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Cieľ predmetu

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s teóriou a aplikáciami
strojového učenia.

Predmet poskytuje systematický pohľad na najznámejšie nástroje
strojového učenia s dôrazom na neurónové siete, boosting, jadrové
(kernelové) metódy, stroje s podpornými vektormi, zhlukovanie.

Po zvládnutí teoretických základov je študent schopný využiť tieto
moderné nástroje v najrôznejších oblastiach informačných a
komunikačných technológií.

V predmete sa uvádzajú aj aplikácie strojového učenia v týchto
oblastiach (rozpoznávanie vzorov, biometria, komunikačné siete,
spracovanie signálov a pod.).
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Obsah predmetu

 Pojmy a princípy (umelá inteligencia, strojové učenie, výpočtová 
inteligencia, inteligentné systémy, objavovanie znalostí, neurónová sieť) 

 Učenie s učiteľom, učenie bez učiteľa, teória učenia, reinforcement učenie 

 Neurocomputing, rozdiely voči klasickým prístupom, možnosti aplikácií, 
analógia a rozdiely biologických a umelých neurónových sietí (NS) 

 Modely neurónu, aktivačná funkcia, architektúry NS, proces učenia, NS a 
mapovanie 

 Viacvrstvový perceptrón, algoritmus spätného šírenia, generalizácia, 
aproximácia funkcií 

 RBF (radial-basis function) siete, regularizačná teória 

 Samoorganizujúce sa systémy založené na súťažnom učení a na 
Hebbovom učení 

 Rekurentné siete 

 Súbory - boosting, silné a slabé učenie, AdaBoost

 Rozmedzia, jadrové (kernel) metódy, stroje s podpornými vektormi 

 Zhlukovanie 

 Aplikácie strojového učenia v rozpoznávaní vzorov a v biometrii, v 
komunikačných sieťach, v spracovaní signálov 
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Podmienky absolvovania

 Získanie zápočtu aktívnou účasťou na cvičeniach a 
úspešným zvládnutím úloh. Úspešné absolvovanie 
písomnej skúšky.
 počet bodov z cvičení: max 45

 počet bodov z písomnej skúšky: max 55

 K úspešnému absolvovaniu skúšky je potrebné 
dosiahnuť:
 min 20 bodov z cvičení

 min 20 bodov zo skúšky
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Podmienky absolvovania

 Hodnotenie predmetu podľa klasifikačnej stupnice 

platného Študijného poriadku STU (čl. 16, bod 3): 

 Kritériá úspešnosti (percentuálne vyjadrenie výsledkov pri 

hodnotení predmetu) sú pre klasifikačné stupne nasledovné:

a) A – 92 až 100 %

b) B – 83 – 91 %

c) C – 74 – 82 %

d) D – 65 – 73 %

e) E – 56 – 64 %

f) FX – 0 – 55 %



Cvičiaci

 Ing. Dominik Sopiak, ÚIM, C509

 vedúci cvičení

 + ďalší cvičiaci
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Podmienky získania zápočtu

 Aktívna účasť na cvičeniach (max. 2 absencie s lekárskym ospravedlnením).

 Odovzdanie výsledkov zadaní. (Odovzdanie vypracovaných zadaní do 
zadaného termínu. Každý začatý týždeň omeškania sa penalizuje stratou dvoch 
bodov).

 Individuálne vypracovanie zadaní. Nie je povolené vytváranie skupín (pokiaľ to 
nepovolí vyučujúci). Konzultovanie zadaní medzi študentami je povolené len 
pokiaľ neprekračuje pravidlá akademickej korektnosti.

 Získanie minimálne 20 bodov z celkového počtu 45.

 Počet zadaní ................................................................... 5 

 Počet bodov zo zadaní .................................................... max. 8 bodov/zadanie 

 Omeškanie odovzdania zadania ..................................... -2 body/týždeň

 Aktivita na cvičeniach ..................................................... max. 5 bodov 



 Celkový maximálny počet bodov z cvičení ....................... 45



Sylabus
https://is.stuba.sk/auth/katalog/syllabus.pl?odkud=zu;show=1;predmet=313562
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Podklady

 potrebné 
podklady k 
predmetu:
 AIS –

dokumen-
tový 
server

 + naše CD 
učebné 
texty

 + tabuľa!
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Pojmy, princípy, koncepty...
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Pojmy

 postupne počas semestra

 umelá inteligencia

 strojové učenie

 soft computing

 výpočtová inteligencia

 inteligentné systémy

 objavovanie znalostí

 distribuovaný systém

 connectionism

 ...

 neurónová sieť
 neurocomputing, programmed computing



Strojové učenie (Machine Learning)

 extrakcie užitočnej informácie z komplexných 

dát

 napr. projekcia do menej rozmerov

 učenie

 stroje – učenie z dát (learning from data)

 človek – učenie skúsenosťou (learning by experience)

 pamätanie si, adaptácia, zovšeobecnenie (generalizovanie)
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Strojové učenie (Machine Learning)

 strojové učenie:
 zmeny, adaptácia činnosti počítača tak, aby činnosť bola 

presnejšia

 spojenie myšlienok z neurovedy, biológie, štatistiky, matematiky, 
fyziky za účelom učenia počitačov
 neurónové siete (neural networks)

 data mining („dolovanie“ užitočnej informácie z dát)

 zaujímavá je výpočtová zložitosť
 stroje pracujú podľa algoritmov ...

 zložitosť pri trénovaní – náročné algoritmy, ale trénovanie nie je stále

 zložitosť pri testovaní - treba rýchle algoritmy, je to hlavná práca strojov

 typy učenia (budeme mať podrobne neskôr):
 supervised learning

 unsupervised learning

 reinforcement learning

 evolutionary learning
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strojové učenie - Wikipedia

 Machine learning is a subfield of artificial intelligence that 
is concerned with the design and development of 
algorithms and techniques that allow computers to "learn". 

 The major focus of machine learning research is to extract 
information from data automatically, by computational and 
statistical methods. Hence, machine learning is closely 
related not only to data mining and statistics, but also to 
theoretical computer science.

http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence
http://en.wikipedia.org/wiki/Algorithm
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_mining
http://en.wikipedia.org/wiki/Statistics
http://en.wikipedia.org/wiki/Theoretical_computer_science
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neuróny

 mozgová kôra človeka:

 obrovské množstvo neurónov
 desiatky biliónov (10 * 109 = 1010)

 masívne prepojenie neurónov
 60 triliónov (60 * 1012)

 Pozn.: názvy bilión a trilión sú z literatúry USA

------------------------------------------------------
 bilión:

 milión miliónov, čiže 1012; v USA, bývalom ZSSR a v minulosti vo Francúzsku sa 
toto číslo nazýva trilión

 v USA, bývalom ZSSR a v minulosti vo Francúzsku: (stredoeurópska) miliarda; 
čiže 109

 trilión:

 milión biliónov, čiže 1018; v USA, bývalom ZSSR a v minulosti vo Francúzsku sa 
toto číslo nazýva kvintilión

 v USA, bývalom ZSSR a v minulosti vo Francúzsku: (stredoeurópsky) bilión;  
čiže 1012
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neurónová sieť

 (umelá) neurónová sieť

 (artificial neural network), ANN, NN

 neurocomputing, programmed computing



Klasické metódy spracovania signálov

 3 predpoklady:

1. linearita

2. stacionárnosť

3. štatistika druhého rádu s dôrazom na 

gaussovské signály

 tieto predpoklady – pre ľahšie matematické 

spracovanie
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NS + iné techniky strojového učenia

 väčšina reálnych signálov 

1. nelineárne

2. nestacionárne

3. negaussovské

 čiže klasické metódy sú suboptimáne
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neurónová sieť

 Neurónová sieť je zariadenie pre modelovanie činnosti, ktorou 

mozog vykonáva čiastočnú úlohu, funkciu, sieť je zvyčajne 

implementovaná 

 pomocou elektronických prvkov 

 alebo softwarovo simulovaná na číslicovom počítači

 Užitočné výpočty sieť robí na základe procesu učenia. Neurónová 

sieť zahŕňa masívne prepojenie jednotlivých výpočtových prvkov 

(neurónov). 
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neurónová sieť

 Neurónová sieť je masívne paralelný distribuovaný

procesor, ktorý má schopnosť uchovávať poznatky

získané skúsenosťou a mať ich k dispozícii pre použitie. 

Podobá sa mozgu v dvoch ohľadoch:

 poznatky získava sieť procesom učenia

 na uchovanie poznatkov sa používajú medzineurónové spojenia

známe ako synaptické váhy
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Definícia neurónovej siete z hľadiska teórie grafov 

 Neurónová sieť je štruktúra pre paralelné a distribuované
spracovanie informácií v tvare orientovaného grafu s 
nasledujúcimi subdefiníciami a obmedzeniami:

 uzly grafu sa nazývajú výpočtové prvky

 hrany grafu sa nazývajú spojenia

 každý výpočtový prvok môže obsahovať ľubovoľný počet
vstupných spojení

 každý výpočtový prvok môže mať ľubovoľný počet výstupných
spojení, ale signály pre ne musia byť rovnaké - v skutočnosti má
každý prvok jediné výstupné spojenie, ktoré sa môže rozvetvovať
a vytvoriť viacnásobné výstupné spojenia obsahujúce rovnaký
signál

 výpočtové prvky môžu mať lokálnu pamäť

 každý výpočtový prvok obsahuje prenosovú (aktivačnú) funkciu, 
ktorá môže využiť lokálnu pamäť, vstupné signály a ktorá vytvorí
výstupný signál výpočtového prvku.
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Zjednodušená schéma neurónov

N1,2 - jadrá neurónov D - dendrity

SO - somy A - axóny S - synapsy



Nelineárny model neurónu
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vk  je úroveň vnútornej aktivity  

(“internal activity level”) neurónu k  



Nelineárny model neurónu
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Ekvivalentný zápis: 
 

v w xk kj j
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V rovnici je nová synapsa, vstup ktorej je 
 

x0 1   

 
a váha ktorej je 
 

wk k0    (predpätie, threshold) 

 



Nelineárny model neurónu
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Podobne: 

 predpätie kb  nahradené konšt. vstupom 

10 x  a 

váhou kk bw 0  (predpätie, bias)  

 všetky 3 modely matematicky ekvivalentné 

 

  



Aktivačná funkcia

 rozsah hodnôt

 od 0 do +1

 od -1 do +1

 prahová

 (po častiach) lineárna

 sigmoidálna

 napr. logistická
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Aktivačná funkcia z rozsahu <0,1>
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Prahová funkcia 
 

              1 pre v  0  

  v  {     

              0 pre v  0  
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Aktivačná funkcia z rozsahu <0,1>
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Po častiach lineárna funkcia 
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Aktivačná funkcia z rozsahu (0,1)
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Sigmoidálna funkcia (“sigmoid function”) 

 monotónne rastúca, hladká a ohraničená 
funkcia 

 napr. logistická funkcia (“logistic 
function”) 
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a  - parameter strmosti 
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Aktivačná funkcia z rozsahu <(-1,1)>
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signum 
             -1 pre v  0  

  v  { 0 pre v  0   

1 pre v  0  
 
 
 
sigmoid – napr. hyperbolický tangens 
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Dobrá ilustrácia
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 http://playground.tensorflow.org/

http://playground.tensorflow.org/


 

 
 
Základné poznatky, pojmy, koncepty 
 
Číslicové spracovanie signálov je už dlhší čas intenzívne rozpracovávanou oblasťou. 
Všeobecné poznatky o spracovaní signálov môže záujemca získať z množstva publikácií - tu 
spomeňme [Kot96], [Roz97], [Jan97], [Mih87], [Mit93], [Opp75], [Rab75]. Spracovaniu 
obrazov sú venované napr. [Jar89], [Gon87], [Gon92], [Lim90], [Ros82], [Pra78], [Jain81]. 
 Aplikácie spracovania signálov sa dajú klasifikovať napr. podľa jednotlivých etáp 
spracovania signálov. Takáto klasifikácia sa môže urobiť nasledovne [Jan97]: 

 Spracovanie (v užšom zmysle, nazývané niekedy aj predspracovanie). 
Vstupom aj výstupom je tu signál, výstupný signál je v istom zmysle lepší, výhodnejší ako 
vstupný signál. V mnohých aplikáciách je výsledok tejto etapy konečným produktom a ďalšie 
etapy sa už nevyužijú. 
Typickými úlohami sú vybranie užitočnej zložky signálu (napr. frekvenčná filtrácia), syntéza 
kombinovaných systémov (modulácia, zmiešavanie, multiplexovanie, syntéza rečového 
signálu), eliminácia či obmedzenie šumu, odstránenie skreslenia signálov (korekcia nelinearít 
snímačov, dekonvolúcia, demultiplikácia). Do tejto etapy patrí aj reštaurovanie signálov 
(obnovenie signálov z ich zašumenej a skreslenej podoby). 

 Analýza. 
Vstupom je analyzovaný signál, výstupom je opis signálu množinou vhodných parametrov. 
Analýza je prvým stupňom napr. pre kompresiu dát, alebo prípravou k reštaurovaniu signálov. 
Typickými úlohami sú frekvenčná alebo časovo-frekvenčná analýza (napr. rozoznávanie reči), 
rozklad signálov na nezávislé alebo málo závislé komponenty s cieľom redukovať dáta 
potrebné pre prenos alebo uchovanie (telekomunikácie, multimediálne počítačové aplikácie, 
nemocničné databázy), korelačná a autokorelačná analýza (detekcia slabých signálov v šume 
v telekomunikáciách a radarovej technike). 

 Rozoznávanie a klasifikácia. 
Vstupom je opis signálu získaný v predchádzajúcej etape, výstupom je označenie triedy, do 
ktorej bol signál zaradený. Táto úloha zahŕňa kroky, ktoré majú charakter inteligentného 
rozhodovania. 
Typickými úlohami sú rozoznávanie scény v dvojrozmernom obrazovom signále, rozoznávanie 
tvárí, rozoznávanie slov príp. hovoriaceho, identifikácia stavu prenosového kanála (lokalizácia 
porúch alebo odrazov), rozlíšenie fyziologického priebehu EKG signálu od patologického, 
diagnostika stavu mechanických sústav (napr. automobilov), rozlíšenie radarovej odozvy od 
šumu, pohyblivého cieľa od pozadia, nepriateľského cieľa od vlastného. 
Toto rozdelenie do etáp je zjednodušené a mnohé postupy majú znaky dvoch, či všetkých 
troch etáp. 
Klasické metódy spracovania signálov sú založené na troch základných predpokladoch: 
linearita, stacionárnosť a štatistika druhého rádu s dôrazom na gaussovské signály [Hay96]. 
Tieto predpoklady sa robia kvôli ľahšiemu matematickému spracovaniu. Avšak väčšina (ak nie 
všetky) signály, s ktorými sa zaoberáme v reálnych aplikáciách, sú generované dynamickými 
procesmi, ktoré sú súčasne nelineárne, nestacionárne a negaussovské. Preto systémy 
spracovania signálov navrhnuté klasickými prístupmi predstavujú suboptimálne riešenia. 
Jednou z možností, ako vylepšiť činnosť systému pre spracovanie signálov, je použitie 
neurónových sietí spolu s inými vhodnými technikami. 
 Neurónové siete sa vyznačujú viacerými dôležitými vlastnosťami, ktoré možno využiť 



 

pri spracovaní signálov. 

 Neurónové siete sú distribuované nelineárne systémy. 
Táto vlastnosť je priamym dôsledkom toho, že každý prvok siete (neurón) obsahuje 
nelineárnu aktivačnú funkciu. Neurónové siete teda majú schopnosť modelovať podstatné 
nelinearity fyzikálneho mechanizmu, ktorý generuje vstupné dáta. 

 Neurónová sieť je masívne paralelný procesor, ktorý je odolný voči chybám. 
Napríklad viacvrstvový perceptrón pozostáva z veľkého počtu neurónov organizovaných vo 
forme vrstiev, kde každý neurón v istej vrstve je prepojený s množstvom neurónov v 
predchádzajúcej vrstve. Táto forma globálneho prepojenia má schopnosť byť odolná voči 
chybám v zmysle postupnej degradácie, t.j. ak sa poškodí neurón prípadne jeho spojenia, tak 
pri výbere uchovanej vzorky je jej kvalita znížená, avšak až veľké poškodenie siete vedie k 
úplne nesprávnej činnosti siete. 

 Neurónové siete majú schopnosť adaptovať si svoje voľné parametre na štatistické zmeny 
prostredia, v ktorom pracujú. 

Všeobecne platí, že čím je schopnosť nelineárneho systému adaptovať sa na zmeny 
nestacionárneho prostredia väčšia, tým lepšie výsledky sa od neho dajú očakávať. 
Požiadavkou je samozrejme stabilita systému. Bežné adaptívne filtre majú tiež schopnosť 
adaptovať sa na štatistické zmeny prostredia; ich schopnosti pri spracovaní signálov sú však 
obmedzené skutočnosťou, že sú to lineárne kombinátory. 

 Neurónové siete, pri použití učenia s učiteľom, sú univerzálne aproximátory. 
Viacvrstvové dopredné siete (viacvrstvové perceptróny, RBF siete) majú schopnosť 
aproximovať ľubovoľné spojité vstupno-výstupné mapovanie požadovaným stupňom 
presnosti, ak majú dostatočné množstvo skrytých neurónov. 
 Je možné povedať, že existujú dva prístupy k štatistickému spracovaniu signálov. Pri 
parametrickom prístupe sa začína so štatistickým modelom podstatných mechanizmov 
generujúcich vstupné dáta. Často sa používajú idealizované podmienky (lineárny, stacionárny 
a gaussovský proces). Potom sa tento model využije pri návrhu požadovaného systému 
spracovania signálov. Úspech takéhoto prístupu závisí od toho, ako presne model opisuje 
mechanizmus generujúci vstupné dáta. Naproti tomu pri neparametrickom prístupe učiaci sa 
systém (neurónová sieť), ktorému sa poskytne informácia o prostredí formou trénovacej 
množiny dát, nielenže poskytuje štatistický model prostredia, v ktorom pracuje, ale zároveň 
je aj požadovaným navrhnutým systémom. Úspech tohto prístupu závisí od toho, ako presne 
trénovacie dáta reprezentovali prostredie a aké je množstvo trénovacích dát. 
 

1.1 Neurónová sieť 
 
Práca s umelými neurónovými sieťami (“artificial neural network”) bola motivovaná 
skutočnosťou, že mozog pracuje na úplne inom princípe ako konvenčný číslicový počítač. 
Základné stavebné prvky mozgu - neuróny sú pomalšie o 5-6 rádov voči kremíkovým logickým 
hradlám (milisekundová voči nanosekundovej oblasti). Avšak mozog kompenzuje svoju 
relatívne pomalú činnosť obrovským množstvom neurónov a ich masívnym vzájomným 
prepojením. Odhaduje sa, že mozgová kôra človeka obsahuje rádovo 10 biliónov neurónov a 
60 triliónov synáps alebo spojení [Hay94]. 
 Mozog je vysoko komplexný, nelineárny a paralelný systém spracovania informácií. 
Má schopnosť organizovať neuróny tak, aby vykonávali určené činnosti (napr. rozoznávanie 
vzorov, vnímanie) mnohokrát rýchlejšie ako najrýchlejšie dnešné  číslicové počítače. Napríklad 
úlohou ľudského videnia je poskytovať reprezentáciu nášho okolitého prostredia a poskytovať 



 

informácie, ktoré potrebujeme na interakciu s prostredím. Mozog rutinne vykonáva úlohy 
súvisiace s vnímaním a rozoznávaním (napr. rozoznanie známej tváre na neznámom pozadí) v 
čase rádovo 100-200 ms, zatiaľ čo omnoho menej komplexné úlohy zaberú dni na dobrom 
číslicovom počítači. 
 

 
 
Obr. 1.1 Zjednodušená schéma neurónov [Nov92] 
  N1,2 - jadrá neurónov D - dendrity 
  SO - somy A - axóny S - synapsy 
 
 Zjednodušená schéma neurónov je na obr. 1.1 [Nov92]. Typický neurón sa skladá z tela 
bunky (soma), zo sústavy veľmi rozvetvených vstupov (dendritov) a jediného výstupného 
vlákna (axónu), ktoré býva smerom ku koncu silno rozvetvené. Styk neurónov navzájom sa 
uskutočňuje pomocou zvláštnych stykových jednotiek, rozhraní (synapsy). Synapsy sú jedným 
z kľúčových prvkov v štruktúre mozgu a aj v štruktúre jednotlivých neurónov. 
 Neurónová sieť (teraz už nie z biologického pohľadu) je zariadenie pre modelovanie 
činnosti, ktorou mozog vykonáva čiastočnú úlohu, funkciu; sieť je zvyčajne implementovaná 
pomocou elektronických prvkov alebo softwarovo simulovaná na číslicovom počítači. 
Užitočné výpočty sieť robí na základe procesu učenia. Neurónová sieť zahŕňa masívne 
prepojenie jednotlivých výpočtových prvkov (neurónov). Z pohľadu adaptívneho zariadenia 
môžeme definovať neurónovú sieť nasledovne [Hay94]: 

Neurónová sieť je masívne paralelný distribuovaný procesor, ktorý má schopnosť 
uchovávať poznatky získané skúsenosťou a mať ich k dispozícii pre použitie. Podobá sa 
mozgu v dvoch ohľadoch: 

 poznatky získava sieť procesom učenia 

 na uchovanie poznatkov sa používajú medzineurónové spojenia známe ako synaptické 
váhy 

Procedúra, ktorou sa sieť učí sa nazýva algoritmus učenia, príp. trénovací algoritmus. 
Modifikácia synaptických spojení poskytuje tradičnú metódu pre návrh neurónových sietí. Je 
však možné modifikovať aj topológiu neurónovej siete (vznik a zánik neurónov). 
 Inou možnosťou je definovať neurónovú sieť z hľadiska teórie grafov [Hech90]: 

Neurónová sieť je štruktúra pre paralelné a distribuované spracovanie informácií v tvare 
orientovaného grafu s nasledujúcimi subdefiníciami a obmedzeniami: 

 uzly grafu sa nazývajú výpočtové prvky 

 hrany grafu sa nazývajú spojenia 



 

 každý výpočtový prvok môže obsahovať ľubovoľný počet vstupných spojení 

 každý výpočtový prvok môže mať ľubovoľný počet výstupných spojení, ale signály pre 
ne musia byť rovnaké - v skutočnosti má každý prvok jediné výstupné spojenie, ktoré sa 
môže rozvetvovať a vytvoriť viacnásobné výstupné spojenia obsahujúce rovnaký signál 

 výpočtové prvky môžu mať lokálnu pamäť 

 každý výpočtový prvok obsahuje prenosovú (aktivačnú) funkciu, ktorá môže využiť 
lokálnu pamäť, vstupné signály a ktorá vytvorí výstupný signál výpočtového prvku. 

 

1.2 Dôležité vlastnosti neurónových sietí 
 
Z uvedených poznatkov je zrejmé, že základom výpočtovej sily neurónovej siete je: 

 masívne paralelná a distribuovaná štruktúra 

 schopnosť učiť sa a generalizovať. 
Generalizácia sa vzťahuje k schopnosti neurónovej siete rozumne odpovedať na vstupy 
nezahrnuté v procese učenia. Uvedené dve schopnosti umožňujú použiť neurónové siete pre 
riešenie komplexných problémov. V praxi však zatiaľ neurónová sieť nerieši komplexný 
problém sama - problém sa rozdelí na jednoduchšie úlohy a neurónová sieť rieši podmnožinu 
úloh (rozoznávanie vzorov, riadenie). Treba poznamenať, že v súčasnosti sme ešte veľmi 
ďaleko od nejakého systému, ktorý by napodobňoval činnosť ľudského mozgu. 
 Použitie neurónových sietí poskytuje nasledujúce užitočné vlastnosti a schopnosti 
[Hay94]: 

 Nelinearita. Neurón je nelineárny, teda aj neurónová sieť vytvorená spojením neurónov je 
nelineárna. Pojem nelinearity sa tu mierne líši od jeho klasického poňatia, pretože 
nelinearita je distribuovaná v sieti. 

 Vstupno-výstupné mapovanie. Veľmi využívaným typom učenia je tzv. učenie s učiteľom, 
kedy sa do siete privádza množina trénovacích dát, pozostávajúca zo vstupných signálov a 
žiadaných odpovedí. Sieť si nastavuje synaptické váhy tak, aby minimalizovala rozdiel 
medzi žiadanou a aktuálnou odpoveďou. Sieť sa takto učí z príkladov a vytvára vstupno-
výstupné mapovanie problému. 

 Adaptívnosť. Neurónová sieť má schopnosť adaptovať svoje synaptické váhy na zmeny 
okolitého prostredia. Sieť natrénovaná na istý problém môže byť dotrénovaná na zmeny 
prostredia, v ktorom pracuje. Sieť pracujúca v nestacionárnom prostredí (prostredie 
ktorého štatistické vlastnosti sa menia s časom) môže byť dokonca navrhnutá tak, aby si 
nastavovala váhy v reálnom čase. 

 Odolnosť voči chybám. Hardwarovo implementovaná neurónová sieť má schopnosť byť 
odolná voči chybám v zmysle postupnej degradácie pri nepriaznivých podmienkach 
činnosti. Napr. ak neurón alebo jeho spojenia sú poškodené, zariadenie má zníženú kvalitu 
činnosti. V dôsledku skutočnosti, že informácie sú v sieti distribuované, až veľmi veľké 
poškodenie vedie k úplnej degradácii odpovedí siete. 

 VLSI implementácia. V dôsledku masívneho paralelizmu je neurónová sieť nielen schopná 
vykonávať rýchly výpočet istých úloh, ale je aj ideálne implementovateľná VLSI 
technológiou - potom sú neurónové siete využiteľné pre aplikácie v reálnom čase 
(rozoznávanie vzorov, spracovanie signálov, riadenie). 

 Analógia s neurobiológiou. Keďže návrh neurónových sietí je inšpirovaný analógiou s 
mozgom, neurobiológovia môžu využiť umelé neurónové siete pre interpretáciu 
neurobiologických fenoménov. Inžinieri sa môžu inšpirovať neurobiológiou pri riešení 
niektorých náročnejších problémov. 



 

 

1.3 Modely neurónu 
 
Na obr. 1.2 je znázornený model neurónu. Obsahuje synapsy (spojenia) charakterizované 

svojimi váhami - signál x j  na vstupe synapsy j  spojenej s neurónom k  je násobený 

synaptickou váhou wkj . Váha je kladná, ak ide o excitačné spojenie a záporná, ak ide o 

inhibičné spojenie. Neurón ďalej obsahuje sumátor spočítavajúci vstupné signály váhované 
synaptickými váhami. Tieto operácie definujú lineárny kombinátor. Aktivačná funkcia 
ohraničuje výstup neurónu. Typický normalizovaný rozsah výstupu neurónu je z intervalu 

0 1,  alebo  11, . 

Model neurónu na obr. 1.2 obsahuje aj externe aplikovaný prah (“threshold”) k , ktorý 

zabezpečuje zníženie vstupu do aktivačnej funkcie. Vstup do aktivačnej funkcie môže byť však 
aj zvýšený pomocou predpätia (“bias”), ktorého hodnota je záporne zobraný prah. 
 Matematicky môžeme opísať neurón k  nasledujúcimi dvoma rovnicami: 
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kde x x xp1 2, , ,  sú vstupné signály, w w wk k kp1 2, , ,  sú synaptické váhy neurónu k , uk  je 

výstup lineárneho kombinátora, k  je prah,     je aktivačná funkcia a yk  je výstupný signál 

neurónu. Použitím prahu k  aplikujeme na výstup lineárneho kombinátora uk  afinnú 

transformáciu podľa vzťahu 
 

v uk k k           (1.3) 

 

kde vk  je úroveň vnútornej aktivity (“internal activity level”) neurónu k . 

Ekvivalentným zápisom rovníc (1.1) a (1.2) je  
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 y vk k           (1.5) 

 
V rovnici (1.4) sme pridali novú synapsu, vstup ktorej je 
 

x0 1           (1.6) 

 
a váha ktorej je 
 

wk k0            (1.7) 

 
Môžeme teda preformulovať model neurónu k  podľa obr. 1.3a. Na tomto obrázku je účinok 



 

prahu reprezentovaný pridaním nového vstupného signálu s konštantnou hodnotou  1 a 

pridaním novej synaptickej váhy s hodnotou k . Podobne môžeme vytvoriť model neurónu z 

obr. 1.3b, kde je predpätie bk  nahradené použitím konštantného vstupu x0 1   a váhy 

w bk k0  . Hoci modely na obr. 1.2 a 1.3 sa vizuálne líšia, sú matematicky ekvivalentné. 

 

 
 
Obr. 1.2 Nelineárny model neurónu 
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b) 
 
Obr. 1.3 Iné dva nelineárne modely neurónu 
 
1.4 Aktivačná funkcia  
 

Tri hlavné typy aktivačnej funkcie (“activation function”)     sú nasledovné: 

1. Prahová funkcia. Je zobrazená na obr. 1.4a a definovaná ako 
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  v  {          (1.8) 

              0 pre v  0  
 
Výstup neurónu k  s touto aktivačnou funkciou je 
 

           1 pre vk  0  
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kde vk  je úroveň vnútornej aktivity neurónu k , t. j. 
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Takýto neurón sa v literatúre nazýva McCullochov-Pittsov model. 
2. Po častiach lineárna funkcia. Na obr. 1.4b je zobrazená funkcia 
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3. Sigmoidálna funkcia (“sigmoid function”). Je najčastejším typom aktivačnej funkcie. Je 
definovaná ako monotónne rastúca, hladká a ohraničená funkcia. Príkladom je logistická 
funkcia (“logistic function”) definovaná vzťahom 
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       (1.12) 

 
kde a  je parameter strmosti a možno ním meniť tvar sigmoidálnej funkcie, ako je to 
znázornené na obr. 1.4c (parameter a  rovnajúci sa 1, 0.5 a 0.25 je zahrnutý v názve funkcie 
pre os funkčných hodnôt). Sigmoidálna funkcia je diferencovateľná, čo je dôležitá vlastnosť v 
teórii neurónových sietí (využijeme napr. v kapitole o viacvrstvových perceptrónoch). 
Aktivačné funkcie vyjadrené rovnicami (1.8), (1.11) a (1.12) mali rozsah hodnôt od 0 do +1. 
Niekedy je potrebné mať aktivačné funkcie s rozsahom od -1 do +1. V takomto prípade 
môžeme predefinovať prahovú funkciu zo vzťahu (1.8) ako funkciu signum 
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Pre sigmoid môžeme použiť hyperbolický tangens 
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Obr. 1.4 Druhy aktivačných funkcií: 

a)  prahová funkcia 

b)  po častiach lineárna funkcia 

c)  sigmoidálna funkcia 
 

1.5 Architektúry neurónových sietí 
 
Vo všeobecnosti rozoznávame štyri rôzne architektúry neurónových sietí [Hay94]. 
 

1.5.1 Jednovrstvové dopredné siete 
 
Vrstvové neurónové siete (“layered neural networks”) majú neuróny organizované vo forme 
vrstiev. V najjednoduchšom prípade majú vstupnú vrstvu neurónov spojenú s výstupnou 
vrstvou; ak je tok informácie možný iba smerom od vstupov k výstupom, hovoríme o 
dopredných sieťach (“feedforward networks”). Na obr. 1.5 je znázornená jednovrstvová 
dopredná sieť. Neuróny vo výstupnej vrstve robia daný výpočet, neuróny vo vstupnej vrstve 
iba distribuujú signály k neurónom vo výstupnej vrstve. Preto názov jednovrstvová sieť 
neberie do úvahy vstupnú vrstvu. Tu však treba upozorniť na veľkú nejednoznačnosť v 
literatúre, kde je úplne bežné nazývať takúto sieť dvojvrstvovou sieťou. V tejto knihe budeme 
často započítavať do názvu aj vstupnú vrstvu a nejednoznačnosť obídeme názvom sieť 
konfigurácie p q , kde p  je počet neurónov vo vstupnej vrstve  a q  počet neurónov vo 

výstupnej vrstve (na obr. 1.5 sieť konfigurácie 3-2). 
 

 
 
Obr. 1.5 Dopredná sieť konfigurácie 3-2 
 
1.5.2 Viacvrstvové dopredné siete 
 
Od predchádzajúceho typu siete sa odlišuje tým, že má jednu alebo viac skrytých vrstiev 



 

(“hidden layer”), neuróny v nich sa nazývajú skryté neuróny. Vložením jednej alebo viacerých 
skrytých vrstiev je možné zahrnúť aj štatistiku vyššieho rádu.  
 

 
 
Obr. 1.6 Úplne prepojená dopredná sieť konfigurácie 4-3-2 
 
Typickým prípadom je, ak neuróny v každej vrstve majú vstupy iba z predchádzajúcej vrstvy. 

Doprednú neurónovú sieť s p  vstupnými neurónmi, h1  neurónmi v prvej skrytej vrstve, h2  

neurónmi v druhej skrytej vrstve a q  neurónmi vo výstupnej vrstve budeme označovať ako 

sieť konfigurácie p h h q  1 2 . Takúto sieť nazývame úplne prepojenou, ak každý neurón 

v každej vrstve je prepojený s každým neurónom v predchádzajúcej vrstve. Inak hovoríme o 
čiastočne prepojenej sieti. Príkladom je obr. 1.6, na ktorom je znázornená úplne prepojená 
dopredná sieť konfigurácie 4-3-2. 
 
1.5.3 Rekurentné siete 
 
Rekurentné neurónové siete (“recurrent neural networks”) sa od dopredných líšia tým, že 
majú aspoň jednu spätnú väzbu. Na obr. 1.7 je znázornená rekurentná sieť so skrytými 
neurónmi. Spätnoväzbové spojenia tu idú od skrytých aj výstupných neurónov. 

Spätnoväzbové slučky využívajú oneskorenia (označené z1 ), výsledkom čoho je nelineárne 
dynamické správanie sa siete v dôsledku nelineárnych neurónov. 
 

 
 
Obr. 1.7 Rekurentná sieť so skrytými neurónmi 



 

 
1.5.4 Mriežkové štruktúry 
 
Mriežka (“lattice”) pozostáva z jednorozmerného, dvojrozmerného, alebo viacrozmerného 
poľa neurónov so zodpovedajúcimi vstupnými prvkami, ktoré distribuujú vstupné signály do 
poľa neurónov. Na obr. 1.8 je dvojrozmerná mriežka s 3x3 neurónmi, ktoré dostávajú vstupné 
signály z vrstvy 3 vstupných prvkov. Dôležité je, že každý vstupný prvok je spojený s každým 
neurónom v mriežke. Mriežková sieť je vlastne dopredná sieť s výstupnými prvkami 
zoradenými do riadkov a stĺpcov. 
 
 

 
 
Obr. 1.8 Dvojrozmerná mriežka s 3x3 neurónmi 
 
1.6 Návrh neurónovej siete 
 
Návrh neurónovej siete môže prebiehať v dvoch krokoch: 

 Výber vhodnej architektúry a trénovanie siete na podmnožinu dostupných trénovacích 
údajov pomocou vhodného algoritmu. Táto fáza návrhu neurónovej siete sa nazýva učenie. 

 Testovanie správania sa siete pre dáta, ktoré sieť pri učení nemala k dispozícii. Táto fáza 
súvisí s generalizáciou. 

Z tejto schémy možno vidieť zásadný rozdiel medzi návrhom neurónovej siete a klasickým 
prístupom k spracovaniu informácií. Klasický prístup zvyčajne spočíva vo vytvorení 
matematického modelu a jeho overení na reálnych dátach. Naproti tomu návrh neurónovej 
siete je založený priamo na reálnych dátach, ktoré “hovoria samé za seba”. 

Pretože jedno zo všeobecných pravidiel pre neurónové siete hovorí, že sieť má pre 
podobné vstupy z podobných tried vytvárať podobné reprezentácie vnútri siete, na tomto 
mieste ešte spomenieme najpoužívanejšie pravidlá pre porovnanie podobnosti vstupov 
neurónovej siete, ktoré budeme ďalej často využívať. 

Nech xi  je N -rozmerný stĺpcový vektor s reálnymi prvkami 
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kde horný index T  znamená transpozíciu. Vektor xi  definuje bod v N -rozmernom 

euklidovskom priestore RN . Euklidovská vzdialenosť dvojice N -rozmerných vektorov xi  a 

x j  je definovaná nasledovne: 
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kde xin  a x jn  sú n -té prvky vektorov xi  a x j . 

Inou mierou zhody je skalárny súčin. Pre dvojicu vektorov xi  a x j  rovnakej dimenzie je 

definovaný vzťahom 
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