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Abstrakt 
 
Diplomová práce obsahuje seznámení se s programovatelnými logickými poli a na 

nich vyvíjenou platformou NetFPGA v souvislosti s jejím využitím pro směrování za 

pomocí neuronové sítě. Současné směrovací protokoly a metody směrování. Dále 

pak problematiku neuronových sítí se zaměřením na Hopfieldovu síť realizující funkci 

směrovače.  
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funkce 

 

 

Abstract 

This Master’s Thesis includes introduction the field programmable logic and their 

NetFPGA platform developed in the context of its use for routing using neural 

networks. Current routing protocols and routing methods. Furthermore, the issue of 

neural networks with a focus on the Hopfield network for data network routing.  
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Úvod 
Cílem práce bylo seznámení se s programovatelnými logickými poli a jejich 

řízením. Programovatelná logická pole jsou jako PLD a FPGA jsou popsány v 

druhé kapitole. Dále bylo cílem analyzovat tato pole pro potřebu síťového prvku. 

Pro návrh síťového pole tedy byla vybráno pole FPGA a na něm založena 

platforma NetFPGA. Platforma NetFPGA je potom následně popsána v třetí 

kapitole. Jelikož řízení síťového prvku bude pomocí neuronových sítí, tak 

v kapitole 5 je jejich stručný popis. V následující kapitole je seznámení se s  

MATLAB – Simulinkem a jeho Neural Network Toolboxem. Dále jsou popsány 

nynější protokoly a metody směrování. Následuje samotný rozbor problematiky 

směrování pomocí neuronových sítí a dále pak samotná realizace v 

MATLAB – Simulinku.  
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1 Programovatelná logická pole 

 

V současné době dělíme programovatelná logická pole na obvody PLD 

(Programmable logic device) a FPGA (Field Programmable Gate Arrays). 

Dále se obvody PLD dělí na obvody SPLD (Simple PLD) a CPLD (Complex 

PLD). SPLD  jsou tvořena pouze jedním programovatelným polem a jsou to 

například obvody GAL16V8, GAL20V8 a GAL22V10. Obvody CPLD pak obsahují 

na jednom čipu několik obvodů SPLD.  

Obvody FPGA jsou tvořeny polem malých programovatelných buněk, které 

jejich vhodným pospojováním vytvoří požadovanou logickou funkci. 

U jednodušších aplikací pro obvody PLD by bylo možné sestavit potřebný 

obraz konfigurace programovatelného pole ručně, avšak pro složitější aplikace a 

také pro obvody FPGA již je nutné využít některý z návrhových systému. Tyto 

systémy nejčastěji pracují buďto s textovými programovacími jazyky HDL 

(Hardware Description Language) nebo s grafickými editory schémat či stavových 

diagramů. [5] 

 

1.1 Obvody PLD 

 

PLD mají svou strukturu založenu na principu dvoustupňových vyjádření 

kombinační logické funkce ve tvaru SOP (Sum of Products – součet součinů) 

nebo POS (Products of Sums – součin součtů). SOP a POS jsou navzájem 

ekvivalentní, neboť je lze mezi sebou navzájem převádět pomocí de Morganova 

pravidla. V praxi se častěji setkáme se zapojením SOP, jelikož v Boolově algebře 

platí pro toto zapojení podobná pravidla jako v běžné algebře.  Blokové schéma 

realizace pomocí funkce SOP je zobrazeno na Obr. 1. 

 

Obr. 1 Blokové schéma realizace kombinační funkce strukturou SOP 

 

vstupy 1. stupeň -  AND 
Součinové 

termy 
1. stupeň -  OR výstupy 
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Podle toho, který ze stupňů může být programovatelný, se rozděluje struktura 

na tyto typy: 

PROM – stupeň AND je pevně zapojený, stupeň OR programovatelný 

PAL – stupeň OR je pevně zapojený, stupeň AND programovatelný 

PLA – programovatelné jsou oba stupně  

Paměti PROM se obvykle mezi obvody PLD nepočítají, přestože mají shodný 

princip s ostatními PLD obvody. Struktura PAL je znázorněna na Obr. 2 a 

struktura PLA na Obr. 3. V praxi se setkáme nejčastěji se strukturou typu PAL. 

Obr. 2 Struktura PAL 

Obr. 3 Struktura PLA
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Z hlediska vývoje lze obvody PLD rozdělit do tří generací: 

 

Obvody 1. generace: jsou to obvody typu Simple PLD (obsahují jen jedno 

programovatelné pole) obsahující strukturu typu PAL s vstupními a výstupními 

zesilovači. Jsou označovány PAL II X OO, kde II značí počet vstupů, OO počet 

výstupů a X značí zda se jedná o obvody s invertorem L, bez invertoru H a nebo 

s programovatelným invertorem P. Zástupci této kategorie byly např. PAL 12L8, 

PAL 10H8, PAL 10P8. Později se vyráběli i obvody se zavedenými registry 

označované písmenem R na pozici X (PAL 16R8) případně RP pro obvody 

s programovatelným invertorem. Technologické provedení obvodů 1. generace je 

bipolární s tavnými propojkami. Dnes se s obvody 1. generace setkáme jen 

výjímečně, označení se  však zachovalo i pro obvody druhé generace.  

 

Obvody 2. generace:  jedná se rovněž o obvody typu Simple PLD, pro něž je 

charakteristické použití výstupních makrobuněk, které sdružují obvody první 

generace. Technologické provedení je EEPROM CMOS. Zástupci této generace 

byly jednak obvody GAL 16V8 a GAL 20V8, kde označení V značí proměnnou 

strukturu makrobuněk. Obsahující 8 termů v každé makrobuňce, jež úplně 

nahradily obvody první generace s níž byly kompatibilní a kterou postupně zcela 

nahradily. Do této generace se řadí též obvod GAL 22V10, jež díky nové struktuře 

s promyšlenou architekturou pro univerzálnější použití, makrobuňkou OLMC 

(Output Logic Macro Cell),  umožňuje vytvoření kombinační i registrové funkce a 

zařazení nebo vynechání inverze v cestě signálu. Lze tedy použít jak k vytvoření 

kombinačních logických, ale i k obvodům, kde za kombinační části může být 

zapojen registr (čítačů, posuvných registrů, stavových automatů aj.)  

 

Obvody 3. generace:  jedná se o obvody typu Complex PLD obsahující vštší 

množství polí typu PAL anebo PLA vzájemně propojeny. Vyráběny především 

technologií EEPROM CMOS. Jsou zpravidla vybaveny dalšími bloky 

s přídavnými funkcemi. Představují přechod k obvodům FPGA. Zástupci této 

kategorie jsou např. obvody MACH, ispLSI či XC9500XL. Obvody třetí generace 

lze zpravidla již programovat pomocí ISP.  
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ISP (In-System Programming) - pokroková programovací metoda založená 

na sériovém downloadu a díky ní lze obvod programovat přímo v aplikaci bez 

nutnosti vyjímání a vkládání obvodu do programátoru, čímž se značně urychlí 

vývoj aplikace a navíc není ani zapotřebí vlastnit poměrně drahý programátor. [5] 

 

 

1.2 Obvody FPGA 

 

Bloková struktura obvodů FPGA (Field Programmable Gate Arrays) je 

znázorněna na Obr. 5. Je tvořena z konfigurovatelných logických bloků CLB 

(Configurable Logic Block) podobajících se malým blokům obvodů CPLD. Bloky 

CLB jsou zpravidla ještě dále děleny na menší části (řezy, logické buňky a jiné), 

názvy a dělení se liší podle jednotlivých výrobců. CLB svou strukturou umožňují 

vytvořit kombinační funkci nebo klopné obvody, přičemž kombinační struktura je 

zpravidla postavena na principech PROM s nejčastěji čtyřmi vstupy.Takový to 

prvek se označuje jako LUT (Look-Up Table) a lze ním vytvořit jen jednodušší 

funkce. Složitější funkce jsou pak realizovány vhodným propojením více logických 

buněk či jejich prvků LUT. FPGA obvykle umožňují propojit některé signály 

logických bloků přímo se sousedními bloky bez nutnosti využívat globální 

propojovací matici. Takovéto spoje mají mnohem menší zpoždění a umožňují tak 

realizovat například rychlé obvody šíření přenosu, což je nezbytné pro sčítačky 

nebo násobičky. Na obrázku Obr. 5 je znázorněno vnitřní zapojení bloku CLB, 

kde F1 až F4 jsou vstupní hodnoty funkce, CIN řídící vstup, COUT řídící výstup, 

RESET, SET, CE, CLK – resetování, nastavování, povolování a hodinový signál 

klopného obvodu D, XB, X, XQ výstupy obvodu. 
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Obr. 4 Blokové schéma bloku CLB 

 

Propojení bloků CLB je realizováno propojovací strukturou PI (Programmable 

Interconnect). Dále je pole bloků CLB na vnějších stranách propojeno s bloky IOB 

(Input/Output Block) zajištující podobné funkce jako vstupní a výstupní zesilovače 

obvodů PLD.  Tvořeny jsou zpravidla klopnými obvody, ale často obsahují i 

registr, budič, multiplexer a ochranné obvody. Připojením k vývodům FPGA pole 

zajišťují propojení vnějších signálů se signály v blocích CLB. 



- 15 - 

 

Obr. 5 Bloková struktura obvodů FPGA 

 
Logické buňky jak i bloky CLB v obvodech FPGA jsou mnohem menší než 

makrobuňky a bloky v obvodech PLD. Tím se při správném návrhu zvýší efektivita 

využití struktury obvodů při realizaci jednodušších logických funkcí oproti 

obvodům PLD. V nich je na realizaci jednoduché funkce využitá jedna 

makrobuňka, přestože je potřebná jen její malá část a zbývající část pak zůstane 

nevyužita. Navrhnout však takové řešení, které by splňovalo požadovanou funkci 

a zároveň efektivně využilo struktury FPGA je mnohem obtížnější než u obvodů 

PLD. Najít takové řešení je téměř nemožné bez použití počítače s návrhovým 

systémem se složitými optimalizačními algoritmy. Obvody FPGA mají také 

samozřejmě i mnohem výkonnější propojovací strukturu PI než je podobná 

struktura u obvodů PLD. 

Bloky CLB dále ještě obsahují další přídavné prvky sloužící ke snadnému a 

efektivními vytvoření často používaných zapojení jako jsou především 

multiplexory, struktury pro generování většího počtu hodinových impulzů, 

speciální struktury pro generování rychlého přenosového signálku u sčíteček a 

jiné. Na čipu bývají též bloky pro zpracování a úpravu hodinových signálů, 



- 16 - 

hardwarové násobičky, struktury pro rychlou sériovou komunkaci, blokové paměti 

RAM, procesory a řada jiných bloků.  

Současné největší obvody FPGA obsahují víc jak 6 milionů ekvivalentních 

hradel (typicky dvouvstupové hradlo NAND). Mezi nejpoužívanější obvody patří 

řady obvodů Spartan a Virtex od firmy Xilinx, jež pokrývá více jak polovinu trhu s 

obvody FPGA, mezi její konkurenci pak patří firmy Actel, Altera a Lucent  Dále 

zmíněná platforma NETFPGA je soustředěna právě kolem FPGA Virtex II Pro. [5], 

[8] 

 

 

1.3 Programovací jazyky HDL a vývojová prost ředí 

 

Jak již bylo výše zmíněno je nezbytné k návrhů programovatelných logických 

obvodů využít počítač s patřičným návrhovým systémem. Vstupní údaje je nutné 

zapsat ve formátu, který pak je možno převézt na požadovaný model konstrukce. 

Tímto modelem pak lze ověřit jeho funkčnost pomocí simulace, následně pak 

pomocí syntezéru a implementačního programu vložit do cílového 

programovatelného obvodu.  Jedním z možných programů k tomuto použitelných 

je program ISE od firmy Xilinx. Pro obvody s menším počtem polí je určena verze 

WebPACK, která je poskytována zdarma a volně ke stažení na stránkách 

výrobce. 

Zápis vstupních údajů, jak již bylo zmíněno, lze provézt buď textově pomocí 

jazyků HDL nebo graficky. U grafických systémů narozdíl od jazyka HDL nejsou 

definovány žádné standardy a tak jsou mezi jednotlivými vývojovými prostředími 

nepřenositelné, z tohoto důvodu je lépe použít textové formy zápisu pomocí HDL. 

Nejznámějšími jazyky HDL jsou jazyk ABEL a VHDL. Jazyk ABEL je určen pro 

programování obvodů typu PLD, jazyky VHDL a Verilog díky vyššímu stupni 

abstrakce pak pro obvody FPGA. Zmiňované jazyky by měly být podporovány 

většinou návrhových systémů. [5], [9] 



- 17 - 

1.3.1 Abel 

 

Jazyk ABEL (Advanced Boolean Equations Language) vyvinutý firmou 

DATA I/O (nyní poskytující firmou Xilinx) patří do propritárních, což znamená, že 

pro jeho využívání je potřeba mít licenci, což většinou nebývá zdarma. Byl vyvinut 

pro vytváření aplikací pro obvody PLD a není vhodný pro obvody FPGA. Struktura 

jazyka ABEL vychází z konfigurace obvodů PLD, proto je nutné při psaní 

uvažovat i samotnou strukturu obvodu. V opačném případě by se mohlo stát, že i 

přesto, že je výsledný kód syntakticky správný, nepůjde syntetizovat nebo bude 

syntetizován neefektivně.  Zdrojový kód jazyka ABEL se skládá ze záhlaví, 

deklarace, rovnic popisujících obvod, zkušebních vektorů a ukončen příkazem 

END. Záhlaví je uvozeno klíčovým slovem MODULE, dále by mohlo obsahovat 

ještě příkazy OPTIONS a TITLE. V deklaraci mohou být uvedeny informace o 

použitém obvodu příkazem DEVICE, vstupních a výstupních signálech, které 

mohou být i přiřazeny přímo k vývodům obvodu příkazem PIN a jiné. Dále 

následuje sekce EQUATIONS, kde se popisuje výsledné chování obvodu, za ní 

potom ještě sekce TEST_VECTORS se zkušebními vektory pro simulaci obvodu. 

Příklad krátkého kódu v jazyce ABEL: 

MODULE bcd25 

TITLE 'dekoder BCD na 2z5' 

"  bcd25 DEVICE 'P22V10C'; -- pro EasyABEL 

 r,s,t,u  PIN 2,3,4,5; 

 a,b,c,d,e PIN 27,26,25,24,23; 

EQUATIONS 

  a = !r&!s&!t&!u # !r&!s&!t& u # !r&!s& t& u # !r& s& t&!u; 

  b = !r&!s&!t&!u # !r&!s& t&!u # !r& s&!t&!u # !r& s& t& u; 

  c = !r&!s&!t& u # !r&!s& t&!u # !r& s&!t& u #  r&!s&!t&!u; 

  d = !r&!s& t& u # !r& s&!t&!u # !r& s&!t& u #  r&!s&!t& u; 

  e = !r& s& t&!u # !r& s& t& u #  r&!s&!t&!u #  r&!s&!t& u; 

TEST_VECTORS ([r,s,t,u] -> [e,d,c,b,a]) 

   0 -> [0,0,0,1,1]; 

   1 -> [0,0,1,0,1]; 

   2 -> [0,0,1,1,0]; 

   3 -> [0,1,0,0,1]; 

   4 -> [0,1,0,1,0]; 

   5 -> [0,1,1,0,0]; 

   6 -> [1,0,0,0,1]; 

   7 -> [1,0,0,1,0]; 

   8 -> [1,0,1,0,0]; 

END 
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1.3.2 VHDL 

 

Jazyk VHDL je uznávaným standardem, který podporují snad všechna 

návrhová prostředí. Bez větší zásahu je mezi nimi možné jej také přenášet a 

zpracovávat simulátorem. Oproti jazyku ABEL je otevřeným standard a tudíž 

k jeho užití není třeba kupovat žádnou licenci. Především z tohoto důvodu je nyní 

tolik používaný. Původně byl tento jazyk navržen pro modelování a simulaci 

rozsáhlých systému, proto obsahuje i mnoho částí, které při práci s FPGA význam 

nemají význam. Návrhová prostředí umožňují také měnit typ obvodu neshledá-li 

se optimálním pro požadované řešení a může být použit obvod FPGA stejně jako 

PLD. Kód jazyka VHDL je dělen na dvě  základní části. První z nich je deklarace 

entity, ve které se definují vstupy a výstupy. V druhé části se pak definuje vztah 

mezi vstupními a výstupními signály. 

Ukázka zdrojového kódu v jazyce VHDL - model čtyřbitového komparátoru:  

      -- Comp4 

ENTITY Comp4 IS 

   PORT(a,b: IN bit_vector(3 DOWNTO 0);  -- input 

 Equals: OUT bit);    -- output 

END Comp4; 

ARCHITECTURE Dataflow OF Comp4 IS 

BEGIN 

  Equals <= '1' WHEN (a = b) ELSE '0'; 

END Dataflow 

 

Sestavování modelu v jazyce VHDL může být buď hierarchické nebo tzv. 

„plochého typu“. Hierarchické pak může být buď „shora dolů“ nebo „zdola 

nahoru“. Při způsobu „shora dolů“ se nejprve definuje funkce návrhového 

systému jako celku a v tom se pak vyčlení další bloky podle jejich návaznosti na 

další, tak se postupuje až k nejjednodušším blokům, jejichž funkce se dá popsat 

jazyky HDL. U složitějších konstrukcí je tak možné rozdělit prácí mezi více 

návrhářů. Při způsobu návrhu „zdola nahoru“ se nejprve vytvoří dílčí bloky 

modelu, které až následným pospojováním ve větší a větší celky vytvoří 

požadovaný model. Narozdíl od předchozích dvou způsobů není model 

„plochého typu“ nijak rozčleněn, ale je s ním pracováno jako s velkým 

monolitickým celkem. 
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2 NetFPGA 

 

NETFPGA je levná přeprogramovatelná hardwarová platforma optimalizovaná pro 

vysokorychlostní síťové zařízení. Obsahuje programovatelné logické pole, paměť a 

čtyři gigabitové síťové karty nezbytné k vytvoření kompletních přepínačů, směrovačů 

či bezpečnostních systému typu firewall.  Blokové schéma zapojení je znázorněno na 

Obr. 6. 

 

Obr. 6 Blokové schéma platformy NetFPGA 

 

Celé zařízení je soustředěno kolem FPGA Virtex II Pro 50 firmy Xilinx. Toto pole 

obsahuje 53 136 logických buněk, 4 176 kbit blokové pamětí RAM a až 738 kbit 

distribuované paměti RAM, dále obsahuje 2 jádra procesoru PowerPC a je plně 

uživatelsky programovatelné. K FPGA jsou připojeny čtyři duplexní gigabitové síťové 

karty firmy Broadcom s konektory RJ45 podporující standard Cat5E nebo Cat6. Dále 

NetFPGA obsahuje SRAM v podobě dvou banků po 18 Mbitech tj. celkem 4.5MBytů 

pro přístup do tabulky dat a také obsahuje asynchronní DDR2 DRAM paměť pracující 

na frekvenci 400MHz o velikosti 64MB vhodnou jako buffer. NetFPGA lze připojit 
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přes sběrnici PCI k počítači, podporující rychlou rekonfiguraci FPGA bez nutnosti 

použití rozhraní JTAG. JTAG připojení může být použito k ladění například použitím 

programu Xilinx Chipscope Pro. Více zařízení NetFPGA lze propojit pomocí dvou 

SATA konektorů prostřednictvím Multi-Gigabit I/O (MGIO) s rychlostí přenosu 

3Gbity/s. Flexibilní Open-source zdrojový kód referenčního návrhu směrovače je 

dostupný z webových stránek http://NetFPGA.org, který obsahuje hardwarově 

akcelerované Network Interface Card (NIC) nebo Internet Protocol verze 4 (IPv4). 

Může být rychle konfigurován do NetFPGA hardwaru. Tento NetFPGA směrovač 

umožňuje spolupráci s ostatními směrovači IPv4. Schéma komunikace hardwarově 

akcelerovaného směrovače IPv4 je na zobrazen na Obr. 7. 

 
 

Obr. 7 Hardwarově akcelerovaná IPv4 referenčního směrovače 
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Hostitelský procesor má přístup k hlavní paměti a může prostřednictvím DMA číst 

a zapisovat registry a paměť NetFPGA. Narozdíl od jiných open-source projektů 

poskytuje NetFPGA hardwarovou akceleraci datových cest. Dále NetFPGA poskytuje 

přímé hardwarové rozhraní spojující se čtyřmi gigabitovými síťovými porty a s 

vícenásobnými banky lokální paměti instalované na desce. Balení NetFPGA obsahují 

zdrojové kódy (softwarové i hardwarové) implementující síťové funkce. Užitím 

referenčního směrovače jako příkladu má vývojář tři možnosti použití NetFPGA. 

První možností je, že nakonfiguruje výchozí hardware směrovače do NetFPGA a 

softwarově může modifikovat vlastní síťový protokol k implementaci. Jinou možností 

změny NetFPGA je spuštění referenčního směrovače a rozšíření návrhu o 

uživatelský modul. Dále je také možné implementovat kompletně nový návrh 

softwarové i hardwarové části. [11] 
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3 Neuronové sít ě 

 

Jelikož se uvažuje o řízení síťového prvku pomocí neuronové sítě zmínil bych zde 

pár základních poznatků o nich. [1], [2], [3], [4] a [6] 

 

3.1 Úvod do neuronových sítí 

 

Neuronové sítě jsou založeny na napodobování chování nervových soustav 

živých organismů. V porovnání s konvenčními počítači neuronové sítě 

nepostupují podle předem naprogramovaného algoritmu, nýbrž si během procesu 

učení vytváří vlastní algoritmus pomocí změny parametrů a struktury sítě 

přizpůsobený k řešení požadované úlohy. Historie neuronových sítí sahá do 

poloviny 20. století, kdy díky Američanovi W.S. McCullochovi a jeho studentovi 

W. Pittsovi vznikl v roce 1943 první jednoduchý model umělého neuronu. Tento 

model je dosud ještě většinou používán. V roce 1949 Donald Hebb na základě 

poznatků z biologických neuronových sítí vytvořil pravidlo, kterým se lze neuron 

učit. Tohle pravidlo se s menšími modifikacemi používá dodnes. Princip však  

zůstává stejný a tak i dnes se toto pravidlo nazývá Hebbovo. Dalším přínosem 

v oblasti neuronových sítí byl v roce 1957 biolog Frank Rosenblatt, který navrhl 

tzv. perceptron – první umělou neuronovou síť. Perceptronová síť je tvořena 

jednou vrstvou neuronů, které dostanou vstup a vrátí nějaký výstup. Rosenblatt 

navrhl k perceptronu také učící algoritmus, kterým dokázal, že při učení 

perceptron konverguje ke správnému řešení s rostoucím počtem vzorů (pokud 

řešení existuje). Na počátku 60. let vytvořil  Donald Michie stroj, který se naučil 

hrát jednoduché hře piškvorky. Pak však bohužel nastal úpadek v oblasti 

neuronových sítí, když Marvin Minsky a Seymour Papert poukázali na nemožnost 

naučit perceptron například funkci XOR a mohou řešit pouze lineárně separabilní 

problémy. Tehdy neznámý Rosenblatt prohrál nerovnou bitvu s věhlasným 

Minskym a tato skutečnost zpomalila jejich vývoj přibližně o 15 let. Po Minského 

kritice se totiž neuronovými sítěmi přestali teoretici zabývat, čímž neodhalili, že 

tento problém lze vyřešit zvýšením počtu vrstev neuronů. Toto bylo odhaleno až 

ve druhé polovině 80. let. V těcto letech vznikla práce R. Rumelharta, G. Hintona 

a R. Wiliamse „Learning Internal Representation by Error Propagation“ 
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pojednávající o vícevstvých sítích schopných řešit i problémy, které nejsou 

lineárně separabilní. Následně vznikali i další typy sítí jako jsou Hopfieldova, 

Kohenova, Grossbergova, ART síť. Zájem o neuronové sítě opět prudce vzrostl a 

přetrvává až do současnosti. Neuronové sítě našli uplatnění převážně v oblasti 

automatizace, kybernetiky, umělé inteligence, zpracování obrazu a řeči, 

rozpoznání písma stejně tak jako v ekonomice při predikcích směnných kurzů a 

jiných oblastech a aplikacích. 

 

3.2 Rozdělení neuronových sítí 

 

Neuronové sítě lze dělit na diskrétní a spojité podle druhu zpracovávaného 

signálu. Dále lze neuronové sítě dělit podle typu učení na sítě s učitelem a sítě 

bez učitele. Sítě s učitelem se snaží napodobit chování ze známých vzorových 

výstupních hodnot. Narozdíl od sítě bez učitele, která si vytváří vlastní 

reprezentaci pouze ze známých vstupních dat a zadaných pravidel, kterým se 

snaží vyhovět. Dané dělení i se zástupci jednotlivých skupin je zobrazeno na 

obrázku Obr. 8. 

 

Obr. 8 Rozdělení neuronových sítí 

 
Dále lze sítě dělit neuronové sítě na: asociativní paměti, klasifikátory a 

aproximátory. Asociativní paměti jsou takové, jejichž výstup logicky odpovídá 

vstupu.  

Neuronové sítě 
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perceptron 

BP-síť Kohenova 
síť 
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Obr. 9 Autoasociativní a heteroasociativní vybavování 

 
Asociativní paměti se podle druhu asociace mohou dále dělit na 

autoasociativní (vstup a výstup si jsou podobny nebo vstup může být neúplný 

např. poškozením) a heteroasociativní (vstup a výstup jsou různé, ale mají mezi 

sebou určitou logickou souvislost). Příklad asociace byl zobrazen na Obr. 9.  

Nejznámější asociativní pamětí je Hopfieldova síť. Klasifikátor rozpozná vstupní 

vzorek a zařadí jej do příslušné třídy na základě podobnosti. Zástupcem tohoto 

typu je Hammingova síť. Funkce aproximátorové síťě spočívá ve vytvoření 

vlastního modelu založeného na vstupních informacích aproximující skutečný 

systém. Příkladem této sítě je vícevstvá perceptronová síť se zpětným šířením 

signálu BP-síť (Back-Propagation). Dále se sítě mohou dělit podle počtu vrstev na 

jednovrstvé a vícevrstvé, podle stylu učení na deterministické (nastavování vah 

podle určitého vzorce) nebo stochastické (náhodné nastavování vah). 

 

3.3 Model um ělého neuronu 

 

Základním prvkem neuronové sítě je neuron, který zpracovává vstupní údaje 

zpravidla podle vztahu 
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kde f je přenosová funkce neuronu, xi jsou vstupy neuronu, wi váhy vstupů 

neuronů a Θ práh neuronu. Model neuronu je graficky znázorněn na Obr. 10. 
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Obr. 10 Model neuronu 

Přenosová funkce, je funkce transformující vstupní signál na signál výstupní 

v intervalu 0 až 1 nebo -1 až 1, může být spojitá nebo skoková a každé vstupní 

hodnotě musí jednoznačně odpovídat určitý výstup – monotónnost. Mezi 

nejpoužívanější přenosové funkce patří: 

- perceptron (lineární) 

- binární 

- logistická neboli sigmoida 

- hyperbolický tangens 

- omezená 

Průběhy jednotlivých přenosových funkcí spolu s matematickým zápisem jsou 

zobrazeny na Obr. 11. 
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Obr. 11 Přenosové funkce neuronu s jejich matematickým vyjádřením 

 

 

3.4 Obecné schéma neuronové sít ě 

 

Neuronovou síť si lze představit jako síť tvořenou několika vrstvami, přičemž 

každá vrstva může mít nekonečný počet neuronů. Existují i sítě jednovrstvé 

jakými jsou třeba Kohenova nebo Hopfieldova síť. Vlastní funkcí neuronové sítě 

se pak rozumí funkce přiřazující vstupnímu obrazu hodnot obraz hodnot 

výstupních. Ukázka struktury neuronové sítě se třemi vrstvami o třech neuronech 

je zobrazena na Obr. 12.  

U vícevrstvých sítí slouží první (vstupní) vrstva jen jako distributor vstupního 

signálu do vyšších vrstev sítě. Počet neuronů v jednotlivých vrstvách může být 

proměnlivý a záleží na řešeném problému. Pro odhadnutí počtu neuronů v 

jednotlivých vrstvách lze použít matematické vzorce, ale jelikož se jedná jen o 

odhad nemusí platit pro všechny možné varianty. 
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Obr. 12 Neuronová síť se třemi vrstvami 

 
 

Dalším způsobem, kterým ošetřit počet prvků v jedné vrstvě je použití sítě, 

která si sama určí počet neuronů dostačující pro daný problém. Existuje ještě i 

třetí způsob za použití genetických algoritmů, kdy není propojení neuronů jen mezi 

sousedními vrstvami, ale může být i mezi vyššími vrstvami. Posledním 

zmiňovaným způsobem se dosáhne až mnohonásobně lepší efektivity, ale tato 

metoda je časově podstatně náročnější. 

 

 

3.5 Perceptronová sí ť 

 

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

typický perceptron je považována jednoduchá neuronová síť s n vstupy (x1, x2, ..., 

xn) a jedním pracovním neuronem spojeným se všemi svými vstupy. Každému 

takovému spojení je přiřazena váhová hodnota (w1, w2, ..., wn). Signál přenášený 

vstupními neurony je buď binární (tj. má hodnotu 0 nebo 1), nebo bipolární (tj. má 

hodnotu -1, 0 nebo 1). 

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

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

aby diference mezi skutečným a požadovaným výstupem byla co nejmenší. 

 

 

3.6 Adaline 

 

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

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

rovněž bias chovající se jako regulovatelná váha (w0) přiřazená spojení, které 

vychází z neuronu, jehož aktivace je vždy 1. 

 

 

3.7 Madaline 

 

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

je neuron Adaline, který je velmi podobný perceptronu. Jednoduchá architektura 

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

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

vycházejícími z neuronů X1 a X2, které samozřejmě závisí na příslušné prahové 

funkci. Pak i skutečný výstup y je nelineární funkcí vstupního vektoru (x1, x2) a 

příslušné prahové funkce. Použití skrytých neuronů Z1 a Z2 sice dává síti větší 

výpočtové možnosti, ale naproti tomu komplikuje adaptační proces. 
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Obr. 13 Madaline se dvěma skrytými neurony Adaline a jedním výstupním 

neuronem Adaline. 

 

Na následujících dvou obrázcích jsou souhrnně zobrazeny různé typy 

neuronových sítí (tj. neuronové sítě s různým počtem vnitřních vrstev) a jejich 

možnosti klasifikace. 

 

 

Obr. 14 Neuronové sítě s různým počtem vnitřních vrstev a jejich možnosti 

klasifikace 
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Obr. 15 Mezní oblasti rozpoznávané neuronovou sítí s různým počtem vnitřních 

vrstev 

 

 

3.8 Backpropagation 

 

Pravděpodobně nejrozšířenější způsob propojení neuronů se sigmoidní 

aktivační funkcí jsou vícevrstvé sítě. Vícevrstvá neuronová síť s jednou vnitřní 

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

Výstupní neurony (neurony jsou označeny Yk, k = 1,..., m). Neurony ve výstupní a 

vnitřní vrstvě musí mít definovaný bias. Typické označení pro bias k. neuronu (Yk) 

ve výstupní vrstvě je w0k    a typické označení pro bias j. neuronu (Zj) ve vnitřní 

vrstvě je v0j. Bias odpovídá, jak již bylo dříve uvedeno, váhové hodnotě přiřazené 

spojením mezi daným neuronem a fiktivním neuronem, jehož aktivace je vždy 1.

  

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

tvořena minimálně třemi vrstvami neuronů: vstupní, výstupní a alespoň jednou 

vnitřní vrstvou. Vždy mezi dvěma sousedními vrstvami se pak nachází tzv. úplné 

propojení neuronů, tedy každý neuron nižší vrstvy je spojen se všemi neurony 

vrstvy vyšší. 
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Obr. 16 Neuronová síť s jednou vnitřní vrstvou neuronů 

 

Adaptační algoritmus zpětného šíření chyby (backpropagation) je používán v 

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

etapy: 

 

• dopředné (feedforward) šíření vstupního signálu tréninkového vzoru,  

• zpětné šíření chyby, 

• aktualizace váhových hodnot na spojeních. 

Během dopředného šíření signálu obdrží každý neuron ve vstupní vrstvě (Xi, i = 

1,..., n) vstupní signál (xi) a zprostředkuje jeho přenos ke všem neuronům vnitřní 

vrstvy (Z1, ..., Zp). Každý neuron ve vnitřní vrstvě vypočítá svou aktivaci (zj) a pošle 

tento signál všem neuronům ve výstupní vrstvě. Každý neuron ve výstupní vrstvě 

vypočítá svou aktivaci (yk), která odpovídá jeho skutečnému výstupu (k. neuronu) 

po předložení vstupního vzoru. 

V podstatě tímto způsobem získáme odezvu neuronové sítě na vstupní podnět 

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

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

buňkami a ve výstupní vrstvě mozku jsou pak identifikovány jednotlivé objekty 

sledování. Otázkou pak zůstává to nejdůležitější. Jakým způsobem jsou 

stanoveny synaptické váhy vedoucí ke korektní odezvě na vstupní signál? Proces 
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stanovení synaptických vah je opět spjat s pojmem učení – adaptace neuronové 

sítě. 

Další otázkou je schopnost generalizace (zobecnění) nad naučeným 

materiálem, jinými slovy jak je neuronová síť schopna na základě naučeného 

usuzovat na jevy, které nebyly součástí učení, které však lze nějakým způsobem z 

naučeného odvodit. I tady je cítit jakási analogie s lidským učením daná rozdílem 

mezi bezduchým biflováním a učením spjatým se schopností porozumět 

problematice tak, aby mohlo být nové odvozeno z předchozího. 

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

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

tyto vzory zafixovat v neuronové síti formou hodnot synaptických vah pokud 

možno včetně již uvedené schopnosti generalizovat. Zastavme se nejdříve u 

trénovací množiny. Každý vzor trénovací množiny popisuje, jakým způsobem jsou 

excitovány neurony vstupní a výstupní vrstvy. 

 

 

3.9 Asociativní neuronové sít ě 

 

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

Madaline. Jediný rozdíl spočívá v tom, že lineární asociativní síť v aktivním 

režimu místo afinních kombinací počítá jen lineární kombinace vstupů, tj. chybí 

formální jednotkový vstup rovněž i odpovídající biasy jsou nulové. V geometrické 

interpretaci to znamená, že příslušné nadroviny odpovídající výstupním neuronům 

sítě prochází počátkem. 

         Asociativní paměti neuronových sítí jsou sítě, ve kterých jsou váhové 

hodnoty determinovány takovým způsobem, aby si sítě byly schopny 

zapamatovat množinu P asociovaných vzorů. Každou asociaci tvoří pár vektorů 

{s(p), t(p)}, kde p = 1, 2,…, P). Každý vektor s(p) obsahuje n komponent a každý 

vektor t(p) obsahuje m komponent. Váhové hodnoty na příslušných spojích 

mohou být nalezeny např. Hebbovým adaptačním pravidlem pro asociované 

neuronové sítě. (viz dále). Slovně jej lze vyjádřit takto: změna synaptické váhy 

spoje mezi dvěma neurony je úměrná jejich souhlasné aktivitě, tj. součinu jejich 

stavů (opačná aktivita tuto vazbu zeslabuje). Lineární asociativní síť má 
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schopnost reprodukce, tj. předložíme-li síti vstup (vstupní vektor x), pak na něj 

odpoví požadovaným výstupem (výstupní vektor y). Vstupní vektor x může být 

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

tréninkové množiny obsahující šum). 

 

3.10 Autoasociativní neuronové sít ě 

 

Dopředné autoasociativní neuronové sítě jsou speciálním případem 

heteroasociativních sítí. Pro autoasociativní sítě jsou oba tréninkové vektory (tj. 

vstupní vektor s a výstupní vektor t) identické. Každou asociaci proto tvoří pár 

vektorů s(p):s(p), kde p = 1, 2,..., P. Každý vektor s(p) obsahuje n komponent. 

Váhové hodnoty na příslušných spojích jsou rovněž nastaveny Hebbovým 

adaptačním pravidlem pro asociované neuronové sítě. 

 

 

3.11 Diskrétní Hopfieldova sí ť 

 

Diskrétní Hopfieldova síť se používá jako iterační autoasociativní paměť. 

Autorem této neuronové sítě je John Hopfield, který se zabýval studiem neuronů 

podobných perceptronům. Model Hopfieldovy neuronové sítě je založen na využití 

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

systémů. 

Organizační dynamika diskrétní Hopfieldovy sítě specifikuje úplnou topologii 

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

ostatními neurony sítě, tj. má všechny neurony za své vstupy. Obecně platí, že 

může být spojen i sám se sebou. Všechny neurony v síti jsou tedy zároveň vstupní 

i výstupní. Každý spoj v síti mezi neuronem i (i = 1, ..., n) a neuronem j (j = 1, ..., n) 

je ohodnocen celočíselnými synaptickými vahami wij a wji, které jsou symetrické, tj. 

wij = wji. V základním modelu platí, že žádný neuron není spojen sám se sebou, tj. 

odpovídající váhy wjj = 0,  kde (j = 1, ..., n) jsou nulové. 
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Obr. 17 Model diskrétní Hopfieldovy sítě 

 
 

3.12 Spojitá Hopfieldova sí ť 

 

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

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

funkcí času. Aktivní dynamika je v takových případech obvykle zadána 

diferenciální rovnicí, jejíž řešení nelze explicitně vyjádřit, proto tyto modely (pokud 

nepracujeme s jejich diskrétní verzí) nejsou vhodné pro analogovou hardwarovou 

implementaci pomocí elektrických obvodů.  

Protože spojitá Hopfieldova síť je modifikací diskrétní Hopfieldovy sítě, jsou 

také spojení mezi libovolnými dvěma neurony obousměrné a rovněž i váhové 

hodnoty na těchto spojeních jsou symetrické.  

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

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

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

obchodního cestujícího. Princip hledání lokálního minima energetické funkce 
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Hopfieldovy sítě je v této úloze využitelný zcela jiným způsobem, než bylo zatím 

uvedeno. Dokážeme-li formulovat omezení nějaké optimalizační úlohy ve formě 

energetické funkce neuronové sítě, pak proces její relaxace povede k nalezení 

některého z optimálních, či alespoň suboptimálních řešení. Ve srovnání s 

předchozím tedy nebudeme síť adaptovat na základě prvků trénovací množiny, 

ale pokusíme se stanovit váhy mezi jednotlivými neurony na základě porovnání 

obecně definované funkce energie Hopfieldovy sítě a energetické funkce 

vyjadřující naše omezující podmínky. Tento proces probíhá v adaptivním režimu 

sítě. V aktivním režimu potom hledá síť přípustné řešení daného problému. 
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4 Matlab Simulink Neural Network Toolbox 

 

Neural network toolbox rozšiřuje vývojové prostřední Matlab Simulinku o 

návrhové, implementační, zobrazovací a simulační neuronových sítí. Tím se stává 

neocenitelným při řešení příkladů, kde nestačí klasická analýza nestačí nebo je příliš 

složitá, jako jsou rozpoznávání obrazců a nelineární systémy identifikace a řízení. 

Poskytuje komplexní  podporu pro všechny osvědčené síťové zdroje stejně jako 

grafické uživatelské rozhraní umožňující návrh a správu sítí. Modulové, otevřené a 

rozšiřitelné prostředí návrhu umožňuje uživatelsky měnit funkce a strukturu sítě.  

 

 

4.1 Práce s Neural Network Toolbox 

 

Chování neuronové sítě je definováno jako cesta individuálního propočtu 

propojených prvků s jejich hodnotami a vahami. Váhy jsou automaticky 

nastavovány při trénování sítě podle zadaných pravidel učení, dokud neodpovídají 

zadanému úkolu. Uživatelské rozhraní umožňuje snadno pracovat s neuronovými 

sítěmi. Neural Network Fitting Tool je průvodce provázející procesem vytvoření dat 

používaných neuronovými sítěmi. Lze použít pro importování velkých a 

komplexních datových sad, rychle vytvoří, vytrénuje síť a zhodnotí její výkon. Toto 

grafické rozhraní má velkou schopnost nastavování architektury sítě a učících 

algoritmů. Jednoduché umožňují zobrazovat a pochopit architekturu sítě. 

 

 

4.2 Architektury podporované Neural Network Toolbox a j ejich 

popis 

 

Neural Network Toolbox podporuje oba typy učení sítě s učitelem i bez učitele. 

S učitelem podporuje tyto typy sítí: s dopředným šířením (feedfoward), radiální, 

dynamické a LVQ (learning vector quantization). 

Síť s dopředným šířením obsahuje pouze jedno propojení mezi vstupní a 

výstupní vrstvou . Často je používaná pro předpovídání, rozpoznání obrazců a pro 

zkoušení nelineárních funkcí.Podporuje sítě dopředného šíření včetně algoritmu 
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back-propagation, kaskádového back-propagation, feedforward se vstupním 

zpožděním backpropagation, lineární a perceptronové sítě. 

Radíální sítě poskytují alternativu a rychlou metodu pro návrh nelineární sítě 

se zpětným šířením. Podporují varianty včetně obecné regrese a 

pravděpodobnostní neuronové sítě. 

Dynamické sítě používají paměť a rekurentních zpětnovazebních spojení 

k rozpoznání prostorových a dočasných vzorů dat. Jsou obvykle používány pro 

předvídání časových řad, nelineární dynamické systémy v modelování a řízení 

systémových aplikací. Předvytvořené dynamické sítě včetně soustředěných a 

distribuovaných  časových zpoždění,  nelineární autoregrese (NARX), Elmanovy a 

Hopfieldovy sítě. Podporuje také sítě s uživatelský definovaným libovolným 

propojením.  

Metoda LVQ je silný nástroj pro klasifikování vzorů, které nejsou lineárně 

separabilní. LVQ umožňuje definování hranic a nespojitostí v klasifikování tříd.  

Neuronové sítě s učením bez učitele jsou trénovány pouze na základě vstupní 

odezvy a přenosových funkcí bez potřeby referenčních dat.  Neural Network 

Toolbox podporuje dva typy sítí s učením bez učitele a to konkurenční vrstvy a 

samoorganizující diagramy. 

 

 

4.3 Funkce u čení a trénování 

 

Učení a trénování jsou matematické postupy využívané k automatickému 

nastavování síťových vah a prahů neuronů. Funkce trénování určuje souhrnný 

algoritmus všech vah a prahů neuronů dané sítě. Funkce učení pak může tyto 

individuální váhy a prahy neuronů  aplikovat v síti. Neural Network Toolbox 

podporuje množství trénovacích algoritmů zahrnujících mnoho gradientních 

metod, Levenberg-Marquardt algoritmus a přizpůsobivý algoritmus back-

propagation.  
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4.4 Prost ředí simulinku 

 

Neural Network Toolbox poskytuje sadu bloků pro vytvoření neuronových sítí 

v Simulinku. Tyto bloky jsou rozděleny do tří knihoven. První z nich jsou funkční 

bloky, které ze vstupního síťového vektoru generují odpovídající výstupní vektor. 

Druhá knihovna bloků obsahuje bloky, jejichž výstupem je síťový vstupní vektor 

z vektorů vstupních vah a prahů neuronů a výstupních váhových vektorů vrstev.  

A poslední obsahuje bloky, které lze aplikovat na váhové a prahové vektory 

neuronů k získání váhové vstupní hodnoty neuronu. Alternativně lze k vytvoření a 

trénování sítě použít prostředí MATLABu a automaticky generovat simulační 

síťové bloky pro využití v Simulinku. Tento přístup také umožňuje vytvořené sítě 

vidět graficky. [10] 
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5 Směrovací protokoly a algoritmy 

 

5.1 Statické sm ěrování 

 

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

Je předem pevně nakonfigurována a případné změny je třeba provádět ručním 

zápisem v konfiguračním souboru. Přestože tato varianta vypadá jako nepříliš 

atraktivní, ve skutečnosti je nečastěji využívanou metodou směrování v Internetu. 

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

natolik jednoduchém síťovém postavení, že cokoli složitějšího by nemělo smysl. 

Většinou se nacházejí v koncové podsíti, z níž vede jediná cesta ven přes odchozí 

směrovač. Jejich směrovací tabulka obsahuje dva záznamy: adresy ze stejné podsítě 

doručovat přímo, všechno ostatní předávat na odchozí směrovač. Tyto informace se 

nastaví manuálně či automaticky daným serverem sítě. 

 

 

5.2 Dynamické sm ěrování 

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

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

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

skupin: 

Centralizované:  

Zde všechny směrovače posílají informace o stavu okolní sítě do jednoho 

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

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

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

sítě, takže dokáže určit globálně optimální tabulky. Hlavním problémem 

centralizovaného přístupu je, že špatně škáluje – na linkách vedoucích do centra se 

kumulují zprávy o stavu sítě a odesílané tabulky. Velikost sítě, kterou lze takto 

směrovat, je proto omezená. Dílčí problém představuje i synchronizace tabulek – 
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směrovače poblíž centra je dostávají dříve. Centralizované směrování se proto 

nedočkalo širšího uplatnění.  

 

Izolované:  

Jsou postaveny na ryzím individualismu. Nikdo nikomu neposílá žádné 

informace o stavu sítě, každý směrovač se rozhoduje zcela samostatně. Do této 

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

paket do všech rozhraní kromě toho, z nějž dorazil. Tento algoritmus je velmi 

nehospodárný, na druhé straně ale zkouší všechny cesty, takže najde i tu nejlepší. 

Pokud je možné síť naddimenzovat (například pro přepravu dat pro řízení jaderného 

reaktoru) nebo je třeba informaci co nejrychleji rozšířit po celé síti, může být 

záplavový algoritmus vhodným řešením. Proto jej používá například níže zmiňovaný 

protokol OSPF pro šíření informací o změnách v síti. Největším problémem roztékání 

jsou cykly v síti, které způsobí, že paket se po čase vrátí. Primitivním řešením tohoto 

problému je omezení životnosti paketu. O něco chytřejší je OSPF, kde jsou 

aktualizace označeny, takže směrovač pozná, že tuto zprávu již obdržel a její 

opakované kopie nadále nešíří.  

Distribuované:  

Představují standardní přístup ke směrování v síti Internet. V nich se informace o 

změnách v síti předávají postupně mezi sousedními směrovači, až se rozšíří do celé 

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

Skutečnost, že Internet stojí na distribuovaných algoritmech, je nejlepším 

vysvědčením životaschopnosti tohoto konceptu. Konkrétní přístupy a mechanismy se 

výrazně liší. Nejvýznamnějšími představiteli distribuovaných protokolů jsou:  

• RIP,  

• OSPF,  

• BGP.  

 

Hierarchické:  

Řeší problém rozlehlých sítí a neúměrné velikosti směrovacích informací tím, že 

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

Záplavové informace o změně v topologii sítě se šíří pouze v rámci oblasti. O 
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výměnu souhrnných informací mezi oblastmi se starají hraniční směrovače 

(propojující jednotlivé oblasti mezi sebou). Jedna oblast tedy dostává o ostatních 

oblastech pouze souhrnné informace. Tento způsob nabízí např. protokol OSPF.  

 
 

5.3 Ostatní algoritmy 

 

Náhodné sm ěrování:  

Zdánlivě nesmyslný způsob, avšak občas se používá v případě zahlcení 

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

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

trefit do správné cesty (tudíž odesílatel nebude muset ztracený paket znovu po 

síti posílat).  

 

Source routing:   

Způsob používaný na linkové vrstvě například v sítích typu Token - Ring. 

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

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

(seznamu směrovačů po cestě od odesílatele k příjemci). Výhodou tohoto 

způsobu je, že najde opravdu tu nejkratší cestu ze všech možných cest, avšak 

záplavový způsob je značně nešetrný.  

 

Zpětné učení:  

Funguje podobně jako přehazování paketů na přepínači na linkové vrstvě. 

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

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

současně s každým procházejícím paketem si poznamenává, na jaké rozhraní 

přišel paket s daným odesílatelem. Tímto způsobem se učí topologii sítě. [12] 
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5.4 Protokol RIP 

 

Routing Information Protocol (RIP) 

Směrovací protokol umožňující směrovačům komunikovat mezi sebou a 

reagovat na změnu topologie počítačové sítě. Ačkoliv tento protokol patří mezi 

nejstarší doposud používané směrovací protokoly v sítích IP, má stále své 

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

jednoduchost. 

 

Technické detaily 

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

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

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

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

mezi směrovači je 15 skoků [13]. 

 

5.5 Protokol OSPF 

 

Open Shortest Path First (OSPF)  - adaptivní hierarchický distribuovaný 

směrovací protokol, provádějící změny v směrovacích tabulkách na základě 

změny stavu v síti. Jedná se o nejpoužívanější směrovací protokol uvnitř 

autonomních systémů. 

Směrovače, používající tento protokol, si v pravidelných krátkých intervalech 

zvláštními zprávami (ECHO) kontrolují spojení se svými sousedními směrovači. 

Při zjištění jakékoliv změny zasílá oznámení všem směrovačům v síti, ty si pak 

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

tabulky. 

Dalším vylepšením tohoto protokolu je rozdělení autonomního systému na 

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

sdělení o změnách v síti, ale mimo svou oblast je neposílají. O výměnu 

souhrnných informací mezi oblastmi se starají hraniční směrovače. Touto 

technikou se zamezuje zahlcování rozlehlých sítí informacemi o změnách při 



- 43 - 

velkém počtu směrovačů v autonomním systému [14]. 

 

 

5.5.1 Metrika 

 

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

více možných cest do cílové sítě je nejvýhodnější. Různé protokoly používají 

různá kritéria. Toto kritérium se označuje jako metrika. Například RIP používá 

počet přeskoků mezi směrovači nebo IGRP využívá kombinaci šířky pásma, 

zatížení, zpoždění a spolehlivosti linky.  

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

rozsahu 1 až 65535, přiřazené ke každému rozhraní směrovače. Čím menší číslo, 

tím má cesta lepší metriku a bude tedy více preferována. Standardně je ke 

každému rozhraní přiřazena cena automaticky odvozená z šířky pásma daného 

rozhraní podle vztahu: 

 

 cost=
B

100000000
 , kde B je šířka pásma v b/s     (1) 

 

 

5.5.2 Naplnění směrovací tabulky 

 

Cílem fungování každého směrovacího protokolu je naplnění směrovací 

tabulky. Všechny k tomu potřebné informace jsou již shromážděny v topologické 

databázi směrovače. Můžeme je interpretovat jako graf, popisující strukturu sítě. 

Ke každé hraně grafu je přiřazena odpovídající cena. Nyní pomocí algoritmu SPF 

(Shortest Path First, někdy také označován jako Dijkstrův algoritmus) vypočteme 

kostru tohoto grafu, přičemž náš směrovač je jeho vrcholem. Cílem výpočtu je 

odstranit z grafu smyčky a získat jedinou nejvýhodnější cestu do každé sítě.  

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

hop", tedy adresu nejbližšího směrovače, na který bude posílán provoz do cílové 
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sítě. Dále do směrovací tabulky uložíme sumární cenu této cesty.  

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

cenou. V takovém případě záleží na konkrétní konfiguraci směrovače, jestli se z 

nich jedna vybere nebo budou používány všechny cesty současně a bude mezi 

nimi vyvažována zátěž.  

Výpočet SPF algoritmu představuje pro směrovač poměrně velkou zátěž a je 

žádoucí, aby neprobíhal příliš často. K tomu by mohlo dojít například v případě, 

že některá z linek je nestabilní a opakovaně nabíhá a padá. Proto bývá definován 

minimální časový interval mezi dvěma výpočty [15]. 

 

 

5.5.3 Dijkstrův algoritmus 

 

Tento algoritmus slouží k nalezení nejkratší cesty v grafu. Je konečný (pro 

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

do množiny navštívených uzlů přidá právě jeden uzel. Průchodů cyklem je tedy 

nejvýše tolik, kolik má graf vrcholů. Funguje nad hranově kladně ohodnoceným 

grafem (neohodnocený graf lze však na ohodnocený snadno převést). Pro grafy s 

hranami se záporným ohodnocením se obvykle používá pomalejší Bellman-

Fordův algoritmus. Algoritmus poprvé popsal nizozemský informatik Edsger 

Dijkstra [16]. 

 

 

5.5.4 Hierarchie OSPF sítě 

 

V ustáleném stavu je množství informací vyměňovaných mezi OSPF směrovači 

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

za 30 minut proběhne zjištění stavu linek. Pokud však v síti dochází často ke 

změnám, musí se celou sítí šířit LSU pakety popisující tyto změny a jejich 

potvrzení. Navíc po každé změně je potřeba spustit nový výpočet SPF algoritmu. 

To všechno zatěžuje procesor směrovače i datové linky.  
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Proto je výhodné rozdělit síť do oblastí (area). Šíření paketů stavu sítě (flooding 

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

každou oblast samostatně. Oblast je logická skupina směrovačů a linek mezi nimi. 

Směrovače v oblasti znají detailně pouze síť ve své oblasti a z ostatních oblastí 

dostávají jen souhrnné informace. Oblasti jsou navzájem propojeny pomocí 

hraničních směrovačů (Area Border Router také ABR). Příklad sítě rozdělené na 

více oblastí je na Obr. 18. [15] 

 

Obr. 18 Síť složená z více oblastí 
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6 Využití neuronových sítí pro sm ěrování 

 

6.1 Využití perceptronové sít ě 

 

Vědci ukázali, že techniky strojního učení je možné přizpůsobit spoustě 

problematik, tak jako běžně používané algoritmy. Následující výzkum ukazuje 

schopnost jednoduché jednovrstvé neuronové sítě najít nejkratší cestu z každého 

uzlu grafu k jakémukoliv jinému, když je aplikována v distribučním tvaru. Cíl 

zobrazený jako směrovací schéma distribuční neuronové sítě může být proveden 

minimálně stejně dobře jako použitím Dijkstrova algoritmu. 

 

 

6.1.1 Běh systému 

 

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

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

pro každý port vedoucí ze směrovače. Když přijde paket do cíle (vstup neuronové 

sítě) je nastavena metrika cesty ze zdrojového směrovače do cílového a tato 

hodnota je výstup z neuronové sítě (port směrovače). Jinak řečeno, výstupem 

portu x bude doba, kterou neuronová síť odhadne pro přenos paketu ze zdroje 

k cíli. Paket pak bude poslán na odpovídající port nejkratší cestou (nejnižší 

hodnota portu x).  

 

 

6.1.2 Učení 

 

Předtím než směrovač s neuronovou sítí může dosáhnout zmiňovaného řešení, 

musí se nejdřív „naučit“ metriku všech cest ke všem cílům datové sítě. Počáteční 

výstupní stavy neuronové sítě budou stanoveny náhodně. Ke zjištění skutečné 

metriky cesty vyšle směrovač „trénovací paket“ na porty všech směrovačů. Tyto 

pakety budou směrovány buď podle základního nastavení sítě (náhodně), nebo 

pomocí broadcast protokolu. Potom musí být nastaven Time-To-Live parametr, 

protože při náhodné konfiguraci téměř vždy dojde ke směrovací smyčce. Jestliže 
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je použit broadcast protokol, síť bude více zatížena, ale pakety dorazí s větší 

pravděpodobností do cíle. 

Časovou náročnost pro tuto implementaci získáme shrnutím časů potřebných 

k projití trénovacích paketů jednotlivými cestami. Další možností zjištění metriky 

cest je využití časových známek nebo teorie front. Po přijetí paketu pošle 

směrovač zpět potvrzovací paket (ACK) s aktuální metrikou (toto může být 

zajištěno pomocí broadcastových protokolů). Když zdrojový směrovač přijme ACK 

obnoví metriku příslušejícímu portu pomocí základního algoritmu neuronové sítě. 

 

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

1. Každý směrovač je inicializován náhodnými hodnotami, 

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

délky cest (metriky) potvrzovacím paketem (ACK), 

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

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

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

aktuální. 

 

V tomto modelu je jeden modifikovatelný parametr obsažený v trénovacím cyklu 

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

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

Míra učení rovna 1 znamená, že každá hodnota, které přijde v ACK bude 

považována za aktuální metriku. Když bude nastavená hodnota míry na 0,5, bude 

mít příchozí hodnota jen poloviční váhu. Síť najde cestu nejrychleji s mírou učení 

rovno 1 za předpokladu, že ACK bude přesné. Jestliže hodnota metriky z ACK 

bude méně přesná, nebo je požadována síť reagující pomaleji na změnu 

podmínek, může být použita nižší hodnota míry učení. 

 

Celková časová náročnost učení neuronové sítě závisí hlavně na počtu iterací 

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

směrovačích. Počet učebních iterací je zpravidla považován za konstantu a 

průměrný počet portů taktéž. Za těchto podmínek je časová závislost lineární 

v závislosti pouze na počtu směrovačů v datové síti a tak je výpočet metrik pomocí 
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neuronové sítě podstatně jednodušší, než Dijkstrův algoritmus kvadratických 

rovnic pro řešení stejné problematiky. 

 

 

6.2 Využití Hoppfieldovy sít ě 

 

Chceme-li řešit problém nejkratší cesty pomocí modelu Hopfieldovy neuronové 

sítě, využijeme konečný stabilní stav neuronové sítě. Žadaný model je 

organizován do n krát n matice, s nulovými prvky na hlavní diagonále. Proto 

výpočetní síť potřebuje n krát (n-1) neuronů. Každý neuron je popsán dvěma 

indexy (x, i), kde řádek popisuje x a sloupec popisuje i. Neuron v místě (x, i) je 

charakterizován výstupem Vxi definovaným takto: 

 

               

(3) 

Také definujeme ρxi jako: 





=
stavy  ostatní                                   0

neexistuje ik  x od cesta jestliže    1
ρxi                 (4) 

 

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

spoje bude metrika nastavena na nulu, budou vyřazeny a považovány za 

nereálné. 

 

 

6.2.1 Energetická funkce nejkratší cesty 

 

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

musíme nejdříve definovat energetickou funkci, která minimalizuje řídící proces 

neuronové sítě na nejnižší energetický stav. Tento ustálený stav koresponduje 

s hledanou nejkratší cestou od zdroje (source – s) k cíli (destination – d). 

Energetická funkce musí vyjadřovat stavy, které vyhovují platným cestám mezi 

daným počátkem a cílem. Jedna z těchto cest musí být nejkratší. 

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





=
stavy  ostatní                                                                0

cesta nejkratší je ik  x od kde oblasti,  vje jestliže     1
Vxi
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tímto vztahem:  
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Parametry funkce mají vliv na její řešení v tomto smyslu: 

µ1 -  minimalizuje celkovou metriku cesty, 

µ2- zabezpečuje, že neexistující linky nebudou respektovány ve vybrané trase, 

µ3- je rovno 0, jestliže pro každý výsledný uzel je počet příchozích a odchozích 

spojení shodný, 

µ4 - směruje stavy sítě tak, aby konvergovaly k jedné z nn2

2 −  hran hyper-krychle, 

definované jako { }0,1Vxi ∈ , 

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

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

konstrukce cesty, která musím začínat v bodě s (zdroj) a končit v bodě d (cíl). Tuto 

skutečnost si ověříme tak, že v konečném výsledku nalezneme cesty z cíle do 

zdroje a tudíž zdrojové i cílové uzly budou ve výsledku.  Takový to výsledek bude 

vždy smyčka, která obsahuje zdroj i cíl a skládá se ze dvou částí. První částí je 

přímá cesta ze zdroje k cíli a druhá je zpětná od cíle ke zdroji. Jestliže síť 

neobsahuje žádné smyčky nulové délky, potom µ3 zajistí, že bude maximálně 

jedna jednička v každém sloupci a v každém řádku. A takto definujeme vztah mezi 

skutečnou cestou a reprezentací v neuronové síti. 

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

 ∑∑
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kde: 

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

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

Txi,yj = pevnost spoje mezi neurony v bodě (x, i) a (y, j), 
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Ixi = vstupní bias do neuronu v místě (x, i), 

τ = neuronová časová konstanta. 

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

dostane do tvaru 
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kde δ  je Kroneckerova delta – funkce definovaná takto[7]: 



 =

=
jinak 0

ba když 1
δab .                (10) 

  

 

6.2.2 TSP (Travelling Salesman Problem) 

 

TSP (Travelling Salesman Problem) neboli problém obchodního cestujícího je 

jeden z nejznámější algoritmů pro vyhledávání nejkratších cest v orientovaném 

grafu, u kterého lze také vypočítat řešení pomocí  energetické funkce. Cílem úlohy 

je navštívit všechna města oblasti tak, aby žádné z nich nebylo navštíveno dvakrát 

a přitom, aby délka trasy byla co nejmenší. Nejlepší řešení pro TSP je velmi 

složité najít, neboť čas potřebný pro jeho nalezení roste exponenciálně s počtem 

měst. Proto každé „dostatečně dobré řešení“ bude pro nás zajímavé[6]. 

Energetická funkce, která dokáže provést tento algoritmus s níže popsanými 

pravidly je vhodná k řešení této úlohy a proto použijeme hlavně funkci navrženou v 

práci pány Kamounem a Mehmetem Aliem [17] rovnici (5). 

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

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

jeden neuron, 

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

jeden neuron, 

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

odpovídá aktivita na všech n uzlech sítě, 
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Pravidlo č. 4: nalezené trasy musí být co nejkratší. 

7 Realizace Hopfieldovy neuronové sít ě jako sm ěrovače 

 

Výslednou aplikaci realizující směrování pomocí Hopfieldovy neuronové sítě se 

bohužel podařilo v době odevzdání práce zprovoznit. Grafické rozhraní je 

zobrazeno na Obr. 19. 

 

 

Obr. 19 Grafické rozhraní programu 

 
V MATLAB – Simulinku pak výsledná Hopfieldova neuronová síť s pěti uzly (neurony) 
je zobrazena na  
 

 
Obr. 20 Neuronová síť s pěti neurony 

 
V době odevzdání mnou navržená neuronová síť zvládá problém obchodního 
cestujícího při cestě mezi všemi neurony s relativní přesností okolo 5%, nepodařilo 
se mi však realizovat cestu pouze mezi dvěma libovolnými uzly. 
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Závěr 

Úkolem práce bylo seznámit se s programovatelnými logickými poli a především 

pak s poli FPGA, kolem kterého je soustředěna platforma NetFPGA vhodná 

k realizaci síťového prvku řízeného neuronovou sítí. Dále pak především seznámení 

se s MATLAB Neural Network Toolboxem určeného pro vytváření, trénování a 

simulaci neuronových sítí. Problematika směrování pomocí neuronových sítí a pak 

především Hopfieldovy sítě byla v práci teoreticky popsána, bohužel však při 

odevzdání práce se toto nepodařilo zcela realizovat v prostředí MATLABu. 
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