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Abstrakt 
 
Diplomová práce obsahuje popis současných směrovacích protokolů a směrovačů, 

základní principy umělých neuronových sítí a jejich interpretace v souvislosti 

s využitím při směrování v datových a telekomunikačních sítích. V této práci jsem se 

zaměřil převážně na neuronové sítě využívající energetické funkce pro výpočet 

jednotlivých relaxačních stavů a jejich využití při směrování. Pro testování a zjišťování 

vhodných parametrů jednotlivých funkcí, jsem vytvořil aplikaci, která vypočítává 

nejkratší cestu a dokáže měnit jednotlivé parametry daných funkcí pro nalezení 

nejlepšího výsledku stabilního stavu neuronové sítě v porovnání s algoritmy dnes běžně 

používanými pro vyhledávání nejkratších spojů v datových sítích.  

 
 
Klíčová slova 
 
Neuron, neuronová síť, Hopfield, nejkratší cesta, orientovaný graf, energetická funkce, 

sigmoidní funkce 

 

 

Abstract 
 

This Master’s Thesis consists of description of current routing protocols and routers, 

basic principles of neural networks and their interpretation in connection with the use 

for routing in data networks and telecommunications networks. In the thesis I focused 

on neural networks, which use energetic functions to find solution stabled states and 

their use for data routing. I produced the application software to test and find suitable 

variables for each function. This application counts the shortest path and is able to 

change variables to reach the best solution of stabled state of neural network. These 

solutions are compared with other functions that are usually used in nowadays systems 

for data network routing. 

 

Keywords 
 

Neuron, neural network, Hopfield, shortest path, directed graph, energetic function, 

sigmoid function 
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Úvod 
 
Systémů pro řešení směrování bylo již popsáno mnoho. Proto bych chtěl v této práci  

shrnout směrovací systémy a zaměřit se na základní charakteristiku směrovacích 

protokolů RIP a OSPF, které se dnes běžně využívají, výhody a nevýhody jejich 

vlastností a také souvislost s využitím v neuronových sítích. Model formálního neuronu 

byl popsán již před několika desetiletími, ale teprve v dnešní době začíná rozmach 

využití neuronových sítí v mnoha humanitních i technických oborech. Mezi ně patří i 

telekomunikace a proto bych dále popsal princip neuronu, stavbu a fyzikální vlastnosti, 

neuronové sítě a její matematické interpretace, několik typů vývoje až k složitějším 

systémům, které lze modifikovat do přesně daných mezí a funkcí. V druhé části práce 

pak popsat dané řešení neuronové sítě. Tato práce směřuje k nalezení optimálního řešení 

energetické funkce nalezené Johnem Hopfieldem, používaná v modelech určených 

k hledání nejkratší cesty v orientovaném grafu, který za určitých podmínek reprezentuje 

dnes již běžnou telekomunikační síť pro přenos datových jednotek. Praktickou částí 

bude vyhodnocení vybraných modelů neuronových sítí podle jejich energetické funkce a 

určení použití. Výsledkem pak testování parametrů, které mají vliv na přesnost řešení, 

jeho časovou náročnost a konečnou stabilitu. Tato testování jsou poměrně náročná, jak 

na časové prostředky, tak na výpočetní kapacitu a proto k tomuto využiji softwarovou 

aplikaci, jež vytvořím přímo pro tento účel. Aplikace bude naprogramována v prostředí 

Visual Studio 2008 v jazyce C#. 
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1 Směrovací algoritmy a protokoly 

 

 

1.1 Statické směrování 

 

Při statickém (též neadaptivním) směrování se směrovací tabulka nijak nemění. Je dána 

konfigurací počítače a případné změny je třeba v ní provést ručně. Tato varianta vypadá 

jako nepříliš atraktivní, ve skutečnosti ale drtivá většina zařízení v Internetu směruje 

staticky. 

Patří sem například skoro všechny uživatelské počítače, které jsou zpravidla v natolik 

jednoduché síťové situaci, že cokoli složitějšího nemá smysl. Většinou se nacházejí v 

koncové podsíti, z níž vede jediná cesta ven přes odchozí směrovač. Jejich směrovací 

tabulka obsahuje dva záznamy: adresy ze stejné podsítě doručovat přímo, všechno 

ostatní předávat na odchozí směrovač. Tyto informace se nastaví manuálně či 

automaticky daným serverem sítě. 

1.2 Dynamické směrování 

 

Dynamické (adaptivní) směrování průběžně reaguje na změny v síťové topologii a 

přizpůsobuje jim směrovací tabulky. Podle způsobu, jakým si jednotlivá zařízení 

vyměňují informace o stavu sítě, lze dynamické algoritmy rozdělit do základních 

skupin: 

Centralizované: Zde všechny směrovače posílají informace o stavu okolní sítě do 

jednoho směrovacího centra. To sestaví mapu sítě, spočítá z ní směrovací tabulky a 

rozešle je směrovačům. Z pohledu směrovače je tento přístup velmi jednoduchý (pošle 

hlášení a za chvíli dostane směrovací tabulku). Navíc centrum má kompletní mapu sítě, 

takže dokáže určit globálně optimální tabulky. Hlavním problémem centralizovaného 

přístupu je, že špatně škáluje – na linkách vedoucích do centra se kumulují zprávy o 

stavu sítě a odesílané tabulky. Velikost sítě, kterou lze takto směrovat, je proto omezená. 

Dílčí problém představuje i synchronizace tabulek – směrovače poblíž centra je 

dostávají dříve. Centralizované směrování se proto nedočkalo širšího uplatnění.  

Izolované: Jsou postaveny na ryzím individualismu. Nikdo nikomu neposílá žádné 
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informace o stavu sítě, každý směrovač se rozhoduje zcela samostatně. Do této skupiny 

patří například záplavový algoritmus (flooding), kdy každý směrovač pošle paket do 

všech rozhraní kromě toho, z nějž dorazil. Tento algoritmus je velmi nehospodárný, na 

druhé straně ale zkouší všechny cesty, takže najde i tu nejlepší. Pokud je možné síť 

naddimenzovat (například pro přepravu dat pro řízení jaderného reaktoru) nebo je třeba 

informaci co nejrychleji rozšířit po celé síti, může být záplavový algoritmus vhodným 

řešením. Proto jej používá například níže zmiňovaný protokol OSPF pro šíření 

informací o změnách v síti. Největším problémem roztékání jsou cykly v síti, které 

způsobí, že paket se po čase vrátí. Primitivním řešením tohoto problému je omezení 

životnosti paketu. O něco chytřejší je OSPF, kde jsou aktualizace označeny, takže 

směrovač pozná, že tuto zprávu již obdržel a její opakované kopie nadále nešíří.  

Distribuované: Představují standardní přístup ke směrování v síti Internet. V nich se 

informace o změnách v síti předávají postupně mezi sousedními směrovači, až se rozšíří 

do celé sítě. Tento přístup je dostatečně pružný a robustní, aby zvládl i velmi rozlehlé 

sítě. Skutečnost, že Internet stojí na distribuovaných algoritmech, je nejlepším 

vysvědčením životaschopnosti tohoto konceptu. Konkrétní přístupy a mechanismy se 

výrazně liší. Nejvýznamnějšími představiteli distribuovaných protokolů jsou:  

• RIP,  

• OSPF,  

• BGP.  

Hierarchické: Řeší problém rozlehlých sítí a neúměrné velikosti směrovacích informací 

tím, že autonomní systém rozdělují do několika relativně samostatných oblastí (area). 

Záplavové informace o změně v topologii sítě se šíří pouze v rámci oblasti. O výměnu 

souhrnných informací mezi oblastmi se starají hraniční směrovače (propojující 

jednotlivé oblasti mezi sebou). Jedna oblast tedy dostává o ostatních oblastech pouze 

souhrnné informace. Tento způsob nabízí např. protokol OSPF.  

 

 

1.3 Další algoritmy 

 

Náhodné směrování: Zdánlivě nesmyslný způsob, avšak občas se používá v případě 

zahlcení směrovače, který nestíhá prohledávat směrovací tabulku, a tak pakety, které by 

normálně zahodil, pošle náhodným směrem a má částečnou šanci se s paketem trefit do 

http://cs.wikipedia.org/wiki/OSPF
http://cs.wikipedia.org/wiki/RIP
http://cs.wikipedia.org/wiki/OSPF
http://cs.wikipedia.org/wiki/BGP
http://cs.wikipedia.org/wiki/Autonomn%C3%AD_syst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/OSPF
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správné cesty (tudíž odesílatel nebude muset ztracený paket znovu po síti posílat).  

Source routing: Způsob používaný na linkové vrstvě například v sítích typu Token - 

Ring. Odesílatel nejprve zašle do sítě záplavovou výzvu ke zjištění cesty k hledanému 

cíli. Pokud je příjemce dosažitelný, vrátí se mu odpověď v podobě výsledné trasy 

(seznamu směrovačů po cestě od odesílatele k příjemci). Výhodou tohoto způsobu je, že 

najde opravdu tu nejkratší cestu ze všech možných cest, avšak záplavový způsob je 

značně nešetrný.  

Zpětné učení: Funguje podobně jako přehazování paketů na přepínači na linkové 

vrstvě. Pokud směrovač obdrží paket s příjemcem, o kterém neví, kde se nachází, pošle 

ho dál na všechna rozhraní (s výjimkou toho, odkud paket přišel). Avšak současně s 

každým procházejícím paketem si poznamenává, na jaké rozhraní přišel paket s daným 

odesílatelem. Tímto způsobem se učí topologii sítě. 

  

 

1.4 Směrovací protokoly 

 

RIP (Routing Information Protocol) 

• velmi jednoduchý, 

• v malých sítích (max. 15 skoků), 

• všechny směrovače broadcastují to, co znají (na počátku jen okolní sítě). 

OSPF (Open Shortest Path First) 

• použití ve velkých sítí, 

•  autonomní systémy[1]. 

 

 

1.5 RIP - Routing Information Protocol 

 

Routing Information Protocol (RIP) - směrovací protokol umožňující směrovačům 

komunikovat mezi sebou a reagovat na změnu topologie počítačové sítě. Ačkoliv tento 

protokol patří mezi nejstarší doposud používané směrovací protokoly v sítích IP, má 

stále své uplatnění v menších sítích a to především pro svoji nenáročnou konfiguraci a 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Switch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Linkov%C3%A1_vrstva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Linkov%C3%A1_vrstva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Router
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
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jednoduchost. 

Technické detaily 

RIP je směrovací protokol typu distance-vector (vektor vzdálenosti) využívající 

Bellman-Fordův algoritmus pro určení nejkratší cesty v síti. Metrikou směrování je 

počet skoků k cílové síti (hop count). Směrovače si vyměňují směrovací tabulky 

periodicky každých 30 sekund. Velikost sítě je omezena - největší vzdálenost mezi 

směrovači je 15 skoků [2]. 

 

 

1.6 OSPF - Open Shortest Path First 

 

Open Shortest Path First (OSPF) - adaptivní hierarchický distribuovaný směrovací 

protokol, provádějící změny v směrovacích tabulkách na základě změny stavu v síti. 

Jedná se o nejpoužívanější směrovací protokol uvnitř autonomních systémů. 

Směrovače, používající tento protokol, si v pravidelných krátkých intervalech zvláštními 

zprávami (ECHO) kontrolují spojení se svými sousedními směrovači. Při zjištění 

jakékoliv změny zasílá oznámení všem směrovačům v síti, ty si pak podle nové 

informace přepočítají nové cesty v síti a podle toho upraví směrovací tabulky. 

Dalším vylepšením tohoto protokolu je rozdělení autonomního systému na několik 

oblastí (proto hierarchický), ve kterých si směrovače vzájemně vyměňují sdělení o 

změnách v síti, ale mimo svou oblast je neposílají. O výměnu souhrnných informací 

mezi oblastmi se starají hraniční směrovače. Touto technikou se zamezuje zahlcování 

rozlehlých sítí informacemi o změnách při velkém počtu směrovačů v autonomním 

systému [3]. 

 

 

1.6.1 Metrika 

 

Každý směrovací protokol potřebuje kritérium, podle kterého posoudí, která z více 

možných cest do cílové sítě je nejvýhodnější. Různé protokoly používají různá kritéria. 

Toto kritérium se označuje jako metrika. Například RIP používá počet přeskoků mezi 

směrovači nebo IGRP využívá kombinaci šířky pásma, zatížení, zpoždění a spolehlivosti 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bellman-Ford%C5%AFv_algoritmus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Router
http://cs.wikipedia.org/wiki/Protokol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Autonomn%C3%AD_syst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Autonomn%C3%AD_syst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Router


linky.  

Protokol OSPF používá metriku označovanou jako cena (cost). To je číslo v rozsahu 1 

až 65535, přiřazené ke každému rozhraní směrovače. Čím menší číslo, tím má cesta 

lepší metriku a bude tedy více preferována. Standardně je ke každému rozhraní 

přiřazena cena automaticky odvozená z šířky pásma daného rozhraní podle vztahu: 

 

 
pásma šíříř

100000000metrika =         (1) 

 

 

1.6.2 Naplnění směrovací tabulky 

 

Cílem fungování každého směrovacího protokolu je naplnění směrovací tabulky. 

Všechny k tomu potřebné informace jsou již shromážděny v topologické databázi 

směrovače. Můžeme je interpretovat jako graf, popisující strukturu sítě. Ke každé hraně 

grafu je přiřazena odpovídající cena. Nyní pomocí algoritmu SPF (Shortest Path First, 

někdy také označován jako Dijkstrův algoritmus) vypočteme kostru tohoto grafu, 

přičemž náš směrovač je jeho vrcholem. Cílem výpočtu je odstranit z grafu smyčky a 

získat jedinou nejvýhodnější cestu do každé sítě.  

Z celé takto vypočtené cesty využijeme ve směrovací tabulce pouze "next hop", tedy 

adresu nejbližšího směrovače, na který bude posílán provoz do cílové sítě. Dále do 

směrovací tabulky uložíme sumární cenu této cesty.  

Může se stát, že do některé cílové sítě existuje více cest se stejnou celkovou cenou. V 

takovém případě záleží na konkrétní konfiguraci směrovače, jestli se z nich jedna vybere 

nebo budou používány všechny cesty současně a bude mezi nimi vyvažována zátěž.  

Výpočet SPF algoritmu představuje pro směrovač poměrně velkou zátěž a je žádoucí, 

aby neprobíhal příliš často. K tomu by mohlo dojít například v případě, že některá z 

linek je nestabilní a opakovaně nabíhá a padá. Proto bývá definován minimální časový 

interval mezi dvěma výpočty [4]. 
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1.6.3 Dijkstrův algoritmus 

 

je to algoritmus sloužící k nalezení nejkratší cesty v grafu. Je konečný (pro jakýkoliv 

konečný vstup algoritmus skončí), protože v každém průchodu cyklu se do množiny 

navštívených uzlů přidá právě jeden uzel. Průchodů cyklem je tedy nejvýše tolik, kolik 

má graf vrcholů. Funguje nad hranově kladně ohodnoceným grafem (neohodnocený graf 

lze však na ohodnocený snadno převést). Pro grafy s hranami se záporným 

ohodnocením se obvykle používá pomalejší Bellman-Fordův algoritmus. Algoritmus 

poprvé popsal nizozemský informatik Edsger Dijkstra [5]. 

 

 

1.6.4 Hierarchie OSPF sítě  

 

V ustáleném stavu je množství informací vyměňovaných mezi OSPF směrovači 

poměrně malé. Periodicky se posílají jen nepříliš dlouhé “Hello pakety“ a jednou za 30 

minut proběhne zjištění stavu linek. Pokud však v síti dochází často ke změnám, musí se 

celou sítí šířit LSU pakety popisující tyto změny a jejich potvrzení. Navíc po každé 

změně je potřeba spustit nový výpočet SPF algoritmu. To všechno zatěžuje procesor 

směrovače i datové linky [4].  

Proto je výhodné rozdělit síť do oblastí (area). Šíření paketů stavu sítě (flooding Link 

State) je omezeno pouze na danou oblast a také SPF algoritmus běží pro každou oblast 

samostatně. Oblast je logická skupina směrovačů a linek mezi nimi. Směrovače v oblasti 

znají detailně pouze síť ve své oblasti a z ostatních oblastí dostávají jen souhrnné 

informace. Oblasti jsou navzájem propojeny pomocí hraničních směrovačů (Area 

Border Router také ABR). Příklad sítě rozdělené na více oblastí je na obr.1. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Algoritmus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Graf_%28teorie_graf%C5%AF%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cyklus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bellman-Ford%C5%AFv_algoritmus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Edsger_Dijkstra


 

Obr. 1: Síť složená z více oblastí 

 

 

1.7 Srovnání směrovacích protokolů 

 
Porovnáme-li výše uvedené směrovací protokoly vůči sobě, nemůžeme říci, který je 

lepší nebo horší, ale musíme je srovnat s prostředím, ve kterém je budeme používat. 

Jestliže máme navrhnout malou jednoduchou a rychlou síť použijeme pro směrování 

protokol RIP nebo RIPv2, který má malé zatížení provozu sítě a rychle komunikuje 

v několika uzlech. Ovšem máme-li síť o rozloze několika páteří a na nich napojené LAN 

sítě, jejichž vnitřní provoz by neměl zasahovat do vnějších vysokorychlostních okruhů, 

zvolíme směrovací protokol OSPF. Tento protokol má k dispozici oblasti, jež se řídí 

stanovenými pravidly. 
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2 Umělé neuronové sítě 
 

Za umělou neuronovou síť se obecně považuje taková struktura pro distribuované 

paralelní zpracování dat, které se skládá z jistého, obvykle velmi vysokého, počtu 

vzájemně propojených výkonných prvků, Každý z nich může současně přijímat 

libovolný konečný počet různých vstupních dat. Na další výkonné prvky může předávat 

libovolný konečný počet shodných informací o stavu svého jediného, avšak velmi 

rozvětveného výstupu. Každý výkonný prvek transformuje vstupní data na výstupní 

podle jisté přenosové funkce. Přitom se též může uplatnit obsah jeho lokální paměti. 

 

 

2.1 Biologický neuron  

 

Původním cílem výzkumu neuronových sítí byla snaha pochopit a modelovat způsob, 

jakým myslíme a jak funguje lidský mozek. Neurofyziologické poznatky umožnily 

vytvořit zjednodušené matematické modely, které se dají využít pro neurovýpočty při 

řešení praktických úloh z oblasti umělé inteligence. To znamená, že neurofyziologie zde 

slouží jen jako zdroj inspirací a navržené modely neuronových sítí jsou již dále 

rozvíjeny bez ohledu na to, zda modelují lidský mozek. Při vytváření modelů 

neuronových sítí nám nejde o vytvoření identických kopií lidského mozku, ale chceme 

napodobit pouze jeho základní funkce. 

Základním stavebním funkčním prvkem nervové soustavy je nervová buňka, neuron. 

Neurony jsou samostatné specializované buňky, určené k přenosu, zpracování a 

uchování informací, které jsou nutné pro realizaci životních funkcí organismu. Struktura 

neuronu je schematicky znázorněna na Obr. 2. 

 



 
Obr. 2: Biologický neuron 

 

 

2.2 Formální neuron  
 
Základem matematického modelu neuronové sítě je formální neuron. Jeho struktura je 

schematicky zobrazena na obr. 3. Formální neuron Yj (dále jen neuron) má n obecně 

reálných vstupů x1,...,xn, které modelují dendrity. Vstupy jsou ohodnoceny reálnými 

synaptickými váhami w1j,...., wnj., které určují jejich propustnost. Ve shodě s 

neurofyziologickou motivací mohou být synaptické váhy i záporné, čímž se vyjadřuje 

jejich inhibiční charakter. 

 

 
Obr. 3: Formální neuron s biasem 
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2.3 Neuronová síť 
  

 Každá neuronová síť je složena z formálních neuronů, které jsou vzájemně propojeny 

tak, že výstup jednoho neuronu je vstupem do (obecně i více) neuronů. Obdobně jsou 

terminály axonu biologického neuronu přes synaptické vazby spojeny s dendrity jiných 

neuronů. Počet neuronů a jejich vzájemné propojení v síti určuje architekturu (topologii) 

neuronové sítě. Z hlediska využití rozlišujeme v síti vstupní, pracovní (skryté, 

mezilehlé, vnitřní) a výstupní neurony. Šíření a zpracování informace v síti je umožněno 

změnou stavů neuronů ležících na cestě mezi vstupními a výstupními neurony. Stavy 

všech neuronů v síti určují stav neuronové sítě a synaptické váhy všech spojů 

představují konfiguraci neuronové sítě. 

Neuronová síť se v čase vyvíjí, mění se stav neuronů, adaptují se váhy. V souvislosti se 

změnou těchto charakteristik v čase je účelné rozdělit celkovou dynamiku neuronové 

sítě do tří dynamik a uvažovat pak tři režimy práce sítě:  

• organizační (změna topologie),  

• aktivní (změna stavu),  

• adaptivní (změna konfigurace). 

 

Uvedené dynamiky neuronové sítě jsou obvykle zadány počátečním stavem a 

matematickou rovnicí, resp. pravidlem, které určuje vývoj příslušné charakteristiky sítě 

(topologie, stav, konfigurace) v čase. Změny, které se řídí těmito zákonitostmi, probíhají 

v odpovídajících režimech práce neuronové sítě. 

Konkretizací jednotlivých dynamik pak obdržíme různé modely neuronových sítí 

vhodné pro řešení různých tříd úloh. 

 

 

2.3.1 Organizační dynamika  

 

Organizační dynamika specifikuje architekturu neuronové sítě a její případnou změnu. 

Změna topologie se většinou uplatňuje v rámci adaptivního režimu tak, že síť je v 

případě potřeby rozšířena o další neurony a příslušné spoje. Avšak organizační 

dynamika převážně předpokládá pevnou architekturu neuronové sítě (tj. takovou 

architekturu, která se již v čase nemění). Rozlišujeme dva typy architektury: cyklická 



(rekurentní) a acyklická (dopředná) síť. V případě cyklické topologie existuje v síti 

skupina neuronů, která je spojena v kruhu (tzv. cyklus). To znamená, že v této skupině 

neuronů je výstup prvního neuronu vstupem druhého neuronu, jehož výstup je opět 

vstupem třetího neuronu atd., až výstup posledního neuronu v této skupině je vstupem 

prvního neuronu. Nejjednodušším příkladem cyklu je zpětná vazba neuronu, jehož 

výstup je zároveň jeho vstupem. 

 

Nejvíce cyklů je v úplné topologii cyklické neuronové sítě, kde výstup libovolného 

neuronu je vstupem každého neuronu. Příklad obecné cyklické neuronové sítě je uveden 

na obr. 4, kde jsou vyznačeny všechny možné cykly. 

 

 
Obr. 4: Příklad cyklické architektury 

 

 

2.3.2 Aktivní dynamika  

 

Aktivní dynamika specifikuje počáteční stav sítě a způsob jeho změny v čase při pevné 

topologii a konfiguraci. V aktivním režimu se na začátku nastaví stavy vstupních 

neuronů na tzv. vstup sítě a zbylé neurony jsou v uvedeném počátečním stavu. Všechny 

možné vstupy, resp. stavy sítě, tvoří vstupní prostor, resp. stavový prostor, neuronové 

sítě. Po inicializaci stavu sítě probíhá vlastní výpočet. Obecně se předpokládá spojitý 

vývoj stavu neuronové sítě v čase a hovoří se o spojitém modelu, kdy stav sítě je 

spojitou funkcí času, která je obvykle v aktivní dynamice zadána diferenciální rovnicí. 

Většinou se však předpokládá diskrétní čas, tj. na počátku se síť nachází v čase 0 a stav 

sítě se mění jen v čase 1, 2, 3… V každém takové časové kroku je podle daného pravidla 

aktivní dynamiky vybrán jeden neuron (tzv. sekvenční výpočet) nebo více neuronů (tzv. 
22 
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paralelní výpočet), které aktualizují (mění) svůj stav na základě svých vstupů, tj. stavů 

sousedních neuronů, jejichž výstupy jsou vstupy aktualizovaných neuronů. Podle toho, 

zda neurony mění svůj stav nezávisle na sobě nebo je jejich aktualizace řízena centrálně, 

rozlišujeme synchronní a asynchronní modely neuronových sítí. Stav výstupních 

neuronů, který se obecně mění v čase, je výstupem neuronové sítě (tj. výsledkem 

výpočtu). Obvykle se však uvažuje taková aktivní dynamika, že výstup sítě je po 

nějakém čase konstantní a neuronová síť tak v aktivním režimu realizuje nějakou funkci 

na vstupním prostoru, tj. ke každému vstupu sítě vypočítá právě jeden výstup. Tato tzv. 

funkce neuronové sítě je dána aktivní dynamikou, jejíž rovnice parametricky závisí na 

topologii a konfiguraci, které se v aktivním režimu, jak již bylo uvedeno, nemění. Je 

zřejmé, že v aktivním režimu se neuronová síť využívá k vlastním výpočtům. 

 

 

2.3.3 Adaptivní dynamika 

 

Adaptivní dynamika neuronové sítě specifikuje počáteční konfiguraci sítě a způsob, 

jakým se mění váhové hodnoty na spojeních mezi jednotlivými neurony v čase. 

Všechny možné konfigurace sítě tvoří váhový prostor neuronové sítě. V adaptivním 

režimu se tedy na začátku nastaví váhy všech spojů v síti na počáteční konfiguraci (např. 

náhodně). Po inicializaci konfigurace sítě probíhá vlastní adaptace. Podobně jako v 

aktivní dynamice se obecně uvažuje spojitý model se spojitým vývojem konfigurace 

neuronové sítě v čase, kdy váhy sítě jsou (spojitou) funkcí času, která je obvykle v 

adaptivní dynamice zadána diferenciální rovnicí. Většinou se však předpokládá diskrétní 

čas adaptace. 

 

Víme, že funkce sítě v aktivním režimu závisí na konfiguraci. Cílem adaptace je nalézt 

takovou konfiguraci sítě ve váhovém prostoru, která by v aktivním režimu realizovala 

předepsanou funkci. Jestliže aktivní režim sítě se využívá k vlastnímu výpočtu funkce 

sítě pro daný vstup, pak adaptivní režim slouží k učení („programování“) této funkce. 

 

 Požadovaná funkce sítě je obvykle zadána tzv. tréninkovou množinou (posloupností) 

dvojic  vstup/výstup sítě (tzv. tréninkový vzor). Způsobu adaptace, kdy požadované 

chování sítě modeluje učitel, který pro vzorové vstupy sítě informuje adaptivní 

mechanismus o správném výstupu sítě, se říká učení s učitelem (supervised learning). 



Někdy učitel hodnotí kvalitu momentální skutečné odpovědi (výstupu) sítě pro daný 

vzorový vstup pomocí známky, která je zadána místo požadované hodnoty výstupu sítě 

(tzv. klasifikované učení). Jiným typem adaptace je tzv. samoorganizace. V tomto 

případě tréninková množina obsahuje jen vstupy sítě. To modeluje situaci, kdy není k 

dispozici učitel, proto se tomuto způsobu adaptace také říká učení bez učitele. 

Neuronová síť v adaptivním režimu sama organizuje tréninkové vzory (např. do shluků) 

a odhaluje jejich souborné vlastnosti. 

 

 

2.4 Perceptron 

 

Autorem této nejjednodušší neuronové sítě je Frank Rosenblatt (r. 1957). Za typický 

perceptron je považována jednoduchá neuronová síť s n vstupy (x1, x2, ..., xn) a jedním 

pracovním neuronem spojeným se všemi svými vstupy. Každému takovému spojení je 

přiřazena váhová hodnota (w1, w2, ..., wn). Signál přenášený vstupními neurony je buď 

binární (tj. má hodnotu 0 nebo 1), nebo bipolární (tj. má hodnotu -1, 0 nebo 1). 

Výstupem z perceptronu je pak y = f(yin), kde aktivační funkce f má tvar (θ je libovolný, 

ale pevný práh aktivační funkce f): 
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Váhové hodnoty jsou adaptovány podle adaptačního pravidla perceptronu tak, aby 

diference mezi skutečným a požadovaným výstupem byla co nejmenší. 

 

 

2.5 Adaline 

 

Adaline, tj. Adaptive Linear Neuron. Pro své vstupy obvykle používá bipolární aktivaci 

(1 nebo -1), výstupní hodnota je nejčastěji také bipolární. Adaline má rovněž bias 

chovající se jako regulovatelná váha (w0) přiřazená spojení, které vychází z neuronu, 
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jehož aktivace je vždy 1. 

 

 

2.6 Madaline 

 

Madaline, tj. Many Adaptive Linear Neurons. Základním prvkem v tomto modelu je 

neuron Adaline, který je velmi podobný perceptronu. Jednoduchá architektura 

neuronové sítě Madaline je zobrazena na obr. 5. Výstupy (z1 a z2) z obou skrytých 

neuronů typu Adaline (Z1 a Z2), jsou  určeny stejnými signály (x1 a x2) vycházejícími z 

neuronů X1 a X2, které samozřejmě závisí na příslušné prahové funkci. Pak i skutečný 

výstup y je nelineární funkcí vstupního vektoru (x1, x2) a příslušné prahové funkce. 

Použití skrytých neuronů Z1 a Z2 sice dává síti větší výpočtové možnosti, ale naproti 

tomu komplikuje adaptační proces. 

 

 
Obr. 5: Madaline se dvěma skrytými neurony Adaline a jedním výstupním neuronem 

Adaline. 

 

Na následujících dvou obrázcích jsou souhrnně zobrazeny různé typy neuronových sítí 

(tj. neuronové sítě s různým počtem vnitřních vrstev) a jejich možnosti klasifikace. 
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Obr. 6: Neuronové sítě s různým počtem vnitřních vrstev a jejich možnosti klasifikace 

 

 
Obr. 7: Mezní oblasti rozpoznávané neuronovou sítí s různým počtem vnitřních vrstev 
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2.7 Backpropagation 
 

Pravděpodobně nejrozšířenější způsob propojení neuronů se sigmoidní aktivační funkcí 

jsou vícevrstvé sítě. Vícevrstvá neuronová síť s jednou vnitřní vrstvou neuronů (neurony 

jsou označeny Zi, j = 1,..., p) je zobrazena na Obr. 8. Výstupní neurony (neurony jsou 

označeny Yk, k = 1,..., m). Neurony ve výstupní a vnitřní vrstvě musí mít definovaný 

bias. Typické označení pro bias k. neuronu (Yk) ve výstupní vrstvě je w0k    a typické 

označení pro bias j. neuronu (Zj) ve vnitřní vrstvě je v0j. Bias odpovídá, jak již bylo 

dříve uvedeno, váhové hodnotě přiřazené spojením mezi daným neuronem a fiktivním 

neuronem, jehož aktivace je vždy 1. 

Z uvedeného obrázku (Obr. 8) tedy vyplývá, že vícevrstvá neuronová síť je tvořena 

minimálně třemi vrstvami neuronů: vstupní, výstupní a alespoň jednou vnitřní vrstvou. 

Vždy mezi dvěma sousedními vrstvami se pak nachází tzv. úplné propojení neuronů, 

tedy každý neuron nižší vrstvy je spojen se všemi neurony vrstvy vyšší. 

 

 

 
Obr. 8: Neuronová síť s jednou vnitřní vrstvou neuronů 

 
 

         Adaptační algoritmus zpětného šíření chyby (backpropagation) je používán v 

přibližně 80% všech aplikací neuronových sítí. Samotný algoritmus obsahuje tři etapy: 

 

• dopředné (feedforward) šíření vstupního signálu tréninkového vzoru,  
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• zpětné šíření chyby, 

• aktualizace váhových hodnot na spojeních. 

Během dopředného šíření signálu obdrží každý neuron ve vstupní vrstvě (Xi, i = 1,..., n) 

vstupní signál (xi) a zprostředkuje jeho přenos ke všem neuronům vnitřní vrstvy (Z1, ..., 

Zp). Každý neuron ve vnitřní vrstvě vypočítá svou aktivaci (zj) a pošle tento signál všem 

neuronům ve výstupní vrstvě. Každý neuron ve výstupní vrstvě vypočítá svou aktivaci 

(yk), která odpovídá jeho skutečnému výstupu (k. neuronu) po předložení vstupního 

vzoru. 

         V podstatě tímto způsobem získáme odezvu neuronové sítě na vstupní podnět daný 

excitací neuronů vstupní vrstvy. Takovým způsobem probíhá šíření signálů i v 

biologickém systému, kde vstupní vrstva může být tvořena např. zrakovými buňkami 

a ve výstupní vrstvě mozku jsou pak identifikovány jednotlivé objekty sledování. 

Otázkou pak zůstává to nejdůležitější. Jakým způsobem jsou stanoveny synaptické váhy 

vedoucí ke korektní odezvě na vstupní signál? Proces stanovení synaptických vah je 

opět spjat s pojmem učení – adaptace neuronové sítě. 

         Další otázkou je schopnost generalizace (zobecnění) nad naučeným materiálem, 

jinými slovy jak je neuronová síť schopna na základě naučeného usuzovat na jevy, které 

nebyly součástí učení, které však lze nějakým způsobem z naučeného odvodit. I tady je 

cítit jakási analogie s lidským učením daná rozdílem mezi bezduchým biflováním a 

učením spjatým se schopností porozumět problematice tak, aby mohlo být nové 

odvozeno z předchozího. 

 

          Co je nutné k naučení neuronové sítě? Je to jednak tzv. trénovací množina 

obsahující prvky popisující řešenou problematiku a dále pak metoda, která dokáže tyto 

vzory zafixovat v neuronové síti formou hodnot synaptických vah pokud možno včetně 

již uvedené schopnosti generalizovat. Zastavme se nejdříve u trénovací množiny. Každý 

vzor trénovací množiny popisuje, jakým způsobem jsou excitovány neurony vstupní a 

výstupní vrstvy. 

 

 

2.8 Asociativní neuronové sítě 

 

Organizační i aktivní dynamika asociativní sítě je téměř identická jako u modelu 

Madaline. Jediný rozdíl spočívá v tom, že lineární asociativní síť v aktivním režimu 
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místo afinních kombinací počítá jen lineární kombinace vstupů, tj. chybí formální 

jednotkový vstup rovněž i odpovídající biasy jsou nulové. V geometrické interpretaci to 

znamená, že příslušné nadroviny odpovídající výstupním neuronům sítě prochází 

počátkem. 

         Asociativní paměti neuronových sítí jsou sítě, ve kterých jsou váhové hodnoty 

determinovány takovým způsobem, aby si sítě byly schopny zapamatovat množinu P 

asociovaných vzorů. Každou asociaci tvoří pár vektorů {s(p), t(p)}, kde p = 1, 2,…, P). 

Každý vektor s(p) obsahuje n komponent a každý vektor t(p) obsahuje m komponent. 

Váhové hodnoty na příslušných spojích mohou být nalezeny např. Hebbovým 

adaptačním pravidlem pro asociované neuronové sítě. (viz dále). Slovně jej lze vyjádřit 

takto: změna synaptické váhy spoje mezi dvěma neurony je úměrná jejich souhlasné 

aktivitě, tj. součinu jejich stavů (opačná aktivita tuto vazbu zeslabuje). Lineární 

asociativní síť má schopnost reprodukce, tj. předložíme-li síti vstup (vstupní vektor x), 

pak na něj odpoví požadovaným výstupem (výstupní vektor y). Vstupní vektor x může 

být buď vektorem z tréninkové množiny, nebo jiným vektorem (tj. vektorem z 

tréninkové množiny obsahující šum). 

 

 

2.9 Autoasociativní neuronové sítě 

 

Dopředné autoasociativní neuronové sítě jsou speciálním případem heteroasociativních 

sítí. Pro autoasociativní sítě jsou oba tréninkové vektory (tj. vstupní vektor s a výstupní 

vektor t) identické. Každou asociaci proto tvoří pár vektorů s(p):s(p), kde p = 1, 2,..., P. 

Každý vektor s(p) obsahuje n komponent. Váhové hodnoty na příslušných spojích jsou 

rovněž nastaveny Hebbovým adaptačním pravidlem pro asociované neuronové sítě. 

 

 

2.10 Diskrétní Hopfieldova síť 

 

Diskrétní Hopfieldova síť se používá jako iterační autoasociativní paměť. Autorem této 

neuronové sítě je John Hopfield, který se zabýval studiem neuronů podobných 

perceptronům. Model Hopfieldovy neuronové sítě je založen na využití energetické 

funkce svázané s neuronovou sítí tak, jak je to běžné u fyzikálních systémů. 



Organizační dynamika diskrétní Hopfieldovy sítě specifikuje úplnou topologii cyklické 

neuronové sítě s n neurony, kde každý neuron v síti je spojen se všemi ostatními 

neurony sítě, tj. má všechny neurony za své vstupy. Obecně platí, že může být spojen i 

sám se sebou. Všechny neurony v síti jsou tedy zároveň vstupní i výstupní. Architektura 

Hopfieldovy sítě je znázorněna na obr. 9. Každý spoj v síti mezi neuronem i (i = 1, ..., n) 

a neuronem j (j = 1, ..., n) je ohodnocen celočíselnými synaptickými vahami wij a wji, 

které jsou symetrické, tj. wij = wji. V základním modelu platí, že žádný neuron není 

spojen sám se sebou, tj. odpovídající váhy wjj = 0,  kde (j = 1, ..., n) jsou nulové. 

 

 
Obr. 9: Model diskrétní Hopfieldovy sítě 

 

 

2.11 Spojitá Hopfieldova síť 

 

Spojitá Hopfieldova síť je příkladem modelu, u kterého je vývoj reálného stavu v 

aktivním režimu nejen spojitou funkcí vnitřního potenciálu, ale navíc i spojitou funkcí 

času. Aktivní dynamika je v takových případech obvykle zadána diferenciální rovnicí, 

jejíž řešení nelze explicitně vyjádřit, proto tyto modely (pokud nepracujeme s jejich 
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diskrétní verzí) nejsou vhodné pro analogovou hardwarovou implementaci pomocí 

elektrických obvodů.  

Protože spojitá Hopfieldova síť je modifikací diskrétní Hopfieldovy sítě, jsou také 

spojení mezi libovolnými dvěma neurony obousměrné a rovněž i váhové hodnoty na 

těchto spojeních jsou symetrické.  

Spojitá Hopfieldova síť může být použita buď jako autoasociativní paměť (stejně jako 

diskrétní Hopfieldova síť), nebo k řešení optimalizačních problémů zadaných formou 

omezujících podmínek. Mezi takto zadané úlohy patří např. Problém obchodního 

cestujícího. Princip hledání lokálního minima energetické funkce Hopfieldovy sítě je v 

této úloze využitelný zcela jiným způsobem, než bylo zatím uvedeno: Dokážeme-li 

formulovat omezení nějaké optimalizační úlohy ve formě energetické funkce neuronové 

sítě, pak proces její relaxace povede k nalezení některého z optimálních, či alespoň 

suboptimálních řešení. Ve srovnání s předchozím tedy nebudeme síť adaptovat na 

základě prvků trénovací množiny, ale pokusíme se stanovit váhy mezi jednotlivými 

neurony na základě porovnání obecně definované funkce energie Hopfieldovy sítě a 

energetické funkce vyjadřující naše omezující podmínky. Tento proces probíhá v 

adaptivním režimu sítě. V aktivním režimu potom hledá síť přípustné řešení daného 

problému [6]. 
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3 Využití neuronových sítí v směrování – perceptronová síť 

 

Vědci ukázali, že techniky strojního učení je možné přizpůsobit spoustě problematik, tak 

jako běžně používané algoritmy. Následující výzkum ukazuje schopnost jednoduché 

jednovrstvé neuronové sítě najít nejkratší cestu z každého uzlu grafu k jakémukoliv 

jinému, když je aplikována v distribučním tvaru. Cíl zobrazený jako směrovací schéma 

distribuční neuronové sítě může být proveden minimálně stejně dobře jako použitím 

Dijkstrova algoritmu. 

Běžné strojové učení se blíží k úspěšné aplikaci do problematiky směrování v datových 

sítích, zahrnujíce síťovou topologii navrženou Hopfieldem a Tankem [9]. 

 

 

3.1 Běh systému 

 

Každý směrovač v datové síti je složen z jednovrstvé neuronové sítě. Každá neuronová 

síť má tolik vstupů, kolik je možných cílů (uzlů) v datové síti a výstup pro každý port 

vedoucí ze směrovače. Když přijde paket do cíle (vstup neuronové sítě) je nastavena 

metrika cesty ze zdrojového směrovače do cílového a tato hodnota je výstup 

z neuronové sítě (port směrovače). Jinak řečeno, výstupem portu x bude doba, kterou 

neuronová síť odhadne pro přenos paketu ze zdroje k cíli. Paket pak bude poslán na 

odpovídající port nejkratší cestou (nejnižší hodnota portu x).  

 

 

3.2 Učení 

 

Předtím než směrovač s neuronovou sítí může dosáhnout zmiňovaného řešení, musí se 

nejdřív „naučit“ metriku všech cest ke všem cílům datové sítě. Počáteční výstupní stavy 

neuronové sítě budou stanoveny náhodně. Ke zjištění skutečné metriky cesty vyšle 

směrovač „trénovací paket“ na porty všech směrovačů. Tyto pakety budou směrovány 

buď podle základního nastavení sítě (náhodně), nebo pomocí broadcast protokolu. 

Potom musí být nastaven Time-To-Live parametr, protože při náhodné konfiguraci 
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téměř vždy dojde ke směrovací smyčce. Jestliže je použit broadcast protokol, síť bude 

více zatížena, ale pakety dorazí s větší pravděpodobností do cíle. 

Časovou náročnost pro tuto implementaci získáme shrnutím časů potřebných k projití 

trénovacích paketů jednotlivými cestami. Další možností zjištění metriky cest je využití 

časových známek nebo teorie front. Po přijetí paketu pošle směrovač zpět potvrzovací 

paket (ACK) s aktuální metrikou (toto může být zajištěno pomocí broadcastových 

protokolů). Když zdrojový směrovač přijme ACK obnoví metriku příslušejícímu portu 

pomocí základního algoritmu neuronové sítě. 

 

Proces směrování v datové síti pomocí neuronové sítě můžeme shrnout takto: 

1. Každý směrovač je inicializován náhodnými hodnotami, 

2. každý směrovač posílá trénovací pakety všem ostatním a aktualizuje dané délky 

cest (metriky) potvrzovacím paketem (ACK), 

3. každý směrovač opakuje krok 2, dokud nejsou metriky všech cest zaznamenané 

v neuronové síti stejné, jako metriky přicházející v ACK paketech, 

4. opakování kroků 2 a 3 probíhá v daných intervalech, aby byly metriky vždy 

aktuální. 

 

V tomto modelu je jeden modifikovatelný parametr obsažený v trénovacím cyklu - míra 

učení (learning rate). Míra učení udává, jakou váhu síť přikládá jednotlivým příchozím 

hodnotám v paketu ACK. Hodnota míry učení nesmí být větší než 1. Míra učení rovna 1 

znamená, že každá hodnota, které přijde v ACK bude považována za aktuální metriku. 

Když bude nastavená hodnota míry na 0,5, bude mít příchozí hodnota jen poloviční 

váhu. Síť najde cestu nejrychleji s mírou učení rovno 1 za předpokladu, že ACK bude 

přesné. Jestliže hodnota metriky z ACK bude méně přesná, nebo je požadována síť 

reagující pomaleji na změnu podmínek, může být použita nižší hodnota míry učení. 

 

Celková časová náročnost učení neuronové sítě závisí hlavně na počtu iterací 

potřebných k učení, tedy počtu směrovačů v síti a průměrném počtu portů na 

směrovačích. Počet učebních iterací je zpravidla považován za konstantu a průměrný 

počet portů taktéž. Za těchto podmínek je časová závislost lineární v závislosti pouze na 

počtu směrovačů v datové síti a tak je výpočet metrik pomocí neuronové sítě podstatně 

jednodušší, než Dijkstrův algoritmus kvadratických rovnic pro řešení stejné 

problematiky. 



4 Formulace nejkratší cesty v modelu Hopfieldovy sítě 

 

Chceme-li řešit problém nejkratší cesty pomocí modelu Hopfieldovy neuronové sítě, 

využijeme konečný stabilní stav neuronové sítě. Žádaný model je organizován do n krát 

n matice, s nulovými prvky na hlavní diagonále. Proto výpočetní síť potřebuje n krát (n-

1) neuronů. Každý neuron je popsán dvěma indexy (x, i), kde řádek popisuje x a sloupec 

popisuje i. Neuron v místě (x, i) je charakterizován výstupem Vxi definovaným takto: 

⎩
⎨
⎧

=
stavy ostatní                                                      0

cesta nejkratší je ik  x od kde oblasti,  vje jestliže 1
Vxi    (3) 

 

Také definujeme ρxi jako: 

⎩
⎨
⎧

=
stavy ostatní                             0

neexistuje ik  x od cesta jestliže 1
ρxi      (4) 

 

Metriku oblasti mezi x a i označíme Cxi, celým kladným číslem. Pro neexistující spoje 

bude metrika nastavena na nulu, budou vyřazeny a považovány za nereálné. 

 

 

4.1 Energetická funkce nejkratší cesty 

 

V případě řešení problematiky „nejkratší cesty“, pomocí modelu Hopfieldovy sítě 

musíme nejdříve definovat energetickou funkci, která minimalizuje řídící proces 

neuronové sítě na nejnižší energetický stav. Tento ustálený stav koresponduje s hledanou 

nejkratší cestou od zdroje (source – s) k cíli (destination – d). Energetická funkce musí 

vyjadřovat stavy, které vyhovují platným cestám mezi daným počátkem a cílem. Jedna 

z těchto cest musí být nejkratší. 

Vhodná energetická funkce, která vyhovuje těmto nárokům je známá a dána tímto 

vztahem:  
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Parametry funkce mají vliv na její řešení v tomto smyslu: 

μ1 -  minimalizuje celkovou metriku cesty, 
μ2- zabezpečuje, že neexistující linky nebudou respektovány ve vybrané trase, 
μ3- je rovno 0, jestliže pro každý výsledný uzel je počet příchozích a odchozích spojení 

shodný, 

μ4 - směruje stavy sítě tak, aby konvergovaly k jedné z  hran hyper-krychle, 

definované jako , 

nn2

2 −

{ }0,1Vxi ∈

μ5 - je rovno 0, jestliže se výstup neuronu v místě (d, s) blíží k 1. 

Ačkoliv spoj z cíle do zdroje není součástí řešení, je nutné ho přidat do konstrukce cesty, 

která musím začínat v bodě s (zdroj) a končit v bodě d (cíl). Tuto skutečnost si ověříme 

tak, že v konečném výsledku nalezneme cesty z cíle do zdroje a tudíž zdrojové i cílové 

uzly budou ve výsledku.  Takový to výsledek bude vždy smyčka, která obsahuje zdroj i 

cíl a skládá se ze dvou částí. První částí je přímá cesta ze zdroje k cíli a druhá je zpětná 

od cíle ke zdroji. Jestliže síť neobsahuje žádné smyčky nulové délky, potom μ3 zajistí, 

že bude maximálně jedna jednička v každém sloupci a v každém řádku. A takto 

definujeme vztah mezi skutečnou cestou a reprezentací v neuronové síti. 

Dynamika neuronů v bodě (x, i) je popsána vztahy: 

 ∑∑
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kde: Uxi = vstupní napětí neuronu v místě (x, i), 

 Vxi = výstupní napětí neuronu v místě (x, i), 

 Txi,yj = pevnost spoje mezi neurony v bodě (x, i) a (y, j), 

 Ixi = vstupní bias do neuronu v místě (x, i), 

 τ = neuronová časová konstanta. 

Po vložení rovnice (5) do rovnice (7) se rovnice dynamiky neuronové sítě dostane do 

tvaru 
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kde d je Kroneckerova delta – funkce definovaná takto[7]: 

⎩
⎨
⎧ =

=
jinak 0

ba když 1
δab .        (10) 

 

 

4.2 TSP (Travelling Salesman Problem) 

 
TSP (Travelling Salesman Problem) neboli problém obchodního cestujícího je jeden z 

nejznámější algoritmů pro vyhledávání nejkratších cest v orientovaném grafu, u kterého 

lze také vypočítat řešení pomocí  energetické funkce. Cílem úlohy je navštívit všechna 

města oblasti tak, aby žádné z nich nebylo navštíveno dvakrát a přitom, aby délka trasy 

byla co nejmenší. Nejlepší řešení pro TSP je velmi složité najít, neboť čas potřebný pro 

jeho nalezení roste exponenciálně s počtem měst. Proto každé „dostatečně dobré řešení“ 

bude pro nás zajímavé[6]. 

Energetická funkce, která dokáže provést tento algoritmus s níže popsanými pravidly je 

vhodná k řešení této úlohy a proto použijeme hlavně funkci navrženou pány Kamounem 

a Mehmetem Aliem[7].  

 

TSP můžeme použít základní principy pro „cestování“ mezi uzly. 

Pravidlo č. 1: na konci každé adaptace sítě je aktivní v každém řádku vždy jen jeden 

neuron, 

pravidlo č. 2: na konci každé adaptace sítě je aktivní v každém sloupci vždy jen jeden 

neuron, 

pravidlo č. 3: během jedné iterace jsou navštíveny všechny uzly sítě, čemuž odpovídá 

aktivita na všech n uzlech sítě, 

pravidlo č. 4: nalezené trasy musí být co nejkratší. 

 

 

4.3 Porovnávací model Hopfieldovy energetické funkce 

 

Pro porovnání výsledků energetické funkce jsem zvolil další dvě realizace Hopfieldova 

modelu. Prvním z nich je práce Ouyanga a Bhattiho[10], ve které se snažili realizovat 
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energetickou funkci obsahující nejen vzdálenosti mezi uzly, ale také šířku pásma 

jednotlivých cest. Vzdálenosti byly definovaný kladnými celými čísly, nespojená místa 

zase nekonečnem (v programu je toto realizováno pomocí hodnoty maximálního 

integeru). V tomto modelu je definována sigmoidní aktivační funkce následujícího 

tvaru: 

⎟
⎠
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⎛ += )tanh(1

2
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0U
UV xi

xi ,        (11) 

kde Vxi je výstupní napětí neuronu, 

Uxi je vstupní napětí neuronu a  

U0 je mezineuronová konstanta. 

 

Dynamiky neuronů jsou určeny rovnicí 
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kde 

A,B,C,D jsou parametry energetické rovnice určující základní pravidla dosažení 

jednoznačného řešení, 

τ je neuronová časová konstanta, 

Uxi je vstupní napětí neuronu daného indexy x,i, 

Vxi je výstupní napětí neuronu daného indexy x,i. 

 

Tímto máme tento model identifikován a nyní naznačíme inicializační parametry. Tak 

jako v předchozím modelu je nutné zadat základní stavy vstupů a výstupů neuronů, určit 

si iterační krok δt a také ukončovací iterační podmínku nebo Treshold (maximální rozdíl 

dvou po sobě následujících iterací, kdy vyhovují podmínce ukončení). Abych mohl 

všechny modely porovnávat je dobré nastavit všem stejné podmínky, proto  δt = 10-5, 

Treshold=10-5V, U0=0,02. Vstupní napětí neuronů je dáno náhodně zvoleným číslem 

v rozsahu 

( 0ix0 0,1Uδ0,1U <<− &  ,        (13) 

podle vztahu 

xixi δ
N
1U += ,          (14) 
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kde 

N je počet uzlů dané sítě. Jako poslední vybereme hodnoty parametrů energetické 

rovnice, které jsou v následující tabulce (Tabulka č.1) [10]. 

 

Parametr Hodnota
A 500
B 500
C 250
D 5  

Tabulka č. 1: Parametry pro porovnávací model 
 

 

4.4 Navržení simulačních parametrů pro Hopfieldův model 

 

Před spuštěním samotného procesu vyhledávání je potřeba si určit inicializační hodnoty 

všech vstupů do neuronů. Jak již bylo dříve předesláno u této sítě není potřeba učících 

vzorů, protože jsou pevně stanoveny synaptické váhy mezi jednotlivými neurony (uzly), 

které v průběhu simulace vždy dovedou síť do optimálního stabilního stavu. První 

parametr, který je důležitý je inicializační hodnota vstupního napětí všech neuronů, 

kterou pro jednoduchost nastavíme na Uxi = 0V, kde x a i jsou sloupce a řádky 

neuronové sítě. Druhým parametrem je časová konstanta τ, která je nastavena pro 

všechny neurony na τ = 1 a nemění se během simulace. Třetím parametrem je koeficient 

λxi = λ, nastavený pro všechny neurony na hodnotu 1, nezávisle na indexu. Další je 

hodnota δt, u které budeme během simulací testovat její vliv na výsledek řešení. Pro 

počáteční nastavení bude vyhovující δt = 10-5. Taktéž hodnota Treshold, což je 

minimální změna dvou následujících iterací jednoho uzlu neuronové sítě, bude 

nastavena na 10-5 V a budeme testovat její vliv na daná řešení. Jak popsali Kamoun a 

Mahmed Ali[7] ve své práci, po několika sériích testů zjistili, že vhodné nastavení 

koeficientů μ1 až μ5 je dáno následovně:  

 

Parametr Hodnota
μ1 950
μ2 2500
μ3 1500
μ4 475
μ5 2500  
Tabulka č. 2: Vstupní parametry energetické funkce 
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Nyní máme nastaveny základní parametry energetické rovnice pro výpočet nejkratší 

cesty v orientovaném grafu. Jako aktivační funkci použijeme rovnici (8), pro dynamiku 

jednotlivých neuronů přizpůsobenou rovnici (9). 

 

 

5 Programová aplikace 
 

Součástí řešení této práce je i programová aplikace vytvořená v prostředí MS Visual 

Studio 2008 v jazyce C#. Program běží pod operačním systémem MS Windows XP, 

nebo MS Windows Vista s nainstalovaným nástrojem .NET Framework 3.5. Starší verze 

Framework 2.5 a 2.0 již nejsou touto aplikací podporovaný. 

 

 

5.1 Představení aplikace 

 

Při pohledu na aplikaci (Obr. 10) ji můžeme rozdělit na 4 funkční bloky. První část je 

pro nastavení parametrů a funkcí pro výpočet, druhá část zajistí výpočet pomocí 

Dijkstrova algoritmu a jedné z vybraných funkcí Hopfieldovy energetické rovnice, třetí 

část testuje danou funkci na měnící se parametry a poslední připraví vygenerovaná data 

ze simulací pro grafické zobrazení například v aplikaci Microsoft Excel. 

 

 

5.2 Nastavení parametrů a simulace řešení 

 

Jak vidíme na obrázku (Obr. 10), první částí výpočtu je generování matice vzdáleností, 

nebo její načtení ze souboru typu csv, pomocí tlačítek „Generuj“ a „Načti matici“. Po 

jejím vygenerování (načtení) se velikost matice zobrazí v textovém poli a je možno 

zadat počáteční a koncový uzel do kolonek „Start“ a „Cíl“ v rozsahu velikosti matice. 

Přesáhne-li cílová hodnota velikost matice, aplikace zahlásí chybu o překročení 

maximálního uzlu a vyzve k zadání správné hodnoty. Jak taková matice vypadá se může 

přesvědčit v následující tabulce(Tabulka č. 3). 



0,791149134 0,187926946 0,298239535 0,437157337 0,40798439

0,92857733 0,502121844 0,359432502 0,342870862 0,554074446

0,778698855 0,019048641 0,653712577 0,082862285 0,419629101

0,799127323 0,067389697 0,982980493 0,892889252 0,073484501

0,793977769 0,244481898 0,15820111 0,507954808 0,739275897
 

Tabulka č. 3: Generovaná matice programu 
 

 
Obr. 10: Programová aplikace – základní nastavení 

 
Dalším bodem je volba funkce, pomocí které se bude cesta počítat. Po zvolení jsou 

nastaveny automaticky  výchozí parametry pro danou funkci. Parametr, který je roven 0, 

není ve výpočtu využit. Následuje výběr inkrementačního kroku, který je standardně 

nastaven na dt=10-5 a Treshold, který má rovněž stejnou hodnotu.  

Nyní máme nastaveny parametry a může začít samotný výpočet. Klikneme-li na tlačítko 

„Hledej Dijkstra“ vypočítá se vzdálenost od „Start“ do „Cíl“ z dané matice pomocí 

Dijkstrova algoritmu a vypíše se na obrazovku cesta a doba výpočtu. Po zaškrtnutí 

políčka „Vypiš cestu“ a zmáčknutí tlačítka „Najdi“, můžeme toto uskutečnit u vybrané 

funkce, jak je vidět na obrázku (Obr. 11). Základním nastavením není vypisování na 

obrazovku, ale do souboru, aby nedošlo k pokusu výpočtu cesty, která neexistuje, nebo 

nemůže být vytvořena, zatímco do souboru můžeme vypsat i prázdnou matici výstupů. 

Výpisem do souboru se myslí soubor typu csv (hodnoty oddělené čárkami nebo 

středníky), který lze poté zobrazit v aplikaci MS Excel, nebo podobných (OpenOffice 
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Calc). Vypsání na obrazovku také obsahuje atribut času pro porovnání časové náročnosti 

výpočtu. Výsledná hodnota cesta je zobrazena ve tvaru . Všechny 

časové hodnoty jsou udávány v milisekundách. 

CílcestaStart ⇒⇒

 

 
Obr. 11: Programová aplikace – výpočet cesty 

 

Poslední funkčností a to pro testování velmi důležitou je funkce „Rozptyluj“. Tato 

funkce vypíše do souboru 1000 po sobě následujících realizací výpočtu s postupnou 

změnou parametrů počínaje hodnotou uvedenou v textovém poli nad tímto tlačítkem. 

Zadávaná hodnota je pro pole mi4 a ostatní parametry se dopočítají pomocí daných 

závislostí z funkce „Kamoun“. Veškeré vytvořené soubory se ukládají do místa, odkud 

je aplikace spuštěna a data v těchto souborech se aktualizují, nikoliv přepisují. Kapacita 

každého souboru (tabulky) je 65536 řádků, protože více není možné zobrazit. Funkční 

tlačítko „Tisk“ převádí data ze zobrazovacích tabulek na tabulky vhodné pro zpracování 

v podobě grafů. Zobrazovací tabulky obsahují velké množství mezer, nepřístupných 

znaků a dat, které nejsou pro grafické zobrazení ekvivalentní, proto je důležité jejich 

odstranění. Toto se provede pomocí tlačítka „Tisk“ a data se zredukují na hodnoty 

parametrů a počty iterací k nim příslušející. 
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6 Výsledky simulací 

 

Simulace rozdělíme na 2 části. V první části se budeme zabývat časovou náročností 

výpočtu v závislosti na zvolených parametrech. Ve druhé části pak budeme porovnávat 

rychlost a úspěšnost při změně diferenčního iteračního kroku δt. 

 

 

6.1 Zobrazení časové náročnosti energetické funkce 

 

Výsledky simulací jsou pro přehlednější porovnání shrnuty do grafů, kde je zobrazen 

počet iterací v závislosti na velikosti parametru. Pro jednoduchost je tato závislost na 

prvním parametru energetické funkce (A nebo μ1). Každý graf je pro jednu neuronovou 

síť dané velikosti. Je v něm zobrazeno 6 náhodně vybraných cest, u kterých bylo 

provedeno 1000 realizací s postupnou změnou parametrů podle daného principu. 

V grafu ovšem většinou nejsou všechny realizace, ale jen ty, u kterých bylo dosaženo 

nalezení nejkratší cesty. V tabulkách je pak porovnání nalezených cest pomocí 

Hopfieldovy energetické funkce a pomocí Dijkstrova algoritmu, který je v současné 

době nejpřesnějším algoritmem pro řešení  těchto úloh. 

Jednotlivé realizace jsou v grafu zobrazeny značkami. V místech, kde se zdá být graf 

spojitý, je těchto realizací nejvíce, tedy je velká pravděpodobnost, že parametry 

následující v těchto bodech po sobě, jsou vyhovující nejkratší cestě. Počet iterací lze za 

určitých podmínek považovat za časovou náročnost. Porovnáním počtu iterací s časem 

potřebným k výpočtu stabilního řešení, lze říci, že jedna iterace trvá asi 0,5ms, tedy 

výpočet o 1000 iteracích zvládne spočítat za 0,5s. Všechny simulace byly prováděny na 

PC s procesorem Intel Core2Duo 1,8GHz (2GB RAM DDR2). 

 



Závilost počtu iterací na řádu parametrů pro 5 uzlů

10

100

1000

10000

0 1000 2000 3000 4000 5000Parametr [-]

Iterace [-]

cesta z 1 do 2
cesta z 1 do 5
cesta z 2 do 3
cesta z 2 do 5
cesta z 5 do 3
cesta z 5 do 2

 
Graf č. 1: Závislost počtu iterací na řádu parametrů pro 5 uzlů 

 

Při velkém množství iterací je řešení přesnější, ale za cenu delšího výpočtu, a proto je 

nutné nalézt v těchto řešeních určitý kompromis. Když se podíváme na Graf č.1, vidíme 

velkou hustotu výskytu realizací i při vysokých hodnotách parametru. Obecně zde platí, 

že hodnoty parametru přesahující několik tisíc, při kterých se počet iterací velice snižuje 

až pod hodnotu 100, již nejsou vyhovující. Proto budeme hledat řešení mezi 100 a 1000 

iteracemi. Opět hodnoty parametru v oblasti nad 1000 iterací nemůžeme uvažovat, 

protože zde již dochází k úbytku správných řešení, což poznáme podle nespojitosti 

realizací. V tomto případě bude nejlepší řešení mezi hodnotou parametru 750 a 3000. 
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Závilost počtu iterací na řádu parametrů pro 10 uzlů

100

1000

10000

0 500 1000 1500 2000 2500Parametr [-]

Iterace [-]

cesta z 9 do 3
cesta z 0 do 9
cesta z 1 do 6
cesta z 3 do 7
cesta z 8 do 4
cesta z 0 do 1

 
Graf č. 2: Závislost počtu iterací na řádu parametrů pro 10 uzlů 

 
Jednou z možností velké variabilnosti předchozího řešení je, že je tato síť poměrně malá 

(obsahuje 5 uzlů), čímž máme velké možnosti výběru správných parametrů a můžeme 

tuto síť zahrnout do řešení větších sítí, respektive nastavení jejich parametrů. To 

znamená, že budou-li u rozměrnějších sítí striktnější požadavky na nastavení parametrů 

(přesvědčíme se dále), nebude problém zahrnout do nich tuto menší síť. U Grafu č. 2 se 

již počet iterací pod hodnotu 100 nedostává a rozptyl parametru se také zúžil. Z křivky 

je vidět, že se snižujícím se parametrem velice rychle roste počet iterací a také se snižuje 

počet správných realizací. Proto budeme muset rozsah parametru u sítě s 10 uzly na 

rozdíl od předchozího řešení velmi zredukovat. Vybrané hodnoty budou od 500 do 1000. 

Když se podíváme na tuto síť (Graf č. 2) z pohledu časové náročnosti největší počet 

správných realizací je při cca 800 iteracích, což představuje asi 400ms. Pro dnešní 

datové přenosy je to hodnota již více než nedostačující. 
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Závilost počtu iterací na řádu parametrů pro 15 uzlů

100

1000

10000

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Parametr [-]

Iterace [-]

cesta z 15 do 1
cesta z 2 do 8
cesta z 4 do 11
cesta z 8 do 11
cesta z 5 do 13
cesta z 1 do 15

 
Graf č. 3: Závislost počtu iterací na řádu parametrů pro 15 uzlů 

 
U posledního testovaného síťového rozložení, které je po výpočtové stránce velice 

náročné na zpracování již nejsou vidět žádné souvislé části realizací. Proto se 

nevyhneme vysokému počtu iterací a při výběru hodnoty parametru bude těžké 

odhadnout určité rozmezí. V tomto případě bude nejvhodnější rozptyl od hodnoty 400 

do 600, ale i tak se může stát, že některé hodnoty parametru nevypočítají správnou, nebo 

dokonce žádnou cestu. Jak u 10 uzlové tak u 15 uzlové neuronové sítě, již většinou 

nedochází k výpočtům nejkratších cest, korespondujících s výpočtem pomocí Dijkstrova 

algoritmu, ale výpočet je ještě dostačující k nalezení jiného řešení. To znamená, že 

vyskytované uzly v Dijkstrově výpočtu se vyskytují i u výpočtu energetické funkce, jen 

jsou doplněny o některé další, takže cesta ze zdroje k cíli je delší. Tento jev můžeme 

vidět například v následující tabulce (Tabulka č. 4). 
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6.2 Změna časového diferenčního kroku iterací, δt 

 

Zvýšením kroku dt se prodlužuje čas potřebný pro dosažení optimálního řešení, ale také 

se v určitých případech zpřesňuje toto řešení. Již z definice Dijkstrova algoritmu[5] 

vyplývá, že zjištění nejkratší cesty nebude časově náročné pro žádný ze simulovaných 

výsledků. Z tohoto důvodu nebudeme vůbec čas potřebný pro tyto výpočty zohledňovat. 

Jak se během simulací v programové aplikaci ukázalo bylo potřeba pro výpočet jen 

několik milisekund pro každé řešení. Výpočty realizací pomocí Hopfieldovy energetické 

funkce jsou ovšem časově závislé a jejich závislost roste exponenciálně s rostoucím 

počtem uzlů. V následujících tabulkách (tabulka č.4 - 6) jsou shrnuty časové závislosti 

výpočtu cest na iteračním kroku dt, pro který jsem vybral hodnoty 10-4, 10-5 a 10-6. 

Abychom dále ověřili, jestli má význam zvyšovat hodnoty dt, jsou uvedeny i výsledky 

hledání nejkratších cest. Jako vzor je budeme považovat „Výpočet pomocí Dijkstra“, 

protože ten je vždy nejkratší a „Výpočet pomocí Hopfieldovy funkce“ je důkaz, jestli 

daný časový krok má smysl ještě použít. 

 

dt = 10-4

t (ms)
1 - 2 1 -> 2 3 1 -> 2
1 - 5 1 -> 5 5 1 -> 3 -> 4 -> 5
5 - 3 5 -> 3 4 5 -> 3

1 - 10 1 -> 9 -> 10 32 1 -> 6 -> 10
4 - 8 4 -> 10 -> 8 31 4 -> 5 -> 8
2 - 7 2 -> 1 -> 7 30 2 -> 7
2 - 8 2 -> 11 -> 8 - N

8 - 11 8 -> 2 -> 11 90 8 -> 11
5 - 13 5 -> 12 -> 13 80 5 -> 9 -> 15 -> 10 -> 13

start - cíl Výpočet pomocí Dijkstra Výpočet pomocí Hopfield

15
 u

zl
ů

5 
uz

lů
10

 u
zl
ů

matice

 
Tabulka č. 4: Závislost doby řešení na změně kroku dt = 10-4 

 
První simulovanou hodnotou dt je 10-4. Z tabulky (Tabulka č. 4) zjišťujeme, že doba pro 

výpočet je relativně krátká (v porovnání s 2ms výpočtem pomocí Dijkstra), ale se 

zvyšujícím se počtem uzlů, se řádově zvyšuje. Tato hodnota je vhodná maximálně pro 

malé sítě, kde byly správně vypočítaný dvě hodnoty ze tří. U větších účastníků bylo 

řešení nalezeno, ale s jinou, než minimální cestou. U 15 uzlové neuronové sítě se 

v jednom případě řešení nedostavilo vůbec. Síť nebyla schopna dosáhnout relaxačního 

stavu do několika minut, proto byl výpočet ukončen. 

 

46 
 



dt = 10-5

t (ms)
1 - 2 1 -> 2 20 1 -> 2
1 - 5 1 -> 5 40 1 -> 3 -> 4 -> 5
5 - 3 5 -> 3 15 5 -> 3
1 - 10 1 -> 9 -> 10 280 1 -> 9 -> 10
4 - 8 4 -> 10 -> 8 280 4 -> 10 -> 8
2 - 7 2 -> 1 -> 7 280 2 -> 1 -> 7
2 - 8 2 -> 11 -> 8 30 2 -> 12 -> 13 -> 7 -> 8
8 - 11 8 -> 2 -> 11 610 8 -> 10 -> 2 -> 11
5 - 13 5 -> 12 -> 13 500 5 -> 12 -> 13

5 
uz

lů
10

 u
zl
ů

15
 u

zl
ů

matice start - cíl Výpočet pomocí Dijkstra Výpočet pomocí Hopfield

 
Tabulka č. 5: Závislost doby řešení na změně kroku dt = 10-5 

 

U druhé nastavené hodnoty jsou výsledky vyhledávání již pozitivnější, protože většina 

řešení odpovídá nejkratším cestám. Můžeme tedy považovat krok 10-5 za vyhovující 

vzhledem vyhledání správného řešení. Zaměříme-li se na časovou náročnost 

v porovnání s předchozím krokem (Tabulka č. 4), je zhruba 10 násobná. Jelikož jsme 

krok 10krát snížili odpovídají výsledky simulací daným předpokladům. Ovšem 

z hlediska výkonu takového datové sítě, není toto řešení ideální pro vysokorychlostní 

přenosy. 

 

dt = 10-6

t (ms)
1 - 2 1 -> 2 290 1 -> 2
1 - 5 1 -> 5 280 1 -> 5
5 - 3 5 -> 3 140 5 -> 3
1 - 10 1 -> 9 -> 10 2750 1 -> 9 -> 10
4 - 8 4 -> 10 -> 8 2740 4 -> 10 -> 8
2 - 7 2 -> 1 -> 7 2750 2 -> 1 -> 7
2 - 8 2 -> 11 -> 8 6600 2 -> 11 -> 8
8 - 11 8 -> 2 -> 11 8140 8 -> 10 -> 2 -> 11
5 - 13 5 -> 12 -> 13 5400 5 -> 12 -> 13

start - cíl Výpočet pomocí Dijkstra Výpočet pomocí Hopfield

5 
uz

lů
10

 u
zl
ů

15
 u

zl
ů

matice

 
Tabulka č. 6: Závislost doby řešení na změně kroku dt = 10-6 

 

Při dalším zjemnění kroku iterací není již pochyby o správných řešeních, ale opět 

narostla časová závislost o další 10 násobný skok. Vidíme zde hodnoty až několik 

sekund, které již nejsou reálné pro jakékoliv datové přenosy. Je tedy nutné vědět, jak 

velkou síť je potřeba zapojit, jakou může mít časovou náročnost a zda je přednější 

vyhledání jakékoliv cesty i za cenu méně optimálního řešení, nebo je potřeba, aby bylo 

řešení vždy správné a nezáleží příliš na časové prodlevě pro výpočet cest. 
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Závěr 
 

Diplomovou práci jsem uvedl směrovacími pravidly dnes běžné používanými 

v datových a telekomunikačních sítích, dále jsem navázal na protokoly RIP a OSPF, 

které jsou taktéž velice často zmiňovány v souvislosti jak malých LAN sítí, tak velkých 

WAN. Větší část své práce jsem věnoval neuronovým sítím, dnes již zapojovaným do 

velkého množství technických oborů.  Po prostudování teorie neuronových sítí můžu 

říci, že každou telekomunikační a datovou síť  je možné považovat za neuronovou síť, 

jednotlivé komunikační uzly za neurony a spoje mezi uzly a jejich datovou propustnost 

za synaptické váhované spoje mezi neurony. Matematický popis takovéto sítě je pak 

orientovaný graf, jehož vrcholy jsou zmiňované uzly sítě fyzické a neurony sítě 

neuronové a hrany grafu zase komunikační kanály a synaptické  váhované spoje. Po 

uvedení do problematiky jsem uvedl několik možností takovéto realizace. A to pomocí 

Perceptronové sítě a pomocí Hopfieldovy sítě. 

V druhé části dokumentu jsem se zaměřil na Hopfieldovu neuronovou síť, kterou je 

možné použít pro řešení optimalizačních úloh zadaných formou omezujících podmínek, 

což vyhledávání nejkratších cest ve fyzické datové síti je. Některé protokoly, běžně 

používané, vytvářejí směrovací tabulky pomocí algoritmů, které vyhledávají nejkratší 

cesty v orientovaném grafu. Jedním z nich je protokol OSPF, který využívá Dijkstrův 

algoritmus. Hopfieldova neuronová síť používá energetickou funkci pro nalezení 

nejnižší hladiny energie dané sítě, což je hledané řešení nejkratší cesty. Najít však 

takový tvar rovnice energie, který vyhovuje daným podmínkám není lehké, proto jsem 

použil dokumenty[7], [10], kde jsou tyto rovnice navrženy a vytvořil jsem počítačový 

program v prostředí MS Visual Studio 2008, který tuto rovnici využívá pro výpočet 

nejkratších cest v dané matici reprezentující strukturu skutečné datové sítě.  

V programové aplikace jsou naprogramovány tři funkce pro řešení nejkratší cesty 

pomocí Hopfieldova modelu energetické funkce. I přesto, že jsou známy hodnoty 

parametrů, které autoři používali[8], [10], nepodařilo se mi tyto funkce zprovoznit. 

Ovšem k testování parametrů, což je poslední část mé práce zcela postačila funkce 

„Kamoun“[7]. 

V pramenech Kamoun, Mahmed[7] je uvedeno, že vstupní matice může být osazena 

kladným celými čísly, ale ze simulací vyplynulo, že když překročí interval <0,1> není 

možné najít žádné řešení. Taktéž uvedené parametry pro nastavení energetické funkce 

fungují, ale jak jsem uvedl v grafech, je možné u menších neuronových sítí, zhruba do 5 
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uzlů, použít větší rozptyl parametrů, aniž by to ovlivnilo správné vyhledání nejkratší 

cesty. A tímto jsem se dostal k závěru, kde v grafech (Graf č. 1 - 3) prezentuji vlivy 

změn parametrů dané energetické funkce na optimální výpočet. Globálně z daných 

simulací vyplývá, že pokud se budou hodnoty parametrů zvyšovat do řádů tisíců, bude 

výpočet rychlejší s menším počtem iterací, ale zase se nepřesní výpočet. Na druhou 

stranu budeme-li hodnoty parametrů snižovat do řádově desítkových hodnot, neúměrně 

poroste počet iterací, ale výsledky také nebudou přesné. A proto musíme zvolit 

kompromisní řešení, nebo vzít v potaz určitý interval hodnot.  Poslední parametr, který 

považuji za důležitý a vypovídající je iterační krok δt. Iterační krok je hodnota, o kterou 

se násobí každá vypočtená iterace a přičítá se do výsledného řešení daného uzlu. Tento 

parametr ovlivňuje jak časovou tak energetickou závislost funkce. V tabulkách (Tabulka 

č. 4 - 6) jsem uvedl jeho vliv na dobu potřebnou k výpočtu, přesnost výpočtu pomocí 

porovnání nejkratší cesty a vypočítané cesty. Jeho nízké hodnoty zrychlí výpočet na 

úkor přesnosti a vysoké hodnoty zase zpřesní výpočet na úkor času potřebného pro 

realizaci. Proto je vhodné nastavovat jak tuto hodnotu tak hodnoty parametrů 

energetické rovnice v závislosti na velikosti sítě. 
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