
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ

ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

NÁVRH SIMULACÍ VE VÝUCE KOMUNIKAČNÍCH
SYSTÉMŮ

SIMULATION DESIGN IN COMMUNICATION SYSTEM TRAINING

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE ENDRE TAKÁCS
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE doc. Ing. VLADISLAV ŠKORPIL, CSc.
SUPERVISOR

BRNO 2012



VYSOKÉ UČENÍ

TECHNICKÉ V BRNĚ

Fakulta elektrotechniky 

a komunikačních technologií

Ústav telekomunikací

Bakalářská práce
bakalářský studijní obor

Teleinformatika

Student: Endre Takács ID: 115293

Ročník: 3 Akademický rok: 2011/2012

NÁZEV TÉMATU:

Návrh simulací ve výuce komunikačních systémů

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

Analyzujte problematiku moderních komunikačních systémů se zaměřením na konvergované sítě a

jejich prvky. Výsledky analýzy využijte pro simulaci pomocí programu MATLAB. Věnujte se primárně

simulaci činnosti síťového prvku, ale navrhněte různé další možnosti využití MATLABu ve výuce

komunikačních systémů. Zvýšenou pozornost věnujte využití neuronových sítí v telekomunikacích. V

programu MATLAB vytvořte návrh počítačových cvičení zaměřených na telekomunikační služby a

komunikační systémy obecně.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

[1] MAŘÍK, V. Umělá inteligence I, II, III, IV. Academia, Praha 1993, 1997, 2001, 2003.

[2] BLUNÁR, K., DIVIŠ, Z. Telekomunikační sítě. VŠB-TU, Ostrava 2003.

[3] PUŽMANOVÁ, R. PUŽMANOVÁ, R. Moderní komunikační sítě A-Z. Computer Press, Brno 2007

Termín zadání: 6.2.2012 Termín odevzdání: 31.5.2012

Vedoucí práce: doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc.

Konzultanti bakalářské práce:

prof. Ing. Kamil Vrba, CSc.

Předseda oborové rady

UPOZORNĚNÍ:

Autor bakalářské práce nesmí při vytváření bakalářské práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí
zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků
porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních
důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.



 

ABSTRAKT 

Cieľom práce bolo analyzovať probelmatiku moderných komunikačných systémov 
so zameraním na konvergované siete a ich prvky a navrhnúť laboratórnu úlohu.  

Teoretická časť práce je rozsiahla. Zaoberá so sieťovou architektúrou OSI, ktorá 

tvorí základ moderných komunikačných sietí. Popisuje aj aktívne sieťové prvky ich 
charakteristiky, výhody a nevýhody. Teoretická časť venuje kapitolu aj k neurónovým 
sieťam, ktorá  popíše základný umelý neurón a siete, ktoré môžu byť využité pre riadenie 
sieťového prvku.Tieto siete sú Hopfieldová sieť a Kohonenová sieť.  

Praktická časť sa zaoberá  s navrhnutím laboratórnej úlohy do vyučovania, ktorá je 
zameraná na Hopfieldovu sieť a fungovanie klasifikátoru prepínača. Úloha je vytvorená 
v Matlabe. 

KLÚČOVÉ SLOVÁ 

Sieťová architektúra OSI, Služba, Sieťový prvok, Charakteristika, Neuronová sieť, 
Umelý neurón, Hopfieldova sieť, Kohonenová sieť, Prepínač, Klasifikátor, Matlab, 
Simulink  

ABSTRACT 

The aim of this work was to analyze the problematics of modern communication 

systems focusing on the converged network and their elements and to propose a 

laboratory work. 

The theoretical part of the work is extensive. It deals with the network architecture 

OSI, which forms the basic of modern communication networks. It describes also the 

active network elements and their characteristics, advantages and disadvantages. The 

theoretical part deals in a chapter with the neuron networks, which describes the basic 

artificial neuron of a network, which can be used for the controlling of network 

elements. These networks are Hopfield network and Kohonen network.  

The practical part deals with the proposing of the laboratory work into the 

education, which is focused on the Hopfield network and the functioning of classifier 

switches. The work is made in Matlab. 

KEYWORDS 

OSI architecture, Service, Network media, Characteristic, Neural network, Artifical 

neural network, Hopfield neural network, Kohonen neural network, Switch, 

Clasificator, Matlab, Simulink 
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ÚVOD 

 

Komunikačné siete historicky vznikali oddelene. Hlasové siete pracovali s inými 
technológiami a štandardmi ako siete dátové či siete, ktorých primárnou úlohou bol 
prenos obrazu. V súčasnosti čoraz viac sietí konverguje do jednotnej multifunkčnej 
siete. A práve tento popis zmeny viacerých typov sietí s rôznymi charakteristikami 
a poskytovanými službami predstavuje vznik konvergovanej siete. Komunikačné 
médium konvergovanej siete zvláda súčasne prenos dát, hlasu aj videa. 
 Konvergované siete sú využívané hlavne pre videokonferenčné aplikácie, pre 
rôzne multimediálne služby, alebo pre rýchle rozvíjajúce VoIP telefónov, kde hovor už 
nie je určené s pevnou cestou medzi jednotlivými účastníkmi, ale je rozdelená do 
paketov. Pakety môžu byť doručené medzi účastníkmi v danej sieti rôznymi cestami 
a potom u koncového užívateľa sa skladajú do výsledného dátového toku. V súčasnosti 
vývojári  u týchto službách sa snažia o efektívny a bezchybný prenos, aby užívatelia 

mohli užiť aplikácie poskytujúce konvergovaných služieb čo najlepšími výsledkami 
a kladnými emóciami. Služby sú citlivé na oneskorenie, chybovosť, priepustnosť a 

strata paketov,  požiadavky na ne nazývame parametrami kvality služby. Tieto úlohy 
zaberajú najviac času a sú predmetom dnešného výskumu. 

  Kvôli veľkému nárastu služieb v moderných telekomunikačných systémoch sú 
vyššie nároky aj  na prvky pracujúce v týchto sieťach. Aktívne sieťové prvky musia 

poskytnúť nielen správne smerovanie, dostatočnú šírku pásma, ale aj zaistiť požadované 
parametre spojenia kvality služieb.  
 

 Témy  bakalárskej práce:  
 

· obecné načtrnutie jednotlivých komunikačných služieb a na ktorej vrstve sa 

používaju v OSI/ISO modeloch. 

· popis jednotlivých aktívnych sieťových prvkov, ich výhody a nevýhody.  
· krátky popis neurónových sietí, ktoré sú použité na zhotovenie praktickej časti 

bakalárskej práce.  
· praktická časť bude venovaná prepínaču a jeho  fungovaniu podľa navrhnutej 

Matlab simulácie, potom budú urobené laboratórne úlohy. 
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1 SLUŽBY MODERNÝCH 
KOMUNIKAČNÝCH  SYSTÉMOV 

1.1 Konvergencia siete 

Stále rastúce požiadavky na prenos informácií viedlo k tomu aby umožnili komunikáciu 
medzi koncovými systémami, ktoré pracujú na rôznych typoch sietí, napr. POTS, ATM, 
LAN, VPN, CSM, ISDN, TCP atď. Riešením je konvergencie existujúcich sietí, kde sú 
povedené vlastné technológie jednotlivých sietí a sú vybrané bloky ktoré prispôsobujú 
fungovanie pre bezproblémovú spoluprácu. Konvergenciou prenášame po jednej sieti 
hlas, video , rôzne data, a prepájame rôzne siete ako napr.: mobilné, drátové, 
telekomunikačné atď. 

1.2 Sieťová architektúra 

Sieťová architektúra predstavuje štruktúru riadenia komunikácie v systémoch , t.j. súhrn 
riadiacich činností umožňujúcich výmenu dát medzi komunikujúcimi systémami  

splňajúcimi určité výkonnostné požiadavky  v požadovaných hraniciach. Komunikácia 
a jeho riadenie je príliš zložitý problém pribúdajúci z celého radu ďalších problémov a 
úloh. Preto sa pristúpilo k rozdeleniu tohoto problému do ďalsích problémových skupín. 

Princípom je rozdeliť jeden problém koncovej komunikácie do niekoľkých 
jednoducho pochopiteľných ďalších úloh, ktoré sa jednoduchšie vykonávajú a izolujú. 

Rozdelenie celej problematiky riadenia komunikácie do viacerých častí označených ako 
vrstvy, umožnuje v každej vrstve previesť príslušnú kontrolu správy, ktorá sa predáva 
medzi vrstvami a zrealizovať úlohy, za ktoré je zodpovedná vrstva. [1] 

Každá vrstva sieťovej architektúry je definovaná službou, ktorá je schopná 
poskytovať susednej vyššej vrstve funkcie, ktoré vykonáva v rámci protokolu. 
Rozčlenenie komunikácie do vrstiev prináša viac výhod, z ktorých najpodstatnejšia je 

možnosť ľahkej výmeny protokolov v rámci jednej vrstvy bez zmeny v ostatných 
vrstvách. [1] 

Podmnožinami riadiacich činností sú funkcie, ktoré sa vykonávajú v jednotlivých 
vrstvách a ktoré sú charakterizované spoločným cieľom, účelom a účinkom. Funkcie tak 

predstavujú vecné a obsahové členenie riadenia komunikácie v sieťach a sú závislé na 
použití konfigurácie siete. [1] 

Riadenie komunikácie slúži k spolupráci dvoch alebo viacerých komunikujúcich 
prvkov a vyžaduje koordinované vykonávanie príslušných činností vo všetkých 
zúčastnených systémoch medzi rovnomernými vrstvami, ktoré sa riadia protokolmi. 
Protokoly predstavujú formálnu stránku riadenia komunikácie, pomáhajú realizovať 
príslušné komunikačné funkcie. Protokoly tvoria súhrn pravidiel formátu a procedúr 
určujúcich výmenu údajov medzi dvoma komunikujúcimi vrstvami. [1] 
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1.3 Vrstvový referenčný model  

Referenčný model OSI je sedemvrtstvový, viď. obrázek 1.1. Každá vrstva je zložená zo 

siedmych vrstiev architektúry, vykonáva skupinu jasne definovaných funkcií 
potrebných pre komunikáciu s iným systémom. Pre svoju činnosť využíva služby svoje 

aj susedné z hierarchie nižšej vrstvy (keď taká existuje). Svoje vlastné služby tak 
poskytuje susednej vyššej vrstve. 

 
       Obr. 1.1 Referenčný model OSI 

1.4 Služby 

Každá vrstva s výnimkou aplikačnej je poskytovateľom určitých služieb, nazývaná 
vrstvová, dosiahnuteľná vyššej vrstve, ktorá je vtedy ich užívateľom. Poskytovanie 

služieb sa deje prostredníctvom prístupového bodu služby. Služby medzi susednými 
vrstvami sa vyjadrujú formou primitívnych špecifických funkcií  (žiadosť, oznámenie, 
odpoveď, potvrdenie, ktoré sa majú vykonať) a riadiacimi parametrami. 

Každá vrstva (okrem najnižšej) používa služby len susednej nižšej vrstvy, takže 
vrstva pozná len svoje susedné vrstvy. Klasifikácie nielen vrstvových služieb, ale aj 

služieb v dátovej komunikácii vyzerajú nasledovne: [2] 

- Povinné služby (musia sa poskytovať) 
- Služby voliteľné poskytujúcim (môžu ale nemusia byť poskytované) 
- Služby voliteľné užívateľom (sú poskytované len na žiadosť) 

1.5 Popis služieb na jednotlivých vrstvách 

Referenčný model OSI nemôžeme zameniť s architektúrou OSI. Tá je skutočnou 
protokolovou architektúrou s konkrétnym riešením jednotlivých vrstiev. Nasledujúci 
popis služieb vrstiev referenčného modelu je platný obecne pre všetky protokolové 

sieťové architektúry, ktoré však nemajú všetkých sedem vtrstiev modelu presne podľa 
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jeho normalizovanej štruktúry, ani nemusia poskytovať všetky uvedené služby. [1] 

1.5.1 Aplikačná vrstva 

Účelom aplikačnej vrstvy je poskytnúť aplikačným funkciám prístup 
ku komunikačnému systému a tým umožniť ich vzájomnú spoluprácu. Medzi služby 
poskytované aplikačnou vrstvou patrí prenos správ, identifikácia komunikujúcich 
parametrov, zistenie stupňa okamžitej pripravenosti komunikujúceho partnera, 
stanovenie poverenia pre komunikáciu, dohoda o mechanizmoch ochrany správ, 
overenie priepustnosti komunikujúcich partnerov, určenie priemernosti prostriedkov, 

určenie spôsobu priradenia taríf a prijateľnej kvality poskytovaných služieb, 

synchronizáciu spolupracujúcich aplikácií, výber spôsobu dialógu, postupu jeho 

naviazania a ukončenia, dohodu o zodpovednosti za opravy chýb a postupoch riadenia 
integrity dát, dohodu o obmedzeniach týkajúcich sa zo syntaxe správy. [1] [2] 

K zabezpečeniu služieb aplikačnej vrstvy sú potrebné funkcie, ktoré sú zahrnuté 
v nižších vrtsvách a poskytované formou patriacich len do aplikačnej vrstvy. Na rozdiel 

od ostatných vrstiev môžu funkcie v aplikačnej vrstve vykonať nielen programy  a 
technické prostriedky ale aj ľudia. [1] 

1.5.2 Prezentačná vrstva 

Prezentačná vrstva zaisťuje transparentný prenos správ medzi koncovými užívaťeľmi a 
zaoberá sa len štruktúrou správ a nie ich významom (šematikou), ktorý je poznaný len v 

aplikačnej vrstve. Cieľom je, aby prenášané správy boli pre aplikácie prezentované 
jednotným spôsobom bez ohľadu na svoju rôznorodosť. [1] 

Prezentačná vrstva poskytuje aplikačnej vrstve nezávislosť na použitý syntax 
prostredníctvom služieb transoformácie syntaxov (prevod kódov a abeced, modifikácia 
grafického usporiadania dát, adaptácia operácií s dátovými štruktúrami) a ich výberom. 
Transformácia syntaxov sa vykonáva vo vnútri otvorených systémov, tak, že ostatné 
otvorené systémy to nevidia a preto nemá žiadny vplyv na normalizáciu prezentačných 
protokolov. Prenosová syntaxa, ktorá sa má v nejakom prezentačnom spojení používať, 
je vopred dohodnutá medzi korešpondujúcimi prezentačnými entitami. [1] [2] 

1.5.3 Relačná vrstva 

Zmyslom relačnej vrstvy je organizovať a synchronyzovať dialóg medzi 

spolupracujúcimi prezentačnými entitami a riadiť výmenu dát medzi nimi. Prezentačná 
entita môže byť  súčasne pripojená k viacerým relačným vrstvám. [2] 

Relačná vrstva poskytuje služby na vytvorenie a zavretie relačného spojenia, 
normálny a náhlivý prenos správ, zdržaný prenos správ (časť správ prenášané relačným 
spojením sa uvolňuje pre adresáta až na pokyn odosielateľa), riadenie interakcií 
(jednosmerné, obojsmerné striedavé a obojsmerné súčasné), synchronizácie relačného 
spojenia (definovanie a identifikácia synchronizačných bodov a obnovenie konkrétneho 

relačného spojenia v definovanom stave) a oznamovanie výnimočných stavov 
prezentačnej vrstve (nezahrnutých do pôsobnosti iných služieb, napr. o neopraviteľných 
poruchách spojenia). [1]  [2] 
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1.5.4 Transportná vrstva 

Transportná vrstva poskytuje transparentný, spoľahlivý a cenovo dostupný prenos 
s požadovanou kvalitou a optimalizuje najrôznejšie sieťové služby. Je postavená medzi 
užívateľom a sieťou a jej služby sú poskytované vyšším vrstvám, ktoré nezávisia na 
vlastnej sieťovej implementácii. Vyrovnávajú sa tak odlišné výsledné vlastnosti 

prenosových sietí,  ktoré vykonáva koncové zariadenie. [1] 

 

Transportná vrstva sa nestará o smerovanie, ale poskytuje relačnej vrstve: [2] 

-transportnú službu bez spojenia – len prenos blokov (protokol UDP 

v prípade TCP/IP); 
-transportná služba so spojením – naviazanie , udržovanie a zatvorenie 

transportného spojenia (protokol TCP). 

 

Transportná služba so spojením sa skladá z troch fáz: [1]  [2] 

· -nadviazanie spojenia: získanie sieťového spojenia, ktoré najlepšie vyhovuje 
požiadavkám príslušnej relačnej entity z hľadiska ceny a kvality služieb, 
rozhodnutím o potrebe či vhodnosti multiplexovania alebo rozvetvenia s cieľom 
optimálneho využitia sieťových spojov, určenie optimálnej diaľky transportných 
DPU, výberom funkcií potrebných vo fáze prechodu do fáze prenosu dát, 
zobrazenie transportných dát do sieťových, vykonanie identifikácie rôznych 
transportných spojov medzi rovnakými dvoma transportnými SAP. 

· -vo fáze prenosu dát: usporiadanie poradia dátových jednotiek, zablokovanie, 

reťazenie, segmentácia, multiplexovanie alebo rozvetvenie, riadenie toku, 

detekcia chýb, oprava chýb, náhly prenos dát, vymedzenie transportných SDU, 
identifikácia transportných spojov. 

· vo fáze ukončenia spojenia: oznámenie dôvodu ukončenia, identifikácia 
príslušného transportného spojenia. 

Kvalita služieb poskytovaná na transportných spojoch závisí na triede služieb, 
ktoré požadujú relačné entity v priebehu vytvárania transporntých spojov. Tieto triedy 
sú charakterizované kombináciami hodnôt parametrov, ako napr. priepustnosť, doba 

prenosu, zbytková chybovosť a pod. Vybraná kvalita služieb je dodržiavaná v priebehu 

celej doby trvania príslušného transportného spojenia. 

1.5.5 Sieťová vrstva 

Účelom sieťovej vrstvy je poskytnúť sieťové spojenie otvoreným systémom, ktoré chcú 
spolu komunikovať a pritom spolu nemusia priamo susediť. Na základe sieťového 
(logického) adresovania je sieťová vrstva zodpovedná za vlastnú komunikáciu 
v komplexnej sieti, smerovanie (výber vhodnej cesty v sieti) a prenos dátových 
jednotiek označovaných ako pakety (datagramy) od zdroja k cieľu. Poskytuje tak 
transportnej vrtsve nezávislosť na smerovanie, vytvorenie a využívanie príslušných 
sieťových spojov. [1]  

Základnou službou, ktorú poskytuje sieťová vrstva, je transparentný prenos dát 
medzi transportnými entitami. Medzi ostatné služby patria dohodnutie kavality služby, 



 6 

sieťové adresovanie, zahájenie, vytvorenie a zavrenie spojenia, identifikácia koncových 
bodov sieťových spojení, obyčajný a náhly prenos, oznamovanie vzniknutých chýb 
(nemusí nutne viesť k zrušeniu príslušného sieťového spojenia), usporadanie poradia 

prenášaných fragmentov v paketoch, riadenie dátového toku, uvedenie sieťových spojov 
do pôvodného stavu a príjem potvrdenia. [1] [2] 

Sieťová služba môže byť so spojením (spolahlivá) alebo bez spojenia 
(nespolahlivá, datagramová). Datagramová sa používa v Internete: Datagramy sa 

posielajú nezávisle na sebe, nie je pre ňu vytvoriť, udržiavať a ukončiť spojenie a 

smerovače sa tak nezaťažujú sledovaním stavu prenosu správ na sieťovej vrstve. [2] 

1.5.6 Spojová vrstva 

Spojová vrtstva musí umožniť zahájenie, udržiavanie, vytvorenie spojenia, rozvetvenie 

dátových spojov, formátovanie rámcov, identifikáciu koncových bodov spojenia, 
zaraďovanie prenášaných rámcov, oznamovanie neopraviteľných chýb sieťovej vrstve, 
detekciu a opravu chýb, riadenie toku, identifikáciu a výmenu parametrov a dodržavanie 

hodnôt výkonnosti spojových služieb. Spojová vrstva umožnuje sieťovej vrstve riadiť 
prepojenie dátových okruhov vo fyzickej vrstve. Spojová vrstva poskytuje jeden alebo 
niekoľko spojov medzi dvoma sieťovými entitami so sídlom  v susedných okruhoch 

systémov. Spojenie sa vytvorí vždy dynamicky. [2] 

1.5.7 Fyzická vrstva 

Najnižšia vrstva a jediná, ktorá podporuje fyzickú komunikáciu dát medzi systémami. 
Jej účelom je aktivácia, udržiavanie v aktívnom stave a deaktivácia fyzických spojení 
určených pre prenos bitov alebo značiek. Fyzické spojenia môžu byť vytvorené vo 
forme prepojených dátových okruhov s využívaním sprostredkovaných funkcií vo 

fyzickej vrstve. [1] [2] 

Fyzická vrstva poskytuje služby zahájenia a ukončenia fyzických spojov, 
vytvorenie dátových jednotiek, identifikáciu dátových okruhov, zoraďovanie bitov 
alebo skupiny bitov (značiek, oktetov), oznamovanie poruchových stavov spojovej 

vrstvy  a dodržiavanie hodnôt výkonnostných veličín fyzickej vrstvy. Ďalej poskytuje 
identifikátory, ktoré jednoznačne určujú príslušné dátové okruhy medzi dvoma 
susednými otvorenými systémami. Prenosové bity odovzdáva v takom poradí, v akom 

do vrstvy vstúpili. Oznamuje spojovej vrstve poruchové stavy detekované na fyzickej 
vrstve. Kvalita služieb fyzického spojenia je odvodená z dátového okruhu, ktorý sa 

práve používa. Kvalita môže byť charakterizovaná pomocou chybovosti (napr. 

skreslenie, strata, duplicita dát), služobnej pohotovosti, prenosovými rýchlosťami a 

dobou prenosu. [1] [2] 

1.6 Kvalita služby, QoS 

Kvality služby (angl. quality of service, skr. QoS) sú v oblasti počítačových sietí a 
telekomunikačných sietí s prepájaním paketov mechanizmy na riadenie rezervovania 

zdrojov (kde nie je dosiahnutá kvalita služby).[11] 

Pri prenose informácii komunikačným systémom je dôležité poznať parametre 
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daného kanála, resp. prenosovej cesty, pretože pre daný typ prenosu sa prideľuje 
vyhradená priorita a veľkosť pásma. Okrem tejto možnosti prideľovania QoS však 
existujú i komplexnejšie metódy, mnohé vychádzajú z podobnej filozofie. Medzi hlavné 
radíme: [10] [1] 

· Integrované služby – na žiadosť aplikácie podľa dostupnosti sieťových 
prostriedkov sú tieto rezervované, prípadne je žiadosť zamietnutá. 

· Diferencované služby – model pracuje s agregovanými tokmi, ktoré združujú 
jednotlivé dátové toky s podobnými nárokmi na QoS, Pakety sú združované do 
tried pomocou označovania paketov na okraji siete a každá trieda je v jednotlivých 
uzloch vo vnútri siete spracovaná zvlášť, tzv. Per Hop Behaviour (PHB). 

· Prepínanie paketov podľa návestí (Multi-Protocol Label Switching) - umožňuje 
predchádzať zahlteniu siete optimálnym rozložením záťaže, čím prispieva k 
efektívnejšiemu využívaniu prenosových médií. MPLS je zavádzaná práve kvôli 
zvýšeniu optimalizácie IP sietí a dosiahnutiu požadovaných hodnôt parametrov 
oneskorenia, zvýšenie priepustnosti, zníženie stratovosti paketov a vo všeobecnosti 
zvýšenia výkonnosti siete s čo najvyššou spoľahlivosťou. 

· Ohraničené smerovanie & riadenie prevádzky (Constraint-Based Routing & Traffic 

Engineering) – je časťou MPLS. Ohraničené smerovanie odkazuje na proces 
prideľovania kanálov pre jednotlivé toky dát, aby bolo zabezpečené riadenie 

prevádzky, ktoré bolo definované pre niekoľko ohraničených ciest. 

Sieť alebo protokol, ktorý podporuje QoS sa môžu dohodnúť na prevádzkovej 
spolupráci s aplikačným softwarom a rezervovať tak kapacitu v sieťových uzloch, 
napríklad počas fázy výstavby spojenia. Počas fázy môže monitorovať úroveň 
dosiahnutého výkonu, napríklad dátovú rýchlosť a meškanie a dynamicky kontrolovať 
plánovanie priorít v sieťových uzloch. Vyhradené kapacity môže potom uvoľňovať 
počas fázy rozpadu spojenia. 

1.6.1 Problémy 

Technické faktory linky zahrňujú spoľahlivosť, škálovateľnosť, účinnosť, 
udržateľnosť, stupeň služby (GoS) atď. Pri prenose paketu môžu nastať rôzne problémy 
smerom od odosielateľa k príjemcovi:Pri prenose paketu môže nastať veľa príčin 
problémov smerom od odosielateľa k príjemcovi: [10] [1] 

· Zahodené pakety – Smerovače môžu zahodiť niektoré pakety ak prídu v okamihu, 
keď majú plný buffer. Prijímacia aplikácia môže požiadať o opakovaný prenos tejto 
informácie, čo môže zapríčiniť závažné meškanie v celom prenose. 

· Oneskorenie – Prenos paketov do cieľa môže trvať dlhú dobu, pretože môžu byť 
zastavené v dlhých frontoch, alebo môžu byť prenášané cez menej priamu cestu, 
aby predišli preťaženiu. 

· Kolísanie oneskorenia (Jitter) –Oneskorenie paketov vplýva na pozície paketov v 
čakacích radoch smerovačov na ceste medzi zdrojom a cieľom a táto pozícia sa líši 
nepredvídateľne. Táto zmena v oneskorení dokáže vážne ovplyvniť kvalitu 
postupného sťahovania audia alebo videa. 

· Neusporiadané dodanie – Pri smerovaní internetom pakety často dorazia v inom 

poradí ako boli vyslané. Tento problém vyžaduje dodatočné protokoly zodpovedné 
za usporiadanie paketov na izochrónny stav hneď, ako dosiahnu svoj cieľ. Toto je 
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hlavne dôležité pre video a VoIP toky, kde je ich kvalita výrazne ovplyvnená ako 
latenciou, tak nedostatkom izochronicity. 

· Chyba – Niekedy sú pakety nesprávne, skombinované dohromady alebo 
poškodené. Prijímač dokáže túto chybu zistiť a následne požiada o opakovaný 
prenos. 

1.6.2 Protokoly poskytujúce QoS [11] 

- TOS (Typ služby) pole v IP záhlaví 

- IP diferencované služby DiffServ 

- IP integrované služby IntServ 

- RSVP – Resorce reservation protocol 

- MPLS – MultiProtocol Label Switching poskytuje 8 tried QoS 

- RSVP-TE 

- Frame Relay 

- X.25 

- Niektoré ADSL modemy 

- ATM – Asynchronous Transfer Mode 

- IEEE 802.1p 

- IEEE 802.1Q 

- IEEE 802.11e 

- IEEE 802.11p 

- HomePNA – domáce siete cez koaxiálne a telefónne drôty 
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2 PREPOJOVANIE SIETE, SIEŤOVÉ 
PRVKY 

Prostriedky prepojovania siete sa líšia podľa vrstvy architektúry, a podľa komunikácie 

medzi dvoma sieťovými segmentami. V zásade je možno prepojovať segmenty sietí na 

nasledujúcich vrstvách vid. Obrázok 2.1. [1] 

· fyzická vrstva – opakovače, rozbočovače, koncentrátory či distribútory, 
· spojová vrstva – mosty a prepínače, 
· sieťová vrstva – smerovače, 
· aplikačná vrstva – brány. 

 
Obr. 2.1 Sieťové prvky a ich použiteľnosť v OSI architektúre 

2.1 Opakovače 

Opakovače sú zariadenia, ktoré pracujú výhradne na najnižšej vrstve sieťovej 
architektúry, na fyzickej vrstve (vid, obr 2.1). Medzi ich základné charakteristiky patria: 
[3] [2] 

· regenerujú signál z jedného segmentu do druhého (nielen signál opakujú ale aj 
zosilňujú), 

· neprevedú žiadne rozhodnutie na základe obdržaného signálu (nerozoznávajú 
vysielanie na všeobecnú adresu a pod.), neprevedú kontrolu chýb (táto funkcia sa 
prevedie na vyšších vrstvách architektúry), nepoužívajú vyrovnávaciu pamäť, 

· nepodporujú komunikáciu v režime plného duplexu, 
· majú obmedzenú ,,inteligenciu“, alebo ich porozumenie je obmedzené fyzickou 

vrstvou 

· pracujú len v prostredí lokálných sietí (rovnakého charakteru), kde predlužujú 
povolenú diaľku LAN segmentov alebo umožnujú zvýšiť počet pripojených 
staníc, 

· zvyšujú oneskorenie v sieti a preto sa na ne vzťahujú obmedzenia v návrhu siete. 
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Obr. 2.2 IP04 LAN opakovač 

2.2 Mosty 

Mosty sa na začiatku orientovali na priame prepojovanie lokálnych sietí potom sa 

normalizovala aj ich možná podpora prepojovania lokálnych sietí na diaľku, 

prostredníctvom prenosového média iného typu. [1] 

Medzi ich základné charakteristiky patria: 

- prepínajú a filtrujú rámce 

- rozhodujú sa na základe fyzických adries príchodzích rámcov a svojich 
adresačných tabuliek 

- vykonávajú kontrolu rámcov z hľadiska chýb a špecifické riadenie toku, 
- vykonávajú úlohy vyplývajúce z príslušných metód prístupu 

- podporujú multiprotokolové prostredie 

 
Obr. 2.3 2.3Mbps 2-Wire Ethernet LAN Bridge (MDSL-T) 

 

Mosty umožňujú obmedzenie prevádzky sietí, alebo prepúšťajú len rámce, ktoré sú 
určené k stanciam v inej časti sieti. Kým rámce s adresou cieľovej stanice na strane 

príjmacieho protu sú udržiavané lokálne, most zadrží pred ďalším postupom v sieti. 

Táto filtrácia rámcov je prevedená automaticky u všetkých mostov, naviac je možné 

ešte konfigurovať pre filtráciu na základe informácií v rámcoch. Most prepúšta rámce 

s cieľovou a všeobecnou alebo skupinovou adresou, podobne sa chová v prípade 

neznámej individuálnej cieľovej adresy. [2] 

Mosty sú závislé  na type siete – spojovej vrstve – ktoré prepájajú. Najčastejšie ide 
o homogénny (rovnaké lokálne segmenty), heterogénne a môže byť priame prepojenie 
alebo vzdialené. 



 11 

Mosty pracujú formou ulož a pošli (store and forward), lebo musí najprv prijať celý 
rámec a potom hospracovať na základe cieľovej MAC adresy (v prípade podľa ďalších 
pravidiel). Tento režim práce mostov umožňuje kontrolovanie rámcov z hľadiska chýb 
(na základe kontrolného súčtu), a tak neprepustí chybné rámce (veľmi krátke alebo 
dlhé). [2] [3] 

2.2.1 Výhody mostov[1] 

- segmentácia siete do menších kolíznych domén 

- rozšírenie siete, ktoré dosiahli svojho fyzického limitu  
- prechod medzi sieťami s rôznymi prenosovými rýchlosťami 

- schopnosť prepojenia segmentov siete s protokolmi nepodporujúcimi 
smerovanie 

- prepojenie sieťových segmentov s rôznymi sieťovými architektúrami 
- prepojenie sietí s rôznou podvrstvovou MAC 

- zvýšená bezpečnosť v sieťach pomocou filtrácie na základe informácie 

v rámci 
- nižšia cena a malé nároky na konfigurácie mostu a správu siete 

2.2.2 Nevýhody mostov[1] 

- podpora jedinej domény pre rámce na všeobecnú adresu 

- neschopnosť fragmentácie rámcov  
- závislosť na médiu (typu lokálnej siete a metódy prístupu k médiu) 
- obmedzená schopnosť filtrácie 

2.3 Prepínače 

Prepínače môžeme definovať ako mosty s viacerými portmi. S mostami majú spoločné 
zásadné vlastnosti vyplývajúce z vrstvy protokolovej architektúry, na ktorej obidve 

zariadenia pracujú. [1] 

Podobne ako most aj prepínače sa začínajú  učiť adresu MAC pripojených staníc na 
porty, a prepojujú podobné lokálne siete nemenia rámce pri spracovaní a filtrujú na 
základe MAC. Význam a obsah rozhodovacej tabuľky je zhodný s tabuľkou ako u 

transparentných mostov. Rámce s neznámou cieľovou adresou alebo všeobecnou sa 
synchrónne skopíruje na všetky výstupné proty, s výnimkou vstupného portu rámce. [1]  

 

Obr. 2.4 Huawei S2700-26TP-SI-AC prepínač 
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Prepínače umožňujú vyhradené pripojenie, podporujú virtuálne lokálné siete. 
Ponúkajú výber režimu práce (ulož a pošli, priebežné spracovanie, s obmezením malých 
rámcov), pracujú rýchlo (tento proces sa odohráva v hardware, kým u mostov v 

software) a typicky sa nepripojujú k rozsiahlym sieťam. Uplatňujú sa hlavne u 

rovnakých lokálnych sietí, ktoré sa odlišujú maximálne rýchlosťami na jednotlivých 
portoch. [2] 

Prepínač ale nevyrieši situáciu, keď sa jedná o jediný exponovaný server, s ktorým 
všetky stanice komunikujú. Zahltenie v tomto prípade je spôsobené nedostatočným 

pamäťovým a procesným zdrojom vo forme jediného serveru. Tu pomôže len pridanie 
ďalších serverov do siete súčasne prechod od zdialenej k prepínanej sieti. 1] 

V sieti by sa malo dodržiavať pravidlo fyzickej a logickej blízkosti: [1] [2] 

· Najčastejšie používaný server by mal byť logicky aj fyzicky najbližšie 
k pracovnej skupine alebo k uživateľovi, tzn na rovnakom segmente zdialenej 

alebo prepínanej siete, nie za smerovačom 

· Sieťové prostriedky ako tlačiareň by mali byť v blízkosti pracovných skupín, a pri 
veľkom objemu dát hneď na vyhradenom segmente pripojené  prostredníctvom 
prepínača.  

Pomocou na svojich portoch (segmentované lokálne siete) prepínače umožnujú 
zoskupovať stanice (server, atď.), ba aj pripojiť na port jednu stanicu a tak vytvoriť 
súkromnú lokálnu sieť. 

2.3.1 Výhody prepínačov[1] 

- vyšší výkon a znížené meškanie v sieti 

- jednoduchšia správa a manažment siete 

- nižšie náklady (v porovnaní so smerovačmi) 

- segmentácia siete až do pridelenia šírky pásma jednej stanice 

- podpora virtuálnych sietí – segmentácia do domén (VLAN) pre všeobecne 
adresované rámce 

2.3.2 Nevýhody prepínačov[1] 

- podpora jedinej domény pre rámce určené na všeobecnú adresu (v rámci 
prepínané siete bez VLAN) 

2.4 Smerovače 

Smerovače pracujú vo vrstve sieťovej, majú oveľa väčšiu možnosť uplatniť sa ako 
ostatné komponenty. Majú svoju vnútornú inteligenciu, čo sa týka rozhodnúť „smerovať 
či nesmerovať“. V prvom rade už pracujú so sieťovými adresami, a nie s fyzickými 
adresami. Smerovače zaujíma len časť cieľovej adresy paketov, ktoré označujú 
umiestnenia zariadenia v konkrétnej sieti. V pamäti majú smerovaciu tabuľu, ktorá 

obsahuje záznamy len o dostupných sieťach vrátane podsietí a o všetkých pripojených 
staniciach. Ďalej tabuľka obsahuje aj záznamy o zodpovedajúcich portoch semrovača, 
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ktoré používa pre smerovanie paketov, diaľku danej cesty. Smerovacia tabuľka je 
založená na logickom usporiadaní siete, to znamená že pre výber cesty sa smerovače 

riadia podľa najdlhšej hodnoty prefixu súhlasujúci s cieľovou IP adresou  smerovaného 
datagramu. [1] [2] [3] 

 Základné funkcie smerovačov sú dve: 

· zaistenie (výber „najlepšej“) cesty k sieti 

· vnútorné prepínanie paketov zo vstupného portu na výstupný 

Na pakety so všeobecnou adresou reagujú smerovače tak, že implicitne blokujú 

všetky  pakety. Keď cieľová sieťová adresa ktorú nesie paket nemá odpovedajúci 
záznam v smerovacej tabuľke, tak paket nie je presmerovaný na všetky porty ako u 
mostu, ale je zničený alebo poslaný na tzv. implicitnú sieť (sieť pre neidentifikované 
adresy). [2] 

 

Obr. 2.5 DrayTek Vigor-Router 

Smerovače sú schopné previesť fragmentáciu paketov, kde prijatý paket má vyššiu 
metriku, ako je povolený MTU na výstupnom porte.  Pri fragmentácii smerovač musí 
všetky potrebné informácie zaznamenať vo všetkých fragmentoch paketu pri 

opätovnom zostavení. [2] 

Smerovače musia komunikovať medzi sebou o aktuálnych udalostiach, ako situácia 
ciest v sieti (datagramy sa môžu pohybovať cez iné cesty v sieti), musia byť schopné 
informovať zdrojovú stanicu o problémoch vznikajúcich pri posielaní datagramu. [2] 

Najdôležitejšou úlohou smerovača a smerovacích protokolov je rýchly proces 
konvergencie.  Konvergencia siete znamená, že smerovače majú rovnaké informácie o  
topologie siete a smerujú podľa aktuálného stavu. Keď nastane situácia, že vypadne 
spojenie alebo smerovač, tak sieť už nie je v stave konvergencie a tak smerovač musí  
distribuovať príslušné smerovacie informácie a aktualizovať smerovacie tabuľky o 
aktuálnom stave siete. [2] 

2.4.1 Výhody smerovačov[1] 

· segmentácia siete s cieľom zabránenia prechodu chybných paketov, paketov na 
všeobecnú adresu alebo na neznámu cieľovú adresu 

· zvýšená bezpečnosť a priechodnosť siete prostredníctvom inteligentnej filtrácie 
užívateľských paketov na základe sieťových adries a typov protokolov  
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(sieťových, transportných i aplikačných) a na základe filtrácie smerovacích 
informácií 

· zvýšená priechodnosť siete prostredníctvom inteligencie pre podporu frontových 
mechanizmov (miesto jednej vstupnej a jednej výstupnej fronty na každom porte 

smerovača je možné konfigurovať niekoľko frontov podľa priority paketov, podľa 
príslušných protokolov)  

· možnosť používať linky iba v prípade skutočnej potreby (handwidth on demand), 
využívať záložného vytáčaného spojenia  (dial on demand) 

· podpora rozkladania záťaže do paralelných ciest 

· možná náhrada chrbticovej siete výkonným smerovačom so „združenou“ 
vnútornou (chrbticovou) zbernicou (collapsed backbone) 

· podľa typu výrobcu určitá miera podpory automatickej konfigurácie smerovača, 
konfigurácia na diaľku prostredníctvom serveru. 

2.4.2 Nevýhody smerovača[1] 

- nároky na konfiguráciu 

- nároky na správu a manažment v sieti 

2.5 Brány 

Všetky spôsoby prepojenia sieťových segmentov, ktoré boli uvedené 
v predchádzajúcich častiach, predpokladali, že koncové stanice si porozumejú, tzn. že 
budú používať rovnakú protokolovú architektúru (napr.TCP/IP). Pokiaľ tak nie je a je 

potreba pripojiť medzi sebou dva rôzne „svety“ (napr. architektúry TCP/IP a SNA), 

nestačia nám k tomu svojimi schopnosťami ani smerovače. Je totiž treba preložiť všetky 
informácie prechádzajúce z jednej strany do formy zrozumiteľnej pre stranu druhú. 
Preto treba použiť bránu, v nej sa aplikujú všetky vrstvy (teda od fyzickej až po 
aplikačnú), ktoré zaistia dokonalú konverzáciu medzi oboma architektúrami. Použitie 
brán nie je vôbec bežné, pretože tieto zariadenia sú veľmi zložité a drahé. Uplatňujú sa 
len v potrebných prípadoch, typicky pri prepojovaní siete na báze hlavného počítača 
(napr. s SNA) a podnikovej siete (napr. s využitím IP). Brány so špeciálnym účelom sa 
ale ujali napr. pre riešenie bezpečnosti. [1] 

 

Obr. 2.6 Voip Gateway (RTP300) 
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3 NEURÓNOVÉ SIETE 

Neurónová sieť (NN – neural network) je sieť viacerých jednoduchých procesorov, 
navzájom bohato prepojených. Graf prepojenia sa často nazýva topologia siete 

Procesory nazývame neuróny preto, lebo veľmi jednoducho modelujú skutočné neuróny 
v CNS a ich formálne, popr. technický, návrh je veľakrát inšpirovaný vlastnosťami 
mozgu a periférného nervstva. [5] 

Táto kapitola bude zameraná a venovaná rozdeleniu a klasifikácií neurónových sietí. 

3.1 Neurón v biológii 

Jedným z hlavných podnetov k rozvoju neurónových sietí bol záujem človeka zistiť 

funkciu ľudského mozgu. Vlastnosti mozgu sa stali podkladom na vytváranie teórií pre 

umelé neurónové siete. Je to tiež dôvod k neustálemu štúdiu tejto problematiky. K 

popisu umelých neurónových sietí je teda dobré si osvojiť základy činnosti o 

biologickej štruktúre mozgu. [6] 

 
Obr. 3.1 Základy činnosti  biologickej štruktúry mozgu 

Mozog sa skladá z veľkého množstva druhov špecializovaných buniek a 

subbunečných organizmov, ktoré sú vzájomne prepojené a pri ktorých sa neustále 
vyvíja ako ich štruktúra, tak aj ich vzájomné vzťahy. Najdôležitejšie z nich sú neuróny. 

Biologický neurón sa skladá z tela čiže zo somy, z ktorého vybieha niekoľko tisíc 

výbežkov – dendritov. Dentrity tvoria vstupy neurónu a ďalej jedno vlákno – axon, 

ktorý tvorí výstup neurónu. Synapse sú jedným z najdôležitejších prvkov v stavbe 

mozgu aj v štruktúre jednotlivých neurónov. Počas života neustále vznikajú nové 

synaptické spoje. Ich počet je závislý na procese učenia organizmu. [6] 

 
Obr. 3.2 Biologický neurón 
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3.2 Umelý neurón [5] [6] 

Biologické neuróny sú príliš zložité hmotné javy a doteraz nie je známy celkový opis 
ich mechanizmu spracovania informácií. Napriek tomu je známe, že medzi náročnosťou 
práce a dokonalosťou  modelu je nepriama úmernosť. V súčasnosti používané umelé 
modely neurónu obsahujú len základné funkcie biologockej neuróny, čo však na druhej 
strane zvyšuje ich rýchlosť, efektívnosť a použiteľnosť. 

Základná funkcia neurónu spočíva v zbere elementárnych informácií z výstupu 
určitého počtu s ním spolupracujúcich neurónov, vyhodnotenia ich súhrnného stavu a 
vyhodnotenia zodpovedajúcej reakcie na výstupe.  Takto zjednodušene chápaný neurón 
opísali už v roku 1943 McCulloch a Pitts  vzťahom : [5] 

 

 (3.1) 

 kde 

n    -    počet spolupracujúcich neurónov (počet vstupov do neurónu)  

xi   -    i-ty vstupný signál neurónu snímaný zo vstupu, alebo zo   

             spolupracujúceho neurónu  

wi       -    váhy vstupných brán i-teho vstupu hrán (synaptické váhy - weights)  

f    -    funkcia prenosu signálu (aktivačná funkcia neurónu)  

a    -    výstupný signál neurónu  

q    -    potenciál neurónu 

 

 

Obr. 3.3 Matematický (McCulloch-Pittsov) model neurónu (kurzívou sú popísané analogické 
časti biologického neurónu) [6] 

Na obr. 3.1 je častejšie používaný model neurónu, kde obsahuje aj prah (bias, 

treshold) b. Ktorý je opísaný vzťahom: 

  (3.2) 
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Pre zjednodušenie ďalších vzťahov sa často volí  b = w0.x0 , kde x0 je formálny 
vstup s hodnotou 1 a veľkosť váhy w0 je potom rovná priamo hodnote prahu. Potom  
platí : 

   (3.3) 

Najbližšie k fyziológie biologického modelu je MacGregorov výpočtový model, 
ktorý sa však pre svoju zložitosť takmer nepoužíva. Medzi hlavné parametre modelu 
patrí jeho prenosová (aktivačná) funkcia. V teórii neurónových sietí sa používajú rôzne 
prenosové funkcie.  U jednoduchých modelov neurónov opisujúcich základnú funkciu 
biologického neurónu sa používajú lineárne a nelineárne aktivačné funkcie. [5] 

K najpoužívanejším patria: 

· aktivačné funkcie v tvare silných nelinearít   
· lineárne aktivačné funkcie   
· sigmoidálne aktivačné funkcie   
· aktivačné funkcie v tvare Gaussovej funkcie (radial basis) 

 

3.2.1 Príklady aktivačných funkcíí [6] 

A. Aktivačné funkcie v tvare silných nelinearít: 
 

1) skoková binárna funkcia 

  (3.4) 

 

                   Obr. 3.4 Skoková binárna funkcia [6] 

2) skoková bipolárna funkcia 

  (3.5) 

 

                      Obr. 3.5 Skoková bipolárna funkcia [6] 
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B. Lineárne aktivačné funkcie: 
 

1) lineárna funkcia 

  (3.6) 

 

                     Obr. 3.6 Identita [6] 

 

C. Radiálne bázové prenosové funkcie : 
 

1) Gaussova funkcia 

  (3.7) 

 

                      Obr. 3.7 Gaussova funkcia [6] 

 

D. Sigmoidálne prenosové funkcie : 
 

1) binárny (logický) sigmoid 

  (3.8) 

 

                     Obr. 3.8 Binárny sigmoid [6] 
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2) bipolárny sigmoid (hyperbolická tangenta) 

  (3.9) 

 

                    Obr. 3.9 Bipolárny sigmoid [6] 

3.3 Druhy topológií a sietí 

3.3.1 Podľa smeru šírenia informácie 

Umelé neurónové siete je možné rozdeľovať podľa viacerých kritérií. Existujú dva 
základné typy neurónových sietí podľa smeru šírenia informácie: 

· siete s dopredným šírením signálu (feedforward): všetky signály postupujú od 

vstupu k výstupu bez spätnej väzby  

· siete so spätnoväzbovým šírením signálu (backpropagation): na princípe spätnej 
väzby medzi neurónmi. Každý neurón je nejakou formou závislý na hodnote 
svojho výstupu z predchádzajúceho cyklu. Výstup neurónu je vedený späť na jeho 
vstup, alebo na daný predchádzajúci neurónový vstup. 

 
                   Obr. 3.10 Neurónová sieť a) doprednou, b) spätnoväzbovou štruktúrou. 

3.3.2 Podľa počtu vrstiev, topológie 

Neuróny sú z hľadiska štruktúry organizované do vrstiev, pričom vo vrstve sa 
nachádzajú neuróny ktoré majú spločné charakteristiky vo vlastnostiach. Neurónová 
sieť musí obsahovať aspoň dve vrstvy a to vstupné a výstupné. Pri viacerých vrstvách 
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už hovoríme medzi vstupnou a výstupnou vrstvou o skrytých vrstvách. Podľa vrstiev 
môžeme siete deliť na: [5] [6] 

· jednovrstvové siete: Hopfieldova sieť, Kohenenova sieť... 
· viacvrstvové siete: tvorené min. troma vrstvami 
· rekurentné siete: viacvrstvové siete so spätnoväzobnými slučkami 

· mrežová štruktúra: samo organizačné mapy. Jedno, dvoj a viac 
dimenzionálne polia 

 
                   Obr. 3.11 Model a) jednovrstvovej, b) viacvrstvovej neurónovej siete 

3.3.3 Podľa algoritmu učenia: 

Proces učenia môže prebiehať rôznymi spôsobmi: [5] [6] 

· Hebbov zákon učenia: vplyvom aktivity neurónov sa posilňuje alebo 
naopak oslabuje ich väzba 

· Zákon kompozície: váhy sa upravujú víťaznému neurónu, prípadne aj k 

jeho blízkemu okoliu, zákon „súťaženia“ 

· Asociatívne: získanie vzťahov medzi vzormi alebo skupinami vzorov 

· Učenie s učiteľom: opakovane zadávané vstupné hodnoty a k nim známe 
výstupy,algoritmus porovnáva výstup a požadovaný známy výstup. 

· Učenie bez učiteľa: sieť má schopnosť rozoznať podobné vlastnosti u 
vstupných vzorov a sústreďuje ich vo svojej štruktúre do oblastí či skupín. 

Dôjde k systematickému ukladaniu vzorkov. 
· Opakované učenie: siete opakovane predkladajú vzory. 
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3.4 Hopfieldova sieť  

 
Obr. 3.12 Usporiadenie Hopfieldovej siete 

 

Hopfieldova sieť môže slúžiť na optimalizáciu, ako klasifikátor alebo ako 
autoasociatívna pamäť.Ide o jednovrstvovú rekurrentnú sieť, ktorá ma rovnaký počet 
vstupov aj výstupov. [5]  

Každý neurón je napojený do siete svojim jedným vstupom. Výstup neurónu je 
napojený na vstupy ostatných neurónov cez váhy wij okrem vstupu seba samého. 
Vzniká uzatvorená slučka v sieti – spätnoväzebná sieť. Hopfieldova sieť obsahuje toľko 
neurónov koľko má vstupov. Ako vstup siete môžeme považovať vektor x = [x0,x1,...xN-

1] a výstup siete ako vektor y = [y1,y2,...yN-1]. Výstup je dobré brať do úvahy až ako 
posledný stav neurónov, pretože proces učenia je iteratívny. Vzhľadom nato, že neurón 
nemá prepojený svoj vstup s výstupom bude váhová hodnota wii = 0, váhy vedúce k 
ostatným neurónom sú rovnaké v oboch smeroch (matica bude diagonálna t ij = tji) [11]. 

Prahová hodnota u Hopfieldovej siete je nulová. Sieť dokáže identifikovať všetky 
inverzné vzory k naučeným vzorom. Energetická funkcia  [5] Hopfieldovej siete 

vyjadruje 

   (3.9) 

Z rovnice je zrejmé, že sieť aplikuje na vstupné hodnoty v neuróne váhový súčet a 
výsledok sa použije ako argument prenosovej funkcie. 

Signály na vstupoch siete môžu byť: [6] 

- binárne (nadobúdajú hodnoty 0 alebo 1) 
- bipolárne (nadobúdajú hodnoty -1 alebo 1) 

Nevýhodou Hopfieldovej siete je, že rastie náročnosť s počtom vstupov s tým sú 
veľké výpočetné nároky, ďalšia nevýhoda je obmezdenie v počte vzorov uchované 
v pamäti, potrebuje veľkú čím viac pamäti. [6] 

Výhodou je, že naučí sa k vzorom aj inverzné vzory. 
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3.4.1 Učenie Hopfieldovej siete 

Na uční Hopfieldovej siete je založený na Hebbbov  zákon. Princip učenia: 

1. Nastavenie synaptických váh na náhodné hodnoty 

2. Inicializácia – na vstup privedieme výstupný vzor vo forme NxN 

dimenzionálnej matici. 
3. Iterácia – Kým sieť je neustála, sieť vždy prekladá výstupný vzor 
4. Skok na bod 2. 

 

Matica sa pripočíta k celkovej matici váh:  

  (3.10)   

Proces učenia sa dá matematicky vyjadriť nasledovne:  

      pre   

                      pre  (3.11) 

Nastavenie počiatočného stavu: 

      (3.12) 

Matematický popis opakovania,kým je neustálý: 

    (3.13) 

Postup sa opakuje pokiaľ neplatí: 

    (3.14) 

3.5 Kohonenové mapy  

Kohonenove siete patria medzi samoorganizačné siete, nepotrebujú k učeniu 
učiteľa. Biologické systémy majú podobný tvar hlavne vo svojej percepčnej časti - oku. 

Rozšírenie konkurenčného učenia spočíva v tom, že sa pripúšťa princíp viacerých 
víťazov. Ďalej výstup z takejto siete je geometricky usporiadaný do nejakého útvaru 
napr. vedľa seba, obdlžníka, a teda existuje možnosť určenia suseda. Túto vrstvu 
nazývame Kohonenovou vrstvou. [5] [7] 
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Obr. 3.13 Kohonenove mapy 

 

Súčasne sa samotné zhlukovanie organizuje takým spôsobom, že susedné neuróny 
resp. synaptické váhy, ktoré k nim smerujú, majú podobné hodnoty a tie, ktoré sú ďalej 
od seba, majú viac rozdielne hodnoty. Príčinou toho celého je zavedenie tzv. susednej 
funkcie: [8] 

  (3.15) 

h(t) - je adaptačná výška, 

dj  - je vzdialenosť medzi neurónmi v Kohonenovej vrstve a samotné, 

r(t) - predstavuje polomer priestorového susedstva v iterácii t.  
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4 PRAKTICKÁ ČASŤ NAVRHOVANIE 

LABORATÓRNYCH ÚLOH 

4.1 Matlab 

Počas vyhotovenia praktickej časti bol používaný sofwarový program Matlab. Spolu 

s možnosťami simulačného programu je veľmi výkonný nástroj pre riešenie 
neurónových sietí.  S pomocou Neural Network Toolbox, ktoré je integrované 
prostredie v Matlabe je možnosť vytvoriť vlastnú neurónovú sieť a aplikovať rôzne 
kombinácie funkcií. Obsahuje aj preddefinované modely neuronových sietí, ale tie sú 
iba na demonštračné úlohy, pre ľahšie porozumenie fungovania jednotlivých  sietí. 

Toolbox sa skladá z niekoľko graficky podporovaných nástrojov: [12] 

· nntool – v tomto nástroji je ľahko exportovať a importovať dáta pre umelé 
neurónové siete a vytvoriť predefinované neuronové siete. 

· nntraintool – nástroj pre trénovanie siete a vhodnotenie trénovania 

· nprtool – rozpoznávanie vrstvy  siete 

· view – zobrazuje nahvrhnutú sieť, ako blokový diagram 

Všetky funkcie daných nástrojov a stručný opis neurónových sietí sú napísané aj 
v Help príručke programu Matlab, ktorý môžeme aktivovať príkazom help. 

4.2 Model sieťového prvku  

Táto podkapitola je venované vytvoreniu laboratórnej úlohy do výuky. V úlohe je 
simulovaný v prostredníctvom Matlab teoretický model klasifikátoru prepínača s QoS. 

Za tento model môžeme považovať prvok, ktorý má za cieľ riešiť klasifikáciu 
prichádzajúcich rámcov pomocou prioritného vektora z čoho je vypočítaný 
konfiguračný vektor, s ktorým  bude spínač pracovať v sieti. [1] [2] [9] 

 

 

Obr. 4.1 Použitý model 
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Vstupné porty sú označenie pre vstup. Každý vstup bude mať frontu typu FIFO 
(First In First Out).To znamená,že pakety budú riadené v poradiach, ako vstupovali do 

fronty takže najstarší bude poslaný ďalej. Každý paket dostane atribútum P, ktorý 

označuje prioritu daného paketu. Klasifikátor bude spracovávať dáta pomocou 
neurónovej siete. Pre neurónovú sieť vstup bude vektor priorít z frontu vstupných 
pamätí.Výstup neurónovej siete, ako vektor už bude prezentovať spojovacie pole, podľa 
ktorého prepínač môže pracovať. [1] [2] [9] 

4.2.1 Shcéma zapojenia v Simulinku 

Pre správne generovanie dát boli vybrané nasledujúce bloky v simulinku pre 

zhotovenie navrhnutého modelu. [12] 

 
Tab. 1 Použité bloky v Matlab/Simulink 
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Hlavný model, ktorý je znázornený na obrázku 4.2 obsahuje tri subsystémy. 
Subsystémy majú za účel nahradiť vstupné porty prepínača, z ktoých je získaný 
potrebný vstupný vektor pre klasifikátor. 

 

Obr. 4.2 Hlavný model v Matlab/Simulink 

 

 

 

Obr. 4.3 Subsystém pod blokom Vstupný port 1 

Vo vnútri vstupných portov vid. Obrázok 4.3 rámce sú generované pomocou 
časového generátoru entit. Blok je určený pre vytváranie entít (subjektov) využívajúcich 
medzigeneračné časy, ktoré spĺňajú kritériá, ktoré si určíme my sami. Medzigeneračná 
doba je časový interval medzi dvoma po sebe nasledujúcimi entitami generácie udalostí. 
Je možné si vybrať ako bude blok reagovať, keď je generovaná entita, ktorá na 
vstupnom porte nie je akceptovaná. 

· nastavená odpoveď pri blokovaní „Error“ simulácia je zastavená s chybovým 
hlásením 

· nastavená odpoveď pri blokovaní „Pause generation“ ako, blok podrží generované 
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entity a dočasne preruší ďalšie generovanie entít. V tomto modeli je to pre nás 
najvýhodnejšie z toho hľadiska, aby nedochádzalo k prerušovaniu simulácie. 
 

Po nej sa náchádza prepínací blok, ktorý podľa kritéra Round Robin prepne medzi 
nasledujúcimi cestami za ním. Ostatné kritéra sú dostupné v Help príručke. 

Round Robin pre nás je najvýhodnejšia. Prvá prichádzajúca entita bude prepnutá na 
výstup OUT1. Ďalšia na OUT2, následovne každá prichádzajúca entita bude prepnutá 
na nasledujúci výstup. Keď sa pominú výstupy, vráti sa na prvý port. Tento cyklus sa 
opakuje, kým prichádzajú entity. 

Na jednotlivých cestách je pridelený atribútum entity - priorita. Sú štyri cesty, 
takže budeme mať štyri priority. S novou vlastnosťou entity sú potom uložené vo FIFO 
frontách odkiaľ prechádzajú do bloku Path Combiner. Tento blok má za účel zlúčiť 
cesty prichádzajúce na vstupy na svôj výstupný port. Ďalší blok Get Attribute nám 
predá výstupné hodnoty atribútumov pre každú entitu. Na jeho kontrolný port A1 je 

privedený blok pre sledovanie atribút generované s týmto sytémom. 

Obrázok 4.3 znázorňuje,  ako systém generuje jednotlivé prioritu entity. Entita je 

znázornená v grafe, kde je stav ustálený. V grafe na osi x je počet generovaných entít v 
časovej postupnosti. Os Y znázornuje pridelené priority (štyri druhy  priorít). Príklad: 
na grafe prvá entita má prioritou 1. 

 

 

Obr. 4.4 Graf pre sledovanie priorít 

 

4.2.2 Spustenie simulácie blokovej schémy 

Aby sme dostali vstupný vektor pre neurónovú sieť, musíme získať dáta z 
navrhnutej blokovej schémy. Celková automatizovaná simulácia modelu je 
naprogramovaná na začiatku hopf.m súbore, avšak pri spustení prebehne aj simulácia 
nurónovej siete. Pre získavanie dát boli používané nasledujúce príkazy: 

clear all 
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clc 

 

%otvorenie simulácie 
open('data.mdl') 
set_param('data', 'SimulationCommand', 'Start') 
pause(1) 

 

%podelenie vektoru poctom tried, aby boli v intervale <0,1> 
data=yout/4; 

 

Zdrojový kód pri prvom kroku uvoľní a vymaže pracovný priestor. Potom otvorí 
súbor data.mdl, ktorý obsahuje blokovú schému a spustí simuláciu. Po skončení 
simulácie dostaneme vektor ktorý potrebujeme získať z výstupu a je uložený v 
premennej yout,ktorá zahrňa kombináciu priorít z troch portov. Sltpec je port a riadky 
reprezentujú priority. Viď obrázok 4.4 

V predchádzajúcej časti bolo uvedené, ako nastavý model priority od hodnoty 1 

(reprezentácia najnižšej priority) až po hodnotu 4 (reprezentácia najvyššej priority). Aby 
sa sieť dokázala správane naučiť a rozhodovať je potrebné, aby vstupné vektory 
nadobúdali hodny v rozmedzí 0 až 1. 

Dosiahneme to tým, že vektor yout do neurónovej siete podelíme počtom nami 
definovaných tried a to sú štyri, takto dosiahneme potrebné rozmedzie vo vektore data. 

Príklad je znázornený na obrázku 4.5.  

 
Obr. 4.5 Podelenie yout s 4 a dosiahnuté hodnoty v data 

4.2.3 Využitie Neurónovej siete 

V tejto kapitole je napísané, ako vytvoriť Hopfieldovu sieť, s ktorou bude zabezpečené 
ako musí fungovať kalsifikátor. Teória je popísaná v kapitole (3.4). Pre vytvorenie 

zdrojového kódu pre simuláciu, literatúru som čerpal z [12], Hopfield Three Neuron 

Design z Matlab príručke. 
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Nurónovú sieť vytvoríme pomocou príkazu: 

hopsiet=newhop(T); 

V tomto prípade T je náš učiaci vzor, ktorý chceme naučiť so systémom: 

T=[1 -1 -1; -1 1 -1;-1 -1 1]; 

W nám určuje nastavenie potrebných váh siete pre učenie. 

W = hopsiet.LW{1,1}; 

Nasledujúcim príkazom nastavíme prahovú hodnotu neurónovej siete. 

b = hopsiet.b{1,1}; 

Aby bolo dosiahnuté, že výstupný vektor nadobúdal iba binárne hodnoty, učiaci 
vektor je nastavený na hodnoty 1 a -1. Potom 0 reprezentuje rozopnutý stav a 1 zopnutý 
stav. Vstupný vektor ešte nebude obsahovať binárne hodnoty. Aby boli získané binárne 
hodnoty na výstupu siete je používaný prechodová funkcia hardlim.Výstupy siete budú 
uložené v premennej Y, ktorá bude s pomocou hardlim upravená: 

 Y{1} 
a=hardlim(Y{1}) 

Nasledujúcim príkazom simulujeme Hopfieldovú sieť pričom {1 10} nám určuje 
počet krokov učenia siete. Krok bol zvolený 10, aby sieť sa učilo rýchlejšie. Viac 

krokov by znamenalo pomalšie učenie siete avšak presnejšie. 

[Y,Pf,Af] = sim(hopsiet,{1 10},{},xy); 

4.3 Simulovanie neurónovej siete 

Výsledok simulácie je na obrázku (4.6). Z grafu je možné vidieť, že sieť sa natrénuje 
podľa data. Na obrázku vidíme 4 možné grafy, ktoré reprezentujú jednotlivé prvky 

vektoru. Z grafu je vidno, že po prvých krokoch už sieť sa prispôsobilo k učiacemu 
vzoru. 

 
             Obr. 4.6 Výsledok učenia pre všetky prvky data 
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V data premennej jednotlivé prvky nadobúdajú nasledovné kombinácie hodnô, ktoré 
reprezuntujú už upravené priorityt: 

1. [0.25 1 0.50] tu má najvätšiu prioritu prvý element vektoru. Reprezentuje 

prioritu 1. 

2. [0.5 0.75 0.25] Druhý vector má v hodnote 0.25, ktorý reprezentuje 3 element. 

3. [0.75 0.5 1] Najvätšia priorita je reprezentovaná na druhom mieste elementu. 

4. [1 0.25 0.75] Najvätšia priorita je reprezentovaná na druhom mieste elementu. 
 

 
Obr. 4.7 Trénovanie siete po krokoch 

 

Pri simulácii ostatných prvkov premennej data, už by prekrývali grafy, lebo 
nadobúdajú hodnoty zo štyroch variácií.Preto na obrázku 4.6 vidno len štyri grafy. 

Dvôvod, že máme len štyri kombinácie hodnôt nájdeme v modelu, kde sú 
generované priority. Kapitola 4.2.5. 
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4.4 Demonštračná laboratórna úloha 

4.4.1 Cieľ úlohy 

Cieľom úlohy je oboznámiť študentov s neuronovými sieťami, zamerané na 
Hopfieldovú sieť a závroveň aj precvičenie poznatkov o prepínači. Musia si najprv 

pripraviť model v prostredí Simulink pre generovanie dát k neurónovej siete. V druhej 

časti študenti naprogramujú Hopfieldovu sieť na klasifikáciu vstupného vektora, ktorý 
získajú z modelu navrhnutého v prvej časti. 

4.4.2 Teoretický úvod [3.4][2.3] 

Prepínač: 
Prepínače môžeme definovať ako mosty s viacerými portmi. S mostami majú spoločné 
zásadné vlastnosti vyplývajúce z vrstvy protokolovej architektúry, na ktorej obidve 

zariadenia pracujú na spojovej vrstve. 

Podobne ako most aj prepínače sa začínajú  učiť adresu MAC pripojených staníc na 
porty a prepojujú podobné lokálne siete, nemenia rámce pri spracovaní a filtrujú na 
základe MAC. Význam a obsah rozhodovacej tabuľky je zhodný s tabuľkou ako u 

transparentných mostov. Rámce s neznámou cieľovou adresou alebo všeobecnou sa 
synchrónne skopírujú na všetky výstupné porty, s výnimkou vstupného portu rámce. 

Prepínače umožňujú vyhradené pripojenie, podporujú virtuálne lokálne siete. 

Ponúkajú výber režimu práce (ulož a pošli, priebežné sspracovanie, s obmezením 
malých rámcov), pracujú rýchlo (tento proces sa odohráva v hardware, kým u mostov v 
software) a typicky sa nepripojujú k rozsiahlym sieťam. Uplatňujú sa hlavne u 

rovnakých lokálnych  sietí, ktoré sa odlišujú maximálne rýchlosťami na jednotlivých 

portoch. 

Prepínač ale nevyrieši situáciu, keď sa jedná o jediný exponovaný server, s ktorým 
všetky stanice komunikujú. Zahltenie v tomto prípade je spôsobené nedostatočným 
pamäťovým a procesným zdrojom vo forme jediného serveru. Tu pomôže len pridanie 

ďalších serverov do siete súčasne prechod od zdialenej k prepínanej sieti. 

V sieti by sa malo dodržiavať pravidlo fyzickej a logickej blízkosti: 

· Najčastejšie používaný server by mal byť logicky aj fyzicky najbližšie 
k pracovnej skupine alebo k uživateľovi, tzn na rovnakom segmente 
zdialenej alebo prepínanej sieti, nie za semrovačom 

· Sieťové prostriedky ako tlačiareň by mali byť v blízkosti pracovných 
skupín, a pri veľkom objeme dát hneď na vyhradenom segmente pripojené 
s prostredníctvom prepínača.  

Pomocou na svojich portoch (segmentované lokálne siete) prepínače umožnujú 
zoskupovať stanice (server, atď.), ba aj pripojiť na port jednu stanicu a tak vytvoriť 
súkromnú lokálnu sieť. 

Nurónová sieť: 
Neuronová sieť (NN – neural network) je sieť viacerých jednoduchých procesorov, 
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navzájom bohato prepojených. Graf prepojenia sa často nazýva topológia  siete. 

Procesory nazývame neuróny preto, lebo veľmi jednoducho modelujú skutočné neuróny 

v CNS a ich formálny, popr. technický návrh je veľakrát inšpirovaný vlastnosťami 

mozgu a periférneho nervstva. 

Hopfieldova sieť: 

 
Obr. 4.8 Usporiadenie Hopfieldovej siete 

 

Hopfieldova sieť môže slúžiť na optimalizáciu, ako klasifikátor alebo ako 
autoasociatívna pamäť. Ide o jednovrstvovú rekurrentnú sieť, ktorá ma rovnaký počet 
vstupov aj výstupov. 

Každý neurón je napojený do siete svojim jedným vstupom. Výstup neurónu je 
napojený na vstupy ostatných neurónov cez váhy wij okrem vstupu seba samého. 
Vzniká uzatvorená slučka v sieti – spätnoväzobná sieť. Hopfieldová sieť obsahuje toľko 
neurónov, koľko má vstupov. Ako vstup siete môžeme považovať vektor x = [x0,x1,...xN-

1] a výstup siete ako vektor y = [y1,y2,...yN-1]. Výstup je dobré brať do úvahy až ako 
posledný stav neurónov, pretože proces učenia je iteratívny. Vzhľadom na to, že neurón 
nemá prepojený svoj vstup s výstupom bude váhová hodnota wii = 0, váhy vedúce k 
ostatným neurónom sú rovnaké v oboch smeroch (matica bude diagonálna t ij = tji) [11]. 

Prahová hodnota u Hopfieldovej siete je nulová. Sieť dokáže identifikovať všetky 

inverzné vzory k naučeným vzorom. Energetická funkcia Hopfieldovej siete vyjadruje 

   (1.1) 

Z rovnice je zrejmé, že sieť aplikuje na vstupné hodnoty v neuróne váhový súčet a 
výsledok sa použije ako argument prenosovej funkcie. 

 

Signály na vstupoch siete môžu byť: 

- binárne (nadobúdajú hodnoty 0 alebo 1) 
- bipolárne (nadobúdajú hodnoty -1 alebo 1) 
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Nevýhodou Hopfieldovej siete je, že rastie náročnosť s počtom vstupov s tým sú 
veľké výpočetné nároky, ďalšia nevýhoda je obmezdenie v počte vzorov uchovaných 
v pamäti, potrebuje veľkú čím viac pamäti.  

Výhodou je, že naučí sa k vzorom aj inverzné vzory. 

Učenie Hopfieldovej siete 

Na učení Hopfieldovej siete je založený na Hebbbov  zákon. Princíp učenia: 

5. Nastavenie synaptických váh na náhodné hodnoty 

6. Inicializácia – na vstup privedieme výstupný vzor vo forme NxN 

dimenzionálnej matici. 
7. Iterácia – Kým sieť je neustála, sieť vždy prekladá výstupný vzor 
8. Skok na bod 2. 

 

Matica sa pripočíta k celkovej matici váh:  

  (1.2)   

Proces učenia sa dá matematicky vyjadriť nasledovne:  

      pre   

                      pre  (1.3) 

Nastavenie počiatočného stavu: 

      (1.4) 

Matematický popis opakovania,kým je neustálý: 

    (1.5) 

Postup sa opakuje pokiaľ neplatí: 

    (1.6) 

Matlab/Simulink: 

 Potrebné teoretické materiály nájdete v Help, v kapitole Neural Network Toolbox. 
Pozornsoť venujte kapitole :  
 

Help/Neural Network Toolbox/demos/Hopfield Networks/ Hopfield Three 
Neuron Design 
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4.4.3 Postup – 1. časť 

V tejto časti vytvorte simulačný model, ktorý znázorňuje prichádzajúce dáta na vstupné 
porty prepínača. 

· Oboznámte sa s teoretickou časťou. 

· Otvorte Simulink v Matlabe a vykonajte zapojenie schémy podľa prílohy A1. 
Používajte bloky uvedené v prílohe A2. Používajte nasledujúce nastavenie pre 
bloky v subsystémoch (nastavenie pre jeden port), porty sú totožné a vyžadújú to 
isté nastavenie: 

 

- Blok „Time Based Entity Generator“ nastavte podľa obrázku: 
 

 

             Obr. 4.9 Time Based Entity Generator 

 

- v bloku „Output switch“ nastavte NUMBER OF ENTITY OUTPUT PORTS na 
hodnotu 4, SWITCHING CRITERION na Round Robin 

 

- v bloku „Set Attribute“ prepíšte NAME z Attribute1 na Priorita, VALUE FORM 

nastavte na Dialog, VALUE bude mať hodnotu 1,2,3,4 závisí podľa toho, ktorú 
prioritu nastavujete (Priorita1=1, Priorita2=2, Priorita3=3, Priorita4=4). TREAT 

VECTOR AS 1-D zafajknite, 

 

- v blokoch „FIFO“ nastavte kapacitu na 25, 
 

- v bloku „Path Combiner“ NUMBER OF ENTITY INPUTS PORTS nastavte na 
4, 

 

- v bloku „Get Attribute“ prepíšte NAME z Attribute1 na Priorita, WHEN 
ATTRIBUTE IS MISSING nastavte na Error, DEFAULT VALUE nastavte na 

hodnotu 1,TREAT VECTOR AS 1-D zafajknite, 

 

-  conectory a outputy označte ako je na obrázku v Prílohe A1 
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· Nastavte hlavný model: 
 

- - v bloku „Input switch“ nastavte NUMBER OF ENTITY INPUT PORTS na 
hodnotu 3, SWITCHING CRITERION na Round Robin 

 

- - v bloku „FIFO“ nastavte kapacitu na 25, 
 

-  outputy označte ako je na obrázku v Prílohe A1 

 

· navrhnutý model uložte 

· vytvorte M-file(script) v ktorom naprogramujete spustenie simulácie modelu. Ako 
pomôcku používajte Help/Function Browser (Shift+F1) a Help/Product Help (F1). 
 

· Ako kontrolný bod sa vráťe do subsytému v hlavnom modeli, otvorte blok Scope 

a presvečte sa, že daný model generuje dáta. Dáta sú uložené v premennom yout 
(51x3 s hodnotamy 1,2,3,4) 

4.4.4 Postup – 2. časť 

V tejto časti vytvorte Hopfieldovu sieť, ktorá bude mať vstupné parametre z 

modelu. 

· preštudujte v Help: kapitola - Help/Neural Network Toolbox/Demos/Hopfield 

Networks/ Hopfield Three Neuron Design 

 

· naprogramujte Hopfieldovu sieť. Jej vstupným vektorom bude yout. Pozor, aby sa 
sieť dokázala správane naučiť a rozhodovať, je potrebné aby vstupné vektory 
nadobúdali hodny v rozmedzí 0 až 1,j e nutné vektor yout vydeliť počtom priorít 
(4). 

 

· program musí obsahovať aj výsledný graf. 
 

Výstupný vektor z Hopfieldovej siete je použitelný ako kalsifikačný vektor pre 

správne fungovanie prepínača. 

4.4.5 Kontrolné otázky 

1. Na ktorom vrstve pracuje prepínač? Opíšte princíp učenia! 

2. Ako môžeme uplatniť Hopdieldovu sieť? Ako prebehne učenie Hopfieldoveho 
siete? 
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4.4.6 Príloha A1 

 

Obr. 4.10 Hlavný model v Matlab/Simulink 

 

 

 

Obr. 4.11 Subsystém pod blokom Vstupný port 1 
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4.4.7 Príloha A2 

 

Tab. 2 Použité bloky v Matlab/Simulink 
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4.4.8 Riešenie,kontrola 

1. časť: 

Študent má úspešne absolvovaný, keď dáta sú uložené v premennom yout (51x3 s 
hodnotamy 1,2,3,4). V subsystémoch scope ukazuje: 

 

Obr. 4.12Graf pre sledovanie priorít 

2. čast: 

Študent po simulácie dostal výsledný graf: 

 

        Obr. 4.13 Výsledok simulácie pre všetky prvky data 

 

Odpovede na kontrolné otázky: 

1. Pracujú na spojovej vrstve. Prepínače sa začínajú  učiť adresu MAC pripojených 
staníc na porty a prepojujú podobné lokálne siete, nemenia rámce pri spracovaní a 
filtrujú na základe MAC. Rámce s neznámou cieľovou adresou alebo všeobecnou sa 
synchrónne skopírujú na všetky výstupné porty, s výnimkou vstupného portu rámce.  

2. Hopfieldova sieť môže slúžiť na optimalizáciu, ako klasifikátor alebo ako 

autoasociatívna pamäť. Ako prvé je potrebné nastaveniť synaptických váh na 
náhodné hodnoty.Po druhé inicializácia – na vstup privedieme výstupný vzor vo 
forme NxN dimenzionálnej matici. Potom ako tretí korok iterácia – kým sieť je 
neustála, sieť vždy prekladá výstupný vzor. Štvrtý bod,skok na bod 2.  
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5 ZÁVER 

Cieľom bakalárskej práce bolo realizovať laboratórne úlohy do vyučovania, 

z kotrých jeden sa venuje primárne k simulácie činnosti sieťového prvku a ďalšia úloha 
je zameraná na telekomunikačné služby a komunikačné systémy. Podmienko aj bolo, 

vytvoriť jednú úlohu s pomocou neurónovými sieťami. 

Teoretickú časť je možno deliť na 3 podkapitoly. Prvá kapitola sa zaoberá 
s komunikačnými službami v rámci sieťovej architektúry OSI. V ktorom je popis 

služieb vrstiev referenčného modelu a sú platné obecne pre všetky protokolové sieťové 
architektúry. Druhá kapitola má za úlohou predviesť informácie o aktívných sieťových 
prvkoch, kde sú popísané ich funkcie, charakteristiky, činnosti, výhody a nevýhody 
jednotlivých sieťových prvkov. Tretia kapitola zaoberá s neurónovými sieťami, popis 

ich vzniku, predvedenie umelého neurónu, Hopfieldovej siete a Kohonenovej mapy. 

Štúdium poslednej kapitoly a hľadanie riešenie pre praktickú časť dal novú výzvu 
v rámci bakalárskej práce, kvôli náročnosti a premňa neznámy oblasť neuronové sieťe. 

V praktickej časti je realizovaná demoštračná laboratórna úloha. Laboratórna úloha je 
vonovaná k primárnej požiadavky bakalárskej práce k simulácie činnosti sieťového 
prvku. Ako prvok bolo vybratý prepínač s jeho vnútornou funkciou - klasifikácia 
prijatých dát. Model bol zredukovaný len na účel klasifikácie prijatých entít. Ostatné 
vlastnosti neboli zvolené pre simuláciu. Pre zhotovenie laboratórnej úlohy bolo zvolené 
Hopfieldová neuronová sieť a to kvôli rýchlemu učeniu. Druhou príčinou je,že ostatné 
neuronové siete boly využívané s malými alebo žiadnými úspechmi. V laboratórnej 

úlohy študenti musia naprogramať Hopfieldovu sieť na klasifikáciu vstupných dat.  
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ZOZNAM SKRATIEK 

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line 

ATM Asynchronous Transfer Mode 

CNS Central Nervous System 

DiffServ Differentiated Services 

FIFO First-In-First-Out 

Home PNA Home Phoneline Networking Alliance  

IntServ Integrated Services 

IPTV Internet Protocol television 

LAN Local Area Network 

MAC Media Access Control address 

Mbps Mega Bit Per Secundum 

MPLS Multiprotocol Label Switching 

NN Neural Network 

OSI Open Systems Interconnection 

QoS Quality of Service 

RSVP Resorce Reservation Protocol  

SAP Session Announcement Protocol 

SDU Service Data Unit 

SNA Systems Network Architecture 

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

TOS Terms of service 

VLAN Virtual Local Area Network 

VoIP Voice over Internet Protocol 
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OBSAH PRILOŽENEJ DVD 

 

· elektronická verzia bakalárskej práce 

· zdrojové kódy a blokové shcémy  používané v laboratórnej úlohy. 


