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Abstrakt: V rámci této práce byly zkoumány fáze feromagnetických mřížkek 

získaných Monte Carlo simulacemi pro Heisenbergův hamiltonián pomocí metod 

strojového učení. Byla použita metoda nejbližších centroidů, metoda Support Vector 

Machines a hluboké konvoluční neuronové sítě. Byla porovnána a diskutována 

úspěšnost jednotlivých metod a pro parametry Heisenbergova hamiltoniánu B a D 

(tedy velikost magnetického pole a parametr D Dzyaloshinskii-Moriya interakce) byl 

sestrojen fázový diagram. U konvolučních neuronových sítí byly vyzualizovány 

výstupy konvolučních vrstev, což nabízí vhled do jejich procesu klasifikace, a byl 

proveden odhad hranice mezi klasifikovanými fázemi. Oproti již provedeným pracím 

byly v této práci zkoumány výrazně větší mřížky, na kterých se objevovaly zvláštní 

varianty zkoumaných fází, a pokročilejší metody strojového učení. Některým 

jednodušším metodám činila klasifikace větších mřížek obtíže, ovšem námi vytvořený 

finální model hluboké konvoluční neuronové sítě dokázal fáze klasifikovat velmi 

spolehlivě a poradil si i s mřížkami s problematickými fázemi.  
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Úvod 

V poslední době dochází k nebývalému rozmachu strojového učení, především 

neuronových sítí. V oblasti kondenzovaných látek pomáhá strojové učení například 

s řešením toho, jak se chovají komplikované kvantové systémy [1], zatím se ale příliš 

nevyužívá přímo k analýze experimentálních dat [2]. Analýza experimentálních dat 

pomocí neuronových sítí našla velké uplatnění v částicové fyzice, jelikož experimenty 

v urychlovačích produkují obrovské množství dat a právě s tímto velkým množstvím 

s umí neuronové sítě dobře poradit [2]. Ačkoliv v oblasti kondenzovaných látek tento 

problém není tak velký jako v částicové fyzice, strojové učení by mohlo být možné 

využívat například k odhadování výsledku experimentu na základě neúplných dat 

nebo k analýze struktur, které by bylo složité rozpoznávat konvenčními metodami.  

V této práci bude strojové učení využito při analýze Heisenbergova modelu 

s antisymetrickou výměnnou interakcí. Budeme pracovat s povrchy feromagnetických 

mřížek – tyto mřížky mají nenulovou magnetizaci a mohou na nich existovat různé 

fáze, podle toho, jak jsou vektory magnetizace v různých bodech této mřížky 

uspořádány. Mřížky byly nasimulovány pro různé hodnoty vybraných parametrů. Na 

vybraných vzorových mřížkách s předem určenými fázemi budou různé metody 

strojového učení učeny tyto fáze rozpoznávat, poté bude otestována jejich úspěšnost 

na označených mřížkách, na kterých metody nebyly učeny, a na závěr bude pro 

neoznačené mřížky nasimulované pro různé hodnoty parametrů vytvořen fázový 

diagram. U vybraných metod se také pokusíme vyzualizovat dílčí části jejich učení. 

Použitými metodami bude metoda nejbližších centroidů, metoda Support Vector 

Machines a konvoluční neuronové sítě.  

Podobným tématem se zabýval Iakovlev et al. v článku [3]. V tomto článku 

jsou zkoumány fáze feromagnetických mřížek též pomocí metod strojového učení. 

Naše práce se liší v tom, že budou používány sofistikovanější metody strojového učení 

(hlavně pokročilejší konvoluční neuronové sítě) a především budou zkoumány 

výrazně větší mřížky, přičemž na těchto větších mřížkách budou vznikat takové 

varianty fází, které se na menších mřížkách neobjevily.  

V první, teoretické části je vysvětlena fyzika za feromagnetickými mřížkami a 

jejich fázemi, v druhé části je vysvětlena matematika za použitými metodami 

strojového učení, ve třetí části jsou odprezentovány naše výsledky po použití těchto 

metod a na závěr je vše odiskutováno a shrnuto. 
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1. Teoretická část 

1.1. Skyrmiony 

Na začátku nejprve nastíníme co jsou objekty zvané skyrmiony, a to proto, že 

právě jejich unikátní vlastnosti, díky kterým by mohly být použity v elektronice v 

nových paměťových zařízeních, jsou hlavní důvod, proč se jim věnuje taková 

pozornost.  

Skyrmion byl poprvé předpovězen britským fyzikem Tony Skyrmem 

v šedesátých letech minulého století v kontextu částicové fyziky [4]. Představme si 

povrch nějakého magnetického materiálu. Tento materiál má nějakou magnetizaci, 

magnetizaci v jednotlivých bodech můžeme reprezentovat pomocí spinů – 

jednotkových vektorů. Skyrmion je lokální vír ve vektorovém poli magnetizace na 

povrchu tohoto materiálu. Zároveň se jedná o topologický útvar – neexistuje spojitá 

transformace, která by zobrazila skyrmion na uniformní magnetickou konfiguraci [5]. 

Skyrmion je stabilní a topologicky chráněný vůči vnějším fluktuacím. Pokud bychom 

sledovali promítnutí spinu do směru osy z, která je kolmá na skyrmion, tak toto 

promítnutí spinu rotuje z kladného směru na okraji skyrmionu do záporného směru 

v centru skyrmionu [5]. Skyrmion může vzniknout na magnetických vrstvách 

samostatně, ale i v mřížce. Vzhledem ke své stabilitě za určitých podmínek může být 

skyrmionová mřížka stavem, který minimalizuje energii systému, a systém tedy tuto 

konfiguraci zaujme [6]. Obrázek 1.1 ukazuje vizualizaci skyrmionu. 

 

Obrázek 1.1: Vizualizace skyrmionu Néelova typu (vlevo) a Blochova typu (vpravo) 

[5] 

Geometrickou představu skyrmionu nabízí [4] – skyrmion si můžeme 

představit jako stereografickou projekci 3D objektu zvaného Blochův bod, který 

znázorňuje Obrázek 1.2. 
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Obrázek 1.2: Blochův bod [4] 

Veličina, která se při spojité deformaci skyrmionu zachovává, je topologický 

náboj (či skyrmionové číslo) – každý skyrmion je tedy charakterizován svým 

topologickým nábojem. Topologický náboj je definován jako 

𝑁𝑆𝑘 =
1

4𝜋
∫ 𝒎(𝒓) ∙ [

𝜕𝒎(𝒓)

𝜕𝑥
×

𝜕𝒎(𝒓)

𝜕𝑦
] 𝑑𝑥 𝑑𝑦,   (1.1) 

kde 𝒎(𝒓) je normalizovaný vektor magnetizace v daném bodě [4]. Pokud využijeme 

radiální symetrie složky magnetizace na ose z a uvažujeme vektor 𝒓 ve tvaru 𝒓 = 𝑟 ∙

(𝑐𝑜𝑠𝜙, 𝑠𝑖𝑛𝜙),  tak můžeme psát  

𝑁𝑆𝑘 =
1

4𝜋
∫ ∫

𝜕𝛷(𝜙)

𝜕𝜙

𝜕𝜃(𝑟)

𝜕𝑟
𝑑𝜙

2𝜋

0
𝑑𝑟

∞

0
,    (1.2) 

kde 𝜙 je azimut a 𝛷 je polární úhel. Tuto rovnici pak lze upravit na  

𝑁𝑆𝑘 = 𝑚 ∙ 𝑝 = ℤ/{0},     (1.3) 

kde 𝑚 je vířivost, kterou můžeme psát jako 

𝑚 = [
1

2𝜋
𝛷(𝜙)]

2𝜋      
 

𝜙 = 0
= ℤ,     (1.4) 

a 𝑝 je polarita, kterou můžeme psát jako 

𝑝 = [−
1

2
𝑐𝑜𝑠𝜃(𝑟)]

2𝜋      
 

𝜙 = 0
= ±1.     (1.5) 

 

Důležité je, že mohou existovat pouze skyrmiony s topologickým nábojem, 

který je prvkem ℤ/{0}. Topologický náboj nám vlastně říká, kolikrát se konfigurace 

magnetizace ve skyrmionu protočí okolo jednotkové sféry [6]. Lépe nám umožní si to 

představit Obrázek 1.3.  
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Obrázek 1.3: Vizualizace topologického náboje. Převzaté a upravené z [6]. 

Kromě vířivosti a polarity jsou skyrmiony charakterizovány helicitou 𝛾, pro 

kterou platí  

𝛾 = Φ − 𝑚𝜙.       (1.6) 

Helicita souvisí s orientací složky magnetizace v rovině kolmé na osu z. 

Například pro skyrmion Néelova typu je helicita nulová, protože tato magnetizace je 

vždy rovnoběžná s radiálním směrem v daném bodě, pro skyrmion Blochova typu 

máme 𝛾 = ±
𝜋

2
 [4].  

1.2. Stabilizační mechanismy skyrmionů 

Tenkou magnetickou vrstvu tvořenou slitinou kovů, na které skyrmiony 

vznikají, budeme simulovat spinovou mřížkou. Interakci magnetických momentů 

můžeme popsat pomocí hamiltoniánu 

𝐻𝑒𝑥𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 = −
1

2
∑ 𝐽𝑖,𝑗𝑺𝑖 ∙ 𝑺𝑗𝑖𝑗 ,    (1.7) 

kde 𝑺𝑖  a 𝑺𝑗  jsou jednotkové vektory ve směru magnetických momentů 𝝁𝑖  [4], tedy 

𝑺𝑖 =
𝝁𝑖

𝜇
, kde |𝝁𝑖| = 𝜇  je velikost magnetického momentu. 𝐽𝒊,𝒋  označuje výměnný 

integrál a souvisí s rozložením nábojů mezi atomy 𝑖 a 𝑗 [7]. Nejdůležitější je interakce 

nejbližších sousedů. Pro interakci nejbližších sousedů můžeme psát 

𝐻𝑒𝑥𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 = −
1

2
𝐽 ∑ 𝑺𝑖 ∙ 𝑺𝑗<𝑖𝑗> .    (1.8) 

Jedná se o výměnnou interakci [4]. Výměnná interakce byla v roce 1926 objevena 

nezávisle na sobě Wernerem Heisenbergem a Pauli Diracem a vyplývá z kvantové 

mechaniky. Jedná se o efekt mezi dvěma nerozlišitelnými částicemi (elektrony) a 

plyne z antisymetrie jejich vlnových funkcí [7]. Pro nás je důležité to, že velikost 𝐽 

v rovnici (1.8) je zodpovědná za to, v jakém směru se uspořádají dva sousední spiny 

𝑺𝑖 a 𝑺𝑗 – pro 𝐽 > 0 se uspořádají paralelně (feromagneticky) a pro 𝐽 < 0 se uspořádají 

antiparalelně (antiferomagneticky). Tato interakce samotná ale na stabilizování 

skyrmionů nestačí [4]. 
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To, že za určitých podmínek jsou skyrmiony pro systém energeticky výhodné 

a mohou tedy stabilně existovat, je dané působením několika mechanismů. Těmito 

mechanismy je Dzyaloshinskii-Moriya interakce [4] (dále zkráceně DMI), frustrovaná 

výměnná interakce [8], čtyř-spinová výměnná interakce [9] a magnetická dipolární 

vazba [6][4]. Působením DMI vznikají skyrmiony o velikostech zhruba 5 až 100 nm, 

působením magnetické dipolární interakce skyrmiony o velikostech 100 nm až 1 𝜇𝑚 

[10], a frustrovaná výměnná interakce a čtyř-spinová výměnná interakce jsou 

zodpovědné za skyrmiony obvykle o velikostech 1 nm [6]. V posledních dvou 

mechanismech je velikost skyrmionů menší než mřížková konstanta. Přesná velikost 

skyrmionu je pak určena velikostí 𝐽  a parametru příslušné interakce. Dipolární 

interakce nespecifikuje směr víření skyrmionu, oproti tomu DMI tento směr 

specifikuje [6]. Navíc DMI je nejčastější stabilizační mechanismus v přírodě. Z tohoto 

důvodu se dále budeme zajímat především o DMI.  

DMI objevil v roce 1960 ruský fyzik I. E. Dzyaloshinskii při konstrukci 

modelu popisujícího slabý feromagnetismus [6]. Jedná se o člen, který je způsobený 

spin-orbitální vazbou a absencí inverzní symetrie [5][6]. Tato interakce má pak tvar  

𝐻𝐷𝑀𝐼 =
1

2
∑ (𝑺𝑖 × 𝑺𝑗) ∙ 𝑫𝑖𝑗𝑖𝑗 ,    (1.9) 

kde spiny 𝑺𝑖 a 𝑺𝑗 jsou tak jako výše a 𝑫𝑖𝑗 je příslušný Dzyaloshinskii-Moriya vektor. 

𝑫𝑖𝑗 lze přepsat jako 𝑫𝑖𝑗 = 𝐷𝑖𝑗(𝒛 ∙ 𝒖𝑖𝑗), kde 𝒛 a 𝒖 jsou jednotkové vektory, které jsou 

kolmé na spojnici ve směru z místa i do místa j [5].  

Příkladem sloučeniny, která nemá inverzní symetrii, je třeba MnSi (MnSi má 

navíc také silnou spin orbitální vazbu) [6]. Zde [11] vidíme, že fázový diagram 

feromagnetu MnSi byl zkoumán z perspektivy skyrmionů a ve fázovém diagramu (v 

závislosti na teplotě a velikosti magnetického pole) byla pozorována skyrmionová 

fáze, spolu se spirálovou fází a feromagnetickou fází. Právě na MnSi byly skyrmiony 

pozorovány poprvé, a to za pomocí neutronového rozptylu a detekce pomocí 

topologického Hallova jevu [12]. 

Na vizualizaci DMI, kterou zachycuje Obrázek 1.4, lze vidět, že směr víření 

skyrmionu je určen směrem vektoru 𝑫.  
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Obrázek 1.4: Schématická vizualizace DMI mezi dvěma spiny [12] 

1.3. Skyrmionová mřížka, spirálová a feromagnetická fáze 

Jak již bylo řečeno, skyrmiony mohou tvořit mřížky. Při změně parametrů, jako 

je teplota či velikost působícího magnetického pole, nebo pro různé velikosti 

parametru DMI 𝑫, mohou vznikat i jiné fáze, než čistě skyrmionová mřížka [5]. 

Těmito fázemi je spirálová fáze a feromagnetická fáze. To, jak se mění fáze pro různou 

velikost parametru 𝑫 zachycuje Obrázek 1.5. Data jsou získána na základě Monte 

Carlo simulací, teplota, B, J a anizotropie byly konstantní, spiny atomů byly diskrétní 

[13]. Velikost magnetického pole B působícího na mřížku byla malá, ale nenulová, to 

proto, že bez magnetického pole by nebylo možné stabilizovat osamocené skyrmiony. 

Hranice, kdy je překročena topologická bariéra, je závislá na teplotě, pro nižší teplotu 

by se hranice, kdy se mění fáze, posunuly vlevo. Na obrázku je též znázorněna velikost 

poloměru skyrmionu R a mřížkové konstanty a, vidíme, že závislost 
𝑅

𝑎
 na 𝑫  je 

překvapivě spojitá [5]. Pro nás je užitečné si povšimnout, že i přechod mezi 

skyrmionovou mřížkou a spirálovou fází je poměrně plynulý.  

 

Obrázek 1.5: Závislost fáze mřížky na parametru 𝑫 [5] 

Dále se zaměřme opět na MnSi. Pro nulové teploty se MnSi nachází ve 

spirálové fázi, která je určena třísložkovým vektorem uspořádání 𝑸 . Při vyšších 
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teplotách se ovšem vlivem teplotních fluktuací tyto tři spirály překryjí, přičemž jsou 

vůči sobě otočené vždy o 120° [4]. Působením homogenního magnetického pole se 

stane upřednostňované to uspořádání spinů, které má nenulovou celkovou 

magnetizaci. Výsledkem těchto vlivů je hexagonální mřížka magnetických skyrmionů 

Blochova typu, kterou lze zapsat jako  

�̃�𝑥𝑦(𝒓) = ∑ sin (𝑸𝑖 ∙ 𝒓 + 𝜃𝑗)𝒆𝑗
3
𝑗=1     (1.10) 

a 

�̃�𝑧(𝒓) = ∑ cos(𝑸𝑖 ∙ 𝒓 + 𝜃𝑗) + 𝑚0
3
𝑗=1 ,   (1.11) 

kde 𝒆𝑖  jsou jednotkové vektory, dále ∑ 𝒆𝑖  = 0 , cos (∑ 𝜃𝑖) = −1  a magnetizaci 

získáme jako 𝒎(𝒓) =
�̃�(𝒓)

|�̃�(𝒓)|
 [4]. Vizualizaci spirálové mřížky a skyrmionové mřížky 

ukazuje Obrázek 1.6.  

 

Obrázek 1.6: Spirálová mřížka (vlevo) a skyrmionová mřížka (vpravo) [4] 

U feromagnetické fáze nevzniká ani spirálovitá struktura, ani skyrmionová 

struktura, protože žádná z interakcí je není schopná stabilizovat. U feromagnetické 

fáze je vlivem výměnné interakce celková magnetizace mřížky nenulová a magnetické 

momenty jsou všude stejné.   

1.4. Potenciální aplikace skyrmionů 

Na úvod jsme řekli, že použití skyrmionů v nových paměťových zařízeních je 

v současnosti předmětem intenzivního výzkumu. Jak by taková technologie 

fungovala? S tím přichází koncept skyrmionové dráhové paměti (skyrmion racetrack 

memory) [5]. Ten by fungoval tak, že by informace byla zakódována ve skyrmionech 

pohybujících se podle magnetického drátu, procházející skyrmion by byl detekován 

pomocí TMR (tunnel magnetoresistance) detektoru [5] nebo jiných detektorů. Aby 

toto zařízení fungovalo, tak je ovšem nutné, abychom byli schopni skyrmiony 

spolehlivě, rychle a energeticky nenáročně po této dráze posouvat.  
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Skyrmiony je opravdu možné posouvat s velmi nízkými nároky na energii, a to 

pomocí působení proudu o proudové hustotě v řádu 106 𝐴 ∙ 𝑚−2 [10] a rychlostech až 

100 𝑚 ∙ 𝑠−1. Pohyb skyrmionu působením elektrického proudu byl pozorován poprvé 

v roce 2012 na FeGe [5]. Proud, kterým působíme, musí být spinově polarizovaný, 

tedy orientace spinu elektronů není rovnoměrná, je více preferovaný jeden směr. Pro 

proud elektronů můžeme psát  

𝑗𝑒 = (𝑗↑ + 𝑗↓) ∙ |𝑒|,     (1.12) 

kde |𝑒| a 𝑗↑ či 𝑗↓ označuje, zdali se jedná o částici se spinen nahoru nebo spinem dolů. 

Pro proud spinů pak máme 

𝑗𝑠 =
ℏ

2
(𝑗↑ − 𝑗↓)     (1.13) 

a pro polarizaci spinového proudu máme vztah 

𝑃 =
𝑗↑−𝑗↓

𝑗↑+𝑗↓
.      (1.14) 

Tento spinově polarizovaný proud  působí na skyrmion točivým momentem 

STT (spin transfer torque) [4][5]. Točivý moment působí na spiny a přeorientovává je 

takovým způsobem, že se skyrmion jako kvazičástice pohybuje vpřed [4]. Kromě 

spinově polarizovaného proudu, který proudí v rovině povrchu mřížky (CIT), ještě 

můžeme STT vyvinout působením spinového Hallova jevu (SHE), který na skyrmion 

působí proudem kolmým na rovinu mřížky [5]. To je jev analogický ke klasickému 

Hallovu jevu, s tím rozdílem, že místo nábojů opačného znaménka máme spiny 

opačného znaménka.  

Přestože pokud působíme elektrickým proudem na skyrmion, tak se posouvá 

ve směru tohoto proudu, dochází i k parazitním jevům, které se snaží skyrmion 

posouvat příčně k pohybu elektrického proudu. Tímto jevem je skyrmionový Hallův 

jev [5]. Při pohybu po dráze se skyrmion odchyluje k okraji dráhy – pro malé proudové 

hustoty se bude skyrmion pohybovat podél okraje, protože vliv skyrmionového 

Hallova jevu bude vyrovnán odpudivou silou od okraje dráhy, pokud ovšem hustota 

proudu, kterým na skyrmion působíme, překoná určitou mez, tak skyrmion přejede 

přes okraj dráhy a bude zničen [5]. Existuje více možností, jak tento efekt omezit. 

Jedním může být dát na okraj dráhy velmi anisotropní materiál a nějaké defekty, které 

skyrmiony odpuzují [4], případně dát na povrch vrstvy ještě druhou feromagnetickou 

vrstvu, která je s první vrstvou propojena silnou antiferomagnetickou interakcí, 

přičemž pokud je na spodní vrstvě vygenerován skyrmion, je na horní vrstvě 

vygenerován skyrmion s opačnou polaritou. Tyto skyrmiony se pak pohybují spolu a 
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jejich skyrmionové Hallovy efekty působící v opačných směrech se navzájem vyruší 

[5].  

Pohyb skyrmionu působením proudu můžeme popsat pomocí Thielovy rovnice 

𝑭 + 𝑮 × 𝒗 + 𝛼𝐷𝒗 = 0,    (1.15) 

kde 𝑭 je silové působení SHE nebo CIT spolu s odpuzující silou na okraji dráhy, 𝑮 =

2𝜋𝑁𝑠𝑘𝒆𝑧 je gyrovektor, který je kolmý na rovinu mřížky a úměrný skyrmionovému 

číslu [10], 𝐷 je disipativní tenzor plynoucí z dalších vlastností skyrmionu, 𝛼 je tlumící 

koeficient – materiálová konstanta použitého magnetického materiálu - a 𝒗 je rychlost 

skyrmionu [5]. 
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2. Použité metody 

Předtím, než budou klasifikovány fáze pomocí neuronových sítí, tak použijeme 

některé algoritmy strojového učení, a to z toho důvodu, že srovnání výpočetně náročné 

neuronové sítě s jednoduchými metodami strojového učení může být užitečné. 

Začneme metodou nejbližších centroidů, poté si představíme metodu Support Vector 

Machines. Po těchto dvou podkapitolách se budeme věnovat neuronovým sítím. 

2.1. Metoda nejbližších centroidů 

V této práci budeme používat implementaci metody nejbližších centroidů 

(Nearest Centroid) a metody Support Vector Machines v knihovně Scikit-learn Python 

[14].  

Jak funguje metoda nejbližších centroidů? Představme si, že máme dataset 

vektorů (složky vektoru mohou odpovídat hodnotám z-ové složky magnetizace 

v bodech mřížky) a ke každému vektoru máme přiřazenou třídu. Tento označený 

dataset budeme nazývat trénovacím datasetem. Metoda nejbližších centroidů nejprve 

rozdělí trénovací dataset do skupin podle tříd. Dále pro každou skupinu vytvoří vektor, 

zvaný centroid [3], jehož složky jsou tvořeny aritmetickým průměrem 

korespondujících složek vektorů v této skupině.  Centroidy lze matematicky zapsat 

jako  

〈𝑿〉𝑡ří𝑑𝑎 =
1

𝑁𝑡ří𝑑𝑎
∑ 𝑿𝑡ří𝑑𝑎

𝑖𝑁𝑡ří𝑑𝑎
𝑖=1 ,    (2.1) 

kde 𝑁𝑡ří𝑑𝑎 označuje počet vektorů daného označení v trénovacím datasetu a 𝑿𝑡ří𝑑𝑎
𝑖 =

{𝑥1
𝑖 , … , 𝑥𝑀

𝑖 } je i-tý vektor z trénovacího datasetu s danou třídou [3].  

Dále si představme jiný dataset vektorů stejné dimenzionality, pro které 

nemáme – a chceme nalézt – třídu. Pro nějaký vektor 𝑿𝑑𝑎𝑡 z tohoto datasetu lze najít 

třídu poté, co podle specifikované metriky spočítáme vzdálenosti tohoto vektoru od 

centroidů a přiřadíme mu třídu nejbližšího centroidu. Pro tuto vzdálenost máme  

𝑑 = 𝑚𝑖𝑛𝑡ří𝑑𝑎{‖〈𝑿〉𝑡ří𝑑𝑎 − 𝑿𝑑𝑎𝑡‖}.   (2.2) 

 Geometricky si můžeme metodu nejbližších centroidů představit následovně. 

Představme si, že máme stavový prostor o stejné dimenzi, jako je dimenze vektorů, se 

kterými pracujeme. Tyto vektory jsou pak body v tomto prostoru. Pomocí výše 

uvedené procedury najdeme pro body s danou třídou centroid, což je také bod v tomto 

prostoru. Dále v tomto prostoru vytyčíme pro každý centroid oblast, ve které jsou 

všechny body, které jsou danému centroidu nejblíže. Tyto oblasti pokrývají celý 
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prostor, takže libovolnému bodu v tomto prostoru jsme schopni přiřadit příslušnou 

třídu. 

2.2. Metoda Support Vector Machines 

 Druhou metodou, kterou použijeme, jsou Support Vector Machines [15] (dále 

zkráceně SVM). Na vysvětlení toho, jak SVM fungují, si představme jednodušší 

případ – pohybujeme se v 2D prostoru a chceme data klasifikovat na dvě třídy, kde 

tyto třídy jsou 𝒚 ∈ {−1,1}. Stejně jako v případě nejbližších centroidů chceme v tomto 

prostoru vytyčit hranici (decision boundary), která prostor rozdělí na dvě oblasti. Jak 

tuto hranici určíme?  

Nejprve si zaveďme termín rozpětí (margin). Rozpětí je nejmenší možná 

vzdálenost mezi hranicí a libovolným z bodů. Hranice bude taková křivka, která 

maximalizuje rozpětí [15]. Tvar této křivky bude více ovlivňován body, které jsou k ní 

blíže, než body, které jsou od ní dál. Rozpětí ilustruje Obrázek 2.1. Žlutý bod je bod 

z první třídy, který je nejblíže červené hranici, modré body patří druhé třídě. Na 

obrázku vlevo je ilustrované rozpětí předtím, než je maximalizované, vpravo poté to, 

které je maximalizované. Velikost rozpětí je vždy dána jen třemi body, na zbytku 

trénovacího datasetu nezáleží.  

 

Obrázek 2.1: Ilustrace rozpětí (vlevo), maximalizované rozpětí (vpravo) [15] 

Pro tuto dělící hranici máme  

𝝎𝑻 ∙ 𝒙 − 𝑏 = 0,    (2.3) 

kde 𝝎 a 𝑏 jsou parametry modelu a 𝒙 je bod v našem prostoru. Pro dvě modré přímky 

máme pak 𝝎𝑻 ∙ 𝒙 − 𝑏 = −1, resp. 𝝎𝑻 ∙ 𝒙 − 𝑏 = 1, a maximalizace rozpětí znamená 

řešení rovnice 

max
𝝎,𝑏

2

‖𝝎‖
= min

𝝎,𝑏

‖𝝎‖

2
, 𝑦(𝑖)(𝝎𝑇𝒙(𝑖) + 𝑏) ≥ 1  pro ∀𝑖 ∈ {1, … , 𝑁}, (2.4) 

kde N označuje počet prvků v testovacím datasetu [15]. Třídu i-tého vektoru 𝒙(𝑖) 

v neoznačeném datasetu můžeme určit jako 
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𝑦(𝑖) = {
−1   𝑝𝑟𝑜 𝝎𝑇𝒙(𝑖) + 𝑏 ≤ −1

1   𝑝𝑟𝑜 𝝎𝑇𝒙(𝑖) + 𝑏 ≥ 1
.    (2.5) 

Problém se pak dále řeší za použití Lagrangeových multiplikátorů a optimizuje za 

použití kernelového triku [15], popis tohoto je ale mimo rámec této práce, kde se SVM 

používají pouze jako doplňující výsledek neuronových sítí. Kvalitní, volně dostupná 

literatura k tématu SVM a podobných metod je [15]. Vhodná volba kernelu také 

umožňuje používat nelineární dělící nadroviny.  

2.3. Neuronové sítě 

S neuronovými sítěmi jsme pracovali v jazyce Python v programu JupyterLab 

[16] a implementovali jsme je pomocí knihovny Keras [17]. 

Na začátek by bylo nejprve vhodné nastínit, jak neuronová síť funguje. K tomu 

nám poslouží představa perceptronu [18], což je matematický koncept neuronu. 

Nákres perceptronu ukazuje Obrázek 2.2.  

 

Obrázek 2.2: Nákres perceptronu. Převzaté z [18] 

Šipky směřující zespoda do perceptronu jsou vstupy, každému vstupu 𝑥1, …, 

𝑥𝑛 odpovídá příslušná váha 𝜔1, …, 𝜔𝑛. Vstup 𝑥0 označuje bias, tedy záporně vzatou 

prahovou hodnotu neuronu ℎ . Výstup 𝑦  může být v případě perceptronu pouze 

binární, 0 nebo 1, což je dáno tím, jestli suma vážených signálů ze vstupů 𝑥1, …, 𝑥𝑛 

překoná prahovou hodnotu, tedy: 

𝑦 = {
1   𝑗𝑒𝑠𝑡𝑙𝑖ž𝑒 ∑ 𝜔𝑖𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 + 𝜔0 ≥ 0

0   𝑗𝑒𝑠𝑡𝑙𝑖ž𝑒 ∑ 𝜔𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 + 𝜔0 < 0

.   (2.6) 

Této funkci se říká aktivační funkce, zde se jedná o ostrou nelinearitu. Tvar 

této aktivační funkce bude později hrát kritickou roli v tom, jak rychle (a jestli vůbec) 

se bude moci neuronová síť učit. Důležité bude, že hodnota výstupu bude moci nabývat 
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libovolných hodnot v intervalu [0, 1] . Neuronovou síť získáme spojením vícero 

perceptronů. Ilustrace toho, jak neuronová síť vypadá, zachycuje Obrázek 2.3.  

 

Obrázek 2.3: Ilustrace vícevrstvé neuronové sítě [18] 

 Vidíme, že neurony uspořádáváme lineárně do vrstev a že do následující vrstvy 

vždy vstupují výstupy předchozí sítě. V praxi mohou mít různé vrstvy specifické 

funkce. Vstupní vrstva zde označuje data vstupující do sítě, výstupní vrstva pak to, jak 

byla data klasifikována, zde by byla klasifikována do dvou skupin. Skrytých vrstev 

mohou být ve velkých modelech neuronových sítí až tisíce [17]. Právě tyto skryté 

vrstvy jsou zodpovědné za výraz „hluboké“ v pojmu hluboké učení (deep learning), to 

označuje pouze to, že se nejedná ani o vstupní, ani o výstupní vrstvy [19]. Je nutné 

uvést, že zde se jedná o dopřednou síť (feedforward), existují i rekurentní neuronové 

sítě a další. Rekurentní neuronové sítě liší tím, že nějaká jejich vrstva může být 

ovlivněna i svým výstupem. Jsou ovšem méně používané [19] a ani my pro ně 

nebudeme mít využití, proto se jimi nebudeme dále zabývat.  

 Vraťme se ještě na chvíli k představě perceptronu (Obrázek 2.2) a rovnici (2.6). 

V případě vícevrstvé sítě mohou být vstupy 𝑥1 , …, 𝑥𝑛  tohoto našeho perceptronu 

hodnoty výstupů nějakých předchozích neuronů v síti, v případě jednovrstvé 

neuronové sítě (či první vrstvy) to jsou přímo vstupní data, která posuzujeme. Do 

neuronů v první vrstvě vstupují vždy všechny parametry daného systému, v druhé 

vrstvě neuronové sítě by vstupem do jednotlivých neuronů byly výstupy z předchozí 

vrstvy. V případě klasifikační úlohy pak má výstupní vrstva takový počet neuronů, 

jaký očekáváme počet výsledků. Pro zjednodušení dále uvažujme, že máme tři 

výstupní neurony příslušící klasifikaci do tří tříd A, B, C. Pokud by neuronová síť se 
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stoprocentní jistotou klasifikovala vstupní vektor do třídy B, byl by výstupem vektor 

(𝑦𝐴, 𝑦𝐵, 𝑦𝐶) = (0, 1, 0). Na rozdíl od předchozích dvou metod strojového učení, o 

kterých jsme hovořili, umí neuronová síť dát jako výstup i pravděpodobnost, 

že vstupní vektor patří do dané třídy. U předchozích metod byl výsledek určen tím, 

v jaké oblasti rozdělené rozhodovací hranicí se vektor nacházel, SVM by nedokázaly 

dát jako výsledek například vektor (0.6, 0.4, 0).  

2.4. Učení neuronové sítě 

Výhoda neuronových sítí je jejich univerzálost a možnost aplikace na 

komplexnější data, než která jsme schopni klasifikovat jednoduchými metodami 

strojového učení. Stejně jako v případě předchozích metod nejprve potřebujeme mít 

trénovací data, což bude soubor vektorů s přiřazenými třídami. Chceme nastavit váhy 

neuronů tak, aby vstupní vektory neuronová síť co nejsprávněji klasifikovala. 

Přirozeně tedy budeme váhy drobně upravovat a pozorovat, jak se pro tyto drobné 

úpravy mění na testovacích datech úspěšnost klasifikování. Zde ovšem nastává 

problém ve volbě aktivační funkce neuronů. Jelikož ostrá nelinearita nemá spojitou 

derivaci, tak pro malou změnu váhy se může překlopit výstup neuronu z 0 na 1, což 

může dramaticky změnit výstup celé neuronové sítě [19]. Raději bychom chtěli pro 

malé změny vah dostat malé změny ve výsledku. Řešením bude místo perceptronů 

používat jiné neurony, lišící se aktivační funkcí.  

Těmito aktivačními funkcemi jsou například logistické funkce, tedy funkce ve 

tvaru 𝑓(𝑡) = 𝑎
1+𝑚∙exp (𝑏∙𝑡)

1+𝑛∙exp (𝑐∙𝑡)
, kde a, b, c, m, n jsou reálné parametry. Označme si výstup 

𝑦 jako funkci sumy vážených signálů ze vstupů a biasu, tedy 

𝑦 = 𝜎(𝜉)   𝑘𝑑𝑒 𝜉 = ∑ 𝜔𝑖𝑥𝑖 + 𝜔0
𝑛
𝑖=1 .    (2.7) 

Významnou aktivační funkcí je standardní (logistická) sigmoida 𝜎(𝜉) =
1

1+exp(−𝜉)
 

[19], na které lze dobře ilustrovat to, že pro malou změnu vah dostaneme malou změnu 

ve výstupu. Máme lim
𝜉→−∞

𝜎(𝜉)  = 0  a lim
𝜉→∞

𝜎(𝜉)  = 1 , takže v limitním případě 

odpovídá sigmoida ostré nelinearitě – jedná se vlastně o zjemněnou skokovou funkci. 

U ostré nelinearity nám ale výstup nedává informaci o tom, jestli by stačila malá změna 

a neuron by byl aktivován, naopak sigmoidální funkce nám nedává pouze binární 0 a 

1, ale jakékoliv číslo v tomto intervalu. Další velmi používanou funkcí byl 

hyperbolický tangens.  
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 Od roku 2010 se začala široce používat Rectified Linear Units (ReLU) funkce, 

která je definována jako 𝜎(𝜉) = max (0, 𝜉), na úkor logistických funkcí [20]. Učení 

neuronové sítě za použití této aktivační funkce probíhá ve většině případů rychleji. 

Existují další aktivační funkce (většinou se jedná o různě upravené ReLU, například 

tím, že má funkce i na záporné části osy x drobný sklon, apod.) [20], ReLU je ale 

standard mezi aktivačními funkcemi.  

 Nyní jsme si tedy zavedli vhodné aktivační funkce, které mají tu vlastnost, že 

pro malou změnu vah dostaneme malou změnu ve výsledku. Dále ovšem potřebujeme 

vědět, jak tyto váhy měnit. abychom dosáhli toho, že neuronová síť bude správně 

klasifikovat data. To se dělá pomocí gradientního sestupu (tzv. gradient descent) a 

s ním spojeného algoritmu zpětného šíření chyby (backpropagation algorithm) [18].  

Označme si množinu vstupních neuronů jako 𝑿 a množinu výstupních neuronů 

jako 𝒀, neurony budeme indexovat pomocí indexů i a j, vnitřní potenciál a výstup 

neutronu j bude 𝜉𝑗 , respektive 𝑦𝑗 . Hodnoty vstupních neuronů budeme nastavovat 

podle vektorů trénovacího datasetu, vektorům z tohoto datasetu přísluší třídy 𝒅. Spoji 

od neuronu i k neuronu j přísluší váha 𝜔𝑗𝑖, přičemž by byla 𝜔𝑗0 = −ℎ𝑗  záporně vzatá 

prahová hodnota neuronu j.  

Předtím, než vůbec začneme model trénovat, nastavíme náhodně hodnoty vah. 

Poté přichází aktivní režim neuronové sítě. V rámci toho necháme sítí projít všechny 

vektory z trénovacího datasetu sítí a spočítáme, jakou třídu jim přiřadila výstupová 

vrstva. To děláme tak, že jak pro všechny neurony v každé vrstvě postupně spočteme 

jejich vnitřní potenciál jako  

𝜉𝑗 = ∑ 𝜔𝑗𝑖𝑦𝑖𝑖∈𝑗𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝
,     (2.8) 

kde 𝑗𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝  označuje množinu všech vstupů do daného neuronu j [18]. Podle tvaru 

aktivační funkce pak vypočteme jeho výstup 𝑦𝑗 a postup opakujeme s neurony v další 

vrstvě. Po aktivním režimu přichází adaptivní režim. Definujme si kriteriální funkci 

(loss function, příp. cost function) jako 

𝐸(𝝎) = ∑ 𝐸𝑘(𝝎)𝑝
𝑘=1 ,     (2.9) 

kde 𝐸𝑘(𝝎) jsou parciální chyby sítě 

𝐸𝑘(𝝎) =
1

2
∑ (𝑦𝑗(𝝎, 𝑿𝒌) − 𝑑𝑘𝑗)

2
𝑗∈𝑌 ,  (2.10) 

přičemž index k označuje k-tý vektor s příslušnou třídou v trénovacím datasetu [18]. 

Jedná se o kriteriální funkci střední kvadratické chyby (mean squared error). Tuto 

kriteriální funkci chceme minimalizovat tím, že upravíme váhy. Při další aktivní fázi 
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(dalším učícím cyklu) tedy chceme, aby byla kriteriální funkce menší. Zde využijeme 

metodu gradientního sestupu. Nové váhy 𝜔𝑗𝑖
(𝑡)

 vypočteme ze starých 𝜔𝑗𝑖
(𝑡−1)

 jako  

𝜔𝑗𝑖
(𝑡)

= 𝜔𝑗𝑖
(𝑡−1)

+ ∆𝜔𝑗𝑖
(𝑡)

,    (2.11) 

kde  

∆𝜔𝑗𝑖
(𝑡)

= −𝜀
𝜕𝐸

𝜕𝜔𝑗𝑖
(𝝎(𝑡−1)).    (2.12) 

Tedy změna vah ∆𝝎(𝑡)  je úměrná zápornému gradientu kriteriální funkce 𝐸(𝝎) 

v bodě 𝝎(𝑡−1)  [18]. Parametr 𝜀  se nazývá rychlost učení (learning rate). Gradient 

kriteriální funkce budeme počítat jako  

𝜕𝐸

𝜕𝜔𝑗𝑖
= ∑

𝜕𝐸𝑘

𝜕𝜔𝑗𝑖

𝑝
𝑘=1 = ∑

𝜕𝐸𝑘

𝜕𝑦𝑗

𝜕𝑦𝑗

𝜕𝜉𝑗

𝑝
𝑘=1

𝜕𝜉𝑗

𝜕𝜔𝑗𝑖
 .  (2.13) 

Zde vidíme, proč je důležité, aby aktivační i kriteriální funkce byly diferencovatelné. 

Tyto parciální derivace se počítají směrem postupně od poslední vrstvy k první, odtud 

plyne název algoritmu zpětného šíření chyby. Tento vztah je také jedním z důvodů, 

proč se místo sigmoidálních aktivačních funkcí začala používat funkce ReLU – její 

parciální derivace se dají počítat rychleji [20]. ReLU je vhodná na neuronové sítě 

s více vrstvami a větším množstvím neuronů. 

Geometricky si to lze představit tak, že máme nějaký mnohodimenzionální 

prostor všech vah, a hodnota v každém bodě tohoto prostoru je dána kriteriální funkcí. 

Na tomto prostoru se snažíme najít globální minimum, a to tak, že se podle gradientu 

kriteriální funkce v bodě, ve kterém se nacházíme, posouváme dolů [19]. To, jak moc 

se posouváme, je dáno velikostí gradientu a velikostí parametru učení. Kdyby byl 

parametr příliš malý, museli bychom celý proces opakovat mnohokrát, než bychom se 

někam dostali, kdyby byl parametr příliš velký, tak hrozí, že minimum přeskočíme. 

2.5. Konvoluční neuronové sítě 

Jak již bylo řečeno, v praxi se vrstvy neuronové sítě uspořádávají lineárně do 

řady za sebou. Každá z těchto vrstev se pak může lišit počtem neuronů, aktivační 

funkcí a mnoha dalšími atributy. Kromě plně propojených vrstev (dense layers), které 

fungují tak, jak bylo ukázáno v předchozích kapitolách – neurony této vrstvy mají jako 

vstup všechny výstupy z předchozí vrstvy/vstupu – existují i strukturálné odlišné 

vrstvy. O některých těchto vrstvách, spojených především s termínem konvolučních 

neuronových sítí,  zde nyní bude řeč. 
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Konvoluční neuronová síť je taková síť, která obsahuje jednu čí více 

konvolučních vrstev. Konvoluční sítě se používají především na práci s obrazem, tedy 

s daty v podobě 2D matic, přičemž obvykle dosahují výrazně vyšší úspěšnosti než sítě 

bez konvolučních vrstev [17]. Existují i konvoluční sítě, které umí pracovat s daty o 

jiných dimenzích, my budeme ovšem také zpracovávat obrazová data, proto budeme 

konvoluční sítě vysvětlovat na 2D vstupech.  

Konvoluční vrstva využívá operaci diskrétní konvoluce, kterou lze zapsat jako  

𝑆(𝑖) = (𝐼 ∗ 𝜔)(𝑖) = ∑ 𝑥(𝑎)𝜔(𝑖 − 𝑎)∞
𝑎=−∞ ,  (2.14) 

kde 𝑥 a 𝜔 jsou definované pouze pro celočíselné indexy 𝑖 a 𝑎, 𝜔 je filtr a 𝑥 je vektor 

z trénovacího či testovacího datasetu [21][2]. Pro dvě dimenze lze tento vztah přepsat 

na  

𝑆(𝑖, 𝑗) = (𝑥 ∗ 𝜔)(𝑖 , 𝑗) = ∑ ∑ 𝑥(𝑚, 𝑛)𝜔(𝑖 − 𝑚, 𝑗 − 𝑛)𝑛𝑚 , (2.15) 

kde 𝑥 a 𝜔 jsou matice [21]. Vzhledem ke komutativitě je vztah (2.14) ekvivalentní 

výrazu  

𝑆(𝑖, 𝑗) = (𝜔 ∗ 𝑥)(𝑖, 𝑗) = ∑ ∑ 𝑥(𝑖 − 𝑚, 𝑗 − 𝑛)𝜔(𝑚, 𝑛)𝑛𝑚 . (2.16) 

V neuronových sítích se tento vztah implementuje jako  

𝑆(𝑖, 𝑗) = (𝜔 ∗ 𝑥)(𝑖, 𝑗) = ∑ ∑ 𝑥(𝑖 + 𝑚, 𝑗 + 𝑛)𝜔(𝑚, 𝑛)𝑛𝑚 , (2.17) 

nejedná se tedy přímo o konvoluci, ale o křížovou korelaci (cross-correlation), a to 

proto, že jsme převrátili filtr [21]. Sčítáme přes všechny indexy filtru. 

Co konvoluční vrstva dělá, je to, že po vstupním obrázku 𝑥 posouvá filtr 𝜔, 

udělá součin příslušného maticového elementu filtru a odpovídajícího maticového 

elementu obrázku, sečte tyto všechny součiny (tedy 𝑚𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑛𝑚𝑎𝑥 součinů) a výsledný 

součet přiřadí maticovému elementu s indexy 𝑖  a 𝑗  nového obrázku [19]. Pokud 

bychom měli vstupní obrázek o dimenzi 200 × 200  a použili konvoluční filtr o 

velikosti 3 × 3, bude mít výstupní obrázek velikost 198 × 198. Zmenšení velikosti 

obrázku lze předejít tím, že obrázek obložíme ze všech stran rámečkem maticových 

elementů s nulovými hodnotami (vstupní obrázek by měl v tomto případě dimenzi 

202 × 202). Tomu se říká padding. Hodilo by se to v případě, kdybychom používali 

mnoho konvolučních vrstev za sebou. Každá konvoluční vrstva obvykle obsahuje 

vícero filtrů. Vizualizaci procedury popsané výše ukazuje Obrázek 2.4.  
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Obrázek 2.4: Shrnutí fungování konvoluční vrstvy. Převzaté a upravené z [21] 

Konvoluční vrstva má oproti plně propojeným vrstvám následující výhody. 

Jakmile se filtr naučí rozeznat nějaký vzorec (tvořený několika málo sousedícími 

maticovými elementy) na jedné části obrazu, už je schopný ho rozeznat kdekoliv – je 

translačně invariantní [17]. To je něco, co by plně propojená vrstva neuronů zvládla 

pouze s mnohem vyššími nároky na výpočetní výkon a kapacitu paměti [21]. V praxi 

má každá konvoluční vrstva obvykle více filtrů než jeden. Jediné parametry, které se 

konvoluční vrstva učí, jsou váhy filtrů, a filtry obvykle nejsou příliš velké, častá 

velikost je 3 × 3.  

Pro lepší porozumění toho, jaké vzorce jsou schopné konvoluční vrstvy 

rozpoznávat, si ukažme jednoduchý detektor svislých hran. Uvažujme matici o 

dimenzi 3 × 10 a filtr o dimenzi 1 × 3. Tmavší pixely obrázku (maticové elementy) 

jsou označeny jako 1, světlejší pixely jako 0. Výstupem bude matice o dimenzi 3 × 8, 

kde je detekovaná hrana, tedy rozhraní dvou ploch na obrázku. 

 

Obrázek 2.5: Detektor svislých hran 
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Další specifickou vrstvou, které konvoluční sítě využívají, je tzv. max pooling 

vrstva. Ta nemá žádné parametry, které by se mohla neuronová síť učit, jedná se pouze 

o předem danou úpravu výstupu konvoluční vrstvy [17]. Max pooling vrstva funguje 

podobně jako konvoluční vrstva – po obrázku opět posouváme filtr dané velikosti, filtr 

aplikujeme na všechny možné pozice, a výstupem vrstvy je matice, jejíž elementy 

odpovídají místům původního obrázku, na které jsme filtr aplikovali. Tentokrát ovšem 

elementu výstupního obrázku nepřiřazujeme součet součinů vah filtru a hodnot 

maticových elementů, ale pouze maximální hodnotu jednoho z maticových elementů 

původního obrázku, které se pod filtrem na daném místě vyskytly. Max pooling vrstva 

obvykle využívá filtr o velikosti 2 × 2 a po obrázku se posouvá s krokem 2 [17], to 

z toho důvodu, že takto zmenšíme každou dimenzi obrázku na polovinu. Označme si 

filtr této max pooling vrstvy jako (2,2). Příklad použití této vrstvy znázorňuje Obrázek 

2.6. 

 

Obrázek 2.6: Vstup do a výstup z max pooling vrstvy s filtrem (2,2) 

Max pooling vrstvy se využívají k tomu, aby zmenšily velikost obrázků 

vystupujících z konvoluční vrstvy a přitom zachovaly co nejvíce informace. Zároveň 

je pak výstup ještě více invariantní vůči drobným posunutím. Zmenšení obrázku je 

vždy užitečné, pokud bychom chtěli za konvoluční vrstvou použít obyčejnou vrstvu, 

tak max pooling vrstva zmenší počet vstupů a sníží nároky na výpočetní výkon. Kromě 

max pooling vrstvy existuje též average pooling vrstva, kde filtr místo maximální 

hodnoty dává průměr všech hodnot, a jiné [21], max pooling vrstva ale obvykle 

funguje nejlépe [17].  

Ve vlastní práci budeme pro stručnost označovat konvoluční neuronové sítě 

jako CNN a pouze plně propojené neuronové sítě bez konvoluční vrstvy jako DNN. 

2.6. Softmax aktivační funkce 

Další téma, které je třeba zmínit, je volba vhodné aktivační funkce pro výstupní 

vrstvu sítě. Zatím jsme uvažovali, že výstupní vrstva využívá ReLU či sigmoidální 
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aktivační funkci, tak jako předchozí vrstvy. Lepší je ovšem zvolit aktivační funkci 

softmax. Výstup 𝑗-tého neuronu je za pomocí této funkce určen jako 

𝜎𝑗 =
𝑒

𝜉𝑗

∑ 𝑒𝜉𝑘𝑘
,     (2.18) 

kde 𝜉𝑘 = ∑ 𝜔𝑖𝑥𝑖 + 𝜔0
𝑛
𝑖=1  je suma všech vážených signálů vstupujících do 𝑘 -tého 

neuronu [19]. Rovnou vidíme, že součet výstupů všech neuronů této výstupní vrstvy 

je roven jedné, a že pro každý výstup platí, že je prvkem uzavřeného intervalu 𝜎𝑗 ∈

[0,1]. Výstupem softmax vrstvy je tedy pravděpodobnostní rozložení. Ilustrujme to na 

našem případě – chceme klasifikovat tři třídy, máme tedy tři výstupní neurony. Pokud 

by vektor vystupující z výstupní softmax vrstvy byl (𝑦𝐴, 𝑦𝐵, 𝑦𝐶) = (0.5, 0, 0.5), kde 

každý člen vektoru odpovídá jednomu výstupnímu neuronu, tak neuronová síť říká, že 

se s pravděpodobností 50 % jedná o třídu A a s pravděpodobností 50 % jedná o třídu 

C. Pokud bychom použili ReLU aktivační funkci, nelze apriori předpokládat, že 

výstupem bude pravděpodobností rozložení, vyplatí se tedy rovnou použít aktivační 

funkci softmax [19]. 

2.7. Kriteriální funkce křížové entropie 

Dále se podívejme na volbu kriteriální funkce. V minulé sekci jsme si řekli, že 

naše kriteriální funkce bude střední kvadratická chyba, kde porovnáváme střední 

hodnoty druhých mocnin rozdílů mezi predikcí sítě a skutečností. Tu lze použít, ale 

pro klasifikaci do více než dvou tříd se místo střední kvadratické chyby bude více hodit 

použít kriteriální funkci křížové entropie (cross-entropy cost function). Kriteriální 

funkce křížové entropie má tvar  

𝐸 = −
1

𝑛
∑ ∑ [𝑦𝑗𝑙𝑛𝜎𝑗

𝐿(𝜉) + (1 − 𝑦𝑗)ln (1 − 𝜎𝑗
𝐿(𝜉))]𝑗𝑥 , (2.19) 

kde index 𝑗 označuje neurony výstupní vrstvy, vektor 𝒚 = (𝑦1, … , 𝑦𝑚) je požadované 

označení příslušného prvku trénovacího datasetu, 𝜎𝑗
𝐿(𝜉) je výstup výstupní vrstvy, 

který odpovídá příslušnému prvku vektoru 𝒚 , index 𝑥  označuje daný prvek 

trénovacího datasetu, přičemž prvků v trénovacím datasetu je celkem 𝑛 [19].  

To, jak kriteriální funkce křížové entropie funguje, si ukažme na jednodušším 

případě, kdy máme jen jeden výstupní neuron 𝑦 – nebudeme tedy sčítat přes index 𝑗. 

Říkali jsme si, že u výstupní vrstvy požadujeme, aby 𝜎𝐿(𝜉) ∈ [0, 1]. Dále 𝑦 ∈ {0,1}. 

Pokud 𝜎𝐿(𝜉) = 𝑦 , tedy síť správně klasifikovala označení vzorku v datasetu, tak 

v obou případech 𝑦 = 0 i 𝑦 = 1 je kriteriální funkce nulová, což požadujeme. Dále je 
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kriteriální funkce nezáporná a čím menší je přesnost klasifikace, tím je kriteriální 

funkce vyšší. Tyto vlastnosti odpovídají kriteriální funkci střední kvadratické chyby. 

Pokud zderivujeme kriteriální funkci křížové entropie podle váhy, získáme  

𝜕𝐸

𝜕𝜔𝑗
= −

1

𝑛
∑ (

𝑦

𝜎(𝜉)
−

1−𝑦

1−𝜎(𝜉)
)

𝜕𝜎(𝜉)

𝜕𝜔𝑗
𝑥 .   (2.20) 

Za využití řetízkového pravidla  

𝜕𝜎(𝜉)

𝜕𝜔𝑗
=

𝜕𝜎(𝜉)

𝜕𝜉

𝜕𝜉

𝜕𝜔𝑗
=

𝜕𝜎(𝜉)

𝜕𝜉
𝑥𝑗,    (2.21) 

a po drobných aritmetických úpravách získáme 

𝜕𝐸

𝜕𝜔𝑗
=

1

𝑛
∑

𝜎′(𝜉)𝑥𝑗

𝜎(𝜉)(1−𝜎(𝜉))
(𝜎(𝜉) − 𝑦)𝑥 .   (2.22) 

Výraz (𝜎(𝜉) − 𝑦)  ve vztahu (2.22) znamená, že čím větší je odchylka od 

požadovaného výstupu, tím rychlejší bude gradientní sestup [19] (samozřejmě pak ale 

ještě záleží na konrétní volbě aktivační funkce). Křížová entropie vychází z teorie 

informace a odpovídá vzdálenosti mezi rozloženími pravděpodobností [17], nás ale 

především zajímá, že se jedná o kriteriální funkci s lepšími vlastnosti. 

2.8. Příklad učení jednoho neuronu 

Nyní se podívejme na porovnání těchto kriteriálních funkcí, o kterých jsme 

hovořili, na velmi jednoduchém modelu. Zároveň na něm bude názorně vidět většina 

toho, o čem jsme mluvili. Jako model uvažujme jediný neuron s jedinou vahou 𝜔 a 

jedinou záporně vzatou prahovou hodnotu 𝑏. Dataset bude obsahovat jediný vzorek 

𝑥 = 1 s třídou (požadovaným výstupem) 𝑦 = 0. Na počátku nastavíme 𝜔 = 𝑏 = 2, 

máme tedy 𝜉 = 𝜔 ∙ 𝑥 + 𝑏 = 4. Predikce výstupu neuronu je za využití sigmoidální 

aktivační funkce na počátku zcela špatně, máme 𝜎𝑠𝑖𝑔𝑚(𝜉) =
1

1+𝑒−4
= 0.982. Velikost 

střední kvadratické chyby (v rovnicích značíme MSE) je pro dané 𝜔  a 𝑏 

(zjednodušíme rovnici (2.10)) 

𝐸𝑀𝑆𝐸 =
(𝑦−𝜎𝑠𝑖𝑔𝑚(𝜉))

2

2
.     (2.23) 

Dále potřebujeme vypočítat nové hodnoty 𝜔 a 𝑏. K tomu budeme potřebovat derivace 

𝐸𝑀𝑆𝐸  podle 𝜔  a 𝑏 . Ty můžeme rovnou provést – využijeme rozpisu na parciální 

derivace dle vztahu (2.13). Získáme 

𝜕𝐸𝑀𝑆𝐸

𝜕𝜔
=

𝜕𝐸

𝜕𝜎

𝜕𝜎

𝜕𝜉

𝜕𝜉

𝜕𝜔
= (𝜎 − 𝑦) ∙

𝑒−𝜉

(1+𝑒−𝜉)2
∙ 𝑥,  (2.24) 

𝜕𝐸𝑀𝑆𝐸

𝜕𝑏
= (𝜎 − 𝑦) ∙

𝑒−𝜉

(1+𝑒−𝜉)2.    (2.25) 
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Pomocí těchto vztahů už můžeme snadno dopočítat nové váhy ze starých, a to jako 

(viz. vztahy (2.11) a (2.12)) 

𝜔𝑛𝑜𝑣é = 𝜔𝑠𝑡𝑎𝑟é − 𝜀 ∙
𝜕𝐸𝑀𝑆𝐸

𝜕𝜔
,    (2.26) 

𝑏𝑛𝑜𝑣é = 𝑏𝑠𝑡𝑎𝑟é − 𝜀 ∙
𝜕𝐸𝑀𝑆𝐸

𝜕𝑏
.    (2.27) 

kde 𝜀  je parametr učení, ten byl zvolen jako 𝜀 = 0.1 . Vztahy za použití křížové 

entropie (značeno v rovnici CE) získáme velmi podobně, uvedeme pouze vztah 

derivace kriteriální funkce pro váhu 

𝜕𝐸𝐶𝐸

𝜕𝜔
= (−

𝑦

𝜎
+

1−𝑦

1−𝜎
) ∙

𝑒−𝜉

(1+𝑒−𝜉)2 ∙ 𝑥.  (2.28) 

Po vypočtení nové hodnoty 𝜔 a 𝑏 ze starých byl proces iterativně zopakován, 

a to dohromady 500-krát. Každému takovému zopakování se říká epocha. Během 

procesu (jednoduchého učení jednoneuronové sítě) byla zaznamenávána přesnost 

klasifikace, velikost váhy a velikost kriteriální funkce pro dané 𝜔 a 𝑏, vše je zobrazeno 

na následujících grafech (Obrázek 2.7, Obrázek 2.8 a Obrázek 2.9). Velikost váhy se 

shodovala s velikostí parametru 𝑏 , jak plyne z rovnic (2.26) a (2.27). Grafy byly 

vytvořeny pomocí knihovny Matplotlib [22] v jazyce Python – pokud není řečeno 

jinak, tak jsou veškeré následující grafy vytvořeny pomocí téže knihovny. 

 

Obrázek 2.7: Zpřesňování klasifikace pro rostoucí počet epoch během učení 

jednoneuronové sítě se sigmoidální aktivační funkcí a příslušnou kriteriální funkcí 
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Obrázek 2.8: Vývoj velikosti váhy pro rostoucí počet epoch během učení 

jednoneuronové sítě se sigmoidální aktivační funkcí a příslušnou kriteriální funkcí 

 

Obrázek 2.9: Vývoj velikosti kriteriální funkce pro rostoucí počet epoch během učení 

jednoneuronové sítě se sigmoidální aktivační funkcí a příslušnou kriteriální funkcí 

I kdyby byl parametr rychlosti učení zvolen pro každý model jinak, tak je 

zřejmé, že křivky pro křížovou entropii konvergují rychleji. Pokud se výstupní hodnota 

neuronu výrazně liší od požadované hodnoty, neodrazí se to u střední kvadratické 

chyby na rychlosti změny parametrů. To je ostatně důvod, proč byly hodnoty 𝜔 a 𝑏 

zvoleny právě takto, kdyby byly ještě větší, mohl by být počet epoch, než se opraví, 

řádově vyšší. U křížové entropie platí, že čím hůře jsou váhy nastaveny, tím rychleji 

se mění. 

Nyní, co jsme si názorně ukázali, jak učení neuronové sítě probíhá, si ještě 

řekněme něco ke gradientnímu sestupu. Dle rovnice (2.13) se zdá, že váhy upravíme 

vždy poté, co v rámci jedné epochy necháme projít skrze síť celý trénovací dataset. To 

lze opravdu dělat a takovému gradientnímu sestupu se říká balíčkový gradientní sestup 

(batch gradient descent). Co když ale máme velmi velký dataset, nebylo by lepší váhy 

upravit vždy poté, co neuronovou síť projde v rámci jedné epochy určitý počet vzorků? 

To se opravdu dělá a této metodě se říká mini-balíčkový gradientní sestup (mini-batch 
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gradient descent). Poslední variantou je stochastický gradientní sestup (stochastic 

gradient descent), kdy váhy upravujeme vždy po projití každého vzorku [17].  

2.9. Regularizační mechanismy 

Je zřejmé, že pokud použijeme na složitý úkol velmi malou neuronovou síť, 

tak si s ním nemusí být schopna poradit. Co už možná ale není tak intuitivní, je to, že 

použití příliš velké sítě trpí zase jiným neduhem zvaným přeučení. 

Co znamená, že se neuronová síť přeučila, a proč k přeučení dochází? Důležité 

je uvědomit, že jediné, čím se neuronová síť při úpravě vah řídí, je minimalizace 

kriteriální funkce. Kriteriální funkce je minimální, když ozačení vzorků v trénovacím 

datasetu co nejvíce odpovídá tomu, jak je neuronová síť klasifikuje. To ale nutně 

neznamená, že neuronová síť dokáže rozpoznat struktury a vzory, kterými se různé 

vzorky odlišují – řešením by třeba také bylo zapamatovat si každý vzorek v trénovacím 

datasetu, nebo nějakou jeho zvláštnost, a pak vzorek správně klasifikovat podle této 

zvláštnosti. Dobrou analogií může být například fitování bodů nějakou funkcí. Pokud 

použijeme funkci s málo volnými parametry, může nám dělat fitování problémy. Když 

ale naopak použijeme funkci s příliš mnoha volnými parametry, nebude nám dělat 

fitování těchto bodů problém, ale tato funkce nemusí odpovídat původní funkci, kterou 

měly body reprezentovat. Velká neuronová síť si může při minimalizaci kriteriální 

funkce najít různé zkratky, které mohou kolidovat s naším záměrem, aby se naučila 

data rozpoznávat na základě jejich struktury a vzorů.  

Vyhnout se přeučení lze následujícími regularizačními technikami. Prvním 

způsobem je zahrnout do sítě tzv. dropout vrstvy, které byly poprvé navrhnuty v roce 

2012 [23]. Dropout vrstva je aktivní pouze při učení sítě a dělá to, že náhodně vynuluje 

některé výstupy předchozí vrstvy. Intuice za dropout vrstvami je taková, že tím, že při 

různých epochách vyřadíme z učení nějaké neurony, nutíme neuronovou síť tvořit 

robustnější mechanismy na rozeznávání různých vzorů. Velký shluk neuronů učený 

na rozpoznání jednoho vzoru je méně robustní než více malých shluků učených na 

rozpoznání téhož vzoru, i když ho třeba každý zvlášť umí rozeznat hůře [23]. Důležité 

je, že u většiny typů neuronových sítí implementace dropout vrstev výrazně pomáhá 

zredukovat efekt přeučení a tyto neuronové sítě dávají lepší výsledky. Dropout vrstvy 

budeme pro stručnost značit jako dropout( 𝑚 ), kde 𝑚 ∈ [0,1]  označuje, s jakou 

pravděpodobností bude libovolný neuron z předchozí vrstvy vynulován. 
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Druhým způsobem, jak se vyhnout přeučení, je implementace 𝑙1  a 𝑙2 

regularizátorů. Ty fungují tak, že penalizují neuronové sítě s velkými vahami. 𝑙2 

regularizaci provedeme tak, že kriteriální funkci upravíme následujícím způsobem: 

𝐸𝑛𝑜𝑣á = 𝐸𝑝ů𝑣𝑜𝑑𝑛í +
𝜆

2𝑛
∑ 𝜔𝑖

2
𝑖 ,    (2.29) 

kde 𝜆 je regularizační parametr, 𝑛 je počet vzorků v trénovacím datasetu, 𝜔𝑖  je 𝑖-tá 

váha v neuronové síti a v sumě sčítáme přes všechny váhy v této síti [19]. Všimněme 

si, že v 𝑙2 regularizaci penalizujeme kvadrát váhy - velmi velké váhy tedy přispívají 

k velikosti kriteriální funkce výrazně více než menší váhy. V 𝑙1 regularizaci sčítáme 

pouze absolutní hodnoty vah, nikoliv kvadráty. Intuice za touto regularizací je taková, 

že velké váhy jsou velmi citlivé na šum ve vstupních datech. Když budeme mít 

neuronovou síť s malými váhami a drobně pozměníme vstup, tak se to příliš na výstupu 

neodrazí, neuronová síť tak bude mít menší tendenci se snažit si tu a tam zapamatovat 

zvláštnosti nějakého specifického vzorku z trénovacího datasetu [19]. 

Třetí metoda, o kterém budeme krátce hovořit, je BatchNormalization 

(balíčková normalizace) [24]. Ta má následující význam. Při práci s neuronovými 

sítěmi se obvykle vstupní data normalizují, aby ležela v intervalu [0,1]. To z toho 

důvodu, že pro tyto hodnoty aktivační funkce fungují nejlépe. To, že ale data vstupují 

do sítě normalizovaná, neznamená, že budou normalizovaná i po výstupu z dalších 

vrstev – to zajistíme pomocí vrstvy BatchNormalization [17]. BatchNormalization 

normalizuje výstupy předchozí vrstvy a zároveň zachová jejich směrodatnou odchylku 

a střední hodnotu. Tuto směrodatnou odchylku a střední hodnotu BatchNormalization 

určuje vždy pro každý balíček vzorků vstupující do sítě během jedné epochy [24].  

Abychom se přeučení vyhnuli, dělá se to, že se vyjme část dat z trénovacího 

datasetu, a tato data se nazvou validačním datasetem. Na těchto datech se neuronová 

síť nebude trénovat, ale po každé epoše se pro ně vypočte velikost validační kriteriální 

funkce a přesnost klasifikace [17]. Neuronová síť nemůže hledat zkratky u klasifikace 

dat, která neviděla, validační dataset nám tedy dává lepší obrázek o síti, než hodnoty 

pro trénovací dataset [17].  

Přeučení se lze mimo jiné vyhnout také použitím menší neuronové sítě, ovšem 

menší neronová síť se toho není schopna tolik naučit, a použitím většího trénovacího 

datasetu.  
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3. Vlastní práce 

3.1. Použitá data 

V rámci této práce bylo pracováno už s předem připravenými čtvercovými 

spinovými mřížkami o velikosti 𝑁 × 𝑁 = 200 × 200 . Datasety mřížek pochází 

z privátní databáze naší skupiny katedře fyziky kondenzovaných látek MFF. Byl 

vytvořený pomocí Monte Carlo simulací v Uppsala Atomistic Spin Dynamics package 

(UppASD) [25] za použití Heisenbergova hamiltoniánu ve tvaru 

𝐻 = −𝐽 ∑ 𝑺𝑖 ∙ 𝑺𝑗<𝑖𝑗> − 𝑫 ∙ ∑ [𝑺𝑖 × 𝑺𝑗]<𝑖𝑗> − 𝐵 ∑ 𝑆𝑖
𝑍

𝑖 , (3.1) 

je tedy zahrnuta výměnná interakce, DMI a působení magnetického pole kolmého k 

mřížce (Zeemanův člen). U výměnné interakce i u DMI uvažujeme pouze interakci 

mezi nejbližšími sousedy. Předpokládáme uniformní rozložení D a B. Pro každý 

mřížkový bod tedy máme vektor magnetizace, přičemž dále budeme pracovat s tím, že 

osa z je kolmá na rovinu mřížky a osy x a y leží v rovině mřížky. Mřížky byly 

simulovány pro různé parametry 𝑫 a 𝐵. Parametru 𝐽 jsme se zbavili tak, že jsme jím 

podělili hamiltonián, dostali jsme tedy bezrozměrnou funkci 

�̃� = − ∑ 𝑺𝑖 ∙ 𝑺𝑗<𝑖𝑗> −
𝑫

𝐽
∙ ∑ [𝑺𝑖 × 𝑺𝑗]<𝑖𝑗> −

𝐵

𝐽
∑ 𝑆𝑖

𝑍
𝑖 . (3.2) 

Dzyaloshinskii-Moriya vektor má symetrii 𝐶𝑣 . Pro vektor 𝒖𝑖𝑗  mezi dvěma 

magnetickými momenty 𝑖 a 𝑗  (směřující od 𝑖 do 𝑗) můžeme tedy psát  

𝑫 = (0, 𝐷, 0) pro 𝒖𝑖𝑗 = (1,0,0),    (3.3) 

𝑫 = (−𝐷, 0,0) pro 𝒖𝑖𝑗 = (0,1,0),    (3.4) 

kde 𝐷 je jediný skalární parametr. Dále položíme 𝐽 = 1. Hodnoty 𝐷 budeme udávat 

v jednotkách 𝐽 , podobně pro 𝐵 = 𝜇𝐵
𝐵 [𝑇]

𝐽
, kde 𝜇𝐵  je Bohrův magneton a 𝐵 [𝑇]  je 

magnetická indukce v jednotkách Tesla. Teplotu budeme vyjadřovat jako 𝑇 = 𝑘𝐵
𝑇 [𝐾]

𝐽
, 

kde 𝑘𝐵  je Boltzmannova konstanta a 𝑇 [𝐾] je teplota v jednotkách Kelvin. Mřížky 

byly nasimulované pro 𝑇 = 0.006 v jednotkách 𝐽. 

Pro každou kombinaci hodnot B a D bylo nasimulováno nezávisle na sobě 5 

mřížek. Hlavní dataset obsahuje 9840 mřížek. Pro tento hlavní dataset budou 

v následujících pasážích počítány fázové diagramy. Současně byl vygenerován 

trénovací dataset, což je dataset mřížek pro takové hodnoty B a D, pro které přesně 

víme, o jakou fázi se v nich jedná. Tento trénovací dataset obsahuje 1818 mřížek, kde 
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je 399 feromagnetických mřížek (dále FM), 923 skyrmionových mřížek (dále SK) a 

496 spirálových mřížek (dále SP).  

Trénovací data zachycuje diagram Obrázek 3.1 společně s hodnotou 

topologického náboje na barevné škále. Příslušná trénovací data pocházejí 

z příslušných obdélníků. Trénovací dataset je ale oddělený od hlavního datasetu, jedná 

se o jiné mřížky, než ze kterých bude dělán fázový diagram – obdélníky na diagramu 

pouze zachycují rozsah hodnot, pro které byla tato trénovací data vytvořena.  

Obrázek 3.1 ještě ukazuje oblasti, ze kterých pochází mřížky, pro které byla 

počítána generalizační chyba. Generalizační chyba označuje celkovou chybu toho, jak 

daná metoda klasifikovala vybrané mřížky, oproti tomu, jakou fázi jsme jim předem 

přiřadili. Tyto mřížky pro generalizační chybu pochází z hlavního datasetu, přičemž 

jedná se o všechny mřížky z daných oblastí. Generalizační chyba umožní porovnat 

úspěšnost metod na velkém množství nezávislých mřížek, která příslušná metoda při 

učení neviděla. Byli vybírány takové mřížky z takových oblastí, aby jim šlo 

jednoznačně přiřadit fázi. Generalizační chybu nemůžeme počítat pro celý hlavní 

dataset, protože nemáme pro všechny jeho mřížky určené fáze, a všem jeho mřížkám 

fázi ani přiřadit nejde, neboť některé se nachází v místech fázových přechodů. 

Topologický náboj nebude používán na trénování klasifikačních modelů, zde 

má pouze ilustrační charakter.  
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Obrázek 3.1: Topologický náboj mřížek pro dané kombinace parametrů 𝐷  a 𝐵 

z hlavního datasetu, oblasti hlavního datasetu pro výpočet generalizační chyby a 

oblasti hodnot, pro které byly vytvořeny mřížky nezávislého trénovacího datasetu 

Jak již bylo řečeno, chceme, aby vstupující data ležela v intervalu [0,1]. To 

uděláme tak, že budeme pracovat s normalizovaným úhlem 𝜃 . Pro z-ovou složku 

magnetizace platí, že 𝑀𝑧 ∈ [1, −1], normalizovaný úhel 𝜃 z ní vypočteme jako 𝜃 =

arccos (𝑀𝑧)

𝜋
, tedy 𝜃 ∈ [0,1]. Jedná se o úhel odklonění vektoru od osy z. Tento úhel nám 

dává analogickou informaci jako z-ová složka magnetizace.  

Aby bylo lépe vidět, s jakými mřížkami pracujeme, jsou zde nyní vyobrazeny 

mřížky zastupující feromagnetickou fázi, skyrmionovou fázi a spirálovou fázi, viz 

Obrázek 3.2. Jak je již uvedeno výše, ve všech třech mřížkách je vyobrazena velikost 

úhlu 𝜃 . Dále jsme zobrazili strukturní faktory pomocí vztahu 𝐼 = |
ℱ(𝑀𝑧)

𝑛
|

2

 kde 𝐼  je 
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intenzita, 𝑛  je počet mřížkových bodů a symbolem ℱ  označujeme Fourierovu 

transformaci [26]. 

 

 

Obrázek 3.2: Příklady FM, SK a SP mřížek a jejich příslušných strukturních faktorů 

Vidíme, že skyrmionová mřížka má šestičetnou osu symetrie a spirálová 

mřížka má dvojčetnou osu symetrie. 

3.2. Metoda nejbližších centroidů 

Jelikož implementace metody pomocí Scikit-learn pracuje s vektory a nikoliv 

s maticemi, byla matice 200 × 200 upravena na vektor o dimenzi 40 000. Metodu 

jsme trénovali na výše uvedeném trénovacím datasetu.  

Pro tři fáze jsme získali tři centroidy. Vektor centroid 〈𝑿〉𝑓á𝑧𝑒  lze pak opět 

zpětně jednoduše upravit na matici 200 × 200, která koresponduje mřížce, se kterou 

pracujeme. Tyto upravené centroidy zachycuje Obrázek 3.3. Barevná škála odpovídá 

hodnotě úhlu 𝜃 v daném bodě mřížky.  

 

Obrázek 3.3: Mřížky vytvořené z centroidů pro jednotlivé fáze 
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Generalizační chyba metody nejbližších centroidů byla 0.05 %. Pomocí této 

metody – po aplikování na hlavní dataset - byl následně sestrojen fázový diagram. 

Metoda nejbližších centroidů předpovídá příslušnou fázi dané mřížky vždy se 

stoprocentní jistotou, nemůže dané mřížce přiřadit kombinaci vícero fází. Nejprve jsou 

zobrazeny diagramy zachycující  pravděpodobnost, že se bod pro danou hodnotu 𝐵 a 

𝐷 nachází v příslušné fázi - Obrázek 3.4. Z přiřazených fází pěti mřížkám pro každý 

tento bod byl udělán aritmetický průměr.  

 

 

Obrázek 3.4: Pravděpodobnost, že se daný bod fázového diagramu nachází v příslušné 

fázi dle metody nejbližších centroidů 

Data z těchto diagramů (Obrázek 3.4) byla spojena do jednoho diagramu - 

Obrázek 3.5, a to tak, že v bodech ve fázovém diagramu jsou koláčové grafy, ve 

kterých jsou vyobrazeny příslušné fáze podle jejich zastoupení. U většiny bodů ve 

fázovém diagramu mělo všech pět mřížek stejnou fázi, pouze v 65 bodech se 
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klasifikace fáze jedné či více mřížek lišila od ostatních mřížek. V diagramu jsou 

zároveň vyznačeny oblasti A ( 𝐵 ∈ [0, 0.0639]  a 𝐷 ∈ [0.40, 0.65] ) a B ( 𝐵 ∈

[0, 0.0639] a 𝐷 ∈ [0.70, 1.10]), na které se budeme v práci odkazovat. 

 

Obrázek 3.5: Fázový diagram dle metody nejbližších centroidů spolu s vyznačenými 

oblastmi zájmu A a B 

 Po vizuálním porovnávání toho, jak metoda nejbližších centroidů klasifikovala 

mřížky a jak mřížky opravdu vypadají, se může zdát, že má metoda problémy 

klasifikovat správně mřížky v oblasti B. Ačkoliv tato data klasifikovala metoda jako 

SP, vizuálně se zdá, že se jedná spíše o SK. Jako příklad je zde uvedena mřížka pro 

𝐵 = 0.0426 a 𝐷 = 0.90 - Obrázek 3.6. 
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Obrázek 3.6: Mřížka úhlů 𝜃  pro 𝐵 = 0.0426  a 𝐷 = 0.90  a příslušné strukturní 

faktory 

Na obrázku mřížky vidíme, že přestože některé skyrmiony splývají ve 

strukturu, která začíná připomínat spirálovou mřížku, na mřížce je stále velké množství 

skyrmionů. Dle strukturních faktorů vykazuje mřížka ovšem spíše dvojčetnou osu 

symetrie než šestičetnou osu symetrie, podobně, jako tomu bylo u spirálové fáze. Co 

se ostatních oblastí fázového diagramu týče, nebyl objeven podobný problém.  

3.3. Metoda Support Vector Machines 

Metoda Support Vector Machines je též implementována v knihovně Scikit-

learn. Jako kernel byl použit RBF kernel (Radial basis function).   

Generalizační chyba metody SVM byla 0 % . Fázový diagram zobrazuje 

Obrázek 3.7. Vzhledem k tomu, že klasifikátor SVM, stejně jako metoda nejbližších 

centroidů, nedokáže přiřadit jedné mřížce procentuální zastoupení vícero fází, tak je 

fázový diagram vyobrazen stejným způsobem jako u metody nejbližších centroidů. 

Nejprve jsou tedy uvedeny diagramy s pravděpodobnostmi, že se pro dané body 𝐵 a 

𝐷 mřížky nachází v příslušné fázi.  
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Obrázek 3.7: Pravděpodobnost, že se daný bod fázového diagramu nachází v příslušné 

fázi dle metody Support Vector Machines 

Dále jsme tyto tři diagramy spojili do jednoho, tak jako u metody nejbližších 

centroidů, zachycuje ho Obrázek 3.8. Koláčový graf v bodech diagramu tedy 

vyobrazuje zastoupení příslušných fází. Klasifikace fáze jedné či více mřížek se lišila 

od ostatních mřížek v 61 bodech. 
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Obrázek 3.8: Fázový diagram pomocí SVM s oblastmi zájmu A a B 

Vidíme, že SVM klasifikuje data jinak pro oblast B, o které jsme hovořili u 

metody nejbližších centroidů.  

Zároveň se liší hodnoty pro 𝐵 = 0.0639 v oblasti A (tedy její vršek). Jako 

příklad je zde uvedena mřížka pro 𝐵 = 0.0426 a 𝐷 = 0.50 a poté mřížka pro 𝐵 =

0.0639  a 𝐷 = 0.50 , viz Obrázek 3.9 a Obrázek 3.10. Všechny mřížky pro 𝐵 =

0.0426  a 𝐷 = 0.50 SVM klasifikuje jako spirálovou fázi a všechny mřížky pro 𝐵 =

0.0639  a 𝐷 = 0.50 SVM klasifiuje jako skyrmionovu fázi.  

 

Obrázek 3.9: Mřížka se spirálovou fází dle SVM a její strukturní faktory 
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Obrázek 3.10: Mřížka se skyrmionovou fází dle SVM a její strukturní faktory 

Vizuálně se zdá, že na mřížce na Obrázek 3.9 se nachází spirálová fáze. 

Vzpomeňme si, že skyrmiony máme zadefinované jako lokální spinové zavíření, 

přitom na mřížce se nacházejí především protáhlé topologické defekty. Klasifikace 

mřížky druhé mřížky by byla složitější. 

V následujícím diagramu, který zachycuje Obrázek 3.11, je od fázového 

diagramu pro metodu nejbližších centroidů odečten fázový diagram pomocí SVM. To 

jsme provedli následujícím způsobem. FM byla přiřazena hodnota 0, SK hodnota 1 a 

SP hodnota 2. Pro všech pět mřížek pro jednu hodnotu B a D byl z hodnot 

korespondujících fázi udělán aritmetický průměr, a to jak pro metodu nejbližších 

centroidů, tak pro SVM. Od hodnoty pro nejbližší centroidy pak byla odečtena hodnota 

pro SVM. To bylo možné udělat z toho důvodu, že v žádném bodě fázového diagramu 

se pro tyto metody nevyskytovali všechny tři fáze najednou.   
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Obrázek 3.11: Od fázového diagramu pomocí metody nejbližších centroidů odečtený 

fázový diagram pomocí SVM 

Vidíme, že diagramy se až na oblast B a vršek oblasti A od sebe příliš neliší. 

Je důležité podotknout, že body v tomto diagramu u fázového přechodu mezi SK a SP 

jsou především body, pro které metoda nejbližších centroidů nebo SVM 

neklasifikovala všech pět mřížek pro jeden bod stejně, liší se tedy obvykle jen 

klasifikace jedné či dvou mřížek z této pětice. Naproti tomu u fázového přechodu mezi 

FM a SK vidíme, že se obvykle liší klasifikace všech mřížek z dané pětice pro jedno 

určité B a D.  

I přesto, že metoda nejbližších centroidů ani SVM nedokáží jedné mřížce 

přiřadit procentuální zastoupení jednotlivých fází v ní, tak podle toho, jak pro některé 

body B a D byla jedna z pěti mřížek klasifikována odlišně než ostatní, se zdá, že fázový 

přechod mezi SK a SP bude mít plynulejší průběh než fázový přechod mezi FM a SK.  

3.4. Model 1 a 2 - jednoduché DNN 

Nyní se posuneme od jednoduchých metod strojového učení k neuronovým 

sítím. Neuronové sítě byly vytvářeny pomocí knihovny Keras v jazyce Python. 
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Připomeňme, že konvoluční neuronové sítě označujeme v této práci jako CNN a plně 

propojené neuronové sítě bez konvoluční vrstvy označujeme jako DNN. 

Na začátek si ukažme dva velmi jednoduché modely DNN a to proto, abychom 

měli porovnání s CNN. Na těchto dvou modelech si zároveň ukážeme význam 

regularizace. Model 1 začíná zplošťovací vrstvou (její jediný účel je rozvinutí 2D 

matice vstupních dat do 1D vektoru). Následují čtyři plně propojené vrstvy o 256 

neuronech a aktivační funkcí ReLU. Výstupní vrstva má tři neurony a aktivační funkci 

softmax. Byl použit mini-balíčkový gradientní sestup o velikosti balíčku 𝑏𝑎𝑡𝑐ℎ = 32, 

kriteriální funkce křížové entropie a učící parametr byl 𝑙𝑟 = 0.001. Trénovací dataset 

byl před učením promíchán (byly provedeny náhodné permutace). 20 % trénovacího 

datasetu bylo použito jako validační dataset, přičemž procentuální zastoupení vzorků 

jednotlivých fází bylo v trénovacím i validačním datasetu stejné. Pokud se velikost 

validační kriteriální funkce nesnížila během pěti epoch, byl 𝑙𝑟 přenásobem faktorem 

0.2, pokud během dvaceti epoch, bylo učení zastaveno. Jako výsledný model je použit 

model s nejmenší velikostí validační kriteriální funkce. 

Model 2 se od modelu 1 liší tím, že mezi každou plně propojenou vrstvou byla 

vložena dropout(0.3) vrstva a pro každou plně propojenou vrstvu byla použita 𝑙2 

regularizace s parametrem 𝑝 = 10−5. 

Generalizační chyba modelu 1 byla 19.90 %  a generalizační chyba modelu 2 

byla 10.28 %. Počet trénovacích parametrů obou sítí je 10 438 403. Fázové diagramy 

modelu 1 zachycuje Obrázek 3.12 a modelu 2 zachycuje Obrázek 3.13. Podobně jako 

u metod strojového učení byl pro bod ve fázovém diagramu reprezentovaný pěti 

mřížkami vytvořen aritmetický průměr přiřazených pravděpodobností, že se jedná o 

danou fázi. Průběh učení – průběh velikosti kriteriálních funkcí a přesnosti klasifikace 

jak pro trénovací data, tak pro validační data v závislosti na epochách učení – 

znázorňuje Obrázek 3.14 a Obrázek 3.15. K průběhu učení je třeba ještě dodat, že 

vyobrazený model není modelem pro poslední epochu v těchto grafech, ale modelem 

pro epochu s nejmenší velikostí validační kriteriální funkce. 
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Obrázek 3.12: Fázový diagram pro FM, SK a SP dle modelu 1 (jednoduché DNN) 

 

Obrázek 3.13: Fázový diagram pro FM, SK a SP dle modelu 2 (regularizované DNN) 

Pro neuronové sítě už nebudeme spojovat fázové diagramy do jednoho 

diagramu za použití koláčových grafů, ukázalo se, že je mnohem méně přehledný. To 

je dané tím, že u neuronových sítí není klasifikace různých bodů ve fázovém diagramu 

tak jednoznačná, jako u jednoduchých metod strojového učení. 

 

Obrázek 3.14: Průběh učení modelu 1 ( jednoduché DNN) 

 

Obrázek 3.15: Průběh učení modelu 2 (regularizované DNN) 
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Dle velikosti generalizační chyby vidíme, že model 2 dokázal klasifikovat 

mřížky mnohem lépe než model 1, tedy že zahrnutí regularizačních technik 

neuronovým sítím prospělo. To lze pozorovat i z průběhu učení – regularizovaná síť 

se začala přeučovat později (velikost validační kriteriální funkce začala být větší než 

velikost kriteriální funkce pro testovací dataset).  

Dle fázového diagramu nedokáže model 1 klasifikovat ani jednu fázi dobře, 

model 2 dokáže klasifikovat feromagnetickou fázi, ale nedokáže spolehlivě rozeznat 

SK od SP. To lze demonstrovat i na generalizační chybě pouze pro feromagnetické 

mřížky, pro ty je generalizační chyba modelu 1 19.51 % a generalizační chyba modelu 

2 3.57 %. Všimněme si, že oba modely neberou v potaz jiný charakter mřížek v oblasti 

A a B, mřížky jsou klasifikovány především jako skyrmionové.  

3.5. Model 3 - finální DNN 

Než si ukážeme další model, řekněme si něco k charakteru mřížek, které 

zkoumáme. Spirály v problematické oblasti A mají větší šířku než spirály v oblasti, ze 

které byly brány trénovací data, přičemž ty mají všechny velmi podobnou šířku. 

Vlastně veškeré spirálové mřížky v celém fázovém diagramu – mimo tuto oblast A – 

mají všechny spirály o podobné šířce. To demonstruje Obrázek 3.16, na kterém jsou 

ukázány spirálové mřížky z různých částí fázového diagramu a z oblasti A. Obrázek 

3.17 zobrazuje pro přehlednost body, ze kterých tyto mřížky pochází. 

Kromě toho, že všechny spirály na mřížkách se spirálovou fází mimo oblast A 

jsou podobně široké, také vidíme, že jsou všechny natočeny pod úhlem ±
𝜋

4
 vůči okraji 

mřížky. K tomu zřejmě došlo při simulaci vlivem toho, že vzhledem k tomu, že je 

mřížka čtvercová, bylo příčné uspořádání spirál energetičtěji výhodnější než 

uspořádání pod jiným úhlem.  
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Obrázek 3.16: Mřížky z oblasti A (horní řádek) a spirálové mřížky ze zbytku diagramu 

(dolní dva řádky) 

 

Obrázek 3.17: Topologický náboj ve fázovém diagramu spolu s body, odkud pochází 

mřížky z Obrázek 3.16 a oblast A 

Nejen, že spirály nejsou charakterizované svou šířkou, nejsou charakterizované 

ani úhlem natočení. Vyvstává přirozeně otázka, nezahrnuje tento charakter mřížek 
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neuronová síť i do evaluace toho, o jakou fázi se jedná, a pokud ano, lze tomu nějak 

předejít?  

Uvidíme, že tomu lze předejít zahrnutím dvou nových vrstev, kterými je vrstva 

RandomRotation (vrstva náhodného otočení) a vrstva RandomZoom (vrstva 

náhodného přiblížení). Tyto vrstvy nemají žádné parametry, které by se mohla 

neuronová síť učit, jedná se pouze o vrstvy, které během trénovací fáze provedou 

s obrázkem vstupujícím do sítě příslušnou operaci. Vrstva RandomRotation byla 

nastavena tak, aby otočila mřížku okolo jejího středu o náhodný úhel v rozsahu 

[−𝜋, 𝜋] , otočený obrázek interpolovala a vytvořila z něj nový obrázek o stejné 

velikosti (počtu mřížkových bodů). Výseče vzniklé otočením o úhel, který není 

násobkem 
𝜋

2
, byly doplněny podle periodických okrajových podmínek body z protější 

strany mřížky. Vrstva RandomZoom byla nastavena tak, že vstupujícímu obrázku 

ořízne okraje, oříznutý obrázek interpoluje a vytvoří z něj nový přiblížený obrázek o 

stejné velikosti. Obrázek je náhodně oříznutý o procentuální velikost omezenou 

intervalem [−50, 0] %, tedy přiblížení až o 50 % nebo žádné přiblížení. Tyto vrstvy 

jsou umístěny na samotném začátku neuronové sítě. To, že budeme takto upravovat i 

mřížky s feromagnetickou fází jejich charakter nijak nezmění, a skyrmiony též nejsou 

charakterizovány svou velikostí. Abychom ukázali, co tyto dvě vrstvy dělají, 

zachycuje Obrázek 3.18 výstup postupně RandomRotation a RandomZoom vrstev pro 

vzorovou spirálovou mřížku z Obrázek 3.2. 

 

Obrázek 3.18: Spirálová mřížka z Obrázek 3.2 po průchodu RandomRotation a 

RandomZoom vrstvou 

Ukažme si tedy ještě model DNN se zahrnutím těchto vrstev. První vrstva 

modelu 3 je RandomRotation následovaná RandomZoom, dále je zplošťovací vrstva, 

která je následovaná šesti plně propojenými vrstvami s 512 neurony, aktivační funkcí 

relu a 𝑙2 regularizací o 𝑝 = 10−7 . Mezi třetí a čtvrtou plně propojenou vrstvou je 

dropout( 0.1 ). Výstupní vrstva má tři neurony a softmax aktivační funkci. Jako 
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kriteriální funkce byla použita křížová entropie, učící parametr byl 𝑙𝑟 = 0.001. 20 % 

trénovacího datasetu bylo použito jako validační dataset. Byl použit mini-balíčkový 

gradientní sestup o velikosti balíčku 𝑏𝑎𝑡𝑐ℎ = 32 . Pokud se velikost validační 

kriteriální funkce nesnížila během pěti epoch, byl 𝑙𝑟 přenásobem faktorem 0.2, pokud 

během padesáti epoch, bylo učení zastaveno, výsledným modelem je model pro 

nejmenší velikost validační kriteriální funkce. 

Důvod, proč používáme na síť s většími plně propojenými vrstvami menší 

regularizaci, je takový, že vrstvy RandomZoom a RandomRotation působily mimo 

jiné také jako regularizační mechanismus – každá vstupující mřížka při trénování byla 

jinak přiblížená a natočená, což bránilo přeučení. Pro tuto konfiguraci jsme získali 

výsledky s menší generalizační chybou.  

Generalizační chyba tohoto modelu byla 3.41 %. Počet trénovacích parametrů 

tohoto modelu je 21 795 331 . Fázové diagramy zachycuje Obrázek 3.19, průběh 

učení znázorňuje Obrázek 3.20. 
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Obrázek 3.19: Fázový diagram pro FM, SK a SP dle modelu 3 (finální DNN) 

 

Obrázek 3.20: Průběh učení modelu 3 (finální DNN) 

Vidíme, že oproti modelu 1 a modelu 2 má model 3 výrazně menší 

generalizační chybu, došlo tedy k zásadnímu zlepšení jeho klasifikačních schopností. 

Tomu odpovídá i fázový diagram. Vidíme, že model 3 je schopný perfektně rozpoznat 

feromagnetickou fázi a mřížky v oblasti A vyhodnocuje jako spirálové, tak, jak 

požadujeme. Některým mřížkám z oblasti B nepřiřadil jednoznačně skyrmionovou či 



44 

 

spirálovou fázi, ale říká, že se může jednat o obě tyto fáze. Nedokáže ovšem 

klasifikovat spolehlivě mřížky, které by měly mít jednoznačně spirálovou fázi, většině 

z nich přiřazuje též nenulovou pravděpodobnost, že se jedná o SK.  

3.6. Model 4 – jednoduchá CNN 

Nyní zkusme vytvořit model neuronové sítě, ve kterém se už objevuje 

konvoluční vrstva. Tímto modelem je model 4. Na začátku máme RandomRotation a 

RandomZoom vrstvu, poté následuje konvoluční vrstva s osmi (3,3) filtry, aktivační 

funkcí 𝑡𝑎𝑛ℎ  a 𝑙2  regularizací s 𝑝 = 10−8 . Vrstva má padding. Dále máme vrstvu 

BatchNormalization, max pooling s filtrem (2,2)  a SpatialDropout2D (0.2)  (od 

dropout(0.2) se liší jen tím, že pracuje s 2D maticemi). Následuje zplošťovací vrstva 

a šest plně propojených vrstev se 128 neurony, aktivační funkcí 𝑡𝑎𝑛ℎ, 𝑙2 regularizací 

s 𝑝 = 10−5 . Mezi každými dvěma těmito plně propojenými vrstvami byla vrstva 

dropout(0.1). Výstupní vrstva měla tři neurony a softmax aktivační funkci. Jako 

kriteriální funkce byla použita křížová entropie, učící parametr byl 𝑙𝑟 = 0.002. 20 % 

trénovacího datasetu bylo použito jako validační dataset. Byl použit mini-balíčkový 

gradientní sestup o velikosti balíčku 𝑏𝑎𝑡𝑐ℎ = 64 . Pokud se velikost validační 

kriteriální funkce nesnížila během pěti epoch, byl 𝑙𝑟 přenásobem faktorem 0.2, pokud 

během patnácti epoch, bylo učení zastaveno, výsledným modelem je model pro 

nejmenší velikost validační kriteriální funkce. 

Generalizační chyba modelu je 0.57 %. Počet trénovacích parametrů tohoto 

modelu je 10 119 395. Fázové diagramy zachycuje Obrázek 3.21, průběh učení pak 

zachycuje Obrázek 3.22. 
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Obrázek 3.21: Fázový diagram pro FM, SK a SP dle modelu 4 (jednoduchá CNN) 

 

Obrázek 3.22: Průběh učení modelu 4 (jednoduchá CNN) 

Z velikosti generalizační chyby lze soudit, že tato CNN dokáže mřížky 

klasifikovat lépe, než předchozí modely DNN. Nejen, že dokáže perfektně rozpoznat 

feromagnetickou fázi, ale rozpoznává spolehlivě i skyrmionovou fázi a spirálovou 

fázi. Mřížky v oblasti A a B klasifikuje tak, jak jsme chtěli. Vidíme ovšem, že 
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některým mřížkám se spirálovou fází pro 𝐵 > 0.8  přisuzuje velmi malou, ale 

nenulovou pravděpodobnost, že se jedná o skyrmionovou fázi. 

U konvolučních neuronových sítí lze filtry konvoluční vrstvy a její výstupy 

vizualizovat, což nabízí vhled do toho, na co se při klasifikaci CNN zaměřuje. Obrázek 

3.23 znázorňuje filtry jediné konvoluční vrstvy tohoto modelu, Obrázek 3.24, Obrázek 

3.25 a Obrázek 3.26 zachycují postupně výstupy z max pooling vrstvy pro vzorové 

mřížky FM, SK a SP z Obrázek 3.2. 

 

Obrázek 3.23: Vizualizace filtrů konvoluční vrstvy modelu 4 (jednoduchá CNN) 

 

Obrázek 3.24: Vizualizace výstupů max pooling vrstvy modelu 4 (jednoduchá CNN) 

pro vzorovou mřížku FM (viz. Obrázek 3.2) 
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Obrázek 3.25: Vizualizace výstupů max pooling vrstvy modelu 4 (jednoduchá CNN) 

pro vzorovou mřížku SK (viz. Obrázek 3.2) 

 

Obrázek 3.26: Vizualizace výstupů max pooling vrstvy modelu 4 (jednoduchá CNN) 

pro vzorovou mřížku SP (viz. Obrázek 3.2) 

Následně byly udělány v diagramech s pravděpodobnostmi, že se v daném 

bodě fázového diagramu nachází příslušná fáze, řezy, a to tak, že byl zafixovaný vždy 

buď parametr 𝐷 a nebo 𝐵. Výsledkem je tedy graf, kde na ose y je pravděpodobnost, 

že se o danou fázi jedná, a na ose x je nezafixovaný parametr. Body v těchto grafech 

byly proloženy úsečkami a byly nalezeny všechny průsečíky FM a SK a poté SK a SP. 

Dva takové řezy zachycuje Obrázek 3.27 a Obrázek 3.28.  
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Obrázek 3.27: Řez fázovým diagramem modelu 4 pro konstantní 𝐵 = 0.0213 

 

Obrázek 3.28: Řez fázovým diagramem modelu 4 pro konstantní 𝐵 = 0.6390 

Všechny průsečíky FM se SK a SK se SP takové, že pravděpodobnost, pro 

kterou se příslušné úsečky protly, byla 𝑃 > 0.45, jsou poté vyobrazeny v diagramu na 

Obrázek 3.29. Zároveň jsou proloženy vodítky pro oči.  
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Obrázek 3.29: Odhad fázových přechodů mezi FM a SK a poté SK a SP ve fázovém 

diagramu modelu 4, jako podklad je použit fázový diagram pro SK 

3.7. Model 5 – velká CNN 

Dále vyvstává otázka, jak se bude dařit neuronové síti, která bude mít více 

konvolučních vrstev. Byl tedy vytvořený následující model. Nejprve máme vrstvu 

RandomRotation a RandomZoom. Poté následují tři bloky. Jeden blok vypadá 

následovně – má třikrát konvoluční vrstvu s filtrem (3,3), 𝑙2 regularizací s 𝑝 = 10−8, 

aktivační funkcí 𝑡𝑎𝑛ℎ, padding a BatchNormalization, následuje vrstva max pooling 

(2,2) a SpatialDropout2D(0,1). V prvním bloku mají konvoluční vrstvy 32 filtrů, 

v druhém 64 filtrů a ve třetím 128. Následuje zplošťovací vrstva a poté tři plně 

propojené vrstvy s 64 neurony, aktivační funkcí ReLU a 𝑙2 regularizací s 𝑝 = 10−6. 

Výstupní vrstva má tři neurony a aktivační funkci softmax. Jako kriteriální funkce byla 

použita křížová entropie, učící parametr byl 𝑙𝑟 = 0.001. 20 % trénovacího datasetu 

bylo použito jako validační dataset. Byl použit mini-balíčkový gradientní sestup o 

velikosti balíčku 𝑏𝑎𝑡𝑐ℎ = 32. Pokud se velikost validační kriteriální funkce nesnížila 

během pěti epoch, byl 𝑙𝑟 přenásobem faktorem 0.2, pokud během patnácti epoch, bylo 

učení zastaveno, výsledným modelem je model pro nejmenší velikost validační 

kriteriální funkce. 
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Generalizační chyba tohoto modelu byla 0.0065 % . Počet trénovacích 

parametrů této sítě je 5 610 115. Fázové diagramy zachycuje Obrázek 3.30 a průběh 

učení pak zachycuje Obrázek 3.31. 

 

Obrázek 3.30: Fázový diagram pro FM, SK a SP dle modelu 5 (velká CNN) 

 

Obrázek 3.31: Průběh učení modelu 5 (velká CNN) 

Vidíme, že model 5 umí fáze klasifikovat ještě lépe, než model 4. Tomu 

odpovídá menší generalizační chyba a také to, že oproti modelu 4 mřížkám se 
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spirálovou fází pro 𝐵 > 0.8 nepřisuzuje nenulovou pravděpodobnost, by tyto mřížky 

měly spirálovou fázi.  

Vzhledem k množství konvolučních vrstev by u tohoto modelu bylo 

nepraktické vyzualizovat jejich výstupy tak důkladně, jako u modelu 4, podívejme se 

tedy jen na výstupy všech tří max pooling vrstev pro vzorovou SP mřížku z Obrázek 

3.2. 

 

Obrázek 3.32: Vizualizace výstupů první max pooling vrstvy v modelu 5 pro vzorovou 

SP mřížku (viz. Obrázek 3.2) 

 

Obrázek 3.33: Vizualizace výstupů druhé max pooling vrstvy v modelu 5 pro vzorovou 

SP mřížku (viz. Obrázek 3.2) 
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Obrázek 3.34: Vizualizace výstupů třetí max pooling vrstvy v modelu 5 pro vzorovou 

SP mřížku (viz. Obrázek 3.2) 

Nyní, podobně jako u předchozího modelu, si ukažme řezy fázovým 

diagramem pro konstantní 𝐵 = 0.0213 a 𝐵 = 0.6390. Ty znázorňuje Obrázek 3.35 a 

Obrázek 3.36. Obrázek 3.37 znázorňuje odhad fázových přechodů – to bylo provedeno 

analogicky jako u modelu 4, tedy v diagramu jsou vyobrazeny všechny průsečíky FM 

se SK a SK se SP takové, že pravděpodobnost, pro kterou se příslušné úsečky protly, 

byla 𝑃 > 0.45, a ty byly proloženy vodítky pro oči.  

 

Obrázek 3.35: Řez fázovým diagramem modelu 5 pro konstantní 𝐵 = 0.0213 
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Obrázek 3.36: Řez fázovým diagramem modelu 5 pro konstantní 𝐵 = 0.6390 

 

Obrázek 3.37: Odhad fázových přechodů mezi FM a SK a poté SK a SP ve fázovém 

diagramu modelu 5, jako podklad je použit fázový diagram pro SK 
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4. Diskuze výsledků 

4.1. Zhodnocení klasifikace použitých metod 

Nejprve zhodnoťme metody podle jejich generalizačních chyb. Nejmenší 

generalizační chybu o velikosti 0 % měla metoda SVM, druhou o velikosti 

0.0065% model 5 neuronové sítě (velká CNN) a třetí nejmenší generalizařní 

chybu o velikosti 0.05 % měla metoda nejbližších centroidů. Nejlepší model 

DNN (model 3) za použití vrstev RandomZoom a RandomRotation měl generalizační 

chybu 3.41 %  a regularizovaný model DNN bez těchto vrstev měl generalizační 

chybu 10.28 %. 

Generalizační chyba prokázala, že DNN klasifikují mřížky opravdu hůře CNN. 

Nejlepší výsledky zřejmě mají CNN o velkém množstvím vrstev, ovšem CNN o jedné 

konvoluční vrstvě a vícero větších plně propojených vrstev si též nevedou špatně – 

generalizační chyba modelu 4 (jednoduchá CNN) byla 0.57 %. U CNN jako je model 

4 je problém s oblastí fázového diagramu pro SP pro 𝐵 > 0.8 , kde z neznámého 

důvodu přisuzuje neuronová síť mřížkám se SP nenulovou pravděpodobnost, že se 

jedná o SK. Tento problém se týká též DNN. Volbou vhodných parametrů sítě bylo 

možné tento problém minimalizovat, ošem nikdy ne zcela odstranit. To, že se jedná o 

mřížky se spirálovou fází bylo ověřeno přímo vizuální kontrolou dotyčných mřížek.  

CNN dokázaly oproti DNN od sebe rozlišit mřížky v těch oblastech diagramu, 

kde to lze jednoznačně určit, jejich klasifikace ovšem v oblastech fázových přechodů 

a především v oblasti A a B se velmi odvíjela od od volby parametrů sítě. DNN dávaly 

konzistentně průměrné výsledky (tedy problematické odlišení SK a SP, ale dobré 

rozeznání SP v oblasti A a SK v oblasti B) pro různé velikosti vrstev a regularizační 

parametry, CNN dokázaly vždy perfektně odlišit SK od SP, ale občas klasifikovaly 

zvláštně mřížky v oblasti A a B. Ukázalo se, že klíčová je volba správné aktivační 

funkce do konvolučních vrstev, při použití 𝑡𝑎𝑛ℎ dokázala rozeznat mřížky v oblasti A 

a B obvykle dobře. Oblasti A a B byly znázorňuje Obrázek 3.5. 

To, že je generalizační chyba velké CNN vyšší, než u SVM, může být dáno 

tím, že skoro ve všech vzorcích byly různé defekty. I vzorové mřížky, které zachycuje 

Obrázek 3.2, nejsou zcela bez vady. U skyrmionové mřížky splynulo občas několik 

skyrmionů v jeden větší defekt, a spirály u spirálové fáze jsou místy přerušeny. CNN 

pak může vyhodnocovat i tyto nečistoty v mřížkách, které pak budou lehce snižovat 

celkovou přesnost její klasifikace. 
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Ačkoliv nám generalizační chyba poskytuje dobrý obrázek o tom, jak dobře 

metody klasifikují mřížky, které lze jednoznačně označit jako FM, SK nebo SP, tak 

neposkytuje informaci o tom, jak si je metoda schopna poradit s mřížkami, na kterých 

sa nachází kombinace dvou fází, nebo má na ní se vyskytující fáze nějakou zvláštnost. 

To lze tvrdit na základě toho, že metoda nejmenších centroidů měla menší 

generalizační chybu než většina neuronových sítí, ale mřížky v oblasti B klasifikovala 

diametrálně odlišně než všechny ostatní metody. Zkusme tedy metody porovnat podle 

toho, jak si poradily s problematickými mřížkami, a vyvodit z toho závěry.  

Metoda nejbližších centroidů byla nejjednodušší z použitých metod. Zdá se, že 

mřížky klasifikovala především na základě globálních vlastností obrázku, především 

celkové symetrie, než že by byla schopna rozeznat lokální vzory, jak ukazuje Obrázek 

3.6. Přestože pro většinu vzorků tento způsob klasifikace fungoval dobře, přístup měl 

problémy v oblasti B, kde metoda nejbližších centroidů klasifikovala mřížky jinak než 

SVM i neuronové sítě.  

Metoda SVM přistupovala ke klasifikaci mřížek odlišně než metoda nejbližších 

centroidů. Domníváme se, že metoda byla schopna rozeznat lokální vzory, tedy 

například rozeznala jednotlivé skyrmiony a skyrmionovou fázi mřížce přiřadila podle 

toho, jestli se na ní skyrmiony nachází (a v případě oblasti A nejsou vytlačeny defekty 

a spirálami). To demonstruje Obrázek 3.10. Metoda nebrala v potaz symetrii mřížky. 

Jak metoda SVM, tak metoda nejbližších centroidů neměla problém s klasifikací 

feromagnetické fáze.  

Modely obou CNN přistupovaly ke klasifikaci mřížek nejen tak, že dokázaly 

rozeznat spirály a skyrmiony, ale uměly rozpoznat, že se mřížky těchto fází liší i 

symetrií, což je demonstrováno tím, jak klasifikovaly mřížky v oblasti B – některým 

mřížkám z této oblasti byla s nenulovou pravděpodobností přiřazena kromě 

skyrmionové i spirálová fáze. Byly tedy schopné kombinovat přístup metody 

nejmenších centroidů i metody SVM. Neuronové sítě zároveň při klasifikaci zvažovaly 

i další parametry – viděli jsme, že dokud nebyl model DNN pomocí vrstvy 

RandomZoom a RandomRotation naučen, že spirály nejsou charakterizovány svou 

šířkou, tak nerozpoznal spirálové mřížky v oblasti A. Neuronové sítě tedy schopné 

zjevně posuzovat i velikost objektů.  
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U modelů CNN byly zároveň vizualizovány výstupy z konvolučních vrstev. 

Lze vidět, že různé filtry se zaměřují na detekci různých vzorů ve vstupním obrázku. 

Zajímavé je, že model 5 (velká CNN) byl úspěšnější než jiné modely neuronových sítí 

i přes to, že měl oproti většině z nich skoro dvakrát menší počet trénovacích parametrů, 

oproti modelu 3 (finální DNN) měl dokonce skoro čtyřikrát menší počet trénovacích 

parametrů.  

4.2. Naše práce v kontextu jiných prací 

Zajímavé je zhodnotit naše výsledky v kontextu článku [3] od Iakovlev et al., 

ve kterém byly zkoumány mřížky o velikosti 48 × 48 pomocí neuronové sítě s jedinou 

plně propojenou vrstvou o 64 neuronech, sigmoidální aktivační funkcí a kriteriální 

funkce střední kvadratické chyby. Jako výstupní vrstvu použili softmax vrstvu o třech 

neuronech. 10 % trénovacího datasetu použili jako validační dataset a trénování bylo 

zastaveno v momentě, kdy byla validační kriteriální funkce menší než předem určená 

hodnota. Při zvyšování počtu neuronů dávala tato neuronová síť horší výsledky [3]. 

Na základě výsledků naší práce je možné říci, že to mohlo být způsobeno začínajícím 

přeučením sítě. Tomu by se dalo předejít implementací regularizačních mechanismů. 

Fázový diagram pro tuto neuronovou síť zachycuje Obrázek 4.1. 

 

Obrázek 4.1: Fázový diagram pro 𝑇 = 0.02 včetně vyznačených oblastí trénovacích 

dat vytvořený neuronovou sítí z článku [3] 
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Dle [3] dávala i takto jednoduchá neuronová síť nicméně velmi dobré výsledky, 

tento fázový diagram odpovídal skutečnosti. V naší práci podobné DNN dávaly špatné 

výsledky. To je pravděpodobně způsobeno tím, že jsme pracovali s výrazně většími 

mřížkami ( 200 × 200  oproti 48 × 48  – tedy se skoro 20-krát větším počtem 

mřížkových bodů), a rozeznávání vzorů pomocí plně propojené vrstvy není translačně 

invariantní – oproti konvolučním neuronovým sítím je u DNN problém se škálováním 

při zvětšování vstupních obrázků. Tento problém nelze odstranit použitím větších plně 

propojených vrstev. Zkoušeli jsme použít i silně regularizované gigantické DNN 

s desítkami tisíc neuronů v plně propojených vrstvách a to s horší úspěšností, než jaké 

dosahovaly mnohem menší DNN prezentované ve výsledcích této práce. 

Druhý důvod, proč se zpočátku neuronovým sítím v naší práci špatně dařilo, 

bylo to, že na větší mřížce vznikaly Monte Carlo simulací i zvláštní varianty 

skyrmionové a spirálové fáze, tak, jak tomu bylo v oblasti A a B (Obrázek 3.5). 

V oblasti A se musela neuronová síť vypořádat s tím, že najednou musí klasifikovat 

větší spirály, než na kterých byla trénována, a v oblasti B se sice nacházely skyrmiony, 

ale mřížka vykazovala symetrii, která odpovídala především spirálové fázi. Metoda 

nejbližších centroidů posuzovala mřížky v oblasti B především podle jejich symetrie, 

metoda SVM tuto symetrii naopak vůbec nebrala v potaz. Neuronové sítě mají 

mnohem větší rozlišovací schopnost a se specifickými mřížkami jsou schopny si 

poradit. Čím problematičtější mřížku ovšem neuronová síť posuzuje, tím přesněji musí 

znát, čím jsou jednotlivé fáze charakterizované. Je tedy potřeba přesně vědět, na 

jakých datech je trénovaná, a jestli tato data nevykazují vlastnosti, které nejsou pro to, 

co se neuronovou síť snažíme naučit, relevantní. Pokud bychom ovšem pracovali 

s mřížkami, u kterých nehrozí, že se na nich nebudou vyskytovat komplikované fáze, 

tak by měla SVM dávat uspokojivé výsledky. 
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Závěr 

Cílem této práce byla analýza magnetických skyrmionů a skyrmionových 

mřížek pomocí metod strojového učení. V rámci této práce byly zkoumány 

magnetické mřížky 200 × 200 , které byly nasimulovány při zahrnutí výměnné 

interakce, DMI a působení magnetického pole kolmého k mřížce pro 𝑇 = 0.006 a 

různé hodnoty parametrů 𝐵 ∈ [0,1]  a 𝐷 ∈ [0,2] . U těchto mřížek bylo pomocí 

vybraných metod strojového učení – tedy metody nejbližších centroidů, SVM a 

neuronových sítí – zkoumáno, jestli se na nich nachází feromagnetická, skyrmionová 

či spirálová fáze. Ze získaných hodnot byl poté sestrojen fázový diagram. U 

konvolučních neuronových sítí byly vizualizovány výstupy konvoluční vrstvy, které 

nabízí vhled do toho, jak nich probíhá klasifikace, pro některá konstantní 𝐵  byl 

vykreslen průběh fází a podle bodů, kde se protínala FM fáze se SK a SK se SP pro 

všechna zafixovaná 𝐵 a 𝐷 byla odhadnuta hranice mezi těmito fázemi.  

Došli jsme k závěru, že metoda nejbližších centroidů mřížky klasifikuje 

především na základě symetrie mřížek, metoda SVM je schopna posuzovat, jaké 

objekty se na mřížce nachází, a neuronové sítě jsou schopny kombinovat tyto dva 

přístupy a zhodnotit i další aspekty objektů na mřížkách. Vzhledem k tomu, že v této 

práci byly zkoumány větší mřížky, tak se na nich objevily i fáze, jejichž klasifikace 

činila některým metodám problémy, zejména skyrmionová mřížka se symetrií 

spirálové mřížky a mřížka s výrazně většími spirálami, než jaké byly ve zbytku 

diagramu. S oběma těmito případy si byla námi vytvořená konvoluční neuronová síť 

schopna poradit. 
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Seznam použitých zkratek 
 

STT – točivý moment působení spinově polarizovaného proudu na skyrmion, 

z anglického spin transfer torque 

SVM – metoda strojového učení Support Vector Machines 

MSE – střední kvadratická chyba, z anglického mean squared error 

CE – křížová entropie, z anglického cross entropy 

dropout(m) – vrstva dropout s o počtu m vynulovaných neuronů při učení 

Padding – obložení obrázku vstupujícího do konvoluční vrstvy ze všech stran 

rámečkem maticových elementů s nulovými hodnotami a to tak, aby výstupní obrázek 

měl stejnou velikost jako vstupující obrázek 

CNN – konvoluční neuronová síť, z anglického convolutional neural network 

DNN – plně propojená neuronová síť neobsahující konvoluční vrstvu, z anglického 

dense neural network 

FM – feromagnetická fáze 

SK – skyrmionová fáze 

SP – spirálová fáze 


