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ANOTACE 
 

Tématem práce je využití neuronových sítí pro kompresi dat. Tento 
nástroj přináší nové možnosti jak při bezeztrátové tak ztrátové kompresi. 
Návrh několika kompresních algoritmů ukazuje chování, výhody i slabiny 
těchto systémů. Jako řešení využijeme znalosti o vícevrstvé perceptronové 
síti a zkusíme změnou struktury a dílčích parametrů naučit takovouto síť 
komprimovat data, dle našich vstupních požadavků. 
 Tyto sítě mají i nevýhody, které jsou zatím překážkou ve vyžití 
v praxi. Cílem práce je vyzkoušet některé algoritmy. Prozkoumat jejich 
vlastnosti a možnosti využití. Dále pak navrhnout další možné řešení a 
vylepšení těchto algoritmů. 
 

 
 

Klíčová slova: neuronová síť, komprese, perceptron, ztrátová, 
bezeztrátová, adaptivní 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 

Point of the work is using of neural networks for the 
datecompression. This brings new possibilities as by lossless as lossy 
compression. Draft of a few compress algorithm show the behaviour, 
advantages and weak points of these systems. As the solution we use 
knowledge of the layered perceptron Network and we try by the change of 
the structure and subparameters to teach such network to compress the 
data, according to our entry requirement. 

These networks have also advantages, which are meanwhile 
impediment to the using practically. The goal of this is to try some 
algorithms, look into their characteristics and posibility of the using. Then 
propose next posibility solutions and upgrading of these algorithms. 

 
 
 

Keywords: neural network, compression, perceptron, adaptive, lossless, 
lossy 

 
 
 



 4 

Obsah          str. 
 

1. Úvod         6 

2. Neuronové sítě        7 

 2.1. Neuron        7 

 2.2. Aktivační funkce       9 

 2.3. Neuronová síť       10 

 2.4. Rozdělení sítí, typy sítí, struktury sítí    11 

  2.4.1. Jednoduchý perceptron    11 

  2.4.2. Vícevrstvý perceptron     12 

  2.4.3. Kohenenonova síť     13 

  2.4.4. Hopfieldova síť      14 

 2.5. Učení sítě        15 

3. Komprese dat        18 

 3.1. Bezeztrátová komprese      19 

 3.2. Ztrátová komprese      19 

 3.3. Teorie informace       19 

 3.4. Kódování        20 

 3.5. Typy komprimačních algoritmů     20 

 3.5.1. Hoffmanovo kódování      20 

 3.5.2. Metoda ZIP       21 

 3.5.3. Metoda RAR       21 

 3.6. Klasifikace pro Hoffmanovo kódování    22 

 3.7. Realizace klasifikace pomocí neuronové sítě   22 

4. Komprese pomocí neuronové sítě     23 

5. Naše experimenty        24 

 5.1. Ověření možnosti bez. komprese s využitím neuronové sítě 25 

 5.2. Modifikace alg. pro použití na abecedy libovolné mohutnosti 28 

6. Závěr         30  

7. Použitá literatura        32 

 

 

 

 



 5 

Seznam obrázků                                                                                    str. 
 
Obr. 1 Biologický neuron 7 
Obr. 2 Matematický model neuronu 9 
Obr. 3 Rozdělení prostoru jedním perceptronem 11 
Obr. 4 Funkce AND 11 
Obr. 5 Problém XOR 12 
Obr. 6 Kohonenova síť 14 
Obr. 7 Hopfieldova síť 15 
Obr. 8 Metoda back-propagation error 17 
Obr. 9 Model vícevrstvého perceptronu 24 
Obr. 10 Neuronová 3-vrstvá perceptronová síť (8-5-8) 27 
 
 
 Seznam tabulek:                                                           
 
Tab. 1 Pravdivostní tabulka funkce XOR 12 
Tab. 2 Komprese dat skládající se z abecedy 32 slov NS, ZIP a RAR 28 
Tab. 3 Změna struktury NS a její vlastnosti 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

1. Úvod 
V posledních desítkách let prudce vzrostl zájem o výzkum možností využití 

umělé inteligence v procesech řízení, rozpoznávání a optimalizace. Tento zájem je 
podpořen vývojem nových algoritmů, které klasická výpočetní technika není schopna 
řešit.  

 
V současné době se pod pojmem umělá inteligence rozumí především umělé 

neuronové sítě a adaptivní neuro-fuzzy systémy. Podnětem k vytváření umělých 
neuronových sítí je výskyt menších živočichů, kteří pomocí neuronů dovedou řešit 
v reálném čase velmi složité úlohy, jejichž řešení je problematické i pro velké 
výpočetní systémy. Při řešení jim nevadí vstupní šum a mohou zpracovávat i úlohy 
s vysokou redundancí dat na vstupu ve stále se vyvíjejícím světě. Příslušná soustava 
musí být schopna přijaté informace zpracovávat a využívat svým informačním 
systémem. 
 

Neuronové sítě jsou pevnou součástí moderní informatiky. Moderní neuronové 
informační technologie ale nejsou všelékem k řešení všech problémů. Jejich výhoda se 
projevuje zejména při řešení nepřesných algoritmů, kde není kompletní sada algoritmů 
pro řešení nebo kde jsou algoritmy příliš složité pro matematické formulace problému. 
 
 V této práci bych se chtěl věnovat problematice neuronových sítí a jejich 
možnosti využití při kompresi dat.  Prostudovat různé architektury neuronových sítí a 
porovnat výsledky na daném příkladu. Cílem je navrhnout kompresní a dekompresní 
algoritmus s využitím neuronové sítě a jeho porovnání s běžně používanými 
kompresními algoritmy. Myšlenkou je využít optimalizačních vlastností umělých 
neuronových sítí pro navržení kompresních algoritmů adaptovaných přímo na konkrétní 
data. Realizace budou provedeny v programovacím prostředí Matlab. 
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2. Neuronové sítě 
 
2.1 Neuron 
Inspirace vychází z biologických základů 

V mnoha literaturách ([2], [3], [4] i [6]) je popisována pro přehled funkce a 
základní vlastnosti biologických neuronů, proto bych se zde rád také zmínil o této 
problematice.  

Jedním z hlavních podnětů k rozvoji umělých neuronových sítí byl zájem 
člověka zjistit funkci lidského mozku. Vlastnosti a funkce mozku se staly podkladem 
k vytváření stále se rozvíjejících teorií pro umělé neuronové sítě. Je to jedním 
z hlavních důvodů neustálého studia této problematiky. K popisu umělých neuronových 
sítí je dobré se seznámit se základními činnosti a biologické struktury mozku. 

Mozek se skládá z velkého množství druhů specializovaných buněk a 
subbuněčných organismů, které jsou vzájemně propojeny a u nichž se neustále vyvíjí 
jak jejich struktura, tak i jejich vzájemné vztahy. Nejdůležitější z nich jsou pro nás 
neurony. Jsou to buňky specializované na přenos, zpracování a uchování informací. 
Těchto neuronů je v mozku 40-100 miliard. Je jich několik druhů a jsou navzájem 
propojeny do velmi složitých neuronových sítí. Udává se, že na každý neuron připadá v 
průměru 10 až 100 tisíc spojení s jinými neurony, což odpovídá řádově 1014 až 1016 
celkové informační mohutnosti lidského mozku. Pojem informační mohutnost určuje 
složitost a funkční dokonalost vzájemného propojení neuronových sítí a schopnost 
jejich adaptivity. 

Biologický neuron se skládá z těla (somy), o velikosti několika mikrometrů.  Z 
něj vybíhá několik tisíc výběžků (dendritů), kterých může být až 100 000. Ty tvoří 
vstupy neuronu. Výstupem je jedno vlákno (axon). Axon může, na rozdíl od dendritů, 
které jsou dlouhé pouze několik milimetrů, nabývat délky až okolo 60 cm. Axon je 
zakončen tzv. synapsemi (stykové jednotky), které přiléhají na dendrity jiných neuronů. 
Během života neustále vznikají nové a nové synaptické spoje. Jejich počet je závislý na 
procesu učení organismu. 
 
 

 
Obr.1 Biologický neuron 

 
Funkcí biologického neuronu je shromáždit elementární informace ze vstupních 

dendridů, čili z výstupů určitých s ním spojených neuronů, zpracovat je a poslat na svůj 
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výstup (axon). Obecně může mít  neuron více výstupů (axonové vlákno je na svém 
konci rozděleno), přesto se informace zpracovaná neuronem  nedělí, což znamená, že 
každý výstup přenáší stejnou informaci.  

Jednotlivé neurony jsou  mezi sebou propojeny do velmi složitých neuronových 
sítí. Mozek lze chápat jako složitou soustavu různých neuronových sítí. 
Předpokládáme-li, že na jeden neuron připadá až 100 000 spojení s jinými neurony má 
mozek asi 10 trilionů spojení (1016 ). Mezi nejvýznamnější části mozku patří 
neocortex. Je to jedna ze tří částí cortexu, neboli kůry mozkové (neocortex je jeho 
největší část - 95 % celého cortexu). Zde vytváří neurony vrstevnatou strukturu. Tato 
struktura umožňuje uskutečňovat náročnější operace nebo paralelní přenos informace. 
Je známo šest vrstev neocortexu, ve kterých jsou neurony uspořádány do navzájem 
podobných sloupců propojených příčnými vazbami.  

V lidském mozku bývá průměrně 2 - 3 miliony neuronů na 1 mm3. Denně jich 
zahyne asi 10000. I přes skutečnost že se odumřelé neurony neobnovují, udává se, že za 
75 let života odumře asi jen  0,2 až 0,5 % celkového počtu neuronů. 

Velký význam při zpracování informace v neuronu má jeho membrána (10 až 
30nm), která se skládá ze dvou vrstev molekul - lipidů. Mezi těmito vrstvami jsou 
bílkovinné vnitromembránové proteiny, které tvoří tzv. iontové pumpy. Existují dva 
druhy membrán a to vodivá a transmisní. Vodivá membrána je rozprostřena po povrchu 
axonu . Tato membrána (čili i celý axon) je trvale polarizovaná. V klidovém stavu je 
rozdíl elektrického potenciálu mezi jejím vnitřkem (-) a vnějškem (+) asi 70 mV. Je to 
způsobeno přečerpáváním kladných iontů Na+ na povrch membrány a záporných iontů 
K- do vnitřní vrstvy. Vodivá membrána, která pokrývá celý axon, je schopna se při 
zvýšení elektrického potenciálu uvnitř somatu neuronu nad určitou prahovou úroveň 
depolarizovat. Tak se vytvoří elektrický impuls šířící se po axonu jako potenciálová 
vlna (vzruch) rychlostí až do 120 metrů za sekundu. Při šíření nedochází ke snižování 
amplitudy impulsu! Jakmile tato vlna dorazí k synapsi, uvolní v místě jejich styku s 
dendrity tzv. chemické přenašeče, které způsobí lokální změnu polarizace transmisní 
membrány. Transmisní membrána pokrývá zbývající část neuronu, což jsou soma a 
dendrity. Tím přenesený impuls  vyvolá opět potenciálovou vlnu, která se šíří dendrity 
až k somatu neuronu. Takto se v neuronu může šířit celá skupina potenciálových vln 
získaných od různých neuronů. Potenciálové vlny se navzájem sčítají nebo odčítají (tj. 
působí polarizačně nebo depolarizačně) v závislosti na druhu synapsí, které mohou být 
buď excitační (vzrušivé) nebo inhibiční (tlumivé). Soma následného neuronu pak 
reaguje podle jejich výsledného působení. 

Neuron je aktivován, jestliže souhrn vstupních podnětů překročí jistou prahovou 
úroveň. Překročením této úrovně dojde k depolarizaci těla a k vyslání vzruchu. Pak se 
membránový potenciál vrátí skokem na původní úroveň. Po nějakou dobu není neuron 
citlivý na žádné podněty. Po uplynutí této doby se začne potenciál opět přibližovat 
prahové hodnotě. Tento děj se neustále opakuje. Tím neuron začne generovat celý sled 
impulsů. Jeho obvyklá frekvence je asi 250 až 1250 impulsů za sekundu a to podle 
toho, o kolik je překročena prahová hodnota. Obecně prahová úroveň nemusí být v čase 
konstantní. Tato úroveň by měla být závislá na  velikosti působících signálů, na čase a 
na řadě dalších vlivů. Přesto je pro jednoduchost u většiny  modelů považována za 
konstantní. 

V neuronových sítích mají  signály charakter sledu impulsů. Tyto impulsy také 
výrazně mění frekvenci  a také mohou  měnit amplitudu a tvar.  

Neuron je samostatně pracující element s mnoha vstupy a většinou jedním 
výstupem. Výstupní signál je závislý pouze na součtu lineárních kombinací vstupů a 
prahu. Princip neuronu spočívá v procesu učení, při kterém se celý systém adaptuje 
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podle optimalizačních algoritmů, aby co nejlépe vyřešil zadanou úlohu. Biologické 
neuronové systémy nejsou založeny na modelu, ale na nejistotě, nepřesnosti, složitosti a 
aproximaci. Přesto jsou velmi úspěšné. Matematický model umělého neuronu, který 
popisuje Waren Mc Culloch a Walter Pitts je popsán na následujícím obrázku. 

 

 
Obr.2 Matematický model neuronu 

 
Matematicky popis neuronu [1]: 

 
neuron se aktivuje pokud suma lineárních kombinací vážených vstupů překročí 

prahovou  hodnotu, potom platí:  







Θ+= ∑

=

n

i

ii wxFy
1

[1], kde 

xi - je hodnota na i-tém vstupu 
wi - je váha i-tého vstupu 
Θ - je prahová hodnota 

n - je celkový počet vstupů 
F - je obecná nelineární funkce 

y - je hodnota výstupu 
 
2.2 Aktivační funkce neuronu 

Úkolem aktivační funkce neuronu je převést hodnotu vstupního potenciálu na 
výstupní hodnotu z neuronu. Konkrétní tvary (průběhy) přenosových funkcí bývají 
velmi různorodé. V principu se dají tyto funkce rozdělit na lineární a nelineární, 
případně na spojité a diskrétní. Výběr vhodné přenosové funkce je závislý na 
konkrétním typu řešené úlohy, případně na konkrétní poloze neuronu v neuronové síti. 
Např. se běžně používají jiné aktivační funkce pro neurony ve skrytých vrstvách a jiné 
aktivační funkce pro neurony ve vrstvě výstupní. Výběr vhodné přenosové funkce 
rovněž ovlivňuje náročnost technické popř. programové realizace navržené neuronové 
sítě. Z nejčastěji používaných aktivačních funkcí jmenujme např. aktivační funkci 
skokovou, lineární, po částech lineární, sigmoidální, hyperbolicko tangenciální nebo 
gaussovskou atd. U aktivačních funkcí hardlim, satlin, logsig, tansig, hyperbolik je 
výsledkem na základě lineární kombinace vážených vstupů a prahu rozhodování mezi 
dvěma stavy. Mezi těmito stavy bývá zpravidla pozvolný přechod. 
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Skoková funkce (hardlim) – skoková funkce 
 

 
Skoková limitní funkce (hardlims) 
 

 
Lineární přechodová funkce (pureline) – výsledkem je obor reálných čísel 
 

 
Saturační lineární funkce  (satlin) 
 
 

 
Sigmoidální funkce  (logsig) – výsledkem je logická 0 nebo 1 
 
 

 
Hyperbolická tangenciální sigmoidální funkce  (tansig) 
 

 
Funkce s radiální bází 
 
2.3 Neuronová síť 

Neuronová síť je orientovaný graf s ohodnocenými hranami, kde rozeznáváme 
uzly vstupní, výstupní a skryté, a kde hrany reprezentují tok signálu. Hrany jsou 
ohodnoceny parametrem zpracování signálu, který je nazýván vahou. Spojení mezi 
dvěma neurony má vždy svůj směr, takže je určen neuron, ze kterého proudí informace 
a do kterého. Propojení mohou být i obousměrná. Významnou vlastností spojení je 
váha, která určuje schopnost a intenzitu přenášení informace. Váha může mít kladnou i 
zápornou hodnotu, takže se neurony mohou navzájem povzbuzovat nebo potlačovat. 
2.4 Rozdělení neuronových sítí, typy sítí, struktury sítí 
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Podle počtu vrstev 

jednou vrstvou (Hopfieldova síť, Kohonenova síť, ...)  
více vrstvami (ART síť, Perceptron, klasická vícevrstvá síť s algoritmem 
Backpropagation)  

Podle algoritmů učení 
s učitelem (síť s algoritmem Backpropagation, ...)  
bez učitele (Hopfieldova síť ) 

Podle stylu učení na sítě s učením 
deterministickým (např. algoritmus Backpropagation)  
stochastickým (náhodné nastavování vah) 

 
2.4.1 Jednoduchý perceptron 

Použití pro lineárně separovatelné proměnné. Jeden perceptron s logickou 
charakteristickou funkcí rozděluje prostor výsledků na dvě části pomocí rovné plochy. 
Až vícevrství perceptron může dělat průniky nebo sjednocení těchto prostorů. 

 
Obr. 3 Rozdělení prostoru jedním perceptronem 

 
funkce AND 

Realizace binární funkce AND pomocí jednoho neuronu viz obr. 6  

 
Obr. 4 funkce AND 
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XOR problém 
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Složitějším případem je funkce X-OR kdy je nutné dle obrázku č. YY rozdělit 
plochu dvěma přímkami. Samotná konstrukce neuronové sítě pro řešení tohoto 
problému spočívá ve vložení skryté vrstvy umožňující řešit úlohu XOR. Skryté neurony 
fungují (číslo 1 a 2) jako detektory situací. Je důležité vhodné nastavení vah. 
Levý skrytý neuron detekuje případ kdy je aktivován alespoň jeden vstupní neuron. 
Pravý skrytý neuron detekuje situaci, kdy jsou aktivovány oba vstupní uzly. 
Výstupní uzel je aktivován levým skrytým neuronem a vypínán pravým skrytým 
neuronem. 
 

 
Obr. 5 problém XOR 

 
Tabulka 1: Pravdivostní tabulka pro XOR [6] 

x y x^y 
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 

vstupy výstup 
 
2.4.2 Vícevrstvý perceptron (Feed Forvard BP) 
 
Obecný aproximátor 

Perceptronová síť s třemi vrstvami je brána jako obecně nazývána univerzálním 
aproximátorem. Vycházíme z předpokladu že libovolnou spojitou funkci lze 
reprezentovat s pomocí do sebe vnořených funkcí jediné proměnné. Každý neuron ve 
vrstvě nám dokáže rozdělit prostor na dvě části. Dvouvrstvou sítí je možno označovat 
(logickými operacemi – disjunkce, konjunkce atd.) otevřené oblasti. Třetí již umožňuje 
ohraničovat uzavřené oblasti. Čím více je neuronů v dané vrstvě tím jemněji můžeme 
určovat průběh dané lineární funkce (funkce je jemnější). Čím více je vrstev tím více 
můžeme specifikovat danou oblast. Vzniklé poloroviny každou funkcí můžeme 
strukturou sítě zpracovávat například jako průnik polorovin. 

 Neurony ve skryté vrstvě jsou sigmoidální neurony y = f(x.w) [6] a výstupní 
neuron je typu y = x.w .[6] 
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Vícevrstvý perceptron 
Prvky perceptronové sítě jsou perceptrony, což jsou neurony s binárními 

výstupy nebo s nelineárním výstupem (nelineární perceptron). Binární perceptrony se 
používají obvykle ve výstupní vrstvě. 

Perceptronová síť je vrstvená neuronová síť s dopřednými vazbami. Vstupy 
každého neuronu jedné vrstvy jsou napojeny na výstupy všech neuronů vrstvy 
předchozí. Neexistují žádné vazby mezi vzdálenějšími vrstvami nebo mezi neurony v 
rámci jedné vrstvy. Každý neuron má tedy právě tolik vstupů, kolik je neuronů v nižší 
vrstvě. Vstupní vrstva sítě slouží pouze k distribuci vstupních hodnot.   

Pro přenosovou funkci vrstvených perceptronových sítí není vhodná funkce 
skoková ani lineární (u lineárních funkcí nemá smysl vytvářet více vrstev, protože 
jedna vrstva lineárních neuronů provádí lineární zobrazení a skládáním více lineárních 
zobrazení dostaneme zase jen lineární zobrazení). Budeme tedy používat nelineární 
perceptrony. Ty používají jako aktivační funkci takovou funkci, která součet impulsů 
transformuje do intervalu <0,1>, a to tak, že u vstupních hodnot v blízkosti nuly prudce 
roste, zatímco u vysokých a nízkých hodnot se mění jen nepatrně (tato vlastnost je 
převzata od biologických neuronů). Tyto požadavky splňují již zmíněné nelineární 
aktivační funkce, z nichž nejčastěji se používá sigmoida   

g(x) = 1 / (1 + e-λx). [6] 
 
2.4.3 Kohonenova samoorganizující se síť  

Kohonenova neuronová síť patří do skupiny samoorganizujících se 
neuronových sítí, tzn., že ke svému učení nepotřebují učitele (jedná se o tzv. soutěžní 
učení). Někdy bývá nazývána též Kohonenovou topologickou mapou. Její základní 
schéma je uvedeno na obr. 6. Kohonenova síť obsahuje jedinou vrstvu neuronů v tzv. 
Kohonenově kompetiční vrstvě. Přičemž každý vstup do sítě je plně propojen s každým 
neuronem v kompetiční vrstvě. Nebo-li každý neuron, nacházející se v kompetiční 
vrstvě má informaci o hodnotě každého vstupu. Přičemž váhy spojení každého neuronu 
představují souřadnice udávající konkrétní polohu neuronu v prostoru. Neurony v 
kompetiční vrstvě jsou mezi sebou ještě určitým způsobem laterálně spojeny. Tyto 
laterální spoje jsou uspořádány do předem zvolené topologické mřížky (např. čtverec, 
kruh atp.).  

Kohonenova síť je tvořena formálními neurony, které nemají práh, přičemž 
jejich výstup je nejčastěji dvouhodnotový (0 – neaktivní; 1 – aktivní). Základní princip 
učení spočívá ve stanovení „vzdáleností“ mezi předkládanými vstupními vektory a 
souřadnicemi neuronů umístěných v kompetiční vrstvě. Ze všech neuronů se pak 
vybere ten, který má nejmenší vzdálenost a stává se „vítězem“. Tento neuron se stává 
aktivním. Okolo vítěze se dále vytvoří okolí, do kterého se zahrnou ty neurony, které se 
podle zvoleného kritéria nejvíce „podobají“ vítězi. Váhy těchto neuronů se pak 
modifikují. Proces učení je ukončen po vyčerpání stanoveného počtu iterací. 

Kohonenova neuronová síť bývá nejčastěji používána k rozpoznávání vzorů 
nebo v robotice. 
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Obr. 6 Kohonenova síť 

 
2.4.4 Hopfieldův model 

Hopfieldův model je krok směrem od biologické reality. Používá totiž 
symetrické spoje mezi neurony, které v přírodě neexistují.  

Hopfieldův model neuronové sítě byl vytvořen jako asociativní paměť. Ta je 
tvořena neurony propojenými symetrickými spoji každý s každým. Propojení může být 
reprezentováno symetrickou maticí vah s nulovou hlavní diagonálou.  

Neurony mají dva stavy +1 (aktivovaný) a -1 (neaktivovaný) a provádějí 
prahový vážený součet, kde 
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=
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0,1
)(
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Postupným nastavováním vah model nepodstatné informace zapomíná a podstatné 

čím dál tím víc pamatuje (posiluje vazby). Kladný popud zesiluje vazbu, záporný 
zeslabuje. Postupuje tímto způsobem tak dlouho, až zůstanou jen potřebné vazby. 

 
Fáze učení bude začínat nastavením všech vah synaptických spojení na nulu. 

Neuronům přiřadíme hodnoty {+1, -1}. Potom změníme všechny váhy podle 
následujícího pravidla: jsou-li spojeny neurony se stejnou hodnotou, zvýšíme hodnotu 
váhy o jedničku, pokud jsou spojeny neurony s rozdílnými hodnotami, hodnotu váhy 
o jedničku snížíme.  

Váha se zde  mění, i když oba neurony jsou  neaktivní [-1, -1], což neexistuje       
u biologických neuronů, jejichž funkce je popsána Hebbovým pravidlem, podle kterého 
se synaptické spojení mezi dvěma současně aktivovanými neurony posiluje.  

Tuto změnu vah opakujeme u všech postupně přiložených vzorů. Po naučení 
sítě hodnota váhy každého neuronu vyjadřuje rozdíl počtu vzorů, ve kterých se spojené 
neurony shodují svými hodnotami, a počtu vzorů, ve kterých se neshodují. 

Stav  Hopfieldovy sítě je  binární číslo, a má tedy konečný počet stavů. Při 
změně svého stavu klesá její energetická funkce, a proto nemůže dojít k jejich 
zacyklení. To znamená, že po konečném počtu kroků se musí dostat do stabilního 
stavu, kdy už žádné změny neuronů nemohou proběhnout.  
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Obr. 7 Hopfieldova síť 

 
Na rozdíl od vrstvených sítí perceptronů, které dávají odpověď ihned, 

Hopfieldův model potřebuje nějaký čas, aby se ustálil v určitém stabilním stavu. Kromě  
základního Hopfieldova modelu existují rozšířené varianty, které umožňují používat 
místo binárních hodnot hodnoty reálné nebo které si místo jednotlivých stabilních stavů 
pamatují celé jejich sekvence. 
 
2.5 Učení neuronové sítě 

Neuronová síť  i neuron jsou v daném okamžiku popsány maticí resp. soustavou 
koeficientů - vah. Tyto váhy wi jsou tedy časově proměnné. Změna těchto vah je cílem 
učícího procesu. Během adaptační etapy  dochází k adaptaci  parametrů sítě s cílem 
dosáhnout takového stavu, kdy bude síť reagovat na předložené vzory požadovaným 
způsobem.  

 
Učení rozlišujeme 

neasociativní - je předkládán jednou nebo opakovaně jistý jednoduchý stimul, 
nebo skupina stimulů bez uvažování jejich souvislostí. Účelem je si později tyto 
stimuly vybavit. 
asociativní - kdy cílem je extrakce vztahů mezi stimuly, resp. mezi stimuly a 
reakcí organizmu. 

 
Další hledisko pro učící se organismus popř. neuronovou síť nebo neuronový počítač 
je, zda se učení provádí s pomocí nebo bez pomoci 

učení s učitelem 
učení bez učitele 
Při učení s učitelem jsou neuronové síti předkládány požadované výsledky a 

srovnávány s naučenými mechanismy. Rozdíly jsou popudem k dalšímu kolu učení.  
 
Zvláštní skupinu procesu učení tvoří adaptace, což je vytváření a aktualizace 

konfiguračních souborů. 
Proces učení může probíhat mnoha různými způsoby. Jedno z mnoha dělení je 

podle vzájemného uspořádání adaptační a aktivní etapy etapy během činnosti 
uvažované sítě. Proces učení tedy může probíhat buď jednorázově (tj. jednou pro celé 
období aktivní činnosti sítě, která pak jen odpovídajícím způsobem reaguje na signály 
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do ní přiváděné), nebo se může po jistých obdobích adaptivně opakovat (podle vzniklé 
situace).  
 
Metoda Back Propagation 

Back propagation - algoritmus zpětného šíření  neboli sítě se zpětným šířením 
chyby.  Algoritmus zpětného šíření chyby je nejdůležitějším a nejpoužívanějším 
algoritmem pro učení sítí. Základem je vrstvená síť, kde nejsou žádné zpětné vazby. 
Chyba se šíří zpětně přes všechny vrstvy k první vrstvě. Musí ale být známa vstupní a 
výstupní dvojice hodnot. Pro přenosovou funkci se u těchto sítí opět používá sigmoida  
a hyperbolický tangens. Více v [4] nebo [8]. 
Učení podle tohoto algoritmu probíhá ve třech fázích.  

• V první fázi je předloženo zadání. Na toto zadání reagují neurony 
jednotlivých vrstev sítě, postupně od vstupní vrstvy až po výstupní. Jakmile 
síť vrátí výstupní hodnoty, je možné zjistit chybu výstupu.  

• Ve druhé fázi dochází k šíření informací o chybě, a to směrem od výstupní 
vrstvy zpět. Chybu neuronů ve skryté vrstvě určuje součet chyb neuronů 
následující vrstvy vynásobených odpovídajícími vahami. U vstupní vrstvy 
není třeba chybu zvažovat, neboť vstupní vrstva pouze distribuuje vstupní 
hodnoty.  

• Ve třetí fázi, kdy už je pro každý neuron chyba známá, je možné podle 
pravidla učení adaptovat váhy.  

Realizace výpočtu chyby a nastavení vah se provádí připojením další části sítě k dané 
síti, tak, aby umožnila šíření informace od výstupu ke vstupu. Pak ale při provozu se 
musí tato část sítě odpojit (pokud se nejedná o stále se učící síť). Další způsob je 
realizace sítě na počítači, kdy se obvykle provádí výpočet změny vah mimo síť. 
Programy tak vypočtou nové koeficienty, které se poté u sítě nastaví. 

Učící cyklus je tvořen jednotlivými iteracemi popsanými výše. Každý vzor je 
během cyklu předložen síti právě jednou. Zkušenosti ukazují, že v případě, kdy jsou 
trénovací vzory navzájem nezávislé, není vhodné, jak již bylo řečeno, vzory předkládat 
ve stále stejném pořadí.  V opakujících se sekvencích by totiž síť mohla nacházet 
nežádoucí závislosti. 

Back-propagation má však i několik nepříjemných vlastností. Především je to 
skutečnost, že chybová funkce je závislá na všech vahách a díky tomu je to funkce 
velice komplexní, tedy má mnoho lokálních minim. Gradientní metoda vede vždy do 
nejbližšího minima, které nemusí být globální.  

Druhým problémem je množství učících parametrů, které nejsou algoritmem 
určeny, a přitom na nich závisí úspěšná konvergence chybové funkce. Vhodné 
nastavení těchto parametrů může značně ovlivnit úspěšnost učení. 

Tato metoda konverguje relativně pomalu, zejména pro velké váhy, kde jsou 
změny sigmoidy velmi malé. 
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Obr. 8 Metoda back-propagation error 

 
Obr. Metoda back-propagation error. Plné šipky ukazují směr šíření signálu, 

zatímco čárkované směr šíření chyby. 
Vylepšení algoritmu se zpětným šířením chyby spočívá v zavedení 

”setrvačnosti” ve změnách vah, kdy změna váhy záleží i na velikosti předchozí změny 
váhy. 

Back-propagation však není algoritmem, který používá pro učení sítí příroda. 
Jeho výpočet je sice lokální, ale lokálnost je pro biologickou implementaci podmínkou 
nutnou, nikoliv však postačující. Problém spočívá v obousměrnosti spojů, kdy se po 
nich zpětně šíří chyba. Reálné axony nejsou v žádném případě obousměrné.  

 
 

Postup při trénování vícevrstvého perceptronu metodou Backpropagation. 
Použijeme postup při trénování obecného třívrstvého perceptronu. 
 
Krok 1. 
 Počáteční inicializace vah wij a prahů bi jednotlivých neuronů. 
 
Krok 2. 
 Přivedení vstupního vektoru X = [x1, x2, …, xn ]

T a definice požadované 
výstupní odezvy D = [d1, d2, …, dm]T. 
 
Krok 3.  

Výpočet aktuálního výstupu podle následujících vztahů: 
 

výstupní vrstva: 
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Krok 4. 
 Adaptace vah a prahů podle vztahu: 
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 Duhý vzorec nám udává možnost započítat α neboli momentový koeficient. 
V případě že pro výpočet využijeme i předchozího nastavení vah. 
 Nastavení vah začíná u výstupních neuronů a postupuje rekurzivně směrem ke 
vstupům. V uvedených vztazích jsou wij váhy mezi i-tým vstupním uzlem a uzlem j-
tým v čase t,xi je výstup i-tého neuronu z výstupní vrstvy, x’i je výstup i-tého neuronu 
z předchozí vrstvy, η je koeficient učení (zisk), α je tzv. momentový koeficient a δj je 
chyba, pro kterou platí následující vztahy: 
 

pro výstupní uzly:  ))(1( jjjjj ydyy −−=δ  [4] 

pro vnitřní skryté uzly:  ))('1(' ∑− jkkkjj wxx δ  [4] 

 
kde k se mění přes všechny uzly vrstvy, která následuje za uzlem j. 
 
Krok 5. 
 Opakujeme kroky 3 – 5, do doby než je chyba menší než předem stanovená 
hodnota. 
 
XX  Adaptace 

Adaptace je schopnost přizpůsobit se změnám okolí. Každá adaptace 
představuje pro systém jistou ztrátu (energie, materiál, čas, …). Naproti tomu můžeme 
adaptací naopak při následném zpracování minimalizovat náklady a čas na zpracování 
našich informací. Minimalizace ztrát vynaložené na adaptaci neuronové sítě je možné 
učením. U neuronových sítí je potřebné minimalizovat chybu na výstupu. Což je možné 
docílit: 
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  E chyba na výstupu 
  Ω odezva soustavy 
  ω požadovaný výstup 
  N počet předložených vzorů 
Trénování se zastaví pokud ε〈E , kde ε je zvolené malé číslo. Potom se ω  blíží Ω . 
 
3 Komprese dat 

V dnešní době se ve všech odvětví pracuje s velkým množstvím informací (dat). 
Tato data zabírají značné objemy paměti a při šíření po sítích kladou vysoké nároky na 
přenosové kapacity. Řešení tohoto problému sice nabízí zvyšování kapacit pamětí a 
přenosových kapacit sítí, ale to je poměrně drahá varianta. Efektivnějším řešením je 
komprimace uchovávaných a přenášených dat. Komprese se používá pro získání 
digitální reprezentace signálu za použití co nejmenšího počtu bitů, za účelem jeho 
přenosu nebo uchování. Důležité přitom je, aby reprezentace signálu umožňovala jeho 
co možná nejpřesnější rekonstrukci. 
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3.1 Bezeztrátová komprese 
 Jednou z možností jak zmenšit bitový tok je komprese celé informace (dat) bez 
ohledu na to, jaké informace obsahuje a zda jsou všechny složky dat důležité. Takováto 
komprese je kompresí bezeztrátovou a umožňuje přesnou zpětnou rekonstrukci 
komprimovaných dat. Veškeré informace se zachovávají, odstraní se redundance. 

Většina bezeztrátových komprimačních programů (metod) nepoužívá jen jeden 
algoritmus, ale hned několik najednou. U některých komprimačních programů jsou data 
napřed transformována a až poté komprimována. Zmíněná transformace se používá za 
účelem dosažení lepších kompresních poměrů. Tyto kompresní algoritmy však dosahují 
velmi nízkých kompresních poměrů. 

 
3.2 Ztrátová komprese 

Jak napovídá název, některá data se při komprimaci ztrácejí a původní signál již 
není možné přesně rekonstruovat. Obecný přístup ztrátové komprese je jednoduchý. Po 
úvodním předzpracování se přeskupí anebo transformují data tak, aby bylo možno 
lehce oddělit důležité informace od nedůležitých. Nedůležité informace se pak potlačí 
mnohem více než důležité a nakonec se výsledek zkomprimuje některým 
z bezeztrátových kompresních algoritmů. Ztráta některých dat sice způsobí objektivní 
zhoršení kvality, ale v subjektivním vnímání nemusí zhoršení kvality znamenat. Jedná 
se především o kompresy zvuku a videa, kde ztráta některých dat nemusí být člověkem 
vůbec vnímána nebo není nutné 100% zrekonstruovaný signál (video obraz, telefonní 
hovory). 
 
3.3 Teorie informace 
 Redundance je míra relativní nadbytečnosti informací, kterou lze kvantifikovat 
jako relativní přebytek skutečně použitého počtu znaků oproti minimálnímu počtu, tj. 
takovému počtu, který by dostačoval k přenosu stejného množství znaků. Určitá míra 
redundance není zcela samoúčelná, protože zabezpečuje přenos informace v případech, 
kdy dochází k šumu kanálu, který zkresluje přenášenou zprávu. Redundance slouží též 
často ke zvýšení srozumitelnosti textu. Absolutně neredundantní zprávu by mohla 
narušit ztráta jediného slova či znaku. Následující vzorce a další informace je možné 
najít v literatuře [7]. 
 
 Redundance je dána vztahem rHR −=1 (3.3.1), kde Hr je relativní entropie 
 

    
MAX

r
H

H
H =    (3.3.2)  [7] 

 
 Vzorec pro výpočet Entropie (průměrné množství informace na jeden symbol)

    ∑
=

−=
q

i

ii ppH
1

2log [Sh/Symbol] [7] 

 
 Vzorec pro maximální entropii (stejná pravděpodobnost výskytu všech 

symbolů)   
q

H MAX

1
log2−= [Sh/Symbol] [7] 

 pi pravděpodobnost výskytu jednotlivých znaků 
 q počet různých symbolů ve zprávě 
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 Naším požadovaným cílem pro úspěšnou komprimaci dat bude hodnota 
redundance blížící se k nule. Tím pádem aby hodnota entropie byla „blízká“ stejná 
s maximální entropií. Nejlepšího výsledku je možné dosáhnout pokud výsledný kód 
bude obsahovat se stejnou pravděpodobností znak 0 a znak 1 (pro binární vyjádření) tj. 
p = 0,5. To by mělo být účelem vytvoření naší neuronové sítě. 
 
3.4 Kódování 

Kódování je proces, který převádí zprávu vyjádřenou v jedné abecedě na 
zprávu vyjádřenou v jiné abecedě. Aby bylo možné zprávu u příjemce opět obnovit, 
musí být takový převod jednoznačný a nesmí měnit obsah zprávy ani množství 
informace. Může však měnit množství redundance. Důvody, pro kódování zprávy jsou 
dva. Jedním z nich je příprava zprávy na přenos kanálem, který používá abecedu jiné 
mohutnosti. Druhým důvodem je snižování redundance (komprese dat). Ve výpočetní 
technice se používá pouze dvouznaková binární abeceda a tudíž se všechny zprávy 
kódují na tuto abecedu. Neuronová síť se proto nabízí jako vhodným nástrojem pro 
efektivní překódování abecedy na abecedu binární. 
 
3.5 typy komprimačních algoritmů 
 
Bezeztrátové 
3.5.1 Hoffmanovo kódování 

Bezeztrátový kompresní algoritmus publikovaný v roce 1952 a přes svoje stáří 
je stále jedním z nejpoužívanějších. Tato metoda využívá různé četnosti znaků ve 
zdrojovém textu. Zatímco běžné kódování znaků v počítači přiřazuje každému znaků 
stejný počet bitů (zpravidla 8), zde se nejčetnější znaky uloží s minimálním počtem bitů 
a méně četné pak se stále větším. Celkově se tak průměrná délka daná počtem bitů 
zobrazujících jeden znak minimalizuje. Např. v posloupnosti ABCBADBEAB je 
nejčetnější B (4 výskyty), dále A se třemi výskyty a konečně C, D, E po jednom 
výskytu. V tomto případě by pro B stačil jeden bit, pro A dva a pro C tři a pro D, E po 
čtyřech. Pro celkovou délku by pak stačilo 21 bitů a nikoli 10 znaků * 8 bitů, tj. 80 bitů 
v kódu ASCII. Podstatou kódování je, že text se poprvé podrobí statistickému 
zjišťování počtu znaků a vytvoří se posloupnost znaků (dlouhá např. 256 bajtů pro 256 
znaků) uspořádaných podle výskytu znaků v kódovaném souboru. Tato posloupnost se 
pak pro účely dekódování připojí k výslednému zakódovanému souboru. Při druhém 
průchodu souborem se pak provádí kódování. Z uvedeného je zřejmé, že velmi krátké 
soubory se nekódují, protože výsledný soubor by byl delší než původní. Hoffmanovo 
kódování se obvykle užívá v kombinaci s jinými metodami a to jak pro bezztrátovou 
kompresi, ale i pro kompresi ztrátovou. Více je možné najít v [4] a [6]. Existují dva 
přístupy řešení tohoto problému: 
 
a) Statická metoda – odesílatel zjistí četnosti výskytu jednotlivých znaků a konstruuje 
kódovací tabulku. Tu potom v nekomprimované podobě připojí ke zprávě. To se zřejmě 
negativně projeví na celkové účinnosti při kompresi krátkých zpráv. Proto je vhodné 
krátké zprávy spojovat do delších bloků a ty potom komprimovat jako jeden celek. I 
tento způsob má nevýhody v případě, kdy spojované zprávy budou vzájemně 
protichůdně ovlivňovat četnosti znaků, což způsobí zhoršení účinnosti. Tomu lze čelit 
klasifikací zpráv do tříd a spojovat do celků jen zprávy ze stejné třídy. Hlubším 
zkoumáním takových tříd lze dospět k závěru, že lze uvažovat o univerzálních 
kódovacích tabulkách pro některé třídy. Pak by stačilo místo kódovací tabulky připojit 
ke zprávě jenom identifikaci třídy. 
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b) Dynamická metoda – eliminuje problém přenosu kódovacího stromu, ovšem za cenu 
horšího kompresního poměru. Odesílatel totiž nezjišťuje jednotlivé četnosti, ale začne 
kódovat pomocí implicitní kódovací tabulky, kterou má k dispozici i příjemce. Po 
každém přeneseném znaku si odesílatel i příjemce zvýší odpovídající četnost a vytvoří 
novou kódovací tabulku, platnou pro přenos dalšího znaku. Implicitní tabulka je 
nejčastěji vytvářena za předpokladu stejných četností pro všechny znaky. Opět se 
nabízí zdokonalení, založené na výše popsané klasifikaci a použití předem spočítaných 
četností, které lépe reflektují situaci v jednotlivých třídách. 
 
3.5.2 ZIP 

Tato metoda je založena na algoritmu LZW (Lempel - Ziv – Welch) což je 
univerzální kompresní metoda používaná u ZIP, ARJ atd. Je to algoritmus založený na 
tzv. slovníkovém kódování. 
Spočívá v nahrazení vzorků vstupních dat frázemi rostoucí délky, které jsou brány z 
dynamicky vytvářeného slovníku, slovník nemusí být zapisován spolu s 
komprimovanými daty, ale je znovu vytvářen při dekódování. 
Funguje dobře u obrázků s jednobarevnými plochami; lépe zvládá barevné přechody, 
ale těch nesmí být mnoho. 
Komprimovaný soubor je rozdělen na části, které jsou postupně porovnávány se 
slovníkem. Pokud je takový řetězec ve slovníku nalezen přiřadí se mu kódová fráze. 
Pokud není vytvoří se pro něj nová kódová fráze. Dekomprimace probíhá obráceně. 
 
3.5.3 RAR 
 Od Ruského programátora , samotný způsob kódování je obdobný jako u ZIP. 
Jedná se o kombinaci LZW metody s metodou aritmetického kódování. Aritmetické 
kódování je asi nejmladší metodou. Pracuje na principu četnosti výskytů jednotlivých 
znaků. Vychází z principů Hoffmanova a Shannon-Fanova kódování. Princip všech 
těchto algoritmů spočívá v tom, že se zjistí jaký znak se v souboru vyskytuje nejčastěji 
druhý méně častěji, třetí ještě méně atd. Algoritmus zjistí, četnosti výskytů jednotlivých 
znaků a přiřadí jim určitý počet bitů (8 bitů je jeden bajt; bit se skládá z jedniček a nul; 
možný počet kombinací bitů v bajtu je 256 – to je také počet znaků, na které algoritmus 
rozkládá soubory). Znak s největší pravděpodobností má nejmenší počet bitů, a čím má 
znak menší pravděpodobnost výskytu, tím více má přiřazeno bitů. Tím dochází ke 
komprimaci. Tato metoda není až tolik účinná co do kompresního poměru, ale je dobře 
zkombinovatelná s některou adaptivní slovníkovou metodou (např. LZW) a spolu 
dosahují dobrých výsledků. 
 
Ztrátové 
MPEG - kodeky MPEG využívají tzv. ztrátovou kompresi pomocí transformačních 
kodeků. U ztrátových transformačních kodeků se vzorky obrazu nebo zvuku rozdělí na 
drobné segmenty, transformují se na frekvenční prostor a poté kvantizují (quantized). 
Výsledné kvantizované data se dále kódují entropicky. 
 
mp3 - se snaží odstranit redundanci zvukového signálu na základě psychoakustického 
modelu. Tedy ze vstupního signálu se odeberou informace, jež člověk neslyší, nebo si 
je neuvědomuje. Využívá se principů časového a frekvenčního maskování. Komprese 
zvuku podle standardu MPEG-1 obsahuje 3 vrstvy, jež se liší kvalitou a obtížností 
implementace. 
Při kompresi mluveného slova jsou výsledky výrazně horší. Popsané maskování a 
potlačování tónů způsobuje, že u mluveného slova může být ve slově potlačena 
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počáteční nebo koncová slabika. Mohou být také zkracovány pauzy mezi jednotlivými 
slovy. To působí u mluveného slova značně rušivě. Pro kompresi hlasu jsou vhodné 
jiné metody např. AMR či G.729. Výsledná kvalita ovšem závisí na zvoleném datovém 
toku. 
 
VSELP: kódování řeči v GSM (Vector Sum Excited Linear Prediction) 

Základní myšlenkou je použití kódové knihy k vektorové kvantizaci pro 
zlepšení signálu. Lineární predikce LP - koeficienty určujeme algoritmy 
minimalizujícími střední kvadratickou odchylku mezi predikovanou a skutečnou 
hodnotou vzorku (řešení soustavy rovnic) - 10 až 20 vzorků. Kódové buzení CELP - 
blokové vektorové kódování vzorové posloupnosti v paměti. Přenos jen její adresy tzv. 
vícecestné kódování MCS (Multi-path Search Coding): 
- s kódovou knihou (Code-book) 
- stromové (tree) 
- mřížové (trellis) 
 
ACELP: kódování řeči v GSM a UMTS (Algebraic Code-Exited Linear Prediction) 

Využívá se pro nižší bitový tok. Používá lineární predikci typu analýza-syntéza.  
Komprimuje 30ms bloky do 20bajtových rámců při přenosové rychlosti 5.3kb/s. 

Kodek může vytvářet rámce o velikosti 24, 20, 4bajtů. 4bajtové rámce se používají pro 
přenos parametrů hluku. 

Kódové buzení CELP - blokové vektorové kódování vzorové posloupnosti 
v paměti. Přenos jen její adresy tzv. vícecestné kódování MCS (Multi-path Search 
Coding): 
- s kódovou knihou (Code-book) 
- stromové (tree) 
- mřížové (trellis) 
 
3.6 Klasifikace dat: 
 Obecně je klasifikace metodou pro rozdělování dat do tříd dle jistých kriterií. 
Pokud jsou tato kriteria předem známa, alespoň pro vzorek dat, lze pomocí metod 
prediktivního modelování vyvinout model jehož výstupem je klasifikační proměnná. 
Mnohem častější případ je neřízená klasifikace, kdy výsledná kriteria nejsou předem 
známa a úlohou klasifikace je jejich nalezení (například Kohonenovi mapy). 

V literatuře [1] bylo popsané zdokonalené Hoffmanovo kódování pomocí 
klasifikace dat spočívající v tom, že se stanoví několik základních tříd dat. Pro každou 
třídu se připraví charakteristická kódovací tabulka, která bude známá jak pro vysílač 
(kompresor), tak pro přijímač (dekompresor). Tyto tabulky nebude nutné přenášet s 
komprimovanými daty. Pro vlastní kompresi se použije dynamická varianta 
Hoffmanova algoritmu, ale místo konstantní iniciální tabulky se bude používat vhodně 
vybraná charakteristická tabulka. Místo tabulky se ke komprimovaným datům připojí 
informace o třídě, která je aktuální pro následující kód. Tuto informaci lze uložit 
v podobě sekvence zanedbatelné délky a díky tomu je možné bez výraznějšího zhoršení 
kompresního poměru měnit použitou tabulku během komprese jednoho bloku. Jádrem 
tohoto analyzátoru bude vrstvená perceptronová síť. 
 
3.7 Realizace klasifikátoru pro Hoffmanovo kódování 

Jedná se o to, které informace z analyzovaného bloku dat bychom měli 
extrahovat a jakým způsobem je předat na vstupy neuronové sítě. Častým způsobem je 
předkládání celých sekvencí znaků, kdy každý znak je určen posloupností několika 



 23 

bitů. Tento způsob ale není vhodný pro naše účely, neboť vede k neúnosně vysokým 
počtům vstupních neuronů a tedy i k velkým rozměrům sítě, při stále ještě nedostatečné 
délce analyzované sekvence. Jiný přístup opět charakterizuje celé sekvence znaků, a to 
tak, že každý znak je reprezentován jediným neuronem výstupní vrstvy a jeho hodnota 
je určena mírou vybuzení odpovídajícího neuronu. Experimenty však ukázaly, že ani 
tato metoda není pro naše účely vhodná, protože kódování konkrétních znaků je příliš 
jemné. V literatuře [1] je odkazováno na pokus při kterém testovali možnosti realizace 
klasifikátoru pro Hoffmanovo kódování pomocí neuronové sítě. Podle tohoto pokusu 
byly vstupy  navrženy tak, že každý neuron vstupní vrstvy reprezentuje jeden symbol 
vstupní abecedy a míra jeho vybuzení představuje četnost výskytu v analyzovaném 
bloku. Experimentálně bylo zjištěno, že je možné zúžit vstupní osmibitovou abecedu na 
sto symbolů, aniž by byla závažně narušena klasifikační schopnost sítě. Zúžení bylo 
definováno tak, že prvních 30 znaků a posledních 128 znaků osmibitové abecedy bylo 
sloučeno do dvou symbolů, zatímco ostatní znaky původní abecedy byly rovnoměrně 
rozděleny mezi zbývajících 98 znaků 100-prvkové abecedy. Vstupní vrstva tedy 
obsahovala 100 neuronů. Výsledkem experimentů bylo zjištění, že s pomocí vrstvené 
neuronové sítě je možné úspěšně klasifikovat neznámé datové soubory. Informací o 
příslušnosti zpracovávaného souboru k některé třídě lze úspěšně využít k eliminaci 
režijních informací v komprimovaném kódu, zejména kódovacích tabulek. Toto 
zlepšení se projeví především při kompresi krátkých souborů. Klíčovou roli však hraje 
vhodné stanovení reprezentantů základních tříd klasifikovaných souborů.  

Další využití se nabízí u nestejnorodých souborů, kdy náhlá změna charakteru 
dat uvnitř kódovaného bloku způsobuje citelné zhoršení výsledků komprese. Použití 
navrženého analyzátoru umožní v kritickém okamžiku reinicializovat parametry 
kódování a dosáhnout tak dalšího zkrácení komprimovaného kódu. Rozměry použité 
neuronové sítě analyzátoru byly relativně malé a při klasifikaci se síť již dále neučí. 
Zdržení komprese použitím analyzátoru lze považovat za zanedbatelné. Analyzátor 
klasifikuje nezávisle na konkrétním obsahu souboru, který může být neúplný nebo i 
částečně poškozený. Pořizování nových verzí analyzátoru spočívá pouze v naučení sítě 
na klasifikaci nových tříd a distribuci aktualizací v podobě parametrů a vah sítě, 
společně s charakteristickými kódovacími tabulkami. Experimenty ukázaly, že 
zkoumaný datový analyzátor je snadno implementovatelný pomocí běžného 
strukturovaného programovacího jazyka.  

Pokus ovšem nebyl v literatuře [1] dostatečně popsán a není jisté jakým 
způsobem byli vyhledány reprezentanti tříd a jakým způsobem probíhalo trénování 
neuronové sítě. Kolik variant kódovacích tabulek muselo být vytvořeno. 
 
4 Komprese pomocí neuronové sítě 

Často zmiňovanou aplikací neuronových sítí je komprese dat. Princip je 
poměrně jednoduchý. Použijeme neuronovou síť, která má stejný počet vstupních a 
výstupních neuronů a v některé skryté vrstvě má počet neuronů menší. Takovou síť 
učíme odpovídat na identitu předkládaných dat. Jakmile je síť naučena, rozdělíme ji v 
místě výstupů zmíněné skryté vrstvy na dvě části. Dostaneme tak dvě nové sítě – 
původně vstupní polovina sítě bude nyní sloužit jako kompresor, druhá část jako 
dekompresor. Příklad takové sítě s dvěmi skrytými vrstvy o dvou neuronech, vstupní a 
výstupní vrstvou o třech neuronech je znázorněn na následujícím obrázku. 
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Obr. 9 model vícevrstvého perceptronu 

 
 S komprimovanými daty je nutné přenášet i váhy dekompresní sítě, aby bylo 

možné obnovit původní zprávu. Nevýhodou je, že tento přístup je založen na pevném, 
předem stanoveném, kompresním poměru, daném topologií použité sítě. Je zřejmé, že 
pokud bude počet neuronů ve skryté vrstvě příliš malý, nelze zajistit úplné naučení sítě 
na identitu. V konečném důsledku to znamená ztrátovou kompresi, což je obecně 
nepřípustné. Problém pevného kompresního poměru lze řešit zavedením dynamické 
správy topologie sítě ve skryté vrstvě. Na počátku učení stanovíme počet neuronů 
skryté vrstvy stejný jako ve vstupní vrstvě. Potom je schopnost sítě naučit se identitě 
triviálně zaručena. V průběhu učení budeme sledovat aktivity jednotlivých neuronů 
skryté vrstvy a slučovat ty, které se chovají podobným způsobem a mají podobné váhy. 
Tímto postupem lze najít odpovídající topologii při zachování schopnosti úplného 
naučení sítě na identitu pro danou množinu dat. Je-li trénovací množina příliš velká, lze 
očekávat horší kompresní poměr. V opačném případě bude nutné síť často doučovat 
nové vzory. Po každém doučení je však nutné rozšířit komprimovaný kód o informace 
o změně dekompresní sítě. Nezanedbatelnou roli hraje skutečnost, že vlastní učení sítě 
je v případě sekvenčního zpracování instrukcí časově náročné. Z těchto důvodů jsou 
stále preferovány klasické kompresní metody a teorie komprese dat neuronovou sítí 
zatím jen prezentuje možnosti a schopnosti neuronových sítí. Tato situace se však může 
změnit s masovým příchodem paralelních systémů. Toto využití neuronových sítí bývá 
často spojováno s kompresí obrazových dat, kde ztrátovost nehraje tolik závažnou roli. 

 
5 Naše experimenty 

Pro naše řešení jsem se rozhodl využít vlastnosti a strukturu vícevrstvé 
perceptronové síťě s jednou skrytou vrstvou (celkem třívrstvá – vstupní, skrytá a 
výstupní). Konkrétní strukturu budeme pro různá data testovat experimentálně. Budeme 
testovat, zda je síť schopna bezeztrátové komprese. Zda je schopna naučit se 
požadovanému algoritmu, který zajistí kompresi dat. Naši síť můžeme klasifikovat 
následujícími vlastnostmi, které potřebujeme pro náš úkol: 

a. vrstvená síť s dopředným šířením 
b. učení s učitelem 
c. počet vstupů je roven počtu výstupů 
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d. při rozdělení na dvě samostatné sítě získáme samostatný kodér a 
samostatný dekodér 

e. s využitím učení backpropagation 
f. vnitřní skrytá vrstva má nižší počet neuronů než vstupní a výstupní 

 
5.1 Ověření možnosti bezeztrátové komprese s využitím neuronové sítě 

První experiment byl zaměřen na bezeztrátovou kompresy dat s neúplným 
slovníkem. Experiment má ověřit schopnost sítě se zúženým hrdlem odstranit 
redundantní informaci obsaženou ve zprávě  složené z osmibitových slov  a ověřit tak 
schopnost bezeztrátové komprese. Komprimovaná data bude tvořit 32 znaků abecedy 
kódovaných 8. bitovými čísly. Půjde tedy o kompresi 8. bitových slov vyjádřených 
binární abecedou tvořících neúplný slovník. 

Slovník obsahuje 32 slov. Slovo mají konstantní délku 8. bitů. Úplný slovník 
tedy tvoří 256 slov.  
Entropie dat je Hr = 0,625 (podle vzorečku 3.3.1) 
Potom redundance je R = 1- Hr = 0,375 (podle vzorečku 3.3.2) 

To znamená, že na vyjádření 32 slov stačí konstantní délka slova 5 bitů. Celý 
možný slovník z kterého budeme vybírat o velikosti 256 slov je možné vyjádřit 
konstantní délkou slova 8 bitů. Proto experiment budeme realizovat na síti s 8 neurony 
ve vstupní (zároveň ve výstupní) vrstvě a 5 neurony ve skryté vrstvě. 

 Dále musíme vzít v úvahu v jakém formátu a jakým způsobem budeme přivádět 
data ke zpracování na vstup naší sítě. Neuronové sítě jsou vhodné pro paralelní 
zpracování dat. Naše data ale přichází v sériové podobě. Pro naši úlohu bude nutné 
rozdělit data. Budeme využívat 8-bitového vyjádření slova (dle ASCII tabulky). Počet 
vstupních neuronů bude tedy vždy násobek 8-mi, tím zajistíme kódování celých znaků. 
Data nám chodí v sériové posloupnosti, proto bude nutné z této posloupnosti vytvořit 
bloky o N*8 bitech (kde N je počet námi kódovaných slov neuronovou sítí najednou). 
Tím dostaneme na výstupu skryté vrstvy paralelní data o M bitech, kde M je počet 
neuronů ve skryté vrstvě. Tyto vzniklé M-tice bitů můžeme přenášet nebo ukládat do 
souborů, v případě souborů nebo přenosu jedním kanálem musíme data opět převést na 
sériovou podobu, kde postupně ukládáme bloky o M bitech. V případě dekodéru je 
postup analogicky opačný.  

 
Vytvoříme a třívrstvou neuronovou síť (s jednou skrytou vrstvou). Bude se 

jednat o vícevrstvý perceptron. Ve vstupní vrstvě budeme mít 8 neuronů. Ve skryté 
vrstvě budeme mít 5 neuronů. Ve výstupní vrstvě opět 8 neuronů. Jako aktivační funkci 
ve všech vrstvách použijeme funkci LOGSIG. Samotné trénování probíhá v prostředí 
MATLAB, který je dobře přizpůsoben a vybaven vhodným nástrojem „nntool“. Čím je 
delší trénovaní sekvence tím lze předpokládat lepších výsledků. Avšak prodlužuje se 
potřebný čas na trénování – početní náročnost roste. 

Rozdělíme naší již vytrénovanou neuronovou síť v místě skryté vrstvy, tím 
získáme v prvním případě kodér, bude obsahovat z původní neuronové sítě vstupní a 
skrytou vrstvu, výstup na skryté vrstvě budou naše komprimovaná data. 

Podobným způsobem vytvoříme dekodér, samozřejmě použijeme z původní 
neuronové sítě pouze výstup skryté vrstvy (který teď bude hrát roli vstupu) a výstupní 
vrstvu. Na vstup přivedeme naše komprimovaná data a na výstupu druhé (výstupní) 
vrstvy získáme naše zrekonstruovaná data. 
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Získané poznatky z vytvoření a trénování neuronové sítě (při struktuře 
neuronové sítě 8 neuronů ve vstupní i výstupní vrstvě plus dalších 5 neuronů ve skryté 
vrstvě (viz obr č.) lze shrnout do několika bodů:  

- neuronová síť se dokázala naučit náš algoritmus na tomto 
jednoduchém příkladu, bez větších nároků na dobu trénování (početní 
náročnost u tak malé sítě probíhala vždy do několika vteřin, popis 
počítačové sestavy je v příloze) 

- pro trénování je nutné použít dostatečně dlouhou trénovaní sekvenci. 
Je dobré použít délku sekvence nejméně 10 krát větší než je velikost 
abecedy a to s náhodným výběrem za předpokladu že se v trénovaní 
sekvenci objeví každý znak alespoň 10x. Tím zajistíme dobré výsledky 
a kvalitní nastavení vah neuronové sítě. V případě dlouhých shluků 
stejného znaku za sebou (nebo jiné matematické posloupnosti), 
vznikají při trénování nežádoucí matematické vztahy  které nám 
záporně ovlivní trénovaní, nastavení vah a tudíž chybu na výstupu. 

- komprese byla bezeztrátová a tím jsme splnili základní bod úkolu 
- maximální velikosti abecedy kterou jsme schopni pomocí této sítě 

přenášet je 32. Dáno počtem neuronů ve vnitřní vrstvě a to 52. 
V případě že bychom museli přenášet jiný znak (nebo více znaků) 
které nejsou součástí naší abecedy, kterou jsme použili pro trénování. 
Museli bychom znovu síť natrénovat a dekodéru poslat informace o 
změně nastavení vah a prahů. O této možnosti je pojednáno v kapitole 
6.2. 

- kompresní poměr je pevný, v našem případě přivádíme 8 bitů které 
následně přetvoříme na 5 bitů. Z tohoto nám vychází kompresní poměr 
1,6. 

- Výhodou oproti klasickým kompresním metodám je, že nemusíme 
přenášet kódovací tabulku nebo soustavy rovnic. Znaky na výstupu 
jsou vždy prezentovány 8-bitovým číslem v našem případě 
odpovídající ASCII tabulce. Takže je okamžitě jasné o který konkrétní 
znak se jedná. Nevýhodou je malá abeceda kterou můžeme použít a 
zároveň relativně malý kompresní poměr. 

- nevýhodou je že nevíme jak je který znak kódován 
- dekódování je rychlejší než podle dekódovací tabulky 
- rovnice se nemusí vytvářet, neuronová síť si je vytvoří sama 
- tento druh komprese nemá podstatný význam pro využití v praxi, ale 

názorně demonstroval možnost použití neuronové sítě se zúženým 
hrdlem v algoritmech bezeztrátové komprese  
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Obr. 10 Neuronová 3-vrstvá perceptronová síť (8-5-8) 

 
Chování sítě lze matematicky shrnout do následujících rovnic, které nám 

popisují základní vlastnosti neuronové sítě. Vzorce platí i pro jiné velikosti abeced a 
libovolně dlouhého vyjádření znaku X-bity. 
 

Kompresní poměr 
H

O

H

E

N

N

N

N
K == , kde NH je počet neuronů ve skryté vrstvě, NE je 

počet neuronů ve vstupní (ENTER) vrstvě a NO ve výstupní (OUT) vrstvě neuronové 
sítě. 
 
Velikost použitelné abecedy (maximální počet různých znaků v datech které chceme 
komprimovat) můžeme vypočítat vztahem HN

A 2=  
 

Vše bylo zkoušeno pro 8-bitové vyjádření znaku, ale v tomto případě je to 
libovolné a je možné tímto způsobem komprimovat i znaky vyjádřeny libovolným 
počtem bitů. Například při vyjádření jednoho znaku 10-bity a počtem 7 neuronů ve 
vnitřní vrstvě neuronové sítě. Jsme schopni při kompresním poměru K=10/7=1.33 
kódovat zprávy které, sestávají z abecedy o maximální velikosti A = 2^7=128 různých 
znaků. 
 
 Při testování jsem se pokoušel o zakódování textové zprávy délky 1280 znaků. 
Velikost použité abecedy byla 32 znaků, a každý znak byl kódován 8 bitovým číslem. 
Struktura neuronové sítě 8 - 5 - 8 neuronů ve vrstvách (vstupní – skrytá – výstupní). 
Posloupnost jsem vytvářel náhodně. Což způsobí jistou nevýhodu pro ZIP i RAR který 
využívá pravděpodobnostního rozdělení. Předpokládáme že všechny znaky budou 
obsaženy v kódových datech se stejnou nebo alespoň hodně podobnou 
pravděpodobností. Dále zde klasické komprimační metody nedokážou využít možnost 
opakování (kdy celá sekvence, která už byla jednou přenesena může být v kódované 
zprávě zakódována specifickým x-bitovým číslem, kterým se metoda odkazuje na již 
jednou kódovaný řetězec). 
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Tabulka 2: Komprese dat skládající se z abecedy 32 slov NS, ZIP a RAR 
použitá metoda délka původní zprávy 

[znak] 
počet bitů výstupní 
zakódované sekvence 

kompresní 
poměr 

NS (8-5-8) 1280 6400 1,6 
ZIP 1280 6120* 1,673 
RAR 1280 5600* 1,828 
NS (8-5-8) 3840 19200 1,6 
ZIP 3840 16880* 1,819 
RAR 3840 15856* 1,937 
* od počtu bitů u zkomprimovaných dat u metod ZIP a RAR jsou již systémové 
informace (obsažené navíc mimo komprimovaná data v těchto souborech) odečteny. 
 
 Nutno dále podotknout, že metoda ZIP i RAR bude mít podobný komprimační 
poměr i u komprimování libovolně velké abecedy. U neuronové sítě bohužel máme 
možnost kódovat jen těchto daných 32 různých znaků. Pro jiné znaky je neuronová síť 
bez přetrénování na jiné znaky nefunkční. 
 

Tyto všechny poznatky využijeme v následujících částech našeho úkolu a 
pokusíme se vylepšit kompresní algoritmus. 
 
5.2 Modifikace algoritmu pro použití na abecedy libovolné mohutnosti 
 Z předchozího pokusu je patrné že naším problémem je zejména neproměnná 
abeceda kterou jsme schopni kódovat pomocí naší neuronové sítě. Jako logická 
možnost se nabízí zvětšit velikost abecedy. Bohužel v praxi je nutné pracovat se všemi 
256 znaky představovaných 8-bitovým slovem. V takovém případě by totiž 256 
různých znaků se dalo vyjádřit pomocí 8-bitového slova (tím pádem potřebujeme 8 
neuronů ve skryté vrstvě). Všech 256 možností vyjádříme také 8-bitovým slovem, takže 
musíme mít ve vstupní (zároveň ve výstupní) vrstvě neuronové sítě 8 bitů. Entropie je 
tedy Hr = 1 a Redundance R = 0. V takovém případě je kompresní poměr 1 a nedochází 
ke komprimování dat. Tohoto principu je možné využít pouze v případě, že se v celé 
zprávě objeví jen N slov vyjádřených 8-bitovým slovem, kde N < 256 (celý slovník 
ASCII tabulky). Potom: 

Entropie 

256

1
log

1
log

2

2

−

−
== N

H

H
H

MAX

r   Redundance rHR −= 1  

 V takovém případě nesmíme zapomenout že čím větší budeme využívat 
abecedu tím menší bude redundance a kompresní poměr se sníží. Vstupní vrstva vždy 
bude obsahovat 8 neuronů (pro vyjádření celého slovníku 256 slov). Vnitřní vrstva tolik 
neuronů aby bylo možné vyjádřit velikost použitého slovníku (číslo N) v bitové podobě. 
Například pro velikost slovníku 64 slov (N=64) je možné vyjádřit 6 bity a tím pádem 
musíme mít ve skryté vrstvě 6 neuronů. Ale pro velikost slovníku 65 slov (N = 65) je 
již nutné vyjádřit slovo 7 bity a my musíme mít ve skryté vrstvě 7 neuronů. Tím pádem 
pro velikost abecedy větší než 128 slov (N > 128) nejsme schopni vstupní data vůbec 
komprimovat. 

Vzhledem k tomu, že využíváme ASCII tabulky je naší výhodou skutečnost, že 
nemusíme s komprimovanými daty přenášet i slovník. Nabízí se možnost jak naučit náš 
algoritmus proměnné abecedě. Základním principem je rozdělit zprávu na bloky tak, 
aby v každém bloku bylo maximálně N slov. Blok by mohl být libovolně dlouhý. 
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Velikost N by nám potom představoval počet neuronů ve skryté vrstvě (binárně 
vyjádřený). Ve vstupní a výstupní vrstvě opět 8 neuronů – dáno velikostí celkového 
slovníku 256 slov jež představuje všechny možnosti. Kvůli bitovému vyjádření 
velikostí slovníku je výhodné využívat velikost N = 4, 8, 16, 32, 64, 128 slov. 

Při zpracování každého nového bloku je ovšem nutné neuronovou síť znovu 
naučit. Tím pádem musí náš algoritmus disponovat mechanismem, který vytvoří 
trénovací sekvenci, která bude dostatečně dlouhá s náhodným výběrem N slov. Dále je 
nutné pro správnou funkci posílat s komprimovanými daty i váhy a nastavení 
počátečních prahů neuronů. Nesmíme zapomenout na vyjádření reálných čísel, které 
odpovídají vahám, minimálně 32-bitovým číslem (single rozsah 1,5*10-45 – 3,4*1038).  

Pro přesné nastavení vah a určení struktury nově vzniklé sítě nám stačí přenést 
pouze matici s váhami a matici s nastavením počátečních prahů všech neuronů. Z této 
struktury je možné určit přesný rozměr a strukturu nově vzniklé sítě. Žádné další 
informace není nutné předávat. V tabulce 3 je uvedeno hlavně pro přehled množství 
doplňkových informací které je nutné posílat pro potřebu dekódování zároveň 
s komprimovanými daty.  
 
Tabulka 3: Změna struktury NS a její vlastnosti  

počet vah + počet nastavení počátečních 
prahů jednotlivých neuronů 

N  
(velikost abecedy) 

NH 

(počet neuronů 
ve skryté vrstvě) počet [bitů] 

kompresní 
poměr 

4 2 16 + 8 768 <4 
8 3 24 + 8 1024 <2,6 

16 4 32 + 8 1280 <2 
32 5 40 + 8 1536 <1,6 
64 6 48 + 8 1792 <1,3 

128 7 56 + 8 2048 <1,14 
 
 Takovýto mechanismus by se musel umět rozhodovat jakou strukturu neuronové 
sítě použít pro daný blok zprávy. Rozhodnout jak velkou použít abecedu aby byla 
komprese co nejoptimálnější s ohledem na množství doplňkových informací o struktuře 
sítě, které je nutné přidat ke kódovaným datům pro potřeby dekódování. 
 I z tabulky je na první pohled patrné že dobrých výsledků je možné pomocí 
tohoto algoritmu s využitím neuronových sítí dosáhnout jen při využití relativně malých 
abeced. V praxi je ovšem málo pravděpodobné že libovolnou zprávu bude možné 
kódovat pomocí tak malých abeced. Proto další způsob jak vylepšit kompresní poměr je 
již podstatně komplikovanější a problematika mnohem obsáhlejší než celá tato práce. 
Zmíněným způsobem je například pravděpodobností rozdělení jednotlivých znaků. 
Dále algoritmus který dokáže rozlišit již jednou odeslaný řetězec. Rozdělení řetězce na 
slabiky (LZWL, adaptivní Hoffmanovo kódování, …). Algoritmy s využitím predikce, 
klasifikace. 
 Výsledkem tohoto algoritmu je sice možnost proměnného kompresního poměru, 
umožněný změnou struktury naší sítě. Ovšem vzhledem k množství přenášených 
doplňkových informací (váhy a prahy) je nutné podotknout, že takovýto algoritmus 
bude vhodný pouze na velké bloky s výskytem malého množství různých slov. Tohoto 
by se dalo využít například u komprese obrazů. 
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6. Závěr 
 Výsledkem mé práce je ověření využití některých vlastností neuronových sítí 
pro možnost komprese dat.  Jako vhodnou síť na které jsem prováděl všechny 
experimenty jsem zvolil vícevrstvý perceptron. Hlavní myšlenkou bylo využití 
vícevrstvého perceptronu natrénovaný na určitou abecedu dat (kterou by dokázal 
vyjádřit co nejmenším možným počtem bitů) jako kompresor a zároveň dekompresor. 
Tento mechanismus umožňuje skutečnost že síť po přetrénování je možné rozdělit na 
dvě části ve vnitřní skryté vrstvě, která je prezentována menším počtem neuronů než 
vstupní a výstupní vrstva. 
 Podařilo se ověřit možnost naučení neuronových sítí na skutečnost, že jsou 
schopny bezeztrátové komprese dat. Tato vynikající vlastnost sebou nese ale velké 
nároky na algoritmus zpracování dat a při fázi trénování i výpočetní náročnost celé 
operace. Veškeré experimenty probíhali ve vývojovém prostředí MATLAB 2007 (pro 
školní využití).  
 Výsledkem práce je návrh struktury neuronové sítě, která je schopna z datové 
zprávy odstranit redundanci – nadbytečnost (tato struktura je popsána v kapitole 5.1 a 
její reálné uskutečnění pomocí programového prostředí MATLAB je přiloženo jako 
digitální příloha na CD k bakalářské práci). Což umožní efektivněji využít bitové 
vyjádření zprávy. Sítě jsou schopny měnit svoji strukturu (více popsáno v kapitole 5.2), 
což nám umožní efektivněji využít možnost kódování zpráv při proměnné velikosti 
abecedy a tím působí i proměnný  kompresní poměr. Ten se udává běžně u těchto typů 
sítě jako neprosměný a tudíž za nevýhodný způsob. Bohužel navržený princip, který 
umožňuje měnit strukturu neuronové sítě je velice datově náročný pro velikost 
doplňkových zpráv o struktuře nesených zároveň s komprimovanými daty. 
 Neuronové sítě jsou určitě dobrým nástrojem i pro kompresy dat a věřím 
v jejich budoucnost v tomto oboru. Při porovnání s běžnými kompresními algoritmy 
tato síť se dokázala přibližně vyrovnat i nejlepším dnešním kompresním metodám za 
předpokladu náhodného výběru prvků, neopakujících se sekvencí a jiných 
matematických návazností (nebo slov obsažených ve vestavěných slovnících těchto 
metod), kterých jsou kompresní algoritmy např. ZIP a RAR schopny využít. Dalším 
bodem vylepšení těchto sítí je bezesporu možnost vložit algoritmy pro klasifikaci dat a 
velikým přínosem těchto systémů by bylo navrhnout algoritmus který by dokázal využít 
techniky například aritmetického kódování které pracuje s četností výskytu 
jednotlivých znaků. Dále mají tyto sítě výhodu paralelního zpracování dat. Což může 
být pro některé systémy velkým ušetřením času a výpočetní náročnosti. Neuronové sítě 
jsou celkově rychlejší než běžné numerické metody. 
 Důležitým poznatkem při práci se sítěmi byly procesy učení. Matlab nabízí 
širokou škálu různých metod. Já jsem se soustředil na čistou backpropagation. Při 
trénování kromě kombinace různých trénovacích a učících metod bylo i užitečné 
opakovat proces trénovaní. Vždy při novém pokusu trénování jsou totiž nově nastaveny 
matice s váhami. Výsledkem bylo, že i zdánlivě nefunkční model neuronové sítě byl 
schopen se po 10-tém pokusu reinicializaci váhových matic naučit v dostatečné 
přesnosti abychom byli spokojeni se získaným výsledkem. Nevýhodou v prostředí 
Matlabu byl ovšem způsob jakým zpracovává jednotlivé vektory zpracovávaných dat. 
Bylo nutné je upravovat na požadovaný interval a neustále zaokrouhlovat. Matlab 
využívá svých vlastních matematických metod pro posuny intervalu a tak i funkce které 
mají definiční obor v intervalu <0;1> Matlab může prezentovat jako interval <1.5;3> 
jako například u naší navrhnuté sítě. Při rozdělení sítě je tento jev nežádoucí a bylo 
nutné jej matematickými úpravami eliminovat. Nerozdělená síť je už ovšem 
optimalizována a výstupní interval je přesně dle definované aktivační funkce. Z tohoto 
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důvodu bych jako další způsob tvoření těchto sítí viděl možnost buď dvou 
samostatných sítí nebo naprogramování v jiném prostředí například jazyk C#. Při 
použití jediné metody backpropagation nám tento způsob umožní mnohem efektivněji 
učit síť a měnit její strukturu dle libovolných kritérií. 
 K  bakalářské práci je přiloženo CD s realizovaným programem v prostředí 
MATLAB 2007 a elektronickou verzí této bakalářské práce. Program je podrobně 
okomentován ve zdrojovém kódu samotného programu. 
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