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ABSTRAKT 
Práce se zabývá problematikou užití neuronových sítí pro řízení telekomunikačních 

sítových prvků. Cílem této práce je vytvoření simulačního modelu sítového prvku se 

spojovacím polem s pamětí, u kterého je optimalizace řízení spojovacího pole řešena 

pomocí neuronové sítě. Celý programový kód je vytvořen v integrovaném prostředí 

MATLAB. Pro trénování jsou použity dopředné neuronové sítě. Nepodařilo se 

dosáhnout uspokojujícího výsledku chyby směrování. Práce vystihuje postup řešení 

daného problému a je možné na ni navázat ve snaze najít optimálnější řešení. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Umělé neuronové sítě, UNN, uzlové aktivní síťové prvky, přepínač, přepínání paketů, 

směrování paketů, MATLAB, dopředná neuronová sít, postupná dopředná neuronová 

sít, Elmanova dopředná neuronová sít 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
The thesis deals with the use of neuronal networks for the control of telecommunication 

network elements. The aim of the thesis is to create a simulation model of network 

element with switching array with memory, in which the optimization kontrol switching 

array is solved by means of the neural network. All source code is created in integrated 

environment MATLAB. To training are used feed-forward backpropagation network. 

Miss achieve satisfactory result mistakes. Work apposite decision procedure given to 

problem and it is possible on ni tie up in an effort to find optimum solving. 
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packet, routing packet, MATLAB, feed-forward backpropagation network, cascade-

forward backpropagation network, Elman backpropagation network 
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1 Úvod 
 

Důležitou součástí komunikačních a informačních sítí jsou aktivní uzlové sítové prvky, 

které umožňují směrování dat z jednoho místa na druhé. Kvůli velkému nárůstu služeb 

pracujícím v reálném čase je nutné řešit otázku priority některých služeb před jinými. 

Důvodem je efektivní využití přenosových prostředků sítě. Umožnit společný přenos 

hovorových, obrazových i datových signálů. Jedná se například o videokonferenční 

aplikace a jiné multimediální služby, nebo rychle se rozvíjející VoIP telefonie, kde už 

není hovor sestavován s pevnou cestou od jednotlivých účastníků, ale je rozdělen do 

paketů, které dokonce mohou putovat různými cestami v síti a teprve u konečného 

uživatele se skládají ve výsledný datový tok. Tyto a další druhy provozu kladou stále 

větší nároky na aktivní sítové prvky, které musí nejen poskytnout správné směrování, 

dostatečnou šířku pásma, ale zajistit i požadované parametry spojení kvality služby 

označované zkratkou QoS. Tohle je jedním z hlavních důvodů vývoje 

telekomunikačních prvků a stálé hledání nových možností, jak zvýšit jejich propustnost 

a efektivitu. Dalším důležitým bodem vývoje jsou například rostoucí směrovací tabulky, 

podle kterých směrovače určují cesty pro jednotlivá spojení.  

Podstatou aktivních sítových prvků je zajišťovat propojení jednotlivých zařízení v síti a 

umožnit jejich vzájemnou komunikaci. Předávat datové jednotky směrem od odesilatele 

k příjemci na základě zpracování výsledků v řídicí jednotce sítového prvku.  

Velkým zjednodušením procesu zpracování paketů by bylo vynechání požadavků 

priority pro řízení jednotlivých požadavků. Bohužel tohle není možné. Právě požadavek 

na QoS klade velké nároky na logické ovládání aktivních řídících prvků sítě. 

Existuje více možností, jak problém optimalizace řízení aktivního prvku řešit. Jedná se 

o velmi komplexní a náročný úkol, kde proti sobě stojí několik protichůdných 

požadavků jako je například: rychlost zpracování požadavku, reakce na změnu 

topologie sítě, velikost paměti, cena apod. 

Vzhledem k náročnosti problému je vhodným způsobem řešení zpracování pomocí 

paralelních vícečetných procesů. Tento způsob je mimo jiné možný a také 

charakteristický pro neuronové sítě a to jak organické tak i umělé. Právě druhý zmíněný 

případ umělých neuronových sítí je předmětem této práce. 

Cílem je vytvoření aktivního sítového prvku s logikou směrování provozu přepínání 

pomocí umělé neuronové sítě. Analyzovat a testovat možnosti využití těchto sítí pro 

daný problém. Pro testování a analyzování je využívám nástroj MATLAB-SIMULINK 
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se specializovanou nástavbou Neural Network Toolbox pro neuronové sítě. Testovány 

jsou dopředné neuronové sítě. Požadavkem je vytvořit logické směrování s umělou 

inteligencí minimálně stejně efektivní jako je dosud realizováno pomocí digitálních 

obvodů. Nejobtížnější část celého zadání je natrénování sítě na požadovanou přesnost a 

tomuhle problému je věnována podstatná část práce.  
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2 Historie neuronových sítí 

 
Historie neuronových sítí nesahá do daleké minulosti. Za její počátky můžeme 

považovat objevení neuronu Američanem McCullochem a Waltera Pittse ve 40. letech 

devatenáctého století, který zkoumal model biologického neuronu. Tímto položil základ 

novému a v současné době progresivně se vyvíjejícímu oboru umělé inteligence. 

V následujících letech byla dále zkoumána problematika spojená s neuronovými sítěmi, 

ovšem bez velkého úspěchu. 

Dalším mezníkem byla konstrukce prvního neuropočítače Snark Marvina Minkeho 

v roce 1951. 

Nebyl nikdy využit pro jiný výzkumný projekt, ale sloužil jako inspirace pro další vývoj 

neuropočítačů. 

V roce 1957 Frank Rosenblatt vynalezl tzv. perceptron, který zobecňuje McCullochův a 

Pittsův model neuronu pro reálný obor parametrů. U tohoto modelu matematicky 

dokázal, nezávislost vstupních parametrů na konečném výpočtu. Byl sestrojen 

neuropočítač „Mark I Perceptron“. Tento neuronový počítač byl sestrojen tak, aby 

rozpoznával znaky promítané na plátno a snímané fotovodiči. Na rozdíl od von 

neumannovské architektury počítače, kde je přesně dané zapojení, bylo zde možné 

jednotlivé preceptory propojit libovolně. Tímto byla demonstrována schopnost 

perceptronu učit se požadované snímky bez přesného zapojení. 

Po objevení preceptoru byly popsány další výpočetní algoritmy pro neuronové sítě. 

Jedním z nejúspěšnějších a používaných dodnes vynalezl Bernard Widrow. Nazval 

ho„ADALINE“ (ADAptive LInear NEuron). 

Widrow založil i první firmu orientovanou na hardware neuropočítačů (Memistor 

Corporation), která vyráběla, prodávala neuropočítače a jejich komponenty. 

Na začátku 60. let dochází k úspěšnému rozvoji neurovýpočtů a návrhu nových modelů 

neuronových sítí a jejich implementací. Lewey Gilstrap založil v roce 1960 první firmu 

na aplikace neurovýpočtů.  

Následující léta došlo k útlumu a zdiskreditování celého oboru neuronových sítí jako 

neperspektivního oboru z hlediska umělé inteligence. Hlavní myšlenkou tohoto názoru 

byl fakt, že nelze vytvořit jedním preceptorem funkci XOR a pro vícevrstvý preceptor 

není možné vytvořit učící algoritmus. 

Díky zájmu světově uznávaného fyzika Johna Hopfielda, který se v této době zabýval 

neurovýpočty získal pro obor neuronových sítí řadu kvalifikovaných vědců. 
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V roce 1986 publikovali výsledky své práce badatelé z tzv. „PDP skupiny“ (Parallel 

Distributed Processing Group), ve kterých popsali učící algoritmus zpětného šíření 

chyby (backpropagation) pro vícevrstvou neuronovou síť a vyřešili tak problém, který 

se v 60. letech zdál nepřekonatelný. Tento algoritmus je doposavad nejpoužívanější 

učící metodou neuronových sítí. Zásluhou jeho publikování dosáhl zájem o neuronové 

sítě svého vrcholu. 

V roce 1987 se v San Diegu konala první velká konference s tématem neuronové sítě 

(IEEE International Conference on Neural Networks), kde byla také založena 

mezinárodní společnost pro výzkum neuronových sítí INNS (International Neural 

Network Society). O rok později INNS začal vycházet první časopis „Neural Networks“ 

po kterém následovala řada dalších jako např.: Neural Network World v Praze. Bylo 

také založeno mnoho nových výzkumných center a tenhle výzkum pokračuje dodnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

3 Základní prvky biometrických neuronových sítí 
 

Základním principem umělých neuronových sítí je modelování struktury a činnosti 

biologických neuronových sítí.  

Biologická sít je poměrně velmi složitá a propletená větvící se síť nervů. Nerv můžeme 

definovat jako svazek vláken, který je přizpůsoben k přenosu různých podnětů. Hlavním 

úkolem informačního systému každého živého organismu je zajišťovat propojení mezi 

vnějším prostředím a organismem, případně i mezi jeho jednotlivými částmi a na 

základě těchto vztahů zajistit adekvátní reakci na tyto podněty i na vnitřní stavy 

organismu. 

Všechny podněty přicházející z okolního prostředí, a stejně tak i podněty, které vznikají 

uvnitř organismu se shromažďují v tzv. senzorických receptorech. Pod tímto pojmem 

receptor si můžeme představit čidlo, které umožňuje přijímat různé podněty ať už 

mechanické, nebo tepelné, světelné, chemické apod. 

Receptory mají za úkol přijímat podněty z prostředí ve formě energie a přeměňovat ji ve 

vzruchy. Receptory se dělí na externí, to jsou ty, které snímají vnější podněty a na 

receptory interní které přijímající podněty vnitřní. Například mezi typické příklady 

receptorů se řadí smysly zrak, čich, hmat atd.  

Z těchto jednotlivých receptorů se vzruchy šíří informačním systémem pomocí 

biologické neuronové sítě až do ústředního řídicího orgánu živého organismu 

nazývaného mozek. 

V mozku jsou všechny přivedené vzruchy analyzovány a na základě výsledků této 

analýzy vyšle signál k příslušným výkonovým aparátům, tzv efektorům, jako jsou svaly. 

Informační systém je u člověka stejně jako u většiny živých tvorů na naší planetě tvořen 

nervovou soustavou. 

Nervová soustava je tvořena nervovými buňkami nazývanými neurony. 

V obecné definici považujeme buňku za nejmenší jednotku živého organismu schopnou 

samostatné existence. 

Buňka čili neuron je svým dlouhotrvajícím vývojem úzce specializován na zpracování, 

uchování a přenos informací nutných pro realizaci životních funkcí organismu.  

Neuron má svou buněčnou membránu, která ho odděluje od vnějšího prostředí, 

ohraničuje jeho tělo a ochraňuje ho před vnějšími vlivy prostředí.  

Buněčné jádro se nachází uvnitř neuronu. Jádro je nejvýraznější částí neuronu a je také 

nazýváno soma. 
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Neurony se na první pohled velice liší od ostatních buněk jejich atypickým tvarem. 

Z těla neuronu vystupuje mnoho, bohatě rozvětvených výběžků. Tyto výběžky jsou 

dvojího druhu a nazýváme je dendrity a axony. Dendrity jsou většinou krátké a hodně 

větvené, mají za úkol vést vzruch směrem k buňce a tímto vlastně tvoří vstupy do 

neuronu. 

Axony jsou silnější a také delší. Zatímco dendritů je v neuronu velké množství, axon je 

v každém neuronu pouze jediný a tvoří výstup z neuronu. 

Základním znakem inteligence je schopnost „učit se“. Proces učení lze považovat za 

schopnost vyhodnotit výsledky v takovém smyslu, že informační systém si zapamatuje 

stav nalezený při adaptaci a při novém vjemu z prostředí se již odkazuje do své paměti. 

Mechanismus učení biologické neuronové 

sítě lze popsat následně: 

Vjem, který se chceme naučit je receptorem převeden na elektrický signál. Signál, 

procházející po neuronové síti přes jednotlivé neurony vytvoří na těchto cestách 

paměťové stopy v době trvání několika sekund. Při opětovném průchodu signálu 

dochází u jednotlivých neuronů k změně propustnosti jejich synapsí a k zvýraznění 

paměťových otisků kde je tím doba prodloužena na několika hodin. 

Později, např. dalším opakováním, nebo ve spánku, mohou tyto paměťové stopy zcela 

modifikovat vnitřní strukturu neuronů, čímž dochází k efektu dlouhodobé paměti, 

řádově v trvání několika let. 

Nervový systém současně sbírá informace všeho druhu stejně tak přenáší všechny 

povely uvádějící v činnost výkonné funkce, jako jsou svaly. Je třeba si připomenout, že 

naše nervy pracují nepřetržitě po celou dobu života. A to jak v době vysoké aktivity, tak 

i během spánku.  

Pro představu o informační složitosti mozku. Lidský mozek obsahuje 40 až 100 miliard 

neuronů, které jsou mezi sebou navzájem propojeny neuronovou biologickou sítí. 
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4 Umělá neuronová síť (UNS) 
 
Každá neuronová síť realizuje určitou, transformační funkci. 

Při modelování a řízení složitých většinou nelineárních soustav řešíme problém, že daný 

proces není možné přesně matematicky popsat, nebo je matematický model 

procesu tak složitý, že jeho algoritmizace je časově a programově velmi náročná, nebo 

nemožná.  

Obecně může mít umělá neuronová síť strukturu, která je popsatelná orientovaným 

grafem s vrcholy. Vrcholy tohoto grafu tvoří jednotlivé neurony a orientované hrany 

jsou realizovány propojením. Většinou platí, že výstup z jednoho neuronu je vstupem do 

několika dalších neuronů. 

Konkrétní umístění jednotlivých neuronů v síti a jejich vzájemné propojení je nazýváno 

topologie. 

 

4.1 Umělý neuron 

 

Základním stavebním blokem umělé neuronové sítě je umělý neuron, přesněji řečeno 

jeho matematický model. Umělé neuronové sítě jsou pak tvořeny souborem modelů 

neuronů, určitým způsobem vázaných a mezi sebou vzájemně propojených. 

V umělém neuronu jsou nahrazeny funkce biologického neuronu matematickými 

modely. 

 
 

xi       vstupy neuronu (výstupy z předcházející vrstvy), i = 1, 2, ..., n 
Wj     synaptické váhy 
y_a vstupní potenciál neuronu 
f        aktivační funkce neuronu 
θ       práh neuronu 
y       výstup neuronu 

 

Obr. 1: Model umělého neuronu. 
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Existuje velké množství těchto, které se navzájem liší vlastní topologií a typy 

matematických funkcí, které jejich chování popisují. V praxi je doposud 

nejpoužívanějším modelem McCulloch-Pittsův neuron často označovaným také jako 

základní model neuronu. 

Každý umělý neuron obsahuje konečný počet vstupů xn a jediný výstup stejně jako 

biologický neuron. Tento jediný výstup je samozřejmě možno rozmnožit do potřebného 

počtu kopií. V každém neuronu se vstupní hodnoty transformují na výstup pomocí 

výpočetních funkcí. Konkrétně se jedná o výpočet vstupního potenciálu y a o tzv. 

aktivační funkci f. 

Na neuronovou síť je nutné nahlížet jako na dynamický systém. Tzn. jako na systém, 

jehož vlastnosti se v závislosti na čase mění. 
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5 Proces učení umělé neuronové sítě 
 

Základní vlastností neuronových sítí je jejich schopnost učení. Při tomto procesu 

dochází k modifikaci nastavitelných parametrů neuronové sítě. Ve velké většině případů 

je proces učení zaměřen na adaptaci spojení mezi neurony, někdy také nastavitelné 

parametry strmosti aktivačních funkcí a další. 

Proces učení je charakterizován určitým algoritmem. Algoritmus učení určuje, jakým 

způsobem dochází k proměně nastavitelných parametrů neuronové sítě matematickými 

operacemi. 

Základní pravidlo všech současných algoritmů učení, jehož autorem je Donald Heeb  je 

založeno na myšlence, že pokud jsou spolu dva propojené neurony ve stejném 

okamžiku aktivní, pak jejich vazby jsou zesíleny. V opačném případě dochází k 

zeslabení jejich vzájemné vazby. V případě aktivity pouze jednoho neuronu, nejsou 

spoje modifikovány. 

V praxi převládá jiný způsob učení a to tzv. učení s učitelem. U tohoto typu je hledaná 

transformační funkce dána dvojicí hodnot: vstupní proměnné xi na jedné straně a k ní 

požadovaným výstupem yi  na straně druhé. Tato výstupní hodnota se během učícího 

procesu porovnává se skutečným výstupem sítě Yi, při tomto procesu učení dochází 

k modifikaci spojení pro dosažení co největší podobností mezi skutečným a 

požadovaným výstupem. 

Učení lze realizovat induktivní nebo deduktivní metodou. Při učení induktivní metodou 

vyvozujeme všeobecně platné závěry na základě pozorování množiny jevů, kdy 

hovoříme o syntetickém přístupu k učení. V případě učení deduktivní metodou 

vystačíme s pozorováním jediného jevu a s jeho analýzou. Při učení neuronové sítě 

pracujeme nejčastěji s metodou induktivní, která buď vyžaduje, nebo nevyžaduje 

lidskou podporu. V prvém případě hovoříme o učení s učitelem, který poskytuje 

správnou informaci o požadovaném výstupu sítě. V druhém případě se jedná o učení 

bez učitele, kdy učící se systém nedostává informaci o správném 

výstupu od učitele, ale odvozuje si ji od svého výstupu prostřednictvím zpětné vazby. 

Nežli přistoupíme k podrobnějšímu popisu obou metod učení a to s učitelem i bez 

učitele. 

V tomto případě nám neuronová sít poslouží jako univerzální funkční aproximátor. To 

znamená, že navržená a podle určitých matematických pravidel „naučená“ neuronová 
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síť je následně schopná činnost výchozího procesu s určitou mírou přesnosti 

reprodukovat pro různé vstupní signály. 

5.1 Algoritmus učení UNS 

 

Začátek

Návrh topologie

Sestavení TRM a TEM

Nastavení počátečních hodnot

K = 1, N

Zi, Y, Etr

Vi, Wij

Počítat S?

Sj

Vi, Wij

Počítat S?

Sj

Etr 

testovat

Etr

Kritérium 

ukončení

Konec

Ano

Ano

Ano

Ano

 

Obr. 2: Vývojový diagram trénování neuronové sítě. 
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5.2 Popis algoritmu učení neuronové sítě 

 

1. Sestavíme neuronovou sít na základě vlastností analyzované sítě. Dále určíme 

počet vstupů a výstupů a počet vrstev a neuronů. 

 

2. Sestavíme příslušnou trénovací a testovací množinu podle změřených, nebo 

odvozených dat. 

 

3. Nastavíme výchozí hodnoty propojení. To je váha spojení a strmost aktivačních 

funkcí. 

 

4. Vybereme odpovídající typ trénovacích dat a pošleme je na vstup neuronové sítě 

a postupně od vstupní až po výstupní vrstvu počítáme výstupy jednotlivých 

neuronů. 

 

5. Vypočítáme hodnotu kriteriální funkce. 

 

6. Vypočteme přírůstky vah spojení a modifikujeme váhy. 

 

7. Jestliže sítí projde všech N prvků trénovací množiny, vypočítáme hodnotu 

kriteriální funkce pro trénovací množinu a pokračujeme dál. Jinak se vrátíme do 

bodu 4. 

 

8. Jestliže byl zvolen algoritmus průběžného testování, vypočítáme hodnotu 

kriteriální funkce. 

 

9. Pokud je dosaženo kritéria ukončení učení potom vypočítáme pro testovací 

množinu hodnotu kriteriální funkce a proces učení následně ukončíme. V 

opačném případě se vracíme do bodu 4 a celý proces opakujeme pro další 

cyklus. 
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V praxi máme možnost využívat již hotové programové prostředky jako je např. Neural 

Network Toolbox nebo další. Ovšem tyto nástroje není možné smysluplně používat bez 

teoretických znalostí základů neuronových sítí. 
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6 MATLAB-SIMULINK 
 

MATLAB je programové grafické prostředí a skriptovací jazyk pro vědeckotechnické 

výpočty, modelování, počítačové simulace. Dalšími moduly lze funkce rozšiřovat 

například o simulační prostředí k modelování dynamických systémů, která využívají 

algoritmy Matlabu pro numerické řešení především nelineárních diferenciálních rovnic. 

Jedním z takových rozšíření je: Neural network toolbox, který rozšiřuje vývojové 

prostřední Matlab Simulinku o návrhové, zobrazovací a simulační prostředí 

neuronových sítí. 

6.2 Neural Network Toolbox 

 

Neural Network Toolbox je určen speciálně pro neuronové sítě. Uživatelské grafické 

rozhraní je uzpůsobeno pro snadnou práci s neuronovými sítěmi. Obsahuje průvodce 

Neural Network Fitting Tool pro vytvoření dat používaných u neuronových sítí. Tento 

modul je průvodce provázející procesem vytvoření dat. Je určen pro importování 

velkých datových souborů. Rychle vytvoří, odsimuluje síť a zhodnotí její výkon. Toto 

grafické rozhraní má široké možnosti nastavování architektury sítě a učících algoritmů. 

Jednoduše umožňuje zobrazovat a pochopit architekturu sítě. 

Modul se spouští příkazem nntool. Po jeho zadání se nám zobrazí grafické 

rozhranní tohoto nástroje. Zde můžeme zadávat jednotlivé parametry.  

 

 
 

Obr. 3: Grafické rozhranní modulu nntool v MATLAB-SIMULINK. 
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Grafické rozhranní je užitečné pro rychlé ověření, nebo krátké pokusy. Pro 

komplexnější práci s UNS je vhodné použít klasické skriptovací rozhranní programu 

MATLAB, kde si můžeme nadefinovat, ze kterých souborů budeme data číst, kam je 

budeme ukládat, můžeme je upravovat a kontrolovat, jestli program dělá, co se od něj 

očekává. Zde jsou realizovány všechny simulace a napsány všechny skripty. 

 

 

Obr. 4: Pracovní prostředí MATLAB-SIMULINK. 
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7 Aktivní sítové prvky 
 

Existuje velké množství různých částí globální sítě a to jak aktivních, tak pasivních 

prvků. Například v podobě propojovacích kabelů, zásuvek, modemů, přepínačů apod. 

Předmětem této práce jsou aktivní uzlové sítové prvky, které propojují, filtrují, chrání 

atd. sít a jednotlivé segmenty sítě. Primární vlastností je ovšem schopnost směrovat 

datový provoz v síti. Tato práce je věnována přednostně směrovačům.  

7.1 Základní dělení aktivních uzlových sítových prvků 

 

 Most - Bridge 

 Směrovač - Routr 

 Přepínač - Switch 

 Rozbočovač - Hub 

 

Směrovač nejprve přijme celý blok dat, potom analyzuje jeho obsah, podle toho se 

rozhodne jakou cestou jej poslat dále. Směrovač analyzuje obsah paketu na úrovni 

síťové vrstvy. Adresy, se kterými pracují směrovače, většinou obsahují i informace o 

umístění daného uzlu v konkrétní topologii sítě 

Sítová vrstva

Linková vrstva

Fyzická vrstva

...

Sítová vrstva

Linková vrstva

Fyzická vrstva

Sítová vrstva

Linková vrstva

Fyzická vrstva

...

Sít A Sít B

SMĚROVAČ

Uživatel A Uživatel B

 
 

Obr. 5: Směrovač pracuje na úrovni síťové vrstvy modelu ISO/OSI. 
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Směrovače jsou schopny obecně využívat všechny dostupné topologie sítě respektive 

soustavy vzájemně propojených sítí. Směrovače jsou schopny vybírat mezi více 

možnými trasami, podle aktuálního stavu sítě. Rychlost, kterou směrovače reagují na 

změny topologie sítě, je obvykle o řád vyšší, než je rychlost reakce mostů na takové 

změny.  

Směrovače jsou také účinnější i při rozboru provozu v jednotlivých segmentech sítě. 

Jako příklad je možné uvést tzv. všesměrové vysílání, pomocí kterého se odesilatel 

dotazuje na všechny existující příjemce současně, mosty tyto dotazy propouští dál, 

směrovače je nepřeposílají do dalších segmentů sítě.  

Další důležitou odlišností směrovačů od mostů je, že již nejsou pro ostatní transparentní. 

Ostatní uzly ví o jejich existenci. Při používání směrovačů si tedy jednotlivé části sítě 

nadále samostatnými sítěmi, a mají například odlišné síťové části adres. 

Odesilatel, který odesílá datový paket jinému příjemci, musí být z jeho IP adresy 

schopen poznat, jestli se nachází ve stejné síti, nebo nikoli. Pokud je tomu tak, odesilatel 

předá paket přímo svojí linkové vrstvě k odeslání. Jestli se ovšem příjemce nachází v 

jiné podsíti, potom odesilatel postupuje následovně: Musí znát alespoň jeden odchozí 

směrovač, který je propojen s vnější sítí. Takový přepínač se nazývá brána. Posílaný 

paket opatří adresou skutečného příjemce, ale pošle jej své linkové vrstvě, která ho 

předá s pokynem odeslat příslušnému směrovači. Směrovač, který paket přijme, jej 

analyzuje, a z adresy příjemce určí, kterou cestou jej má poslat dále, nebo jestli jej může 

přímo předat jeho konečnému příjemci. 

Přepínače se liší od rozbočovačů tím, že provádějí přepínání rámců na základě 

informací uložených v tabulce MAC adres, ve které je uložena vazba mezi hardwarovou 

adresou a odpovídajícím portem, kde je stanice připojena přímo, nebo je připojena přes 

další aktivní síťové prvky. Vytváření přepínací tabulky je většinou automatický proces, 

ale je možné ji konfigurovat i ručně a jakékoli automatické změny zakázat. Takový to 

postup je náročnější na správu, ale může být například výhodný z hlediska bezpečnosti. 

Při automatické konfiguraci si tabulku přepínač postupně doplňuje informacemi 

z příchozích paketů formou dvojic: Zdrojová MAC adresa, číslo portu odkud byl rámec 

přijat. K tomuto samozřejmě dojde pouze v případě, že stejný záznam ještě není 

v tabulce a také pokud je volná paměť. 
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7.2 Režimy přepínání přepínačů 

7.2.1 Store and forvard - Ulož a pošli 

 

V tomto režimu se nejdřív uloží celý rámec přicházející na vstupní port do vyrovnávací 

paměti, kde se zkontroluje, jestli nedošlo k poškození je přeposlán na příslušný výstupní 

port. Při tomto druhu přepínání je potřeba poměrně velká vyrovnávací paměť a dochází 

ke zpoždění, naproti tomu nejsou dále přepínány poškozené rámce a tím je šetřena 

kapacita přepínacího pole a přenosových tras a je možná rozdílná přenosová rychlost na 

portech přepínače. 

7.2.2 Cut-through - Přiřaď a posílej  

 

Prvně se zjistí fyzická adresa a cílový port příjemce, ihned po vyhledání směrovacích 

informací je rámec přepnut a tedy směrován k příjemci. Tento režim má minimální 

zpoždění a nároky na paměť, ovšem jsou dále přeposílány i chybné pakety a je nutná 

stejná přenosová rychlost všech portů. 

  7.2.3 Fragment free cut-through – Modifikovaná Přiřaď a posílej 

 

Tato přeposílací metoda je zdokonalená předchozí metoda Přiřaď a posílej. Přepíná se 

až po příjmu celého segmentu dat, který je u Ethernetu10Mbit/s a 100Mbit/s 64B a u 

Ethernetu 1Gbit/s je to 512B. Tohle vyplívá ze specifikace CSMA/CD přístupové 

metody. Je tedy snížena doba zpoždění a nároky na pamět, přitom nejsou dále 

přeposílány chybné rámce. 
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8 Realizace aktivního sítového prvku 
 
Pro samotnou realizaci řízení aktivního prvku je počítáno s programovatelnými 

logickými poli, které jsou tvořeny polem programovatelných buněk. Při jejich vhodném 

propojení vytvoří požadovanou logickou funkci a následná hardwarová implementace 

dovolí vytvořit konkrétní aktivní prvek schopný řídit provoz sítě.  Logické schéma 

takového zapojení, podle  kterého, by byla dále vytvořena předloha ke zpracování ve 

formě čipu je právě předmětem této práce a vhodných simulací k nalezení optimálního 

řešení.  

 

8.1 Řízení směrování pomocí neuronové sítě 

 
Cílem tohoto projektu je nahradit řídící logickou jednotku uvnitř aktivního sítového 

prvku neuronovou sítí. Názorný obr. 6 ukazuje principielní schéma jednotlivých 

vnitřních bloků. Vstupní porty předávají příchozí data do centrální paměti, ta může mít 

různou podobu zpracování dat, respektive různé typy front. Typ fronty je jedním 

z podstatných parametrů návrhu logického řízení směrování. Zde je uvažovaný základní 

model fronty FIFO - First In First Out - a to pro každý vstupní port samostatná fronta. 

Port 1

Port 2

Port 3

Port n

SpojovacÍ 

pole

SP

Port 1

Port 2

Port 3

Port n

Umělá neuronová sít - UNS

Fronta 1

Fronta 2

Fronta 3

Fronta n

Vstupní porty Výstupní portyPamět

 

Obr. 6: Blokové schéma směrovače 
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8.2 Názorný příklad principu směrování s prioritami 

 

Směrovač přijmá pakety na vstupních portech 1, 2 a 3. Na Obr.7. jsou pakety značeny 

žlutě. První číslo je označní vstupního portu, druhé je číslo výstupního portu a třetí číslo 

je priorita. Pakety z prvního portu mají tedy uvedenou adresu, která odpovídá 

výstupnímu portu 1 a mají prioritu dva, tedy druhou nejvyšší. Ve stejný čas je ve frontě 

druhého vstupního portu paket s cílovou adresou adresovanou také na port 1, ale 

s prioritou 1, tedy nejvyšší. Na třetím vstupním portu je adresován ve stejný čas jako 

předešlé dva pakety paket s odchozím portem číslo 2 s prioritou 2. Ostatní porty ve 

stejném časovém okamžiku nedetekují žádný provoz.  

SpojovacÍ 

pole

SP

Port 1

Port 2

Port 3

Port nFronta n

Výstupní portyPamět

1 1 2

2 1 1

3 2 2

1 1 21 1 2

2 1 4

3 2 23 1 1

Umělá neuronová sít - UNS

Vstupní port

Výstupní port

Priorita

 

Obr. 7: Centrální paměť s pakety 

 

Na odchozím portu číslo 1 vzniká kolize kdy ve stejný čas na tento port směřují dva 

různé pakety, ale s různou prioritou. Existuje ještě možnost, že sena jednom výstupním 

portu „potkají“ dva i více paketů ve stejný časový okamžik se stejnou prioritou. V tomto 

případě je opět několik možností, jak může řídící jednotka reagovat. Jedna z variant je 

náhodný výběr a následné přepnutí, popřípadě rozhodnutí pomocí dalšího parametru 

jako je podobnost paketů z předešlého přepnutí apod. Kolize paketů na jednom 

výchozím portu je znázorněna na obr. 8. 
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SP

Port 1

Port 2

Port 3

Port nFronta n

Výstupní portyPamět

1 1 2

2 1 1

3 2 2

1 1 21 1 2

2 1 4

3 2 23 1 1

Umělá neuronová sít - UNS

Vstupní port

Výstupní port

Priorita

Priorita
 2

Priorita
 1

Priorita 2

 

Obr. 8: Kolize paketů na odchozím portu s různou prioritou. 

 

Cílem je, aby řídící jednotka v podobě UNS uměla vyhodnotit tuto situaci následovně: 

Paket ze vstupního portu 2 s prioritou 1 a paket ze vstupního portu 3 s prioritou 2 budou 

přepnuty a jejich fronty se posunou o jeden paket. Na obr. 9. je naznačeno zelenými 

šipkami. Paketu z fronty číslo 1, který zůstal nepřepnutý, díky nižší významové prioritě 

se sníží číslo priority o jeden stupeň jak je naznačeno na obr. 9. červeně a celý proces 

vyhodnocení se opakuje. V dalším kroku bude tedy přepnut paket z fronty 1 a 3. Paket 

z fronty 2 má tentokrát prioritu 4 a musí tedy dát přednost paketu s vyšší směrovací 

prioritou (v tomto případě je jednička nejvyšší priorita při směrování a má před 

ostatními přednost). Zároven opět dojde ke snížení priority 4 na 3 u paketu z fronty 2, 

který musel dát přednost paketu z fronty 1.  V dalším časovém okamžiku, pokud by 

nepřišel jiný paket budou směrovány oba zbylé pakety zároven, jelikož nedochází ke 

kolizi na výstupní port a priorita v tomto případě nebude hrát žádnou roli. 
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SP

Port 1

Port 2

Port 3

Port nFronta n

Výstupní portyPamět

1 1 21 1 2

2 1 4

3 2 23 1 1

Umělá neuronová sít - UNS

Vstupní port

Výstupní port

Priorita

2 1 1

3 2 2

1 1 1

 

Obr. 9: Přepnutí paketů s vyšší prioritou a snížení priority nepřepnutého paketu. 

 

8.3 Trénovací data - Source & Target 

 

Pro celkový návrh řízení směrování aktivního uzlového řídícího prvku je 

nejdůležitější návrh řídící logické jednotky představující UNS a její tzv. 

natrénování. Trénování je proces, při kterém předložíme na vstup sítě tzv. 

trénovací vstupní a zároveň i výstupní, neboli požadovaná data, tedy 

požadovanou reakci  na vstup UNS.  UNS se tzv. trénovacím procesem snaží 

dosáhnout shody mezi zadanými výstupními daty a výsledkem výpočtu po 

průchodu trénovacích dat sítí, jinými slovy snaží se naučit přenosovou funkci 

systému. 

Pro úspěšné natrénování je tedy nutné zvolit nejen správnou UNS a její 

nastavení, ale i vhodné trénovací data, aby UNS byla schopna správně nastavit 

parametry sítě, respektive váhy. Ovšem i tak nemáme zaručeno, že bude 

výsledek akceptovatelný, tedy bude se pohybovat v rozmezí dovolené odchylky 

od požadované hodnoty. Na obrázku 10 je ukázka trénovacích dat.   
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Zvolená logika je následující: 

 

 Index 

Pro odlišení jednotlivých časových cyklů je určen sloupeček index. Ten má za 

úkol spojit data, která patří k sobě a odlišit je od ostatních interací. Pokud by 

nebyl tento index přítomen, UNS není schopna rozlišit, jaké data spolu 

souvisejí, a nedokáže se naučit požadovanou logiku směrování. Tohle je 

základní myšlenkou celé podstaty předložení trénovacích dat tak, aby se byla 

UNS schopna naučit požadovanou logiku směrování. Jak ovšem bude uvedeno 

dále, tento index se bohužel projeví i u rozhodování UNS při přepínání a 

způsobuje chybu směrování.      

 

 Vstupní port 

Reprezentuje vstup dat do aktivního sítového prvku. 

 

 Výstupní port 

Určuje, kam má být daný paket ze vstupního portu směrován. 

V reálném případě je tohle IP adresa, maska sítě, ze které přepínač pomocí 

směrovací tabulky určí odchozí port. 

 

 Priorita 

Určuje jakou prioritu daný paket má. 1 znamená nejvyšší prioritu a má přednost 

před všemi ostatními prioritami. Pro zjednodušení jsou zvoleny pouze 4 priority. 

 

 Směrování 

Určuje, jestli daný paket přepnout na výstupní port, nebo ne. 1 znamená ANO 

přepnout, -1 znamená NE, nepřepnout, paket musí počkat. Před ním je 

směrován jiný paket s vyšší prioritou. 
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index 
Vstupní 

port 
Výstupní   

port 
Priorita  index 

Vstupní 
port 

Výstupní 
port 

Směrov. 

0 1 1 1  0 1 1 1 

0 1 1 2  0 1 1 -1 

0 1 1 3  0 1 1 -1 

1 1 2 1  1 1 2 1 

1 1 2 2  1 1 2 -1 

1 1 2 3  1 1 2 -1 

2 1 3 1  2 1 3 1 

2 1 3 2  2 1 3 -1 

2 1 3 3  2 1 3 -1 

3 1 1 1  3 1 1 1 

3 1 2 2  3 1 2 1 

3 1 3 3  3 1 3 1 

4 2 1 3  4 2 1 1 

4 2 2 2  4 2 2 1 

4 2 3 1  4 2 3 1 

5 2 1 2  5 2 1 1 

5 2 2 1  5 2 2 1 

5 2 3 3  5 2 3 1 

.         

.         

.         

 

Obr. 10: Ukázka zdrojových a cílových dat pro trénování UNS. 

 

 

Trénovací data jsou tedy načítána ze souboru csv umístěném ve stejném 

adresáři jako skript který data čte. Obvykle pracovní adresář MATLABu. Čtení 

dat  je od prvního řádku a prvního sloupce. Řazení je následující: 

 

 Sloupc A je: Index  

 Sloupc B je: Vstupní port  

 Sloupc C je: Výstupní port  

 Sloupc D je: Priorita   

 Sloupc E je: Směrování 
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Obr. 11: Soubor CSV s trénovacími daty. 

 

8.4 Načtení dat - Readdata.m 

 

Pro potřeby načítání trénovacích dat je vytvořen skript pro načtení dat ze souboru csv 

readdata.mat. Jako oddělovací znak je zadaný ve skriptu středník a lze ho tedy snadno 

změnit. 

Pokud skript nenajde soubor csv v pracovním adresáři, zeptá se na název souboru. 

Skript načte soubor csv a uloží podle nadefinování odpovídající soubor s příponou mat a 

dále vytvoří dvě nadefinované proměnné source jako zdrojová data a target jako cílová 

data. Pokud soubor mat v pracovním adresáři existuje, je bez varování přepsán novými 

daty. S těmito daty se dále pracuje při trénování UNS. 

Spuštění skriptu readdata se provede následujícím příkazem:  

[source target] = readdata('mnoziny_nove.csv') 

Skript čtě soubor csv od prvního znaku, transponuje data pro správné zadání UNS. 

V prvním kroku načte první až čtvrtý sloupeček a uloží jako zdroj dat a v druhém kroku 

načte první tři sloupečky, které jsou pro obě data hodné a přiřadí k nim sloupec pátý a 

opět uloží, tentokrát jako cílová data, kde je definováno vyhodnocení směrování. 
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8.5 Trénování UNS – Trenovani.m 

 

Trénování UNS sítě provádí skript s názvem: trenovani.m. Spuštění se provádí 

přkazem: [source target output ] = trenovani('mnoziny_nove.mat'); 

Skript prvně načte proměnné source a target, které vytvořil skript readdata.m a použije 

je jako zdrojová a cílová data pro nadefinovanou UNS. Ve skriptu je možné měnit 

veškerá nastavení sítě, parametry, které nejsou uvedeny, jsou nastaveny na výchozí 

přednastavené hodnoty MATLABem. 

 

 

 

Obr. 12: Trénování UNS. 
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8.6 Simulování sítě – Simulace.m 

 

Dopředná umělá neuronová síť, neboli: feed-forward backpropagation obr. 13. 

Typickou charakteristickou vlastností DNS je, že propojení neuronů je realizováno 

pouze mezi neurony přilehlých vrstev a je jednosměrné. To znamená, že v jednotlivých 

vrstvách mezi sebou nejsou neurony propojeny. Je důležité poznamenat, že při větším 

množstvím skrytých vrstev a velkých počtech neuronů ve skrytých vrstvách má často za 

následek tzv. „přeučení“ sítě, kdy toto nevede k lepším výsledkům a k zlepšení modelu 

analyzovaného systému. Pro DNS byl vyvinut algoritmus učení zpětného šíření chyby, 

tzv. BP algoritmus. 

 

 

Obr. 13: Topologie dopředné neuronové sítě. 

8.7 Back Propagation Algorithm - zpětné šíření chyby 

 

Učení  pomocí zpětné šíření chyby spočívá v tom, že na vstupy sítě se 

opakovaně připojuje soubor vzorů trénovací množiny a hledá se optimální 

nastavení parametrů aktivačních funkcí, při kterém bude chyba mezi 

vstupními trénovacími a výstupními zdrojivými daty minimální. 

Trénovací množinu je možné získat výpočtem, logickou funkcí, nebo 

experimentálně přímo měřením hodnot příslušných parametrů 

modelovaného procesu. V tomto konkrétním případě se jedná o 

směrování paketů v aktivním uzlovém sítovém prvku. Každý průchod 

trénovací množiny neuronovou sítí nazýváme epochou. Počet epoch je 
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možné nastavit jako konečný parametr pro skončení simulace, když sít nesplní 

prioritní podmínky velikosti chyby. Počet průchodů je potřeba odvodit z grafu a 

zkušeností s danou úlohou. Principiélní schéma algoritmu zpětného šíření chyby 

je na obr. 14. 

 

 

 

Obr. 14: Algoritmus zpětného šíření chyby. 

 

8.8 Snadné spuštění - Ukazka.m 

 

K rychlému spuštění a kontrole naučení UNS slouží poslední skript s názvem: 

ukazka.m. Příslušný skript nejprve spusti skript readdata.m, následně spustí 

skript trénování a nakonec skript simulace.m. Ve skriptu je také obsažena 

možnost testování jedné časové interace příchozích paketů, kde je zvýrazněn 

vliv indexů na směrování. Po odsimulování je tedy zkoušeno, jak natrénovaná 

sít směruje dané pakety. 
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9 Výledné ukázky grafů trénování - performance 

 9.1 UNS, 2 vrstvy, 20 a 10 neuronů přenosové funkce: tansig a puklin, 

trénovací funkce: trainscg. 

 

 

Obr. 15: Feed-forward backpropagation network.  

 

 

Obr. 16: Cascade-forward backpropagation network. 

 

 

Obr. 17: Elman backpropagation network. 
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9.2 UNS, 3 vrstvy, 20, 10 a 5 neuronů přenosové funkce: tansig a 

puklin, trénovací funkce: trainscg. 
 

 

Obr. 18: Feed-forward backpropagation network.  

 

 

Obr. 19: Cascade-forward backpropagation network. 

 

 
 

Obr. 20: Elman backpropagation network. 
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9.3 UNS, 2 vrstvy, 10 a 5 neuronů přenosové funkce: tansig a tansig, 

trénovací funkce: trainscg. 
 

 
 

Obr. 21: Feed-forward backpropagation network.  

 

 
 

Obr. 22: Cascade-forward backpropagation network. 

 

 
 

Obr. 23: Elman backpropagation network. 
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9.4 UNS, 2 vrstvy, 10 a 5 neuronů přenosové funkce: tansig a puklin, 

trénovací funkce: trainbfg 

 
 

Obr. 24: Feed-forward backpropagation network.  

 

 
 

Obr. 25: Cascade-forward backpropagation network. 
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10 Závěr 
 
Cílem práce bylo vytvořit novou architekturu řízení aktivního uzlového sítového prvku. 

Na začátku je rozebrána teorie umělých neuronových sítí, jejich historie a vysvětlení 

vzniku z organických neuronových sítí. Dále je probrána problematika aktivních 

sítových prvků s důrazem na směrování. Potřebné teoretické přehled doplňuje a názorně 

vysvětluje postup modelování sítového prvku v programu MATLAB-SIMULINK. 

Podstatou projektu je vytvoření modelu logického řízení přepínání paketů a podporou 

prioritního zpracování. Při praktické části byla tedy podstatná část věnována nalezení 

správného nastavení sítě. Celá práce je ukázkou zpracování řešení v oblasti návrhu 

umělých neuronových sítí. 

Hlavní myšlenkou při optimalizaci nastavení UNS, čili její trénování bylo vytvoření 

trénovací množiny s indexy jednotlivých učebních vzorů a pro trénování byly zvoleny 

dopředné neuronové sítě. Obě tyto myšlenky si kladly za úkol prozkoumat ne příliš 

standardní cestu řešení daného problému ve snaze dostat se k úplně novému postupu 

řešení, který by nakonec byl přínosem ke konečnému řešení. Podařilo se tedy splnit 

zadání ve formě zpracování návrhu nové architektury řízení sítových prvků, ovšem 

zpracovaný postup nesplňuje základní podmínky chybovosti a lze tedy říci, že uvedené 

UNS nejsou v kontextu zpracovaného algoritmu trénování UNS vhodné a zmíněný 

postup nevede k cíli. Tento závěr není velkým překvapením. Daný problém je velmi 

komplexní a složitá záležitost a vzhledem k dosavadním ne příliš úspěšným pokusům 

najít vyhovující řešení je žádoucí hledat nové alternativní cesty a myšlenky, jak 

vytyčeného cíle dosáhnout. Vzhledem k neúspěšnému nalezení uspokojujícího řešení 

natrénování UNS nebylo dále zpracováváno podpůrné řízení a příslušné výstupy do 

jakékoli grafické podoby. Jsou omezeny i výsledky v podobě grafů a tabulek srovnání, 

jelikož postrádají význam vzhledem k velmi podobným datům.  

Součástí zadání bylo vytvoření laboratorní úlohy. I přes neúspěšné nalezení řešení je 

možné využít naprogramované UNS k laboratorní výuce, kde je jistý předpoklad posunu 

řešení k lepšímu výsledku. Na přiloženém CD jsou všechny skripty, pro snadné spuštění 

stačí otevřít soubor s názvem: ukazka.m.  
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Přehled pojmů 

 
Adaptace - schopnost umělé neuronové sítě přizpůsobit se. Adaptace muže probíhat s 

učitelem, nebo bez něj. Realizuje se v průběhu učení obvykle změnami vah, výjimečně 

změnami architektury.  

 

Aktivační funkce - obvykle nelineární přenosová funkce neuronu. 

 

Aktivita neuronu - stav jedné buňky. Je funkcí váženého součtu jeho vstupu prahu a 

přenosové funkce neuronu. Projevuje se na jeho výstupu. 

 

Architektura - struktura sítě výkonných prvku, jejich vzájemné propojení. 

 

Cílový vektor - žádaný výstupní vektor patřící k nějakému vektoru vstupnímu. Tento 

vektor musí být při učení s učitelem znám. 

 

Delta pravidlo - pravidlo pro učení s učitelem, u kterého se změnou vah dosahuje stále 

se zmenšujícího rozdílu mezi žádanou a skutečné dosaženou hodnotou výstupu. 

 

Dopředná (nerekurzivní) sít'- moderní vícevrstvá sít. Je v ní jednoznačně definován 

informační tok. V takové síti neexistuji spoje mezi neurony z vyšších vrstev zpět do 

vrstev nižších, dokonce ani spojení mezi neurony v téže vrstvě. 

 

Dynamika - pravidlo, na jehož základě jednotlivé výkonné prvky neuronové sítě mění 

svůj stav. Patří k ni výstupní funkce, aktivační (výstupní) funkce neuronu, jakož i 

předpis pro posloupnost výpočtu jednotlivých výstupu. 

 

Excitace - je takové působení aktivního neuronu, že při něm v připojených neuronech 

dochází růstu jejich vnitrního potenciálu. 

 

Energetická funkce- energie je mírou naučenosti, tedy odchylky mezi skutečnými a 

požadovanými hodnotami výstupu neuronové sítě pro danou trénovací množinu. 
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Hebbovské učící pravidlo - původní učící předpis pro učení bez učitele. Je analogii 

průběhu učeni v lidském nervovém systému. Přeneseno do umělých neuronových sítí 

říká, že častější používání toho, kterého spoje posiluje jeho hodnotu váhy. K této 

základní formulaci existuje mnoho variant. 

 

Kohonenova sít'- samoorganizující se sít, tj. nepotřebuje k trénování učitele. 

 

Kompetice (soutěžení) - situace, kdy si několik neuronu vzájemné konkuruje. Ve fázi 

učení se u vítězného neuronu zvýší hodnoty vah a n jeho konkurentu se naopak váhy 

sníží. Ve vybavovací fázi se aktivita vítěze zvýší o příspěvky jeho souperu. 

 

Kompetiční učení - učící pravidlo, ve kterém si výkonné prvky při předkládání 

vstupních vzoru vzájemně konkurují. Váhy se pak mohou měnit pouze u vítězného 

neuronu. 

 

Neuron - buňka nervového systému. Neuron je anatomicky i funkčně základním 

stavebním kamenem nervového systému. Posloužil jako vzor pro výkonný prvek 

v umělých neuronových sítích. 

 

Obousměrná asociativní paměť - dvouvrstvá sít' s binárními výkonnými prvky a 

symetrickým propojením. je zobecněním Hopfieldovy sítě·. Díky zpětnovazebnímu 

propojení se mezi vrstvami dosahuje rezonance a sít po jisté době dosáhne stabilního 

stavu. 

Paměť' adresovatelná obsahem - paměťový blok nebo jeho část, jehož obsah je 

přístupný pouze pomocí jistého vzoru Ten muže být i zatížen šumem, takže tento 

vstupní vzor nemusí přesně odpovídat. 

 

Perceptron - jednoduchá dopředná síť bez skrytých vrstev. To znamená, že jen jednu 

vrstvu této sítě lze učit. Klasickou hranicí schopností perceptronu je XOR-problém. 

 

Práh - hodnota, kterou musí součet všech vážených vstupu neuronu překročit, aby se 

stal aktivním. 
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Přeučování - učící proces, ve kterém se maže jistý počet vah. V kontrastu k normálnímu 

učení už při přeučování sít jistý objem vědomostí obsahovala. Muže též jít o stav, kdy 

sít už překonala zenit svých možnosti a začíná chybovat. 

 

Rekurentní - v této souvislosti umělá neuronová sít alespoň s jednou zpětnou vazbou. 

 

Synapse - místo styku mezi dvěma neuronovými buňkami v organismu. Během učení 

se jeho parametry mění. 

 

Topologie - popisuje druh a počet výkonných prvku sítě a její strukturu (graf jejich 

propojeni. 

 

Testovací množina - podmnožina trénovací množiny. Používá se v případě příliš 

rozsáhlé, nebo dokonce nekonečně velké množiny vstupních dat ke kontrole naučenosti 

umělé neuronové síti. 

 

Trénovací množina - množina vzoru (uspořádaných dvojic vstupní-výstupní vektor), 

kterou se Umělá neuronová sít trénuje (učí). 

Učení - přizpůsobováni nebo adaptace neuronové sítě daným požadavkům. Váhy na 

spojích mezi jednotlivými výkonnými prvky sítě se mění podle nějakého učícího 

algoritmu. 

 

Učení bez učitele - jedna z metod adaptace. Při tomto učení nemá systém žádnou 

podporu zvnějšku. 

 

Učení s učitelem - jedna z metod adaptace, při které se neuronová sít trénuje zvnějšku. 

"Učitel" zadává vstupní i výstupní vektor dat, vyhodnocuje výsledek a provádí změny. 

 

Učící fáze - časový interval, během kterého se podle nějakého učícího algoritmu mění 

parametry sítě a tyto se do sítě nahrávají. 

 

Učící krok - reálné číslo mezi 0 a 1, které udává, jak silně se jednotlivý učící krok ve 

změně vah projeví. K tomu, aby se naučený vzor zrušil, lze použít negativní hodnoty 

tohoto parametru. 
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Učící množina - lépe: trénovací množina. 

 

Učící pravidlo (algoritmus) - předpis, který udává, jak se budou síti předkládat vzory 

k učení a jak se budou vypočítávat změny vah. 

 

Umělá neuronová sít - počítačová architektura podobná mozku. Proti klasickým 

počítačům má celou radu výhod: je odolná proti chybám, má schopnost učit se, dovede 

abstrahovat i generalizovat 

 

Váha - hodnotou vyjádřená míra vazby mezi dvěma spojenými výkonnými prvky. Jejím 

prostřednictvím se v síti uchovávají informace. Paměť sítě představují právě tyto váhy, 

resp. jejich velikosti. 

Vážený vstup - součin výstupního signálu jiného neuronu a váhy tohoto spoje. Tento 

příspěvek vstupuje do součtu se všemi ostatními váženými vstupy konkrétního neuronu 

a vytváří s nimi jeho nový vnitřní potenciál. 

 

Vnitrní potenciál neuronu - obvykle zvnějšku nepřístupná hodnota váženého součtu 

vstupních signálu neuronu. Z vnitrního potenciálu se aktivační funkci vypočítává 

aktivita neuronu. 

 

Vrstva - základní komponenta architektury neuronové sítě, Vrstvu tvoří jistý počet 

stejných buněk majících v sítové struktuře identickou funkci. 

 

Vybavovací fáze - časový interval, ve kterém neuronová sít na základě předchozího 

naučení generuje výstupní data jako odezvu na data vstupní. 

 

Výkonný prvek (neuron) - základní výkonný prvek (PE - Processing Element) 

neuronové sítě. V lidském mozku mu odpovídá jedna nervová buňka. 

 

Výstupní funkce - někdy též přenosová funkce, někdy též aktivační funkce - část 

výkonného prvku zajištující převod vnitrního potenciálu na výstup neuronu. Výjimečně 

je vnitrní potenciál a výstup neuronu identický. 
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QoS - Quality of Services. Označení prioritního zpracování dané služby. 

 

UNS - Umělá neuronová sít. 

 

VoIP -Voice over IP, hlas přes internet protokol, digitální přenos hlasových služeb. 

 

 


