektorem, pak je jako vítěz volen ten, který má méně
nepřekrývajících se jednotkových prvků. Na základě toho jsou prohledávány a voleny mezi
prvními již použité výstupní neurony (existující třídy) a po té nepoužité.

3. Pro vítěznou jednotku j , která je vybrána v kroku 2 se provede test jestli je prototypový
vektor dostatečně podobný vstupnímu vzoru (druhé měření) podle vztahu 2.3-5.

(

)

s2 w j , x =

wj • x
wj

(2.3-5)

1

Výpočet druhé podobnosti vektoru u ART

Při vyhodnocení se používá ρ , což je práh rozhodování a leží v intervalu (0-1). Je li s2(wj,
x) > ρ pak jsou oba vektory dostatečně podobné a pokračuje se krokem 4. V opačném
případě je výstupní neuron deaktivován a pokračuje se krokem 2.

4. Aktualizace vítězného vektoru wj je v podstatě jeho pohyb blíže k vstupnímu vektoru
(operace AND mezi wj a xj). Index j označuje výstupní neuron. Po této aktualizaci se
pokračuje krokem 1 v případě, že jsou další vektory v trénovací množině, jinak krok 5.

5. Konec.
2.3.2.2 Struktura sítě
ART je síť skládající se z tří vrstev, a to z vrstvy vstupní, skryté (L1) a výstupní (L2) (Obr. 2.3-3)
s tím, že neurony ve výstupní vrstvě jsou ještě spojeny mezi sebou navzájem a mezi L1 a L2
existuje obousměrné spojení. Na rozdíl od jiných sítí jsou zde ještě dvě „jednotky“ - řídicí a
resetovací.
Řídicí jednotka obstarává řídicí signál pro vrstvu L1 v unipolární binární hodnotě (0,1). Jestliže je
řídicí jednotka ve stavu 1, pak na výstupu není aktivován žádný neuron. V případě, že je ve stavu
0, je na výstupu aktivován jeden neuron. Tato jednotka je zastoupena binárním neuronem (Fn)
popsaným rovnicí 2.3-6.

-58-

Umělá inteligence I

Typy sítí.



G = Fn  ∑ x h − n∑ y j − 0.5 
j

 h

(2.3-6)

Řídicí jednotka ART

Význam prvků v této rovnici je následující :
xh je h-tý prvek vstupního vektoru
yj je j-tý prvek výstupního vektoru
Stav neuronu ve skryté vrstvě je definován

G=1

 xh
uh = 
 xh ∧ w jh

G=0

(2.3-7)

Neuron ve skryté vrstvě ART

Pokud je j-tý neuron vítěz, pak nastane stav, který je dán rovnicí 2.3-7, jenž lze popsat 2.3-8.


u h = Fn  x h + ∑ w jh y j + G − 1,5 
j



(2.3-8)

Neuron ve skryté vrstvě ART - výpočet

Podle rovnice 2.3-8 musí být nejméně dvě sumy větší jak 0 - odtud plyne název "dvoutřetinové
pravidlo"[1].
Výstupní vrstva L2 je vrstva, ke je aktivován pouze jeden neuron. Všechny výstupní neurony
jsou v 0 a řídicí jednotka v 1 když je předložen první vektor. Tento vektor je přenesen přes L1
beze změny. Váhy mezi L1 a L2 jsou dány vztahem

)
w jh =

w jh

β + ∑ w jh
h

Dopředné váhy v ART
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kde wjh je spojení mezi neuronem j v L2 a neuronem h v L1.
L1 a spojení pomocí wjh počítá první podobnost. Jakmile je ve vrstvě L2 vybrán vítěz, je řídicí
jednotka nastavena na 0. V tomto okamžiku každý neuron pomocí zpětnovazebního spojení mezi
L1 a L2 přepočítá váhy wjh, kde j znamená vítězný j-tý výstupní neuron v L2. Po té je použita
resetovací jednotka, která rozhodne, jestli daný vítěz bude platný nebo ne, a to podle
vztahu 2.3-10.


R = Fn  ρ ∑ xh − ∑ uh 
 h

h

(2.3-10)

Resetovací jednotka

kde ρ je práh rozhodování. Ze vztahu 2.3-10 plyne, že R = 0 když s2 >= ρ a R=1 když s2 < ρ .
V případě že R = 0, nastává rezonance - váhy jsou aktualizovány podle vztahu

(

)

∆w jh ( k + 1) = α ( k ) y j ( k ) uh ( k ) − w jh ( k )

(2.3-11)

Výpočet nových vah v ART

Když je R=1, pak jsou všechny výstupní jednotky vynulovány, řídicí nastavena na 1 a je vybrán
další vítěz. Jestliže ani jeden z již použitých vítězů nebyl vybrán, pak je vybrán zatím nepoužitý
neuron. V tomto případě je použit test druhé podobnosti, protože všechny prvky prototypového
vektoru jsou rovny 1.
Tato síť je schopny autonomní práce bez vnějších řídicích signálů s postupným prohledáváním již
existujících tříd a vytvářením nových, jeli to třeba a dovoluje-li to konfigurace sítě.
Protože ART1 je síť citlivá na šum a navíc pojme málo informací, byla vyvinuta síť ART2, která
může pracovat na rozdíl od ART1 se spojitými hodnotami. ART2 bývá používána pro zpracování
černobílých obrazů, kde vstupy jsou odstíny šedi. Dále byla vyvinuta síť ART3, která zahrnuje ve
svém popisu i dynamiku přenašečů informace.
Síť ART1 se vyznačuje některými „vlastnostmi“, které zde uvádím ve stručném přehledu :
Váhový prototypový vektor je aktualizován pomocí vstupního vektoru
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Se vzrůstem parametru ρ (práh rozhodování) vzrůstá také počet existujících tříd
potřebných na roztřídění vstupní trénovací množiny a naopak. ρ tedy slouží jako
jakási „lupa“.
Žádné dvě třídy neobsahují stejné prototypové vektory.
Maximální počet tříd, na které je ART1 schopna se naučit je 2n z důvodů binárních
hodnot neuronu, kde n je dimenze vstupních vektorů.
Pro zájemce o podrobnější literaturu doporučuji [1], kde jsou další body podrobně popsány.

2.3.2.3 Příklad ART1
1

5

6
11

Vzor 1

Vzor 2

Vzor 3

Vzor 4

Pro lepší pochopení uvedu příklad, který lépe osvětlí mechanizmus ART sítě.
Máme ART1, která pracuje s obrazovou maticí 5x5 pixelů. Tudíž naše síť má 25 vstupů a 25
neuronů ve vrstvě L1. Vrstva L2 má 5 neuronů, práh rozhodování je ρ = 0.7, ß = 0.5 a alfa = 1.
Všechny váhy spojů z j-tého neuronu v L2 do h-tého neuronu v L1 jsou nastaveny na 1. Váhy z
h-tého neuronu L1 do j-tého neuronu L2 je dán vztahem 2.3-9 s výslednou hodnotou 1/25,5. Při
předložení vstupního vzoru 1 je zvolen jako vítěz první výstupní neuron (žádný jiný není
obsazen). V tom případě je spojení z prvního neuronu L2 do L1 aktualizováno podle vztahu 2.311

(

)

∆w jh (1) = y1 xh − w jh (0)

kde y1 = 1. V tomto okamžiku byla vytvořena první třída. Prototypový vektor vah je dán vztahem

1 h = 1,7,13,19,25
a opět
w1h (1) = 
0 jinak
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Druhý vstup je vzor 2. Při výpočtu druhé podobnosti prvního neuronu (předchozího vítěze) v L2
je s2 = 0,56 < ρ = 0,7, což znamená, že neprošel testem a je ignorován. Další platný vítěz je
zvolen druhý neuron v L2. Prototypový vektor pro tuto třídu je dán vztahy
2
 h = 1,7,13,19,25
wh 2 (2) = 19
0 jinak

1 h = 1,5,7,9,13,17,19,21,25
w2 h (2) = 
0 jinak

Další vstup je vzor 3. Vstupy do prvních dvou neuronů vrstvy L2 jsou spočítány

∑ w)

h1

xh = 5 *

h

2
= 0.91
11

∑ w)

h2

xh = 9 *

h

2
= 0.95
19

Je vidět, že druhý neuron je více vhodnější a je zvolen za vítěze, protože vzor 3 sdílí více pixelů
(neuronů) s vzorem 2 uschovaným v druhém neuronu v L2. Poté je spočítána druhá podobnost s2
= 0,69 < ρ = 0,7. Proto je druhý neuron vypnut a vstup je porovnán s prvním neuronem v L2.
Podobnost s2 je opět menší než ρ a tudíž je vypnut i první neuron. Vzhledem k tomu, že byly
vyzkoušeny všechny existující třídy, je vytvořena další třída - je použit třetí neuron v pořadí v L2.
Poslední je použit vzor 4. Opět jsou spočítány sumy dle

∑ w)
h

h1

xh = 5 *

2
= 0.91
11

∑ w)

h2

xh = 9 *

h

2
= 0.95
19

∑ w)
h

h3

x h = 13 *

2
= 0.96
27

Jako vítěz je zvolen třetí neuron (vzor 3 - třetí třída je podmnožinou vzoru 4) jehož s2 = 0.76 >

ρ = 0.7, což vede k jeho přiřazení ke třetí třídě (neuronu).
Z uvedeného příkladu vidět, tak ART v podstatě počítá binární překrytí vzorů v třídách a používá
je jako prototypy.
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Kontrolní otázky
1) Jaké typy sítí znáte ?
2) Co víte o síti perceptron a kdo je její autor ?
3) Jaké typy funkcí může neuron v perceptronu použít ?
4) Jaké metody pro výpočet vah v síti perceptron znáte ?
5) Popište algoritmus Backpropagation.
6) Co znamená pojem globální chyba a minimum ?
7) Zkuste odvodit algoritmus Backpropagation.
8) Kam by jste zařadili Hopfieldovu síť.
9) V čem se liší Hopfieldova síť od sítě s algoritmem Backpropagation ?
10) Popište fázi učení a vybavování.
11) Jaké druhy rekurentních sítí znáte ?
12) V čem se liší síť CLN od Hopfieldovy sítě ?
13) V čem podstatném se liší síť BAM od Hopfieldovy sítě ?
14) Jaká je topologie Kohonenovy sítě a do jaké třídy sítí patří ?
15) Kdo je autorem sítě ART a jaká je její podstatná výhoda ?
16) Popište fáze sítě ART.
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3. Optimalizace topologie neuronové sítě
Věta 3.0-1 Optimalizace topologie sítě.
Optimalizací topologie sítě rozumíme proces, během kterého se snažíme optimální počet
neuronů a vrstev vzhledem k řešenému problému. Optimalizace se může provádět pevným
výpočtem nebo adaptivním procesem.

Optimalizace struktury neuronové sítě je problém, na který neexistuje univerzální návod. To,
jakou strukturu (počet vrstev, počet neuronů ve vrstvách) bude naše síť mít, ovlivňuje množství
vah a tím i „rozprostření“ studovaného problému na ně. V podstatě je tedy struktura pro správný
chod sítě velmi důležitá. Vzhledem k tomu, že většina sítí jako např. Hopfieldova nebo
Kohonenova mají strukturu již danou definováním problému (v Hopfieldově síti při rozeznávání
písma je to počet pixelů - neuronů), zaměříme se zde na informace týkající se klasické vícevrstvé
sítě.
Při konstrukci vícevrstvé sítě je vhodné rozhodovat o jejích parametrech v následujícím
pořadí :
1) Počet vrstev
2) Počet neuronů ve vrstvách

3.1 Počet vrstev
Vícevrstvé sítě mají obvykle 3 nebo 4 vrstvy. Vrstva do které vstupují informace, se nazývá
vstupní, vrstva ze které vystupují výstupní. Vrstvy mezi těmito dvěma se nazývají skryté
(hidden). Použití více vrstev je velmi řídkým jevem. Obě konfigurace mají své výhody i
nevýhody. Síť se třemi vrstvami má kratší dobu učení (méně vah) a je u ní obvykle rychlejší a
stabilnější vývoj globální chyby, ale zato může „narazit“ na funkci, jejíž aproximace je horší než
u sítě se čtyřmi vrstvami. Čtyřvrstvá síť je tedy lepší při aproximování funkcí (filtrace šumu,
predikce).Tato síť má však delší dobu učení a pomalejší a méně stabilnější vývoj globální chyby
z důvodů větší členitosti chybové plochy.
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3.2 Počet neuronů ve vrstvách
Určit počet neuronů ve vrstvách je již trochu složitější. Jak již bylo řečeno, tak ve skrytých
vrstvách platí, že čím méně tím lépe. Počet neuronů ve vrstvě vstupní a výstupní je již dán
problémem a tím, jak ho chceme řešit. Zbývá tedy určit kolik neuronů chceme ve skrytých
vrstvách. K tomuto lze přistupovat dvěma způsoby a to pevným nastavením a adaptivním
nastavením.
Pevné nastavení umožňuje nastavit počet neuronů podle „univerzálních“ vzorců. Slovo
univerzálních musíme brát s rezervou, protože tyto vztahy jsou velmi obecné a nepřesné.
Nicméně je to pořád lepší než náhodné nastavení. Pro dvou a třívrstvou síť platí vztahy 3.2-1 [2].

N Skryt . =

N Skryt .1

 N Vstup 

= NVystup *  3

 N Vystup 

NVstup * NVystup

2

(3.2-1)

 N Vstup 

N Skryt .2 = NVystup *  3

 N Vystup 

Výpočet struktury dvou a třívrstvé sítě

které vytváří sítě ve tvaru pyramidy (Obr. 3.2-1), stejně jako vztahy pro výpočet počtu neuronů
čtyřvrstvé sítě.

Výstup

Skrytá 2

Skrytá 1

Vstup

Obr. 3.2-1 Optimalizovaná struktura sítě
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Adaptivní nastavení je jednoduchý algoritmus, pomocí kterého se na základě vývoje globální
chyby přidávají či ubírají jednotlivé neurony ve skrytých vrstvách. Jeho schéma je :
Nastavení co nejmenšího počtu
neuronů ve skryté vrstvě
Přidání neuronu a
trénování
Je trénovací chyba pod
limitem ?
Je testovací chyba pod
limitem ?
Konec

Činnost tohoto algoritmu je tedy taková, že se neustále v cyklech kontroluje velikost trénovací a
testovací chyby (viz. kap.6.15) a na jejich základě se přidá neuron a trénuje se znovu, nebo se
končí.

3.3 Optimalizace struktury sítě pomocí genetických algoritmů
Jak již bylo řečeno, tak strukturu neuronové sítě nelze přesně stanovit. Mnohdy se pro její určení
používají algoritmy, pevného nastavení podle univerzálních vztahů, které často nejsou optimální.
Výhodnější metoda, která je mnohdy používána, je optimalizace počtu neuronů za chodu sítě v
závislosti na vývoji globální chyby. Oba algoritmy dnes patří do „klasiky“ optimalizace struktury
sítí. S nástupem genetických algoritmů se objevila třetí metoda, která je sice časově náročná, ale
v porovnání s předchozími dvěmi může dát mnohonásobně lepší výsledek co se struktury
neuronové sítě týče. Je to návrh struktury neuronové sítě pomocí genetických algoritmů.
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3.3.1 Struktura sítě a její „šlechtění“ pomocí genetických algoritmů

Struktura sítě je dána několika faktory a to :
1) Počtem vrstev
2) Počtem neuronů ve vrstvách
3) Topologií spojení mezi vrstvami a neurony
4) Hodnotami vah
Problém počtu vrstev byl popsán v předchozích kapitolách. Spolu s počtem neuronů v
jednotlivých vrstvách a topologií spojení mezi nimi je použit ke šlechtění struktury sítě pomocí
genetických algoritmů. Použitím genetických algoritmů mnohdy dostaneme síť, kde nejsou
jednotlivé vrstvy spojeny jen s vrstvou následující, ale mohou být připojeny i na vyšší vrstvy. Pro
určení hodnot vah se používají metody uvedené dříve jako Backpropagation či jiné v kombinaci
např. s lineární regresí.
Pokud chceme šlechtit danou síť pomocí genetických algoritmů, pak musíme sestavit z prvních
tří faktorů (počet vrstev, neuronů a jejich spojení) chromozóm (viz. kap.5), v němž bude
zakódována celá síť. Těchto chromozómů - sítí vygenerujeme tolik, aby tvořily dostatečnou
populaci pro prvopočáteční křížení. Struktura těchto chromozómů může být generována
„náhodně“ nebo také deterministicky (pokud víme, kolik vstupních a výstupních neuronů
potřebujeme). V podstatě budeme tímto procesem napodobovat evoluční výběr, při kterém se z
množiny živých neurosystémů (neuronových sítí) díky křížení vybrali ti jedinci, kteří nejlépe

SP

Stop

3A

Stop

Adresa = 3

3A

SP

Start

Adresa = 1

Start

2R

Stop

Adresa = 0

SP

Start

vyhovovali podmínkám životního prostředí (funkci vhodnosti).

2R

Stop

Adresa = 2

SP

Start

...

Obr. 3.3-1 Druhy adresování v chromozómu
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Vlastní „neurochromozómy“ musí obsahovat všechny informace o dané síti. Obvykle se používá
kódování [13], při němž je chromozóm složen z bloků - řetězců (obr. 3.3-1). Každý řetězec má
následující strukturu :
Prostor parametrů - popisuje danou vrstvu neuronové sítě
Značka začátku (nemusí být součástí řetězce) - identifikátor začátku prostoru
parametrů
Identifikátor, adresa - určuje o kolikátou vrstvu jde, vstupní vrstva má zpravidla
0 a výstupní 7.
Počet neuronů - binární číslo, udávající počet neuronů ve vrstvě, např. při čísle 5
je ve vrstvě 25 = 32 neuronů
Dimenze x - počet neuronů v řádku
Dimenze y - počet neuronů ve sloupci (jen v případě čtvercové sítě, např.
Kohonenova)
Práh - velikost prahu neuronů ve vrstvě
Prostor projekce - určuje do jaké vrstvy a s jakou hustotou se spojí daná vrstva
Parametr učení - zde je význam jasný
Adresa - n : n-tý prostor parametrů, v případě 0 se jedná o bezprostředně
následující vrstvu (při adresním módu R, obr. 3.3-1 )
Adresní mód - A (absolutní - tzn. n : n-tá vrstva od této vrstvy) nebo R (relativní n : n-tá vrstva od začátku chromozomu, obr. 3.3-1)
Hustota spojení - určuje hustotu spojů mezi vrstvami
Dimenze x - počet neuronů v řádku
Dimenze y - počet neuronů ve sloupci (jen v případě čtvercové sítě, např.
Kohonenova,...)
Značka konce (nemusí být součástí řetězce) - identifikátor začátku prostoru
parametrů
Výše popsanou strukturu ukazuje obr. 3.3-2. Samozřejmě, že lze tuto strukturu v rámci
rozumných mezí modifikovat tak, aby se neztratily potřebné informace o síti.
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0 11 0 1 A 1 7 0 1 2 1 0 7 R 1 7 0 7 1 1 0

Obr. 3.3-2 Konverze mezi sítí a chromozómem

3.3.2 Šlechtění sítě

Vlastní šlechtění sítě nebo chcete-li evoluční proces, je cyklický a skládá se z následujících kroků
(obr. 3.3-3) :
1) Vygenerování vhodného počtu neuronových sítí s různou topologií - tento krok
může být proveden buď generátorem náhodných čísel, anebo kombinovaně, tzn.
počet vstupních a výstupních neuronů si určí uživatel a skrytá vrstva se vygeneruje
2) Trénování - klasické trénování na trénovací množině
3) Testování - zjistí globální chybu na základě testovací množiny
4) Ohodnocení jejich výkonnosti - pomocí globální chyby a funkce vhodnosti se
provede ohodnocení jejich výkonu - schopnosti řešit daný úkol
5) Jejich transformace na chromozomy - převod sítí do struktury chromozómů
6) Určení vhodných rodičů - na základě kroku 3 se provede volba vhodných rodičů
7) Tvorba nových potomků - je jasné o co jde
8) Jejich transformace na neuronovou síť - návrat ke kroku 2
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Obr. 3.3-3 Cyklus šlechtění sítě pomocí genetických algoritmů

Při vhodné úpravě a použití genetických algoritmů můžeme získat síť, jejíž topologie sice vypadá
prapodivně, nicméně je velmi dobře schopná řešit daný problém. Jako ukázku transformace sítě
na chromozóm uvádím třívrstvou síť na obr. 3.3-2.
Při trénování dochází ke křížení jak prostoru parametrů mezi sebou, tak prostoru transformací,
což může vést k prapodivným sítím v tom smyslu, že některé neurony nebudou mít vstupy ale jen
výstupy, a pod. Takováto síť je defektní a měla by být odstavena. Méně postižené sítě se mohou
pomocí speciálních opravných algoritmů opravit a použít.

Kontrolní otázky
1) Jaké jsou základní optimalizovatelné parametry neuronové sítě ?
2) Kolik vrstev se obvykle používá ?
3) Jaké způsoby k určení počtu neuronů ve vrstvách znáte - popište je.
4) Jak lze popsat neuronovou síť ve formátu chromozómu ?
5) Co je to absolutní a relativní adresování v chromozómu představujícím neuronovou síť ?
6) Co je to šlechtící cyklus neuronové sítě - popište jednotlivé kroky.
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4. Příprava trénovací množiny
Věta 4.0-1 O přípravě trénovací množiny.
Příprava trénovací množiny je proces, při kterém se data pro trénování transformují do
vhodného amplitudového intervalu, vyhlazují se a uspořádávají do vhodně zvolených
vektorů. Příprava může citelně ovlivnit výslednou činnost sítě.

Pokazit či citelně zhoršit výsledný efekt, který je od sítě očekáván, se dá nejen nevhodnou
strukturou nebo špatnou inicializací, ale také tím, jak upravíme vstupní data. Podle mého názoru
je nevhodná příprava dat největší chybou u neuronových sítí. Pokud neoptimalizujete počáteční
váhy a nevěnujete velkou pozornost struktuře sítě (vnitřním neuronům) a správně připravíte
vstupní data, pak ještě pořád existuje poměrně velká pravděpodobnost „úspěšného“ učení. Pokud
se zanedbá příprava vstupních dat, pak z dané neuronové sítě mohou vypadnout neuvěřitelné
absurdity. V přípravě vstupních dat do trénovací množiny je dobré zaměřit se na tyto problémy
1) Množství vzorků
2) Délka a posun vektorů
3) Transformace originálních hodnot členů vektorů.
4) Hraniční případy členů tříd

4.1 Množství vzorků (vektorů, členů tříd a tříd)
Při vytváření trénovací množiny je množství vzorků (dvojic vektorů) důležité, protože určuje, jak
dobře popíšeme daný problém. Pokud připravujeme členy tříd, tak by mělo být zajištěno
(samozřejmě pokud je to možné), aby v trénovací množině byly zastoupeny členy ze všech tříd,
které existují v rámci daného problému. Pokud tomu tak není, pak se může stát, že po skončení
učení a předložení členu vynechané třídy může být tento přiřazen mylně do třídy jiné. Například
klasifikační síť rozhodující o kvalitě nějakých potravin byla naučena na kvalitu „vynikající“,
„lepší“, „dobrou“ a třída - kvalita „špatná“ by byla vynechána, pak při předložení špatného
výrobku by tento byl asi zařazen mezi dobré. To by v konečném důsledku vedlo k tomu, že by
některý ze zákazníků byl asi kapku nespokojen. Představte si, že by síť nevyhodnocovala kvalitu
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potravin, ale například to, zda přibližující se objekt je přátelský (např. letoun) či ne. Myslím, že
zde není co dodávat.
Co se týká vlastních tříd, pak je dobré mít na paměti, že trénovací množina, která je sestavena
právě z jejich popisu, reprezentuje nějakou existující fyzikální realitu a tudíž by měla být jejím
„obrazem“. Platí že pokud je např. třída F v realitě zastoupena 5x četněji a třída J 2x četněji než
je normál, pak i v trénovací množině by měla být třída F zastoupena 5x četněji, a pod.
S pojmem „obraz fyzikální reality“ souvisí ještě jedna věc a tou je variace členů dané třídy. V
každé třídě by měly být zastoupeny pokud možno všechny variace jednotlivých členů třídy. Např.
pokud učíme síť rozeznávat automobily, tak ji učíme na třídě Škodovek, Porsche, Jaguar,
Trabant, Velorex. Jestliže bychom zahrnuli do každé třídy málo vzorků s malými rozdíly, pak se
může stát, že při zařazování neznámého auta, které je oproti standardu upraveno (různé lišty,
zástěrky), dojde při nevhodné úpravě a konsistenci dat k jeho zařazení do jiné třídy, např. Škody
do Porsche, nebo v nejhorším případě Velorexu do Porsche.
Třídy informací, které jsou předkládány síti, by měli být do jisté míry na sobě závislé. Pokud
tomu tak nebude, lze očekávat, že se síť nenaučí, ale zhloupne. Jako příklad mohu uvést např.
predikci, kde kvalita závisí nejen na vlastnostech řady a jejích úpravách, ale také na tom, jaké
informace pro učení použijeme. Pokud predikujeme chování řady jen z ní (vycházíme z její řady),
pak se mluví o tzv. jednoduché predikci. Pokud však použijeme tzv. vícenásobnou predikci, pak
je na místě, aby nějak spolu souvisely. Při predikci vývoje cenného papíru (např. automobilek) na
burze je logické, když část vstupů slouží pro vlastní historii predikované řady, další část pro např.
index tohoto odvětví, další pro nejsilnější papíry tohoto odvětví. Myslím si, že to je mnohem
rozumnější přístup, než kdybychom predikovali vývoj výše zmíněného papíru např. podle toho
jak se vyvíjí cenné papíry z oblasti zemědělství apod.
Shrneme-li to, pak zastoupení tříd musí být úplné, včetně „nevhodných“ tříd (zahrnující špatné
výrobky), jejich zastoupení v trénovací množině musí být odpovídající fyzikální realitě a každá
třída musí obsahovat členy pokud možno se všemi jejich variacemi.

4.2 Délka a posun vektorů
Další věc, která ovlivňuje kvalitu naučené sítě a souvisí s předchozí problematikou je délka
vektorů, které popisují daný problém a případně posuv jednotlivých dvojic (při práci se signály).
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Délka vektorů je úměrná kvalitě, s jakou je příslušný problém popsán. Například chceme
připravit abecední znaky či obrázky (pomineme jejich barevnost) pro učení sítě tak, že je
zaneseme do mřížky. Jednotlivé políčka - pixely mřížky představují zároveň v případě
Hopfieldovy sítě potřebný počet neuronů. Čím větší je hustota mřížky, tím je příslušný znak
podrobněji popsán a naopak (viz. obr. 4.2-2) a tím je také větší či menší počet neuronů v síti. To
na druhé straně vede k nárůstu vah a doby učení. Jak je z obr. 4.2-1 vidět, tak je zde hranice, pod
se ztrácí čitelnost objektu - problém je neúplně popsán. Jinými slovy, pokud je vektor popisující
náš problém kratší než by měl být, pak bude výsledný efekt horší než by byl v optimálním
případě.

Obr. 4.2-1 Hrubá transformace obrázku do matice

Obr. 4.2-2 Jemnější transformace obrázku do matice
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Posuv vektorů je pojem, který se týká hlavně práce s časovými řadami. Spolu s délkou vektoru
se podílí v oblasti časových řad na stejném
Hypotetická èasová køivka

efektu, jaký byl popsán v předchozím odstavci.
Jestliže pracujeme s řadou, kterou chceme
zpracovat, pak je vhodné dodržet délku vektoru
a jeho posuv tak, aby byl úměrný členitosti

X-tá dvojice {

řady. V tomto případě znamená délka vektoru
} X+1-tá dvojice

t

nejen to, jak dlouhý časový úsek zabírá, ale i to,
jak podrobně jej zabírá - tzn. že např. denní řada
o délce jednoho roku se dá popsat jak vektorem

Posun výstupního vektoru vùèi vstupnímu

o 12 prvcích, ale také vektorem o 365 prvcích.
Posun celé dvojice vektorù

Oba popisují jeden rok, ale každý s jinou
rozlišovací schopností. Vlastní posuv znamená,
o kolik dílků vektoru dále bude ležet nový

Obr. 4.2-3 Posuv vektorů

vektor (Obr. 4.2-3)

4.3 Transformace originálních hodnot členů vektorů
Vzhledem k tomu, že přenosové funkce se pohybují obvykle v rozmezí 0 - 1, je mnohdy nutné
transformovat vstupní informace do tohoto intervalu. Při transformaci musíme rozlišovat mezi
transformací vstupů a výstupů. Skryté neurony vždy obsahují přenosovou funkci, která je
ohraničená, zatímco výstupní neurony mohou mít přenosové funkce ve tvaru přímky bez
omezení. V takovém případě není potřeba transformovat požadované výstupní veličiny do
intervalu 0 - 1, což je jednodušší. Nicméně přítomnost neohraničených přenosových funkcí na
výstupu sebou nese jednu nevýhodu a to tu, že tyto funkce nejsou odolné proti „poruchám“. Co to
je odolné proti poruchám ? Představme si, že máme ohraničenou funkci např. z obr. 1.4-1 v
neuronu a na vstup do neuronu (argument této funkce) přijde přehnaně veliká hodnota. Pak díky
zakřivení této funkce se na výstupu objeví maximálně 0,9999999... či 0,0000000011... v
závislosti na tom, jaké znaménko má argument. Pokud by se toto přihodilo lineární funkci, pak
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by se argument přenesl na výstup úměrně směrnici lineární funkce. Pravda je, že skryté neurony
mají funkce s omezením, takže se vliv nečekaně velkých vstupů eliminuje, a proto se také
lineární přenosová funkce na výstupu používá. Pokud však chceme použít síť dvouvrstvou místo
třívrstvé, pak je dobré mít výše popsané riziko na paměti. Navíc síť, která má všechny přenosové
funkce lineární bez omezení, degraduje na lineární regresi.
V případě, že není potřeba lineární funkce bez omezení, pak je lepší použít normální přenosovou
funkci (např. logistickou funkci) a vstupní i výstupní veličiny transformovat do intervalu 0,2 0,8. Tím se transformují všechny veličiny do lineární části, zatímco nelineární části zůstávají
„zachovány“ pro eliminaci poruch. Transformace znamená, že např. největší hodnota je
„stlačena“ na úroveň 0,8 a nejmenší na 0,2. Pokud se vyskytne markantně větší hodnota, je
nelineární částí zpracována jako porucha a neměla by dramaticky ovlivnit výstup. V případě, že
se nejedná o poruchu, ale o novou regulérní hodnotu, pak je nutno celou např. časovou řadu
přetransformovat i s novou hodnotou.
Transformace je obvykle lineární (tzn. že vstupní a výstupní hodnoty jsou poděleny konstantou) a
to hlavně v případech, kdy transformované hodnoty jsou rovnoměrně rozmístněny. Pokud bude
např. 10 % hodnot (100, 120, 122.3, 98.5, ...) v horní pětině originálního rozsahu a 90 % hodnot
v dolní čtvrtině (12, 15, 25, 2.3, 8, ...), pak se lineární transformací mnohé informace ze spodní
čtvrtiny tak zmenší, že budou pod citlivostí sítě - síť nebude schopna na tyto malé hodnoty
adekvátně reagovat.
V tom případě nastupuje nelineární transformace, jejíž tvar je ovlivněn statistickými
charakteristikami. Jako příklad bych uvedl transformace, jejichž autorem je J. Turkey [2] 4.3-1 a
4.3-2.
 x + 1

x 

 + arcsin
y = arcsin
 n + 1
 n + 1

(4.3-1)

Transformace I

4.3-1 se obvykle používá k transformaci hodnot z malého množství dat a transformace 4.3-2

y = x + x +1
Transformace II
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k transformaci hodnot z časově omezených intervalů.

4.4 Hraniční případy členů tříd
Pokud pracujeme s informacemi, které obsahují šum, pak se může stát, že členy ležící blízko
hranic tříd mohou být mylně interpretovány jako členy jiné třídy. V takovém případě je vhodné (i
když je to zdánlivě v rozporu z informacemi v kap. „Množství tříd“, zde se pojednává o
zašuměných vzorech) zajistit vyšší četnost těchto členů v trénovací množině.

Kontrolní otázky
1) Které faktory mohou z hlediska trénovací množiny ovlivnit výkonnost sítě ?
2) Co by se mohlo stát při neúměrném zastoupení členů jednotlivých tříd ?
3) Jaký vliv může mít délka a posuv vektorů na učení a výkon sítě a proč?
4) Proč se používá transformace vstupních veličin a do jakého intervalu je transformujeme?
5) Co je vhodné zajistit, pracujeme-li s informacemi znečištěnými šumem?
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5. Optimální start učení
Věta 5.0-1 Optimální start učení.
Optimální start učení je dán tím, jak vhodně jsou nastaveny váhy jednotlivých spojů mezi
neurony. Existují tři poměrně rozšířené a používané metody uvedené dále.

Při prvotním startu sítě je potřeba nastavit váhy jednotlivých spojů pomocí generátoru náhodných
čísel. To je nejjednodušší cesta, jak nastartovat síť. Jak již bylo řečeno, učení sítě znamená v
podstatě hledání globálního minima na chybové ploše. Nastavení vah sítě pomocí generátoru
náhodných čísel znamená, že se startovní pozice sítě může vyskytnout kdekoliv na této ploše. To
může být klidně těsně vedle globálního minima, ale také daleko od něj u skupiny lokálních
minim, kde nakonec uvízne (obr. 5.0-1 a 5.0-2). Abychom se tomuto riziku vyhnuli, můžeme
použít několik známých a v současné době používaných metod. Existují tři dost používané
metody, nebo spíše o dvě, protože třetí lze použít v kombinaci se dvěma prvními. Jsou to :
1) Simulované žíhání
2) Genetické algoritmy
3) Lineární regrese

Průřez hypotetickou plochou globální chyby

Hypotetická plocha globální chyby ve 3D

L okální m inim um

Start
(lokální maximum)

Globální minimum

Start
4
2
0
-2
0

G lobální m inim um

10
8
6
2

4
4

2

6
8
10

Obr. 4.4-1 Průřez plochou globální chyby

Lokální
minimum

0

Obr. 4.4-2 Plocha globální chyby ve 3D
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5.1 Simulované žíhání
Tento pojem pochází z metalurgie, kde se atomy kovů po ohřátí na vysokou teplotu a následném
prudkém ochlazení zastaví v nestabilních polohách (malé či žádné lokální minimum na chybové
ploše) a kov je křehký. Pokud se však daná látka ochlazuje pomalu, pak se atomy ustálí ve
stabilních polohách (globální minimum na chybové ploše) - kov je pevný. Pokud si tento princip
převedeme do světa neuronových sítí, lze říci, že pokud nastavíme váhy sítě a ta se tím dostane
do lokálního minima, pak simulovaným žíháním při troše štěstí naši síť z takového lokálního
minima vyprostíme a máme naději, že bude nalezeno globální minimum.
Jak se tedy v praxi u neuronových sítí simulované žíhání provádí ? Samozřejmě, že nikdo
nežhaví naši síť v plamenech a pak ji neochlazuje v kbelíku s vodou. Simulované žíhání se
provádí tak, že se v podstatě hledá ta nejvhodnější kombinace vah v síti pomocí generátoru
náhodných čísel s „vysokou“ standardní deviací (teplotou). V podstatě se mnohokrát opakuje
nastavení vah a ta množina vah, která je nejlepší, je použita pro další kolo s tím, že standardní
deviace je redukována. Tato metoda není používána pro celé učení, ale jen pro inteligentnější
nastavení vah, přičemž po jejich nastavení lze použít jakýkoliv vhodný učící algoritmus. Počet
takovýchto „kol“ se obvykle pohybuje v jednotkách. Větší počet se nedoporučuje, protože je to
časově náročné.
Základním problémem je určit, kolik zkušebních kol a kolik nastavení vah v každém kole bude
optimální. Obecně platí, že pokud hledáme globální minimum, pak je vhodné použít vysokou
standardní deviaci, rychlý algoritmus učení a málo cyklů žíhání (obvykle dva až tři).
Jiná situace je, jestliže se chceme dostat z lokálního minima, ve kterém jsme uvízli. Pak je
vhodnější použít více žíhacích cyklů (pět a více). Při opouštění minima je zde jeden problém.
Nikdo neví, jaký tvar má dané lokální minimum, může to být hluboká jáma stejně jako plytká
mísa, ze které by nás použití vysoké standardní deviace „vymrštilo“ daleko od tohoto minima,
což nemusí být vždy šťastná volba. Tomu lze předejít postupnou změnou deviace od vysoké k
nízké [2] podle vztahu 5.1-1

SDnová = SDstará * e

 SD

ln  startovní 
 SDkoneèná 
poèet SD −1

Výpočet nové deviace
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Pokud je simulované žíhání použito pro řešení klasických optimalizačních problémů (bez použití
sítě), pak stojíme před dvěma volbami, a to zda chceme nalézt globální minimum s věztší
nepřesností či nikoliv. Pokud ano, pak se obvykle používá 5 - 10 vysokých deviací, zatímco u
podrobného pokrytí je potřeba mnohem více deviací.
Při používání simulovaného žíhání musíme mít na paměti, že váhy v síti by neměly dosahovat
vysokých hodnot. Při vysokých hodnotách vah dochází obvykle k „nasycení“ neuronů - výstupní
hodnota odpovídá asymptotické části např. logistické funkce a tudíž velmi malé odezvě na
výstupu i přes velké změny na vstupech. Vzhledem k tomu, že na hodnotách vah se podílí
generátor náhodných čísel, pak je jasné, že standardní deviace nemůže dosahovat libovolných
hodnot. Obvyklá mez pro standardní deviace je v tomto případě 3, max. 5. Po každém generování
nových vah (generátor +váhy) se musí kontrolovat hodnota vah na maximální hranici cca. 5.
Proces simulovaného žíhání lze urychlit použitím přídavných metod, jako je lineární regrese.
Vzhledem k tomu, že je simulované žíhání založeno na generátoru náhodných čísel, nedá se
považovat za nejlepší variantu počátečního nastavení vah sítě. Mnohem účinnější je použití
genetických algoritmů, které jsou odvozeny z biologické genetiky.

5.2 Genetické algoritmy
Genetické algoritmy byly odvozeny na základě biologické genetiky a teorie evoluce, která
ovlivňuje vývoj všeho živého na této planetě. Při vývoji jednotlivých druhů mají geny veliký
význam. Základem všeho je DNA - deoxyribonukleová kyselina (obr. 5.2-1), v které je
zakódován kompletní popis daného jedince. DNA je dlouhý molekulární řetězec tvořený čtyřmi
odlišnými složkami. Uspořádání těchto složek reprezentuje genetický kód. V problematice
genetických algoritmů se setkáváme s následujícími pojmy :

Chromozóm (Obr. 5.2-2) - je část DNA, která je stočena do záhybů.
Gen - jsou jednotlivé části chromozómu. Kompletní genetický popis organismu je tzv. genotyp.
V souvislosti s genotypem se ještě uvádí i tzv. fenotyp, který je v podstatě fyzickým popisem
genotypu. Např. jestliže je v binárním pojetí genotyp „0101“, pak fenotyp je jeho dekadická
hodnota a to 5.
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Alela - geny mohou nabývat pouze jistých hodnot, jejichž obecné označení je alela.
V přírodě hraje DNA důležitou roli. Při rozmnožování. člověka musí
mít potomek 46 chromozómů. Od každého s rodičů dostane
polovinu s tím, že výsledná kombinace určuje pohlaví a ostatní
vlastnosti. Potomek sdílí po svých rodičích genovou výbavu a s tím
částečně i jejich schopnosti. Vzhledem k tomu, že v přírodě přežívají
jen ti nejschopnější, umírají nevyhovující potomci velmi rychle,
dříve než stačí předat svým potomkům nevyhovující genetickou
výbavu. Zde je na místě podotknout, že jejich výbava je nevýhodná
jen pro aktuální okolní prostředí. V jiném prostředí by mohli být
úspěšní. Vezměme si např. různé druhy vyhynulých pravěkých
zvířat, která vyhynula jen proto, že se nestačila přizpůsobit okolním
podmínkám. Kdyby se podmínky nezměnily, asi by žila dodnes.
Kritériem pro přežití druhu je mimo jiné to, zda se jedná o
Obr. 5.2-1 DNA

rozmnožování bezpohlavní či pohlavní (použito v genetických

algoritmech v PC). Na první pohled se zdá, že bezpohlavní rozmnožování je jednodušší a méně
náročné. Při pohlavním rozmnožování musí jedinci daného druhu vynaložit hodně energie na to,
aby našli vhodného partnera a obstáli v konkurenci ostatních, což činí tento způsob na první
pohled náročným a nevhodným. Jak je tedy možné, že na světě je rozšířeno převážně pohlavní
dělení?
Odpověď je jednoduchá. Představte si, že ve stejném životním prostředí existují dva druhy (A a
B), přičemž A se rozmnožuje nepohlavně (dělením) a B pohlavně. V případě A dostane nový
jedinec kompletní genetickou kopii od svého rodiče i s případnou mutací. V případě B je
zapotřebí ke vzniku nového jedince dvou rodičů. Každý z nich mu předá pouze část své genetické
výbavy (je to ovlivněno způsobem dělení genů), díky čemuž se potomek od rodičů liší. Takto
nově vzniklý jedinec může díky nové genetické výbavě lépe vyhovovat okolním podmínkám, což
může po dlouhé době vést k kvalitativním skokům ve srovnání s případem A, který je pak
druhem B vytlačen.
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Obr. 5.2-2 Biologické chromozómy

Obr. 5.2-3 Dělení DNA

Na stejném principu jako B pracují i genetické algoritmy v počítačových aplikacích. Náhodně je
vygenerována množina chromozómů, ze které jsou vybírány dvojice (rodiče) na základě toho, jak
dobře splňují kriteriální funkci. Potomci jsou tvořeni polovinou z každého rodiče a nahrazují své
rodiče. Stejně jako v přírodě, tak i v technických aplikacích hrají důležitou roli náhodné změny mutace. To se v technice obvykle řeší pomocí generátoru náhodných čísel.
Při používání genetických algoritmů v technických aplikacích se používají ještě další pojmy jako
:

Objektivní funkce - je to funkce, kterou chceme minimalizovat (v případě neuronových
sítí je to globální chyba sítě)

Vhodnost - číslo, které nám udává vhodnost nového potomka z hlediska kriteriální funkce
(je to v podstatě matematický popis životního prostředí daného jedince), obvykle to bývá
převrácená hodnota objektivní funkce. Čím je větší, tím je vhodnější daný potomek pro
dané okolní podmínky.

Schéma - množina genů v chromozómu, které mají jisté specifické hodnoty. V
„neuronových“ aplikacích se takováto množina chápe jako skupina genů, které je
schopna se za určitých podmínek chovat jako „jeden muž“ a vytvořit žádaný efekt.
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Obsah genu je variabilní. Nejjednodušší je, když je obsah v binární podobě, např. „01011101“,
avšak lze použít i dekadický popis.

5.2.1 Genetický algoritmus
Vlastní algoritmus genetické optimalizace je cyklus, ve kterém jsou vytvářeni noví potomci, kteří
jsou použiti jako rodiče v dalším cyklu. Po každém cyklu se vyhodnocuje vhodnost potomka a na
základě toho se buď pokračuje na ohodnocení nebo se končí. Podobně jako u neuronových sítí,
kde se cyklus nazývá epocha, tak i zde má výše zmíněný cyklus svůj název a to „generace“.
Vlastní cyklus či schéma genetického algoritmu je následující :
1) Navržení genetické struktury
2) Inicializace
3) Ohodnocení
3.1) Konverze genotypu na fenotyp
3.2) Ohodnocení objektivní funkce
3.3) Konverze objektivní funkce na vhodnost
3.4) Konverze vhodnosti na selekci rodičů
4) Volba rodičů
5) Reprodukce
6) Mutace

5.2.1.1 Navržení genetické struktury
Při navrhování genetické struktury je důležité, jak budou reprezentovány jednotlivá alela a jak
budou v jednotlivých chromozomech rozmístněny. Reprezentace alel a rozmístnění v genech
ovlivňuje výkonnost příslušného algoritmu.
Při volbě toho, jak budou v genu reprezentovány jednotlivá alely se obvykle vychází ze dvou
možností. První je reprezentace pomocí binárních hodnot, což je dost rozšířený přístup. V
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takovém případě je chromozom tvořen řetězem alel a výpočet fenotypu je počítán jako dekadická
hodnota binárního genu - řetězce. Tento přístup má mimo jiné dvě výhody. Tou první je, že
binární kódování je vlastní všem PC a tudíž genetické algoritmy jsou poněkud jednodušší, tou
druhou jsou

teorémy, které pojednávají o různých algoritmech a jsou lépe dokazatelné. V

případě použití dekadických číslic je to trochu složitější. Lze použít různé přístupy např. že každá
alela bude nabývat jen dekadických parametrů.
Další nezanedbatelnou věcí je pozice genů v chromozomu. Standardní metoda dělení
chromozomů (ne vždy používaná, jak uvidíte později) je dělení na dvě poloviny. Každá polovina
se daruje jednomu potomku. Pokud jsou geny, které zastupují důležité kooperující parametry
daleko od sebe, dochází při jejich dělení k znehodnocení jejich celkové účinnosti. Představte si,
že oba rodiče mají geny, jejichž struktura popisuje chytrost potomka. Jednotlivé geny popisující
"chytrost", jsou v chromozomu rozházeny a při jejich dělení půl na půl, může dojít k jejich
rozdělení a výsledkem jsou průměrně chytří potomci. Pokud by však byly geny blízko sebe, pak
by mohl jeden potomek obdržet „chytré“ geny a druhý bohužel jen ten zbytek. Měli bychom dva
potomky, jeden by byl asi geniální a ten druhý hloupoučký, což je základním principem
přirozeného výběru druhů - chytrý přežije a hloupý zahyne (alespoň v přírodě to tak platí). Z toho
všeho plyne, že je vhodné umístnit důležité geny tak, aby pravděpodobnost jejich rozdělení byla
co nejmenší.

5.2.1.2 Inicializace
Je to v podstatě jednoduchý a dá se i říci primitivní proces, kdy se náhodným způsobem (pomocí
generátoru náhodných čísel), vygeneruje populace prvotních rodičů.

5.2.1.3 Ohodnocení
Tento krok se skládá ze čtyř etap a to :

Konverze genotypu na fenotyp - je to primitivní proces, kdy se např. při použití binárních genů
provede přepočet na dekadickou hodnotu. Pokud tedy máme chromozom, "00001010“, pak
jeho fenotyp je 12.
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Ohodnocení objektivní funkce - v tomto kroku se počítá výsledek objektivní funkce, což je v
případě neuronových sítí chyba za jednu epochu. Obvykle se předpokládá, že daná funkce je
ovlivňována všemi geny zhruba stejně významě. Pokud by se vyskytl nějaký gen či skupina
genů s vysokou „prioritou“ ovlivňování, pak by daný genetický algoritmus měl horší
výkonnost.

Konverze objektivní funkce na vhodnost - je krok, který se skládá ze dvou operací. Když
získáme objektivní funkci, pak ji musíme zkonvertovat na tzv. hrubou vhodnost, která se dá
počítat mnoha způsoby. Například v [2] je použita rovnice 5.2-1.

f (E globa ln i ) = e

− KE globa ln i

(5.2-1)

Konverze na vhodnost

Tento způsob se ukázal být vhodný pro většinu problémů. Aby byl účinný, musí být konstanta
K o vhodné velikosti a v případě neuronových sítí se pohybuje obvykle okolo 20, jestliže
globální chyba sítě je v rozmezí 0-1. Takto získanou hrubou vhodnost musíme zkonvertovat
na tzv. jemnou vhodnost z následujícího důvodu. Pokud bychom použili hrubou vhodnost,
dojde k tomu, že z prvotní vygenerované populace budou vítězové jen ti potomci, jejichž
vhodnost významně převyšuje vhodnost ostatních a tudíž by došlo k tvorbě pouze silných
potomků. To v konečném důsledku znamená konec přirozeného výběru, protože by nebylo z
čeho vybírat. Úpravou hrubé vhodnosti na jemnou se dosáhne toho, že jedincům s příliš
vysokou vhodností je tato snížena, zatímco průměrné hodnoty zůstávají nedotčeny. S počtem
jedinců v populaci souvisí ještě jeden problém - „vadní jedinci“. Pokud generujeme
prvopočáteční množinu jedinců, pak je pravděpodobné, že se v této množině vyskytnou i
jedinci naprosto nevyhovující, kteří při „páření“ mohou znehodnotit i materiál partnera, který
je vložen do potomka. Abychom se tomuto vyhnuli, můžeme takovéto jedince nepřipustit k
páření. Tím se však dostaneme do situace, která je popsána v předchozím odstavci - zůstanou
jen silní, vhodní a možnost výběru je pryč. Tomu se vyhneme tak, že při potřebě např.
populace o 200 jedincích, vygenerujeme pro prvotní křížení 250 - 300 jedinců, tyto pokřížíme
a z nich vybereme nejlepších 200. Tímto navýšením vlastně snížíme možnost vzniku a výběru
defektního jedince a navíc v takto vybrané části budou zcela jistě velké rozdíly mezi nejlepším
a nejhorším jedincem a tak bude zajištěna možnost výběru.
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Konverze vhodnosti na selekci rodičů - je operace, při které se určí, který jedinec a kolikrát
bude vybrán k vytvoření potomka. Obvykle se tato operace provádí podle vztahu 5.2-2.
selekce =

JV
prumer JV

(5.2-2)

Selekce rodičů

kde JV znamená jemnou vhodnost.

5.2.1.4 Volba rodičů
V okamžiku, kdy provedeme selekci rodičů, můžeme přistoupit k jejich výběru. V dobách
„zlatého Klondike“ genetických algoritmů se tento problém řešil tak, že se „vytvořila ruleta“ s
pozicemi, jejichž pravděpodobnosti byly úměrné vhodnosti a poté probíhal náhodný výběr. Tato
metoda se ukázala být nevhodnou, protože zde hrála velkou roli náhoda. Díky tomu docházelo k
degradaci účinnosti vlastního genetického algoritmu. Mnohem lepší přístup je vytvořit pole, které
bude nejprve vyplněno rodiči s nejvyšší selekcí (jedinci se selekcí 3 budou ve 3 políčcích), poté
rodiči s menší selekcí až po jedince se selekcí menší jak 1, kteří jsou do pole vybíráni náhodně. Z
tohoto pole se pak budou pářením vytvářet noví potomci - budoucí rodiče.

5.2.1.5 Reprodukce
Při reprodukci dochází k dělení chromozomů a vytváření potomků. Jak už bylo dříve řečeno, je
dobré mít skupiny vhodných genů pohromadě a tím snížit pravděpodobnost jejich rozdělení. Ta
se snižuje tím, že se náhodně vygeneruje pozice „přestřihnutí“ chromozomu. Od této pozice se v
případě dělení půl na půl odečte na každou stranu stejný počet genů tak, jako by genový řetězec
byl prsten. Tuto metodu se doporučuje kombinovat střídavě s dělením na třetiny.

5.2.1.6 Mutace
Mutace jsou nezbytnou součástí genetických algoritmů. Díky jim lze mnohdy najít nové lepší
jedince, kteří lépe vyhovují okolním podmínkám a tak zkvalitnit jak genetický proces, tak
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množinu jedinců - budoucích rodičů. Volba míry a pravděpodobnosti mutace genů je velmi
ošemetný problém, který při necitlivém řešení může způsobit katastrofu v genetické množině.
V podstatě se dají zvolit dvě základní cesty, jak přistupovat k mutaci. První cestou jsou mutace s
malým účinkem, ale s vysokou četností výskytu. Díky tomu, že tento typ mutací přináší malé
změny, přičemž jsou požadovány změny větší (je potřeba nový materiál v genetické množině), je
tento přístup nevhodný. Aby byl vliv mutací na průběh genetického algoritmu důrazný, je potřeba
volit jejich menší četnost výskytu s větším účinkem (druhá metoda).
Rozpoznání toho, jaká míra a četnost mutací genů je výhodná a jaká je škodlivá, je problém. Jako
vodítko by mohl posloužit postup, při kterém se po každé mutaci vyhodnotí vhodnost a pokud je
tato neustále klesající, je lepší se vrátit k množině chromozomů z „předmutačního“ období.
Vlastní mutace se provádí v cyklu pomocí náhodného generátoru čísel tak, že se porovnává
náhodně vygenerované číslo s požadovanou četností výskytu mutací. Pokud je náhodné číslo
menší, pak dojde k mutaci genu (jedná se o součin již vygenerovaného náhodného čísla a dalšího
náhodného čísla s tím, že se tento součin přičte k již existujícímu genu - gen zmutuje). To lze
samozřejmě modifikovat.
Genetické algoritmy souvisí s neuronovými sítěmi přes jejich váhy. Každý spoj má svou váhu
(alelu), přičemž za geny lze považovat vektory vah vstupujících do každého neuronu. Při použití
genetických algoritmů na optimální start neuronové sítě jde o vytvoření chromozomů (náhodné
nastavení vah, lze použít i simulované žíhání), a jejich následnému „šlechtění“. V oblasti
genetických algoritmů existuje mnoho dalších přístupů k řešení mutací, výběru rodičů. Vážnějším
zájemcům bych doporučoval další literaturu jako např. [2] a [13].

5.3 Lineární regrese
Další metoda, kterou lze použít jako doplněk k simulovanému žíhání či genetickým algoritmům
je lineární regrese, pomocí které se v obecném slova smyslu určuje hodnota závisle proměnné na
základě lineární kombinace nezávisle proměnných. Lineární regrese je poměrně rozšířená ve
statistice, kde se její pomocí prokládají bodové údaje v grafech přímkou. V tomto okamžiku vás
jistě napadá, jak souvisí lineární regrese s neuronovými sítěmi a jak je v nich využívána.
Odpověď je vcelku jednoduchá. Lineární regrese je v podstatě součin konstant s proměnnými. To
co v neuronových sítích hraje klíčovou roli jsou mimo jiné i váhy, které lze optimálně nastavit
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pro učení pomocí simulovaného žíhání a genetických algoritmů. Tyto postupy nejsou plně
deterministické - v obou hraje svou roli náhoda. To znamená, že je výhodné použít na výpočet
alespoň podmnožiny vah sítě, nějaký deterministický algoritmus. To lze provést tak, že se
vynechá hledání vah, které jsou mezi výstupní a nejbližší skrytou vrstvou. Na tuto vrstvu
použijeme lineární regresi. Vezměme vztah lineární regrese 5.3-1
Y = αX

(5.3-1)

Lineární regrese

kde Y je matice závisle proměnných, X je matice nezávisle proměnných a α je sloupcový vektor
koeficientů. Pokud jej aplikujeme na výstupní vrstvu, tak Y je matice požadovaných vektorů na
výstupu, X je matice vektorů výstupů z neuronů ve skryté vrstvě, které vstupují do výstupních
neuronů a α je sloupcový vektor vah spojující každý výstupní neuron s neurony v předchozí
skryté vrstvě. Z toho plyne, že kolik je výstupních neuronů, tolik je vektorů α . U matice Y se
nejedná o požadované originální vektory, protože ty jsou od vstupu do výstupních neuronů
odděleny přenosovou funkcí, která zpravidla bývá nelineární. Matici Y dostaneme tak, že do ní
dosadíme hodnoty získané průchodem požadovaných výstupních vektorů přes inverzní
přenosovou funkci výstupních neuronů. Hledané váhy pro spoje mezi vrstvou skrytou a výstupní
pak dostaneme podle inverze vztahu 5.3-2 a to

α = X −1Y
Výpočet vah pomocí lineární regrese

Celý proces a jeho složky jsou pro lepší pochopení zobrazeny na obr. 5.3-1.
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Obr. 5.3-1 Lineární regrese

Pomocí lineární regrese se samozřejmě nedají vypočítat optimální váhy, ale jen váhy přibližné,
jejichž konkrétní dopočet je na učících algoritmech.
Shrneme-li tedy metody optimálního nastavení startovních vah, pak jejich použití ve vzájemné
kombinaci je následující :

Výpočet „výstupních“ vah pomocí
lineární regrese

Nastavení vah pomocí genetických
algoritmů či simulovaného žíhání

Vyhodnocení úspěšnosti

Konec
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Výpočet vah lineární regresí je poměrně náročný na paměť a čas (musí se provádět pro každou
novou generaci, epochu), nicméně poskytuje determinističtější nastavení vah než samotné
genetické algoritmy a simulované žíhání.

Kontrolní otázky
1) Jaké metody pro prvotní nastavení vah znáte ?
2) Jak lze opustit lokální minimum ?
3) Co je to počet kol při simulovaném žíhání ?
4) Proč nemohou váhy nabýt libovolných hodnot ?
5) Co znamená pojem „genetický algoritmus“ a z čeho je odvozen ?
6) Co je to chromozóm, genotyp, fenotyp a alela ?
7) Jak lze hierarchicky uspořádat pojmy z otázky 6?
8) Co je to objektivní funkce, vhodnost a schéma ?
9) Jakých hodnot mohou alely nabývat a který způsob je nejrozšířenější ?
10) Jaký je smysl genetického algoritmu - popište jeho kroky.
11) Co znamená pojem „genetická struktura“ a jakou roli v ní hrají alely ?
12) Jak se vyhneme zúžení výběru rodičů z prvních generací?
13) Jaké metody výběru rodičů existují ?
14) Při reprodukci lze dělit rodiče několika způsoby - jakými ?
15) Co znamená pojem „mutace“ a jak se lze vyhnout zdegenerování celého zásobníku rodičů ?
16) Co znamená proces zvaný „lineární regrese“ ?
17) Kde se dá v neuronové síti použít lineární regrese?
18) Popište algoritmus, který využívá lineární regresi.
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6. Použití neuronových sítí
Věta 6.0-1 Použití sítí.
Neuronové sítě lze použít na velké množství úkolů jako např. klasifikaci, predikci,
autoasociaci, optimalizaci,... Z matematického hlediska lze tyto činnosti nazývat
funkční aproximací.

6.1 Klasifikace
Věta 6.1-1 O klasifikaci.
Klasifikace je činnost, při které se posuzované objekty zařazují do příslušných tříd.

Klasifikace je jednou z oblastí, kde se neuronové sítě velmi dobře uplatňují. Klasifikace
znamená v podstatě ohodnocení daného problému a jeho zařazení do příslušné třídy. Je to
aktivita, kterou člověk provádí dnes a denně, aniž by si to uvědomoval. Například když v
obchodě vybíráme mezi dvěma výrobky, musíme rozhodnout, který je horší a který lepší
(nyní není podstatné z jakého hlediska - váha, výkon, spotřeba). Když chceme jít do kina,

obvykle předem oklasifikujeme film a na základě výsledku se rozhodneme. Každý živý

tvor či komunita má přímo existenční potřebu klasifikovat. Armáda musí správně
klasifikovat, který letoun je lepší pro její potřebu (letadlo bratří Wrightů nebo F15),
operátor u sonaru v ponorce musí správně klasifikovat sonarové odrazy či pasivní sonar
(zvuk produkovaný cizím tělesem) a rozhodnout, zda se jedná o cizí ponorku či velrybu,

kriminalista musí správně oklasifikovat zda se jedná o případ se stejnými rysy jako byl
předchozí (např. Jack Rozparovač), a pod. Pokud se nad otázkou klasifikace v našem
životě zamyslíte, jistě sami najdete mnoho podobných příkladů.
Klasifikace není vždy jednoduchá záležitost. Mnohdy se hranice, na jejichž základě se
zařazují klasifikované členy do tříd, překrývají. Vezměme jen problém určování stáří lidí.
Pro mne v mých 15. letech byli lidé ve věku 30 let staříci a nyní, když jsem ve stejném
věku, rozhodně se jako stařík nehodnotím. Zde nachází uplatnění ještě další část umělé
inteligence - fuzzy logika.
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Proč se tedy na klasifikaci používají neuronové sítě ? Důvodů je hned několik.
Neuronová síť nemá hlad, žízeň, neunaví se, nevyžaduje plat a může pracovat 24 hodin
denně za předpokladu, že žádná její část nebude defektní (ať už mluvíme o síti v
softwarové či hardwarové podobě). Toto vše by se dalo zahrnout do důvodů

ekonomických. Další významnou oblastí jsou důvody technické.
Neuronová síť svá rozhodnutí provádí prakticky ihned i v případě, že vstupních informací
popisující daný problém je poměrně dost. Co to znamená "... dost vstupních informací ..."
? Představte si, že máme na základě vstupních informací binárního charakteru (tzn. 0
nebo 1, Černá nebo Bílá, Ano nebo Ne) rozhodnout, kam zařadíme daný výrobek. Pokud

nám daný výrobek popisují dvě vstupní proměnné, pak máme 22 = 4 kombinace, na
základě kterých můžeme ohodnotit daný výrobek. To ještě jde. Ale co když náš výrobek
popisují ne dvě, ale tři (8 kombinací), čtyři (16 kombinací), pět (32 kombinací)a více
vstupních proměnných ? Zde končí veškerá legrace. Jistě každý z Vás najde ve svém
životě situaci, kdy se nemohl rozhodnout nebo se rozhodl špatně a přitom vycházel z
malého počtu vstupních proměnných. To neuronové síti nehrozí, pokud je dobře
natrénována.
Další její technickou výhodou je, že zpracuje vše, co jí předložíme. To znamená, že
pokud předložíme síti pro klasifikaci např. 30 či více vstupů popisující daný objekt na
základě např. sonarového odrazu, pak je síť zpracuje. Co však udělá člověk ? Začne
vypouštět některé vstupní proměnné a pokud není dostatečně kvalifikovaný a zkušený,
pak může vypustit i proměnné, které jsou důležité pro klasifikaci a dojde ke katastrofě.
Jistě nyní namítáte, že neuronová síť je vlastně pilný hlupák, který zpracuje vše, co se mu
předloží. Není to tak zcela pravda, protože i ony umí pomocí tzv. neurální citlivostní
analýzy (je prováděna neuronovou sítí) určit, která informace je vhodná pro zpracování a
která není [2].
Rád bych ještě podotkl, že jsem mluvil pouze o binárním rozhodování. Představte si, že
by každá z výše uvedených 30 možností mohla nabývat hodnot ne 0 a1 , ale 0, 0.1, 0.2,
0.55, ... Tím se náš problém klasifikace "mírně" zkomplikuje. Klasifikaci tedy můžeme
provádět pomocí binární či spojité funkce pro zařazení do jedné a více tříd.
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V případě použití neuronových sítí se tedy problém klasifikace dělí na klasifikaci
dvouhodnotovou a vícehodnotovou. Pro klasifikaci jsou „důležité“ výstupní neurony,
protože ty nám „říkají“, do jaké třídy patří momentálně hodnocený objekt.

6.2 Dvouhodnotová klasifikace (binární)
Dvouhodnotová klasifikace patří mezi nejjednodušší klasifikace vůbec. V jejím případě
se v podstatě rozhoduje mezi „černou“ a „bílou“, „ano“ a „ne“ či 1 a 0 (viz. Popelka a
macecha). Tento typ klasifikace lze realizovat tak, že neurony v neuronové síti mají
skokovou

funkci

(obr. 1.4-1), která umožňuje nastavení výstupu neuronu pouze ve dvou výše zmíněných
hodnotách. Na realizaci tohoto typu klasifikace v podstatě stačí jeden výstupní neuron
(pouze v případě, že pracujeme s jednou třídou), který nabývá hodnot 0 a 1.
Dvouhodnotovou klasifikaci lze také provést pomocí logistické funkce (obr. 1.4-1), která
je sice kontinuální, nicméně není problém naučit síť tak, aby výstupní neurony
dosahovaly binárních hodnot. V případě použití jakékoliv kontinuální funkce musíme
počítat s tím, že výstupní neurony nikdy nedosáhnou přesně požadovaných hodnot, ale že
se vždy naučí s nějakou chybou. Jinými slovy, místo výstupní hodnoty 1 nám daný
neuron poskytne např. 0.9, 0.88, a naopak. I tyto výsledky jsou jistě krásné, nicméně, při
vhodných či spíše nevhodných podmínkách, nám může síť odpovědět hodnotou 0.7,
0.65,... Z těchto důvodů je dobré, určit prahy, které jasně vymezují co je 0 a co 1.
Existence prahů nabývá při vícehodnotové klasifikaci na významu ještě více.

6.3 Vícehodnotová klasifikace
Tato klasifikace je složitější než klasifikace binární. Při ní, jak už z názvu vyplývá,
existuje možnost zařadit klasifikovaný objekt do více než dvou tříd. To lze realizovat jak
kontinuální funkcí, tak funkcí binární.
V případě, že použijeme kontinuální funkci (obr. 1.4-1), pak pro zařazení do dané třídy
stačí, když na výstupu sítě je jen jeden neuron, jehož funkce je rozdělena. Rozdělena
znamená, že např. třídě A přiřadíme hodnotu 0 - 0.3, třídě B 0.3 - 0.7 a třídě C 0.7 - 1.
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Toto dělení může být i hrubé či jemné podle potřeb uživatele. Mějme však na paměti, že
díky nepřesnosti učení sítě může dojít k špatnému zařazení, což v některých aplikacích
nemusí mít vážné následky, zatímco v jiných aplikacích to může mít následky
katastrofální.
Této „hrozbě“ se lze vyhnout pomocí dvouhodnotové klasifikace. Při této klasifikaci už
nevystačíme s jedním výstupním neuronem (ten je schopen nabýt pouze dvou hodnot),
ale musíme použít více neuronů, obvykle tolik, kolik je tříd. V tomto případě hodnota 1
znamená že daný objekt patří do třídy zastoupené příslušným neuronem a hodnota 0, že
tam nepatří.
Pokud použijeme pro vícehodnotovou klasifikaci binární neurony, pak lze pro zařazení
objektu do dané třídy použít dvojí způsob kódování - přímý a kombinovaný. Přímý
způsob je přiřazení jedné třídy jednomu neuronu, tzn. že pokud je neuron v 0, pak daný
objekt do třídy nepatří a naopak. Pro jinou třídu se aktivuje (deaktivuje) další neuron.
Kombinované kódování je založeno na binární povaze hodnot neuronu - je to v podstatě
přepočet z binárních hodnot. Jinými slovy pokud máme např. 8 tříd, pak pro jejich
realizaci stačí 3 neurony (23=8) na rozdíl od přímého kódování, kde bychom potřebovali
celkem 8 neuronů. Na druhou stranu větší počet neuronů je nevýhodný, protože znamená
delší čas učení a tím větší finanční náklady.
Při tvorbě trénovací množiny a neuronové sítě bych rád upozornil ještě na jednu věc a tou
je třída zamítnutí. Třída zamítnutí říká, že daný objekt nepatří do žádné třídy. Pokud
máme vícehodnotovou klasifikaci, pak to že všechny neurony jsou v 0 ještě nemusí nutně
znamenat, že hodnocený objekt nepatří do žádné třídy. Může to být např. člen některé
okrajové třídy, jehož charakteristický vzorek nebyl v trénovací množině zastoupen.
Abychom se tomuto problému vyhnuli, je dobré přidat další třídu a do trénovací množiny
přidat představitele třídy zamítnutí, aby se síť na ně naučila a tak dokázala v budoucím
rozhodování na ně reagovat. Jinými slovy, pokud máme hodnotit objekt, který nepatří do
žádné regulérní třídy (patří do třídy zamítnutí), pak všechny neurony budou v 0 a pouze
neuron představující třídu zamítnutí bude v 1. Tím budeme mít jistotu, že daný objekt
opravdu nepatří do žádné regulérní třídy.
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Kontrolní otázky
1) Co je to klasifikace ?
2) Jaké základní druhy přenosových funkcí pro klasifikaci existují ?
3) Jak by jste řešil vícehodnotovou klasifikaci pomocí binární funkce ?

6.4 Autoasociace
Věta 6.4-1 O autoasociaci.
Autoasociace je činnost, kdy síť přiřazuje neúplnému vstupnímu vzoru jeho
originální „tvar“ - dochází k jeho opravě.

Další oblast, ve které mají neuronové sítě široké použití, je autoasociace. Jak bylo již
dříve řečeno, tak autoasociace je činnost sítě, kdy poškozený vstupní vzor bývá uveden
do původního stavu. K tomu, aby neuronová síť byla schopna provádět tuto aktivitu, musí
být splněny dvě podmínky :
1) Síť musí mít stejný počet vstupních i výstupních neuronů
2) Trénovací množina musí obsahovat (v případě sítě s učitelem) dvojice totožných
vektorů
Proč musí být stejný počet neuronů na vstupu a výstupu ? Protože jinak by to nebyla
autoasociativní síť. K tomu, aby byla schopna provádět obnovu poškozeného vzoru, musí
mít na jeho rekonstrukci na výstupu stejný prostor jako byl na vstupu. Vlastní
rekonstrukce probíhá přepočtem vstupního vzoru přes váhy sítě. Tyto váhy jsou
nastaveny díky trénování na trénovací množině, na které se síť naučila přiřazovat
vstupním vzorům jejich kopie.
Autoasociativní sítě bývají používány na rozeznávání písma, filtraci signálů, kompresi
dat.
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6.5 Jak naučit síť autoasociaci
Pokud máme připravenu síť (stejný počet neuronů na vstupu a výstupu), pak už zbývá jen
připravit trénovací množinu. Předpokládejme, že máme časovou řadu, na kterou se naše
síť má autoasociativně naučit. Tuto řadu musíme popsat vektory a tyto pak předložit síti
na učení. Celá situace je na Obr. 6.5-1, kde je průběh funkce Sin(x). V okamžiku, když
chceme časovou řadu popsat vektory, jsme postaveni před problém, jak dlouhé tyto
vektory musí být a jaký musí být jejich posun vůči sobě. Jak praxe ukázala, je výhodné
použít pro trénovací množinu vektory o délce vzoru, který chceme rekonstruovat. V
případě Obr. 6.5-1 je to délka jedné vlny. Pokud se jedná o osamělý vzor (obr. 6.5-2), pak
to platí také a navíc musíme v obou případech do trénovací množiny zahrnout i průběh
signálu, který už do vzoru nepatří. Proč i nepatřící část ? Protože nikdy v praxi nevíte, v
jaké fázi se vám podaří zachytit daný signál (před jeho započetím, v polovině, aj.), který
může být navíc šumem znehodnocen tak, že klasické způsoby identifikace jeho počátku
selžou. Pokud tedy máme vektor o délce vzoru, pak celková délka průběhu, kterou by
trénovací množina měla pro daný vzor zahrnovat, je rovna jeho trojnásobné délce (obr.
6.5-2).

Vektor 1
Vektor 1
Vektor 2
,,,

Vektor x

Obr. 6.5-1 Sinusoida

...

Obr. 6.5-2 Osamělá sinusoida

Poslední problém, který zbývá vyřešit, je posun vektoru proti předchozí pozici. Na obr.
6.5-1 je vidět, že posun může být maximálně o délce popisujícího vektoru, tím však
ztratíme mnoho informací o průběhu, protože máme pouze tři originální vektory, které
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zachycují jen tři fázové okamžiky daného průběhu. Pokud chceme zachytit všechny fáze,
pak musíme posouvat popisovací vektor po nejmenších časových dílcích (obr. 6.5-2).
Interpretace rekonstrukce u popisovacího vektoru, který se posouvá pokaždé o celou svou
délku je jasná. Položíme vektor na vstup sítě a
odezva je rekonstrukce, i když v tomto případě

A

nekvalitní. V případě detailního posuvu, je situace
Vektor 1

komplikovanější. Tím, že posouváme popisovací

t

vektor bod po bodu, dosáhneme toho, že po

Vektor x

odeznění všech vstupů je výstup akumulací všech
odezev na dané vstupy (obr. 6.5-3). Představme si,
že máme délku popisovacího vektoru (vektor „0“) o

A‘

délce „n“ s tím, že tento vektor v první pozici leží v
intervalu „0“ až „n-1“. Další vektor v rozmezí „1“
až „n“ je vektor „1“, atd... Předpokládejme, že
máme naučenou síť a že jí předložíme j-tý vektor,
t

což je vektor ležící od bodu „j“ časové řady po
„j+n-1“. Na tento j-tý vektor je na výstupu odezva
pro každý i-tý neuron N i , j . Originální hodnotu pro

Obr. 6.5-3 Kumulace vektorů

daný výstup pak dostaneme podle vztahu 6.6-1, který v podstatě počítá průměr z celkové
výstupní sumy za každý neuron.

N k − out =

1 k
∑ N i ,k − i
n i = k − n +1

(6.5-1)

Výpočet výstupu z kumulované hodnoty

kde N k − out je hodnota pro k-tý neuron

a N i ,k −i je hodnota k-tého neuronu v i-tém

popisovacím vektoru [2]. Schématický princip kumulace je na obr. 6.5-3.

96

Umělá inteligence I

6.6 Potlačení šumu
Potlačení šumu je další oblastí, kde lze využít autoasociativní sítě. To, že autoasociativní
síť dokáže rekonstruovat poškozené vzory, není nic jiného, něž potlačování šumu.
Obvykle si totiž pod pojmem potlačovaní šumu představujeme jen odstraňování šumu z
časové řady, zatímco oprava vadných pixelů v obrázku není takto brána.
V mnoha technických aplikacích se pro potlačování šumu používají různé filtry, které
mohou být poměrně slušně nahrazeny neuronovou sítí. Pokud je neuronová síť dobře
naučena, pak signál, který se v zašuměném vzoru objeví je úspěšně vyfiltrován, a vlastní
šum je silně potlačen. Jako příklad bych zde uvedl rozeznávání písmene H s různým
stupněm zašumění pomocí vícevrstvé sítě.

Obr. 6.6-1 H se šumem 0 a 20 %
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Obr. 6.6-2 H se šumem 50 % - 2 pokusy

Obr. 6.6-3 H se šumem 75 % - 2 pokusy

Jako síť byla použita vícevrstvá síť (Obr.1.5-1), která se naučila na tvar písmene H. Do
tohoto tvaru byl postupně přidáván šum v několika úrovních. Jak je patrné na obr. 6.6-2,
tak při polovičním znečištění začala síť dělat chyby a při 75 % znečištění prakticky
nebyla schopna odhadnout originální znak. Nutno podotknout, že úspěšnost odhadu sítě
také záleží na tom, jaké písmeno použijeme. Pokud jsou si dvě písmena podobná jako
např. O a U, pak lze očekávat i při nízkém stupni zašumění chybné odhady a naopak. To
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je samozřejmě platné i pro lidský mozek, jehož „odhadní“ schopnost při vzrůstajícím
stupni zašumění klesá více než u neuronové sítě.

6.7 Učení se vzory obsahujícími šum
Další zajímavá vlastnost, která dělá autoasociativní sítě zajímavými, je jejich schopnost
učit se i ze zašuměných vzorů [2]. Vzory které jsou popsány v trénovací množině pomocí
vektorů, nejsou „čisté“, ale zašuměné. Tento způsob učení se používá v případě, kdy
nejsou k dispozici čisté vzorky signálu pro učení. Kvalitu takového učení ovlivňuje
konfigurace sítě a úroveň zašumění vzoru. Pro ukázku na obr. 6.7-1 uvádím jak čistý
originál, tak zašuměné vzory, sloužící pro učení. Je jasné, že odpověď sítě nebude tak
„čistá“, jako by byla v případě, kdy byly použity čisté vzorky, nicméně odhad původního
tvaru signálu je velmi dobrý [2].

Obr. 6.7-1 Vhodní kandidáti pro učení se zašuměnými vzory
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Kontrolní otázky
1) Co je to autoasociace ?
2) Jak dlouhé musí být vstupní a výstupní vektory, pokud použijeme učení s učitelem ?
3) Proč stačí pouze vstupní vektory při učení bez učitele ?
4) Co musíme provést v případě posunu vektoru o úsek menší než je jeho délka ?
5) K čemu se dá použít síť s autoasociací ?

6.8 Predikce
Doporučený typ sítě : vícevrstvá + algoritmus se zpětným šířením.

Věta 6.8-1 O predikci.
Predikce je činnost postavená na různých matematických algoritmech. Jejím cílem
je co nejpřesněji odhadnout budoucí stav daného dynamického systému na základě
současného stavu, historie jeho chování a jeho matematického popisu.

Potřeba predikovat budoucí děje je stará jako lidstvo samo. V posledních desetiletích je
tato potřeba mnohem silnější a to díky našim větším dovednostem v oblasti matematiky a
fyziky. To jsou podle mne „kořenové“ vědy, jejichž poznatky nám umožňují vědecky
predikovat. Dalším odvětvím, které čím dál více vyžaduje znalost budoucího, je
ekonomika. Mnoho lidí chce vědět, jaké budou zítra či za týden ceny akcií, jaká bude
cena ropy, v regulační technice někdy potřebujeme vědět, jaký bude stav regulované
soustavy v blízké budoucnosti, meteorologové potřebují vědět, jaké bude počasí a lidé,
kteří jsou závislí na sluneční aktivitě, potřebují vědět, kdy se dají očekávat nepříznivá
maxima či odchylky od normálu. V takovémto výčtu by se jistě dalo pokračovat.
Pokud se zde bavíme o predikci, pak se jedná o predikci pravděpodobnou, protože nikdo
na světě vám nedokáže zaručit, že se daný systém bude vyvíjet tak, jak jste předpověděli.
To, zda daný systém bude předpověditelný či ne, záleží na několika kritériích. Na tom,
zda predikujeme chování systému deterministického či chaotického, zda je daný systém
popsán dostačujícím počtem rovnic, které popisují jeho strukturu a vazby. V případě
použití neuronových sítí je zde další problém zvaný úplnost dat. Představte si, že máte
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plně deterministický systém, máte zachycenu jeho historii chování a chcete připravit
trénovací množinu pro vaši síť. Pokud budete šikovní, pak budete zcela jistě úspěšní,
pokud však nepřipravíte trénovací množinu dobře, pak mohou být výsledky predikce
katastrofální.
Z výše popsaného je jasné, že pokud chceme mít 100% predikci, musíme mít o daném
systému všechny informace a v takovém případě nepotřebujeme neuronovou síť. Ta se
uplatňuje u predikování takových systémů, o kterých nemáme všechny informace nebo
které mohou být rušeny (pro tuto oblast existují v teorii řízení algoritmy, které umožní i
ze silně zašuměných odezev systému vybrat užitečný signál).
Co se týká čistě chaotických systémů, tak zde mnohdy ani neuronové sítě nepomohou.
Chaotičnost systému je v podstatě dána divergencí blízkých trajektorií ve stavovém
prostoru a pokud není takovýto systém v rámci svého stavového prostoru „rozumně“
omezený (výskyt oblastí atraktorů,...), pak jeho chování nepředpoví ani bůh. U
takovýchto systémů vede sebemenší odchylka v počátečních hodnotách k velmi odlišným
výsledkům ve smyslu jejich časového vývoje či chování.
Neuronové sítě mají oproti standardním technikám jako AR, MA, ARIMA, tu výhodu, že
nepotřebují ke své činnosti model a navíc jsou „tolerantní“ k šumu v dané časové řadě.
Pojmem tolerantní zde musíme rozumět to, že i při zašuměné řadě jsou schopny dát
rozumné výsledky v porovnání s klasickými metodami.

6.9 Princip predikce
S predikcí se každý člověk ve svém životě již setkal. Nejlepším případem takového
setkání je odhad počasí na další dny. Vezměme např. zkušené horaly, kteří mnohdy
dokáží velmi přesně určit, jaké bude počasí za pár hodin či druhý den. Tuto vlastnost jim
nedaly sudičky, ale historická zkušenost s počasím v dané oblasti, kde se lidský mozek
naučil po mnohaletých zkušenostech přiřazovat správnou odezvu (počasí zítra) na daný
podnět (počasí nyní). Přesně na těchto principech se učí predikovat i neuronové sítě.
Trénovací množina, která je za takovýmto účelem zkonstruována, by měla obsahovat ve
vstupních vektorech historická data vzhledem k predikovaným datům jak ukazuje obr.
6.9-1. Trénovací množina se skládá ze dvojic vektorů, přičemž v každé dvojici je
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výstupní vektor posunut vůči vstupnímu o tolik dnů, o kolik dnů chceme predikovat.
Neuronová síť, která se bude pak na této trénovací množině učit, se díky výše zmíněnému
posunu naučí přiřazovat budoucí odezvu na momentální podnět.

H y p o te tic k á č a so v á k řiv k a

X - tá d v o jic e

{

} X + 1 -tá d v o jic e

t

P o s u n v ý stu p n íh o v e k to r u v ů č i v stu p n ím u
P o s u n c e lé d v o jic e v e k to rů

Obr. 6.9-1 Princip predikce

6.10 Predikční interval, posun a předstih
Pod tímto pojmem není myšlen posun výstupního vektoru proti vstupnímu, ale délka
úseku "jednovektorové" predikce, tzn. délka predikce na jeden podnět. Pokud máme např.
jako vstup do sítě vektor o délce dvaceti neuronů-dnů a na výstupu sítě je pouze jeden
neuron-den posunut vzhledem k poslednímu vstupnímu prvku o tři dny, pak mluvíme o
jednodenní predikci s předstihem o tři dny. Pokud je na výstupu např. pět neuronů, pak
mluvíme o tzv. pětidenní predikci, atd...
Pokud tedy máme určený počet vstupních a výstupních neuronů, pak nám k tomu,
abychom mohli predikovat, zbývá určit už jen posun dvojice vektorů. Posun v podstatě
znamená, o kolik časových jednotek je posunuta jedna dvojice vektorů vůči druhé. Z
předchozího popisu je vidět, že existuje mnoho kombinací jak predikovat z vlastní časové
řady, nicméně, já bych se zde zmínil o těchto kombinacích v hrubém náhledu a to o
jednodenní predikci a predikci, kde je počet výstupních neuronů větší než 1.
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Počet výstupních neuronů nám v podstatě určuje i posun, s jakým by měly být posunuty
dvojice vektorů vůči sobě, pokud si nechceme komplikovat predikci. Představte si, že
máte síť, kde počet výstupních neuronů je 1 (předstih je momentálně nedůležitý). Pak
stačí, když posun dvojic vektorů je také 1. Tím je zajištěno, že bude pokryta celá časová
křivka. Pokud by posun byl 2 a více, pak by i predikovaná hodnota byla jen pro každý
druhý den a více, tzn. že naše predikovaná křivka by byla „děravá“ s periodou každý
druhý den (v případě posunu 2). To rozhodně není žádoucí, tudíž posun musí být takový,
aby plynule pokryl výstup. V případě např. pěti výstupních neuronů je posun také pět
dnů, takže když první predikovaný vektor je v intervalu 1.1 - 5.1, tak druhý je v intervalu
6.1 - 10.1, atd.
V případě většího posunu opět vzniknou v predikované řadě „díry“, což je nežádoucí
výsledek. Platí tedy nepsané pravidlo, že maximální posun se rovná počtu výstupních
neuronů. Jak je to ale s minimálním posunem v případě „víceneuronové - denní“ predikce
? I v takovém případě lze použít posun např. 1 den, musíme si ale uvědomit, že zde
dochází k akumulaci predikcí na každý výstupní neuron (Obr. 6.5-3), takže pokud je
potřeba získat skutečnou hodnotu za každý neuron, pak se musí vypočítat její průměr, tak
jako u filtrace zašuměného signálu (viz. kapitolu o autoasociaci).
Jako příklad uvádím predikci sluneční aktivity, kde byla použita neuronová síť, která
měla
1 výstupní neuron.

6.11 Trendy, variace a diference
Při přípravě trénovací množiny pro predikci se vyskytuje problém zvaný trend a sezónní
variace. Každá časová řada se dá rozložit na dvě složky a to na trend a sezónní variace.
Trend je složka časové řady, která se mění pomalu ve srovnání se sezónní variací a lze na
ni pohlížet jako na nízkofrekvenční složku. Trend by měl být ve vlastních datech
eliminován, protože by mohl být neuronovou sítí „chápán“ jako důležitá informace na
úkor sezónních variací, které jsou mnohdy důležitější než trend. Mnohdy nejlepším
přístupem je mít dvě sítě, které se učí na každou složku (trend a sezónní variace) zvlášť a
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po jejich jednotlivých predikcích se provede jejich „složení“. Obvykle se eliminace
provádí metodou nejmenších čtverců. Předpokládejme, že máme křivku (Obr. 6.11-1).
Pak ideálně proložená křivka musí mít rovnici se směrnicí „k“ začínající od hodnoty „b“.
Pokud máme vypočítaný trend či jeho části, pak stačí
od originální křivky odečíst vypočítané trendy a tak
získáme jen sezónní variace.
Sezónní variace jsou odchylky dané vlivy, které působí
v dané části časového úseku. Vlastní pojmenování
plyne z ekonomiky, konkrétně ze zemědělství, kde jsou
ceny zboží dány sezónou. Někdy se pro predikci
t

používají také diference, které jsou rozdílem mezi
hodnotou poslední a hodnotou nynější. V takovém
případě odpadají starosti s eliminací trendu a

Obr. 6.11-1 Lineární regrese

sezónními variacemi.

Při výše zmíněných úpravách řady je nutné mít na zřeteli, že nejprve musíme zvážit, jaký
druh informace chceme predikovat a podle toho musíme zvolit patřičný přístup.

6.12 Vícenásobná predikce
Predikce chování dynamického systému znamená v podstatě odhadování budoucích stavů
na základě jeho historie. Je možné predikovat chování na základě historie jednoho údaje,
je to možné, ale je to cesta s nejhorším výsledkem. Mnohem lepší výsledek dostaneme,
pokud predikujeme na základě historie více údajů o daném systému. Obecně platí, že čím
více informací o historickém chování systému pro predikci máme, tím lepší predikci
můžeme obdržet. Samozřejmě, že nemá smysl predikovat např. vývoj cen akcií strojního
závodu podle vývoje akcií zemědělského odvětví, ale podle údajů, které vysoce korelují s
danou řadou, kterou chceme predikovat. Čím více rozumných informací zahrneme do
trénovací množiny, tím více se vyhneme situaci, při které by náhodná fluktuace jednoho
vstupního údaje použitého pro predikci mohla negativně ovlivnit predikci. Rovněž
použití sítě pro predikci více jak jednoho údaje (např. predikce stavu systému zítra a za
10 dnů) nedává dobré výsledky. Při takovéto predikci se může uplatnit chyba pro predikci
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za 10 dnů, což v reálu může vést k chybným výsledkům.

Příklad mnohonásobné

predikce je na Obr. 6.12-1.
Vícenásobná predikce
Cena včera
Cena před týdnem
Cena před měsícem

Síť

Cena zítra

Cena podobné akcie

Obr. 6.12-1 Vícenásobná predikce

6.13 Predikční chyba
Když učíme neuronovou síť, tak obvykle máme přichystanou testovací množinu, kterou
vybereme z originálních dat ještě před učením. Tato testovací množina je použita během
učení a po něm na ohodnocení přesnosti sítě. Vypočítaná chyba vyjadřuje míru
nepřesnosti mezi predikovaným a originálním výstupem. V mnoha technických
aplikacích je vyjádření chyby [2] dáno rovnicí 6.13-1.

E mse

1 n−1
2
= ∑ (t i − oi )
n i =0

Chyba MSE

Tento vztah je mnohdy nahrazován rovnicí 6.13-2
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1 n −1
2
t i − oi )
(
∑
n i =0

E rms =

(6.13-2)

Chyba RMS

která nekompenzuje použité jednotky. Ty jsou kompenzovány vztahem 6.13-3

n −1

∑ (t

E rel _ rms =

− oi )

i

i =0

(6.13-3)

n −1

∑t

2

2
i

i =0

Chyba REL_RMS I

Bohužel tento vztah je ovlivňován ofsetem od 0. Pokud se tomuto chceme vyhnout, pak
lze použít rovnici 6.13-4

n −1

∑ (t

E rel _ rms =

− oi )

i

i =0
n −1

∑ (t
i =0

i

−t)

2

(6.13-4)
2

Chyba REL_RMS II

Kterou rovnici použijeme, záleží na tom, zda je pro nás důležitý ofset řady či ne. V
technické praxi je nejvíce používaná rovnice 6.13-1.
Mnohem méně používaná cesta k výpočtu chyby jako čísla nezávislého na použitém
měřítku je rovnice 6.13-5

E mre =

1 n−1 t i − oi
∑
n i =0 t i

Chyba MRE

která je tvořena sumou zlomků.
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6.14 Příklad predikce - sluneční aktivita
Jako příklad predikce bych zde uvedl dnes již klasický problém - predikce sluneční
aktivity. Jako výchozí informace byla použita časová řada relativního čísla slunečních
skvrn v rozmezí 1900-1992 (obr. 6.16-1). Slunce jako každá jiná hvězda produkuje veliké
množství termonukleární energie slučováním jader vodíku na jádra hélia. Tato energie,
která se dostává několika vrstvami na jeho povrch a odtud do volného prostoru. Při
průchodu energie sluneční hmotou dochází k řadě různých efektů jako např. ke slunečním
skvrnám, jejichž četnost koreluje se slunečními cykly. Sluneční skvrny jsou v podstatě
vyvěrající proudy žhavého plynu, které se na povrchu ochladí a jsou viditelné ve formě
tmavších fleků - skvrn. Počet skvrn je zakreslován do grafu (obr. 6.14-1), a vytváří tzv.
graf sluneční aktivity, jejíž budoucí znalost nám může v mnohém pomoci (bio
předpovědi, plán kosmických misí s lidskou posádkou,...). Sluneční aktivita se opakuje
v tzv. cyklech několika typů (11. letý, 80. letý,...) s různými odchylkami, které se dají
stěží klasicky předpovědět. Mimo jiné také proto byla vyzkoušena neuronová síť.
Jak je z obr. 6.14-1 vidět, tak původní řada je velmi „rozkmitaná“ a tudíž ne příliš vhodná
pro učení a predikci a to z jednoho důvodu. Na malém časovém úseku je příliš mnoho
různých hodnot, které budou klást větší nárok na váhy sítě. Váhy neuronové sítě budou
muset do sebe „pohltit“ více údajů o časové řadě, což může vést ke zvýšení chyby.
Z hlediska terminologie tříd, můžeme říci, že více hodnot ve stejném úseku řady může
představovat více členů tříd a pokud přesáhne rozčleňování tříd ve stavovém prostoru sítě
rozumnou hranici, pak tento problém nemusí být řešitelný danou sítí. Proto je dobré
upravit takovou řadu tak (Obr. 6.14-1), aby vyjadřovala spíše trend - průměr za x dnů a
tuto použít.
V tomto úkolu byl použit klasický vztah 6.14-1, který vyhladil danou řadu do tvaru, který
je mnohem vhodnější pro predikci (Obr. 6.14-2) než řada na Obr. 6.14-1. Jedná se
v podstatě o pohyblivý průměr, který je poměrně často používán v anglosasské literatuře
a označován jako nízkofrekvenční filtr (z řady zmizí lokální rozkmit - šum). Výsledná
průměrná hodnota je v tomto vztahu dána součtem a podílem následujících hodnot :

107

Umělá inteligence I

Tv-6

- hodnota před 6 dny

Tv+6

- hodnota za 6 dnů

Ti

- suma za 10 dnů

Asmooth

- průměrná hodnota dnes
i = T +5

Asmooth = T− 6 + T+ 6 +

2 ∑ Ti
i = T −5

24

(6.14-1)

Vyhlazení řady - nf filtr

Takto upravená řada byla rozdělena na dvě části a to 1900 - 1965 - řada pro trénování a
1965 - 1992 řada pro otestování naučené sítě. Vlastní síť se skládala ze tří vrstev
s pyramidální topologií, tzn. že počet neuronů ve vstupu byl největší (36), a směrem
k výstupu se zmenšoval podle vztahu 3.2-1. Jako přenosová funkce byla použita
logistická funkce ve všech neuronech a vrstvách. Výstupní neuron byl jen jeden s tím, že
na jeho výstupu byla predikovaná data pro budoucí měsíční průměr. To napovídá o
složení trénovací množiny - 36 vstupních prvků vektoru a 1 výstupní s tím, že tento
výstupní údaj byl vlastně 37. v pořadí od začátku vektoru a posun vektoru byl 1 měsíc,
což při řadě znázorňující měsíční průměry znamená posun o 1 dílek, člen, číslo. Tato
poslední hodnota byla položena na výstup při učení (Backpropagation) a tím se síť
naučila predikovat - přiřazovat novou budoucí hodnotu na základě posledních známých
36.
Vlastní učení obsahovalo 10 000 epoch v trvání 10 minut na síti vytvořené v jazyce C++.
Po těchto epochách byl proces učení zastaven a byla použita druhá část řady (1965 1992) pro test, jak umí síť predikovat. Postupně byly na vstup sítě pokládány jednotlivé
vektory o 36 prvcích a výstupní hodnota byla zanášena do grafu (obr. 6.14-3 a 6.14-4),
kde ji lze porovnat s originálním průběhem. Při predikování byly vyzkoušeny dva druhy
predikce a to predikce klasická a autopredikce. Autopredikce se od již popsané predikce
liší tím, že na vstup neklademe nově napozorované
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Obr. 6.14-1 Originální sluneční řada
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Obr. 6.14-2 Vyhlazená sluneční řada
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Obr. 6.14-3 Autopredikce
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Obr. 6.14-4 Predikce

vstupní hodnoty, ale do vstupního vektoru přidáváme postupně s posuvem predikované
hodnoty z naší sítě. Tím se samozřejmě zanáší do další predikce chyba, což se projeví
v dalších predikovaných hodnotách (obr. 6.14-3). Z toho je vidět, že autopredikce není
vhodná pro predikování chování a pokud to již musíme udělat (např. pro nedostatek
nových pozorovaných vstupních dat), pak je dobré nezacházet do příliš vzdálené
budoucnosti.
Na obr. 6.14-4 je výsledek predikce pomocí sítě se 4 vrstvami. Jak je vidět, síť se 4
vrstvami dává lepší výsledky než síť se 3 vrstvami, což je v souladu s dřívějším tvrzením.

6.15 Příklad identifikace geometrických struktur v časových
řadách
Ještě než opustíme téma predikce, rád bych se zmínil o druhém způsobu, jak predikovat a
to o sekundární predikci. Ta je založena na principu technických ukazatelů (TU), které
jsou už dlouhou dobu používány na burzách. Mezi TU patří mimo jiné také tzv.
geometrické tvary, což jsou průběhy časových řad, jejichž ohraničení má jistý
geometrický tvar (Obr. 6.15-1). Časové řady procházející těmito tvary se chovají podle
již odpozorovaných a ověřených pravidel. Pokud tedy známe příslušné pravidla a
nalezneme v časové řadě příslušný tvar, pak je mnohem lepší použít tato pravidla, než
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neuronovou síť či jiný algoritmus. Problémem zde zůstává, jak je najít a identifikovat kromě vzorových tvarů bývají obvykle deformovány. Jsou dvě možnosti - koupit drahý
software, anebo použít na jejich identifikaci neuronovou síť. Pro tento příklad byla
použita neuronová síť na vyhledávání tzv. trojúhelníků a to dvěma způsoby.
Při prvním, byla vytvořena trénovací množina z trojúhelníků, které byly jak posbírány z
náhodně vybraných řad, tak uměle vytvořeny. Po naučení byla použita na pro ni neznámé
řady, kde měla nové trojúhelníky najít. Při nalezení trojúhelníku provedla síť grafické
označení do daného místa v řadě (Obr. 6.15-2) a zároveň byl vygenerován detailní úsek
tohoto místa pro vizuální kontrolu. Úspěšnost sítě nebyla příliš veliká. Síť mnohdy
identifikovala trojúhelník v místech, kde vůbec nebyl (Obr. 6.15-3).
Při druhém, byla síť učena ne na přímý tvar, ale jeho frekvenční spektrum. Tvorba
spekter vycházela z trénovací množiny použité v prvním případě - obě sítě měly "tutéž"
informaci. Po naučení byly síti opět předloženy různé řady a provedeno hledání (v
podstatě to znamenalo vytvoření vektorů testovací množiny a jejich konverzi na
frekvenční spektrum). Opět byly generovány detailní úseky pro vizuální kontrolu.
Ačkoliv to zní až příliš dobře, je pravdou, že účinnost sítě byla 100%. Ani jednou nebyl
identifikován jiný tvar než trojúhelník (Obr. 6.15-4). Síť byla vyzkoušena i na jiných
řadách jak je např. na Obr. 6.15-5 a 6.15-6 vidět.

Pravé rameno
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Obr. 6.15-1 Různé formace a geometrické tvary
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Testing set

Neural
network
Obr. 6.15-2 Princip tvorby trénovací množiny pro druhý pokus
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Obr. 6.15-3 První pokus
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Obr. 6.15-4 Druhý pokus

Obr. 6.15-5 Počet civilních zaměstnanců v USA
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Obr. 6.15-6 Měsíční teploty v jednom ze států USA

6.16 Fraktální vidění, komprese dat a jejich šifrování
Zde bych se jen stručně zmínil o možných perspektivách využití neuronových sítí. První
perspektivu, zasluhující si další výzkum je fraktální vidění (název jsem odvodil z dalšího
vysvětlení). Jde v podstatě o to, že když chceme naučit neuronovou síť rozeznávat
obrazce, pak pro detailní rozeznání potřebujeme síť s mnoha neurony (neuron-pixel),
která by detailně pokryla daný obrazec. To obvykle znamená nároky na hardware, čas a
jednu z hybných sil ve vesmíru - peníze.
Zde se jako velmi slibná možnost jeví použití principů fraktální geometrie, která
umožňuje popis velmi komplikovaných struktur pomocí několika málo afinních
transformací a jejich iteračnímu opakování. Velmi známý fraktál je "Kapradina" (Obr.
6.16-1), který lze plně popsat pomocí 24 čísel! Obrazec tedy můžeme popsat jako bitovou
mapu neuron-pixel (řádově Mbyte), anebo fraktální kompresí a takto získaná čísla dát síti
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jak na učení, tak na rozeznávání. Myslím, že z popsaného principu a jeho "načrtnutí" na
Obr. 6.16-1 je jasné, že fraktální vidění je velmi slibný směr ve vidění počítačovém.
Je docela možné, že naše mozky nevidí okolní obrazce na principu bitové mapy, ale
prování fraktální kompresi a teprve po ní analyzují, co je to za obrazec.

 0.24 0.10 0.20 0.31 1.56 0.00 


 1.00 0.90 2.0 0.36 0.00 2.00 
W =
2.50 0.88 0.57 0.98 0.58 3.00 


 0.69 0.75 0.12 0.25 20.0 1.20 


W11

W32
W12

Obr. 6.16-1 Princip fraktálního vidění

Komprese dat a jejich šifrování probíhá v podstatě pokaždé, kdy používáme neuronovou
síť. Velmi triviální případ komprese a jejího použití ukazuje Obr. 6.16-2, kde je síť
"rozdělena" tak, že vstup se skrytou vrstvou je u odesílatele a výstup u příjemce. Vlastní
výstupy z neuronů skryté vrstvy jsou "připojeny" na vedení, které jde až k příjemci. Tak
lze ušetřit hodně vodičů při přenosech na větší vzdálenost.
Šifrování provádí neuronová síť tak, že veškeré informace na které je učena, ukládá do
svých vah. Tyto pak mohou být použity jako vlastní zpráva. Pro lepší pochopení uvedu
jednoduchý příklad. Představte si, že jsou dva špióni 007 a 008. Agent 007 chce poslat
zprávu agentu 008 pomocí neuronové sítě. Pro tyto účely stačí, aby oba byli dopředu
dohodnuti jakou síť, strukturu a konstantní vstupní vektory použijí. Po té 007 napíše
zprávu, neuronová síť se naučí přiřazovat různé výstupy (nová zpráva) konstantním
vstupům. Po naučení vezme 007 množinu vah na kterou může a také nemusí aplikovat
další šifrovací mechanizmus a pošle ji 008. Ten ji vezme, dosadí do dvojčete sítě 007 a
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začne předkládat konstantní vstupní vektory. Síť s novými vahami (zašifrovaná
informace) a dohodnutými vstupy začne dešifrovat zprávu.
K tomu, aby nepřítel mohl dešifrovat takovou zprávu by musel vědět, že se jedná o
množinu vah neuronové sítě, musel by znát její topologii a také to, zda na tuto množinu
vah byla použita další šifrovací metoda.

Vstup

Rozvětvovací uzly

Přenosové vedení - výstup ze skryté vrstvy

Obr. 6.16-2 Komprese a přenos dat

Kontrolní otázky
1) Co je to predikce ?
2) Vysvětlete princip predikce.
3) Co znamená predikční interval, posun a předstih ?
4) Jak lze upravit predikovanou řadu ?
5) Co je to vícenásobná predikce ?
6) Jak by měla souviset vstupní data při vícenásobné predikci ?
7) Co je to predikční chyba a jaké typy znáte?
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7. Funkční aproximace
Věta 7.0-1 O funkční aproximaci.
Funkční aproximace je v podstatě proložení bodů v grafu křivkou. Toto proložení je
z nějakého hlediska optimální.

Nejjednodušší případ funkční aproximace je lineární regrese, kde se snažíme proložit
určitý počet bodů přímkou o určité směrnici. Toto proložení je optimální, jestliže je
součet čtverců odchylek minimální. Lineární regrese je ovšem ten nejjednodušší případ.
Při aproximaci naměřených dat se s lineární regresí mnohdy nevystačí a proto jsou
používány i komplikovanější metody.
Pokud dávají neuronové sítě jednoznačnou odezvu na vstupní podnět, pak je lze použít
jako funkční aproximátory, a to hlavně v případech, kdy klasické metody nejsou tak
spolehlivé. Pokud tedy na neuronovou síť pohlížíme z tohoto hlediska, pak lze říci, že
veškerá její činnost tj. predikce, filtrace, rozpoznávání vzorů, není nic jiného než funkční
aproximace.
Příkladem může být aproximace dvou funkcí, a to známé Gaussovy funkce a pilovité
funkce [2].

7.1 Inverzní aproximace
Pod tímto pojmem rozumíme obrácený proces k funkční aproximaci. Obvykle je
neuronová síť učena tak, aby uměla predikovat např. dosah otřesů půdy v závislosti na
zemětřesení, určit jak bude vypadat odražený signál od známého typu letadla, jaký bude
tvar signálu na základě současného stavu, aj. Jinými slovy, snažíme se zde pomocí
neuronové sítě simulovat funkci
y = f ( x)
Simulovaná funkce
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která by uměla přiřadit vstupu „x“ výstup (odezvu) „y“. Vlastní funkce f(x) je v tomto
případě zastoupená neuronovou sítí.
Inverzní aproximace je proces, kdy se snažíme určit vstup „x“ podle „y“, tzn. typ
zemětřesení podle pozorovaných seismických vln, tvar objektu, od kterého se odrazil
radarový paprsek, rekonstruovaný předchozí tvar signálu podle současného stavu a j. Pro
inverzní aproximaci není potřeba měnit síť, ale trénovací množinu. Pokud tedy máme
normální množinu, která reprezentuje rovnici 7.1-1 tzn. že např. přiřazuje známým
formám letounů typ odraženého signálu (vstup je vektor tvaru a výstup vektor signálu),
pak trénovací množina reprezentující inverzní modelování přiřazuje odraženým signálům
tvar letounu (vstup je vektor signálu a výstup vektor tvaru). Síť, která je naučena na
inverzní trénovací množinu, je pak schopna např. podle typu odraženého signálu určit, o
jaký letoun se jedná.

7.2 Neuronové sítě a regrese
Další oblastí, kde se funkční aproximace neuronových sítí dobře uplatní, je vícenásobná
regrese. To je proces, kdy se za pomoci více nezávislých proměnných snažíme určit
závisle proměnnou. Lineární regrese je nejjednodušší okrajový případ vícenásobné
regrese. Obecný tvar vícenásobné regrese může být zapsán jako 7.2-1.

n

y = a0 + ∑ ai xi

(7.2-1)

i =1

Vícenásobná regrese

Problém vícenásobné regrese spočívá v tom, že závislost mezi nezávisle a závisle
proměnnými musí být lineární. Čím více nelineární tato závislost bude, tím více se
vypočítaná hodnota „y“ bude lišit od hodnoty skutečné. V takovém případě význam
neuronových sítí co by funkčních aproximátorů vysoce vzrůstá. Neuronové sítě jsou
schopny úspěšně aproximovat i tak komplikované funkce, jaká je na Obr. 7.1-1, kterou
jsem zde použil jako příklad z [2] .
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Obr. 7.2-1 Funkce pro vícenásobnou regresi

Kontrolní otázky
1) Co je to funkční aproximace a jak souvisí s neuronovými sítěmi ?
2) Jak se u neuronových sítí používá inverzní aproximace ?
3) U jakého typu regrese je výhodné použít neuronovou síť a proč ?
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