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možnost pracovat s objekty knihovny v grafickém prostředí. Autor si dal za cíl 

takovou knihovnu vytvořit. Hlavní částí práce je knihovna neuronových sítí GNNL, 

která se prozatím omezuje na implementaci dvou často používaných modelů 

neuronových sítí, a to vícevrstvého perceptronu a samoorganizující se mapy spolu 

s jejich učícími algoritmy zpětného šíření chyby a kompetitivního učení. Grafická 
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knihovny GNNL a programátor je může použít ve své vlastní aplikaci. Editor 

neuronových sítí umožňuje v grafickém prostředí neuronovou síť vytvořit, vycvičit, 
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1 Úvod 
Chce-li programátor, aby počítač řešil nějaký problém, potom musí počítači 

formulovat přesná pravidla pro řešení tohoto problému. Avšak existují problémy, 

například rozpoznávání obrazu, kde jsou tato pravidla velmi složitá a přímá metoda 

formulace pravidel řešení je komplikovaná. To nás vede k myšlence, že by bylo 

mnohem jednodušší, kdyby řešení nalezl počítač sám. Náš mozek je řešení schopný 

vymyslet, takže simulace napodobující chování mozku by řešení měla najít také. 

Mozek je v podstatě jen složitá síť speciálních buněk tzv. neuronů, které jsou mezi 

sebou pospojovány. Zjednodušeně řečeno, neurony mezi sebou šíří a mění 

procházející elektrické signály představující informace, a tak probíhá „výpočet“ 

v mozku. Simulovat celý mozek není v našich technologických možnostech, ale 

menší neuronovou síť simulovat můžeme. Menší síť sice nebude umět vymyslet 

nový algoritmus jako náš mozek, ale bude dostatečně chytrá, aby našla pravidla 

pro řešení některých problémů. Každé síti je nejprve potřeba poskytnout trénovací 

data, ze kterých se problém musí naučit řešit. 

1.1 Motivace 

Vhodným příkladem pro použití neuronových sítí je řešení problému 

rozhodování v bankách, zda bude zájemce o půjčku schopný půjčku splácet. V bance 

tuto činnost zastává člověk, který se rozhoduje na základě svých dlouholetých 

zkušeností. Při odchodu tohoto zaměstnance banka o všechny jeho zkušenosti přijde 

a musí vyškolit jiného zaměstnance. Než nový zaměstnanec získá zkušenosti, trvá to 

znovu roky a stojí to peníze. Činnost zaměstnance by mohla být nahrazena 

neuronovou sítí. Půjčka lze charakterizovat pomocí sady parametrů, například: 

příjmu a věku žadatele, požadované výše půjčky, atd. Na základě těchto parametrů se 

neuronová síť bude rozhodovat, zda bude zájemce schopný půjčku splácet či nikoliv. 

Cílem neuronové sítě bude rozdělit žádosti o půjčku do dvou kategorií podle 

zájemcovy schopnosti splácet. K dispozici jsou záznamy o předchozích žádostech, 

které zkušený zaměstnanec zařadil do příslušných kategorií. Po poskytnutí těchto 

záznamů neuronové síti se dokáže neuronová síť naučit mezi těmito kategoriemi 

rozlišovat. Navíc by poté měla být schopná napodobovat chování zkušeného 

zaměstnance i na neznámých žádostech o půjčku a může nahradit zkušeného 

zaměstnance po jeho odchodu.  

Předchozí příklad byla konkrétní ukázka použití neuronových sítí spadající 

do problému klasifikace [1]. Nyní budou popsány problémy (včetně klasifikace), 

při jejichž řešení se neuronové sítě používají: 

p1) Klasifikace [1] 

Trénovacími daty je množina příkladů s určenými kategoriemi, do kterých 

příklady patří. Cílem neuronové sítě je zařadit (klasifikovat) neznámé příklady 

do kategorií na základě trénovacích dat. Klasifikace se používá například 

v informatice při rozpoznávání obrazu nebo v medicíně při rozhodování, zda 

pacient trpí určitou chorobou. 
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p2) Předpovídání časových řad [2] 

Neuronové síti jsou poskytnuty hodnoty nějaké veličiny v průběhu času a cílem 

sítě je pak předpovídat její hodnotu v budoucnosti. Pro předpovídání časových řad se 

neuronové sítě používají například v ekonomii, kde je potřeba předpovídat různé 

ekonomické veličiny. Dalším využitím neuronových sítí pro předpovídání časových 

řad je například v meteorologii při předpovědích počasí. 

p3) Nalezení podobností mezi daty 

Neuronové sítě dokáží roztřídit data do předem neznámých kategorií tak, že 

podobná data řadí do stejné kategorie. Síť nám dává skryté souvislosti mezi daty, a to 

se používá například při dolování dat [3]. 

1.2 Popis neuronových sítí 

V informatice jsou neuronové sítě výpočetní modely inspirované skutečnými 

neuronovými sítěmi. Dále v textu se neuronovými sítěmi rozumí právě tyto modely. 

Velmi zjednodušeně řečeno, neuronová síť je tvořená neurony a vazbami mezi nimi. 

Neurony mohou mít různé stavy a vazby mezi sebou, na které se dá nahlížet jako 

na nastavitelné parametry neuronové sítě. V těchto parametrech neuronová síť 

obsahuje řešení daného problému. Pod neuronovou sítí si lze představit stroj se 

vstupy, výstupy a nastavitelnými parametry, hodnota výstupů sítě se spočte ze vstupů 

a parametrů neuronové sítě. Neuronové sítě jsou samy o sobě jen výpočetní stroje. 

Řešit problém jen s neuronovou sítí znamená nastavit parametry neuronové síti ručně 

a tedy vymyslet řešení problému. V praxi by samotné neuronové sítě byly prakticky 

nepoužitelné, proto se neuronové sítě používají dohromady s tvz. učícími algoritmy, 

což jsou algoritmy nastavující parametry neuronové sítě samy na základě 

tvz. trénovacích dat. Jak proces učení a trénovací data konkrétně vypadají, závisí 

na způsobu učení. Existují dva hlavní způsoby učení neuronových sítí: 

Učení s učitelem  

Trénovacími daty je množina dvojic vektorů (tvz. vzorů) - vektoru vstupů 

a vektoru požadovaných výstupů. Trénovací data jsou předána učícímu algoritmu, 

který pak mění parametry neuronové sítě tak, aby dávala na vstupy ze vzorů výstupy 

co nejblíže požadovaným výstupům ze vzorů. Naučené neuronové sítě pak vykazují 

schopnost generalizace, tedy dokáží vracet požadované výstupy i na vzory, 

na kterých nebyly učeny.  

Učení bez učitele  

Trénovacími daty je množina vektorů, těmto vektorům se také říká vzory. 

Vlastností vzoru je myšlena libovolná souřadnice vektoru vzoru. Učící algoritmus 

mění parametry sítě na základě trénovacích dat tak, aby třídila vzory do kategorií 

podle podobnosti jejich vlastností. Kategorie, do kterých neuronová síť bude třídit 

vzory, nejsou předem dány a na konci učení obsahují podobné vzory. 
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I přes předchozí jednotný pohled na neuronové sítě se jednotlivé modely 

neuronových sítí od sebe liší. Různé modely nemají například ani stejnou definici 

neuronu, což je základní stavební jednotka každého typu neuronové sítě. Modelů 

neuronových sítí je velké množství, proto pro potřeby práce byli vybrány jen dva 

zástupci - vícevrstvý perceptron (učení s učitelem) a samoorganizující se mapy 

(učení bez učitele). Oba dva typy patří mezi nejpoužívanější typy neuronových sítí. 

Vícevrstvý perceptron se používá pro klasifikaci (p1) a předpovídání časových řad 

(p2), samoorganizující se mapy dokáží najít podobnosti mezi daty (p3). Podrobný 

popis dvou použitých typů neuronových sítí lze nalézt v kapitole 2.  

1.3 Knihovna neuronových sítí  

Naprogramovat třídy představující modely neuronových sítí a jejich učící 

algoritmy je pro běžného programátora velmi složitý úkol, protože potřebuje hluboké 

znalosti matematiky a teorie neuronových sítí. Proto vznikají knihovny neuronových 

sítí, které obsahují již připravený celý koncept neuronových sítí. Používat knihovnu 

neuronových sítí je snadné a vyžaduje jen základní znalosti teorie neuronových sítí.  

Knihovny neuronových sítí by měly uživateli co nejvíce usnadnit práci 

s neuronovými sítěmi a podle autora by se měla zaměřit na následující body. 

n1) Třídy pro práci s libovolnými typy dat 

Neuronové sítě se používají pro práci s různými typy dat např. obrázky nebo 

výčtovými typy. Knihovna by tedy měla obsahovat možnost uchovávat trénovací 

data  různých typů. Neuronové sítě mají pouze číselný vstup, proto knihovna by 

měla obsahovat i mechanismus pro konvertování různých typů dat na data určená 

pro neuronovou síť. 

n2) Editor neuronových sítí 

Nejvíce času při řešení problému pomocí neuronových sítí zabere učení a 

výběr vhodné sítě. Tento krok nejlépe programátorovi ulehčí editor neuronových 

sítí, což je grafická aplikace schopná veškeré práce se sítěmi – vytváření, cvičení, 

testování. Programátor tedy v editoru vytvoří a vycvičí síť pro řešení problému, 

uloží ji na disk, odkud ji může nahrát do své aplikace. Bez editoru si programátor 

musí pro vytvoření a vycvičení neuronové sítě naprogramovat vlastní 

jednoduchou aplikaci.  

n3) Ukládání objektů knihovny 

Naučené neuronové sítě je potřeba ukládat, jinak by musely být při startu 

aplikace znovu a znovu učeny. Možnost uložit objekty je potřeba i pro výměnu 

neuronových sítí mezi různými aplikacemi. Výměna objektů knihovny je potřeba 

například při použití editoru neuronových sítí, který potřebuje ukládat objekty 

na disk, aby je následně mohla používat i jiná aplikace pracující s knihovnou. 

Tudíž již předchozí cíl práce si vynucuje schopnost ukládat objekty knihovny 

na disk. Knihovna by tedy měla umožňovat ukládání svých objektů.  
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n4) Ovládací prvky pracující s objekty knihovny  

Programátor ve své aplikaci může potřebovat pracovat s objekty knihovny 

(například neuronovými sítěmi) v grafickém rozhraní. Výhodou knihovny by 

bylo, kdyby poskytovala sadu ovládacích prvků, které objekty knihovny umí 

zobrazovat a upravovat.  

Vezměme ovládací prvek, který bude upravovat trénovací data. Tento prvek 

bude určitě umožňovat i přidávání nových dat. Některé aplikace však mohou 

potřebovat, aby data přidávat nešla. Tímto by se prvek stal v aplikaci 

nepoužitelný, je tedy potřeba mít u ovládacích prvků možnost nastavit jejich 

funkčnost tak, aby pasovaly pro účely aplikace.  

 

Řešení problémů p1)-p3) je často potřeba v desktopových aplikacích, je tedy 

potřeba vybrat programovací jazyk určený hlavně pro desktopové aplikace, tím je 

například jazyk C# fungující pod .NET Framework [4]. .NET Framework je hojně 

využívaná softwarová platforma, která nabízí rozsáhlé knihovny a rychlý vývoj 

aplikací. Další výhodou .NET Framework je multiplatformnost. Bez přepisování 

zdrojového kódu je možné jeho aplikace použít na různých operačních systémech 

i jiných zařízeních než desktopech (např.: chytré telefony, tablety), které dnes 

dosahují výkonu malých počítačů. Autor si tedy vybral .NET Framework jako 

cílovou platformu pro psaní bakalářské práce.  

V současné době existuje již několik knihoven neuronových sítí pro .NET 

Framework, přesto podle autora nejsou tyto knihovny v některých aspektech ideální. 

Podle vyhledávače by měly být často používanými knihovnami pro práci 

s neuronovými sítěmi v .NET Framework následující knihovny:  

Fast Artificial Neural Network Library [5] – je knihovna neuronových sítí 

naprogramovaná v programovacím jazyce C. V .NET Framework může být 

použita pomocí wrapperu Fanndotnetwrapper [6]. Jak již název knihovny 

napovídá, jejím cílem je důraz na co nejrychlejší implementaci neuronových sítí. 

K dispozici je hned několik editorů neuronových sítí (na stránkách knihovny jich 

je uvedeno pět). Problém této knihovny je, že implementuje pouze vícevrstvý 

perceptron a API wrapperu je nepřehledné, protože kopíruje původní neobjektový 

návrh knihovny z jazyka C.  

AForge.NET [7] – je framework určený pro počítačové vidění a umělou inteligenci. 

Součástí frameworku jsou i neuronové sítě. Obsahuje pouze vícevrstvý perceptron 

a samooganizující se mapy. Nevýhodou této knihovny je, že podporuje jen číselná 

trénovací data. Ke knihovně není také vytvořen editor neuronových sítí. 

  

http://code.google.com/p/fanndotnetwrapper/
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Encog Machine Learning Framework [7] – je multiplatformní framework 

strojového učení. Obsahuje velké množství neuronových sítí, včetně vícevrstvého 

perceptronu a samooganizujících se map. Součástí jsou i třídy pro práci s různými 

typy trénovacích dat. Rozsáhlostí převyšuje veškerou konkurenci. Ke knihovně je 

vytvořený editor neuronových sítí nazvaný Encog Workbech [8]. Editor je 

naprogramovaný v platformě Java, jiná platforma editoru by neměla působit velké 

problémy, protože veškeré objekty vytvořené v editoru jsou kompatibilní i s .NET 

Framework knihovnou. Nevýhodami knihovny je podle autora uživatelsky 

nepřívětivý editor a složité API. Knihovna neuronových sítí by podle autora měla 

spíše mít API zaměřené na jednotlivé typy sítí a obecně by s neuronovými sítěmi 

nemělo být možné zacházet, protože jednotlivé modely neuronových sítí se 

od sebe liší. Encog se i přes odlišnost jednotlivých modelů neuronových sítí snaží 

API neuronových sítí příliš generalizovat. 

Je vidět, že každá z výše zmíněných knihoven neuronových sítí má nějaký 

nedostatek, proto se autor práce rozhodl napsat novou knihovnu, která by 

kompenzovala nedostatky výše zmíněných knihoven neuronových sítí. Vytvořená 

knihovna by také měla splňovat nároky na knihovnu neuronových sítí n1) – n4). 

1.4 Cíle práce  

1. Naprogramovat knihovnu neuronových sítí. 

a. Podpora učení s učitelem a učení bez učitele. 

b. Bude implementovat sítě vícevrstvý perceptron a samoorganizující se 

mapy. 

c. Podpora práce s různými typy trénovacích dat, viz nárok na knihovnu 

neuronových sítí n1). 

d. Umožňovat uložit objekty knihovny, viz nárok n3). 

2. Naprogramovat ovládací prvky pro práci s třídami knihovny, viz nárok 

na knihovnu neuronových sítí n4). 

3. Vytvořit ke knihovně editor neuronových sítí, viz nárok na knihovnu 

neuronových sítí n2). 
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2 Teorie neuronových sítí 
Tato kapitola obsahuje základní pohled na teorii neuronových sítí, potřebnou 

k pochopení knihovny neuronových sítí, která je cílem této práce. Publikace 

o neuronových sítích, které autor četl, budují teorii neuronových sítí pomalu a 

rozsáhle. Proto autor sám vytvořil popis neuronových sítí v této kapitole, který se 

snaží zaměřit pouze na nejdůležitější informace o jednotlivých modelech 

neuronových sítí, které jsou implementovány v knihovně vytvořené jako součást této 

práce. Tento popis neuronových sítí je určený pro laika nebo programátora, který 

používá knihovnu.  

Počítačová neuronová síť je matematický model inspirovaný biologickými 

neuronovými sítěmi. Základní principy práce s počítačovými neuronovými sítěmi 

(dále jen NS) byly popsány v kapitole 1.2. V této kapitole bylo již naznačeno, že 

modelů NS je více. Jednotlivé modely NS se od sebe liší, ale mají několik 

společných vlastností: 

 

 SV1) Princip práce se sítí – NS je pouze matematický model, který vrací 

výstupy na základě daných vstupů a svého vnitřního stavu. Samotná 

neuronová síť zadanou úlohu nezvládne vyřešit. Aby uměla NS řešit zadanou 

úlohu (dávala chtěné výsledky), je potřeba změnit vnitřní stav sítě pomocí 

učícího algoritmu. Tomu je potřeba poskytnout sadu dat popisující řešenou 

úlohu – trénovací data. Princip práce rozdělený na tři entity (neuronová síť, 

učící algoritmus, trénovací data) a vztahy mezi nimi platí pro práci se všemi 

NS. 

 SV2) Struktura NS – Každá NS má základní stavební jednotku, která se 

používá k vytvoření NS. Podle biologické analogie se tato základní stavební 

jednotka nazývá neuron. Právě složením neuronů a vazeb mezi nimi vzniká 

NS. Jednotlivé modely NS ovšem mohou mít navzájem odlišné modely 

neuronů a vazeb mezi nimi. Všechny modely NS mají však společnou 

vlastnost, a to že vznikají složením neuronů. 

 SV3) Dva druhy učení – učící algoritmy se dají rozdělit do dvou skupin – 

učení s učitelem a bez učitele. Typ učení určuje strukturu trénovacích dat. 

Pro učení bez učitele se jako trénovací data používá množina vektorů a 

hledají se podobnosti a skrytá struktura v trénovacích datech. Pro učení 

s učitelem se jako trénovací data používá množina dvojic ve tvaru (vektor 

vstupu, vektor ideálního výstupu). Chtěné výstupy jsou tedy známé a učící 

algoritmus se snaží změnit NS tak, aby dávala pro vektory vstupu 

z trénovacích dat výsledky co nejblíže ideálním výstupům. 

 

Předchozí body SV1 – SV3 splňují všechny NS, v konkrétních detailech se ale 

od sebe jednotlivé modely NS mohou lišit. Pro potřeby této práce byli vybráni dva 

reprezentativní zástupci - vícevrstvý perceptron (učení s učitelem) a 

samoorganizující se mapy (učení bez učitele). Oba dva modely NS patří mezi 

nejpoužívanější a budou popsány zvlášť ve svých kapitolách.  
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2.1 Vícevrstvý perceptron 

Následující kapitoly vysvětlují teorii spojenou s vícevrstvým perceptronem. 

Teorie je v kapitolách probírána postupně od neuronu vícevrstvého perceptronu, 

definice vícevrstvého perceptronu až po učení vícevrstvého perceptronu. 

K popsání vícevrstvého perceptronu použijeme nejprve analogii s logickým 

obvodem. Logický obvod má daný počet vstupů a výstupů. Hodnoty výstupů jsou 

ze vstupů vypočítány na základě zapojení a stavu hradel. Vícevrstvý perceptron se dá 

představit jako logický obvod a jeho neuron jako hradlo. Vazby mezi neurony jsou 

v analogii logického obvodu propojení hradel. Pro pochopení celého vícevrstvého 

perceptronu bude nejprve popsán v první podkapitole model neuronu, který si lze 

zatím představit jako hradlo logického obvodu.  

2.1.1 Neuron 

Model neuronu, který je znázorněn na Obr. 1, má konečný počet vstupů 

     a jeden výstup    . Výstup je kromě vstupů ovlivněný i vnitřním stavem 

neuronu. Vnitřní stav je určen následujícími parametry: 

 váhy (       ) – určují, do jaké míry bude vstupu přikládána důležitost. 

Váha    odpovídá vstupu    . Čím větší je váha daného vstupu, tím větší mu 

je přikládána důležitost. 

 aktivační funkce (    ) – transformuje výstup na omezený obor hodnot. Této 

transformaci se říká škálování. Aktivační funkce má prudký nárůst kolem 

nuly a pro vysoké nebo nízké hodnoty roste minimálně. Tyto vlastnosti 

aktivační funkce jsou převzaté od skutečných neuronů. Jako aktivační funkce 

se nejčastěji používá sigmoida a hyperbolický tangent, které splňují 

předchozí vlastnosti. Pro demonstraci aktivační funkce slouží Obr. 2, 

na kterém je zobrazen graf hyperbolického tangentu. 

 práh ( ) – posouvá aktivační funkci podél osy x. Určuje, kolem kterého bodu 

bude funkce prudce růst namísto nuly. 

 

Obr. 1: Model neuronu 

vícevrstvého perceptronu 

 

 

Obr. 2: Graf funkce hyperbolického 

tangentu 
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Hlavní funkcí modelu neuronu je spočítat výstup na základě vnitřního stavu a 

vstupech. Výstup neuronu se spočte pomocí vzorce:  

            ∑       
 
     

Tedy každý vstup je nejprve vynásoben svojí váhou, takto váha určuje jaký podíl 

(důležitost) bude mít hodnota vstupu na konečném výstupu neuronu. Součet vstupů a 

vynásobených vah je transformován přičtením prahu a aplikací aktivační funkce. 

Tato transformace slouží právě ke škálování výstupu neuronu.  

2.1.2 Zapojování neuronů do neuronových sítí 

Z neuronů, které byly popsány v předchozí kapitole 2.1.1, lze tvořit neuronové 

sítě připojováním výstupů neuronů na vstupy jiných neuronů podobně, jako to lze 

s hradly v logickém obvodu. Propojení mezi neurony se nazývají synapse. Jelikož 

neexistuje název pro všechny neuronové sítě, které lze vytvořit pomocí popsaného 

neuronu, tak pro potřeby tohoto textu budou nazývány jako obecné neuronové sítě. 

Je potřeba si ale uvědomit, že existují i modely neuronových sítí, které nepatří 

do kategorie obecných neuronových sítí. Matematicky je obecná neuronová síť 

orientovaný graf           , pro který platí: 

   je konečná množina vstupů sítě. 

   je konečná množina výstupů sítě. 

   je konečná množina neuronů sítě. 

   je množina synapsí neuronové sítě. 

   {                  }    
         {                  }   
         {                  } 
 

a) Je-li        , kde        , pak platí, že hodnota vstupu neuronové 

sítě   je přivedena do jednoho konkrétního vstupu neuronu  . 

 

b) Je-li         , kde    ,    , pak platí, že hodnota výstupu neuronu 

  je přivedena do výstupu neuronové sítě  . 

 

c) Je-li          , kde     ,     , pak platí, že hodnota výstupu 

neuronu    je přivedena do jednoho konkrétního vstupu neuronu   . Je-li 

     , pak se synapse nazývá smyčka. U neuronu se smyčkou je výstup 

neuronu přiveden i do jeho jednoho konkrétního vstupu. 

 

Každý neuron   má počet vstupů roven počtu prvků množiny    
{         }. Prvkem množiny    je buď vstup neuronové sítě nebo neuron. 

Na každý vstup neuronu je přiveden vždy jeden konkrétní výstup neuronu 

z množiny    nebo jeden konkrétní vstup neuronové sítě z množiny   . 

                     
(Pro každý výstup neuronové sítě musí existovat právě jeden neuron, 

ze kterého do něj vede synapse.)  
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V obecných neuronových sítích může nastat situace, kdy existují dva neurony 

   a   , pro které platí, že výstup    je přiveden na vstup    a zároveň i obráceně. 

Vypočítat i jen výstup neuronové sítě s těmito dvěma neurony je problém, protože 

výstupy těchto dvou neuronů se mohou navzájem ovlivňovat. Obecně tento problém 

nastává, jestliže obecná neuronová síť obsahuje orientovaný cyklus. Proto se častěji 

používají obecné neuronové sítě, které neobsahují orientované cykly. Tyto 

neuronové sítě se nazývají dopředné neuronové sítě. Spočítat výstup dopředných 

neuronových sítí je kvůli neexistenci orientovaných cyklů v jejich struktuře snadné. 

Výstup neuronové sítě se spočte pomocí průchodu do šířky, jak bude později 

předvedeno na vícevrstvém perceptronu. 

2.1.3 Definice vícevrstvého perceptronu 

Vícevrstvý perceptron, který je na Obr. 3, ještě více zjednodušuje dopředné 

neuronové sítě tím, že má neurony rozdělené do vrstev. Vrstvy mají pořadí a každý 

neuron vede synapse právě do neuronů z další vrstvy.  

 

Obr. 3: Schéma vícevrstvého perceptronu 

Obecná neuronová síť            je vícevrstvý perceptron právě tehdy, 

když                   , pro které platí: 

 ⋂   
 
       ⋀⋃   

 
      

(Vrstvy jsou navzájem disjunktní množiny a každý neuron patří do nějaké 

vrstvy)  

    {          }         {            }        

(Neurony z vrstev           vedou synapse právě do neuronů z následující 

vrstvy.) 

       {           }      
(Všechny vstupy neuronové sítě vedou synapse právě do neuronů první 

vrstvy. Této vrstvě se u vícevrstvého perceptronu říká také vstupní vrstva.) 

                                             
(Neurony poslední vrstvy vedou synapse právě do jednoho výstupu a 

do žádného neuronu. Poslední vrstva se u vícevrstvého perceptronu nazývá 

výstupní vrstva.) 

Výstup vícevrstvého perceptronu je spočten následujícím způsobem. Nejprve 

jsou vstupy sítě přivedeny do jeho vstupní vrstvy. Výstupy každé další vrstvy se 

spočítají na základě výstupů předchozí vrstvy. Výpočet se takto šíří až k výstupní 

vrstvě, jejichž neurony jsou vráceny jako výstup celé sítě. 
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Pro vícevrstvý perceptron platí pravidla SV1-SV3 z úvodní sekce. Připomeňme 

pravidlo SV1 o principu práce se sítěmi. Vícevrstvý perceptron slouží jen jako 

výpočetní stroj, pro řešení úlohy je zapotřebí použít učící algoritmus. Nejčastěji 

používaným učícím algoritmem, určeným pro vícevrstvý perceptron, je algoritmus 

zpětného šíření chyby, který bude vysvětlen v následující kapitole. 

2.1.4 Algoritmus zpětného šíření chyby 

Vstupem algoritmu zpětného šíření chyby je vícevrstvý perceptron, trénovací 

data a parametry ovlivňující učení - rychlost učení, počet iterací algoritmu a 

popřípadě i moment učení. K pochopení těchto parametrů je nejprve potřeba 

porozumět samotnému algoritmu, proto budou probrány později. Trénovacími daty je 

konečná množina dvojic (vektor vstupu, vektor ideálního výstupu). Počet všech 

vektorů vstupů resp. ideálních výstupů v trénovacích datech musí odpovídat počtu 

vstupů resp. výstupu vícevrstvého perceptronu. Trénovací data jsou sada tvz. vzorů - 

správných řešení zadané úlohy. Cílem algoritmu zpětného šíření je změnit vnitřní 

stav vícevrstvého perceptronu tak, aby pro vektory vstupů ze vzorů vracel výstupy 

blízké odpovídajícím ideálním výstupům. Naučený vícevrstvý perceptron při použití 

vhodných trénovacích dat vykazuje schopnost odpovídat správně i na vstupy, které 

nebyli v trénovacích datech. Tato schopnost se nazývá generalizace a je nejvíce 

žádaná při řešení úloh pomocí vícevrstvého perceptronu, více se jí věnuje například 

zdroj [25]. Jelikož je ale algoritmus postaven na optimalizační metodě, tak se nemusí 

pro každé vstupní hodnoty dojít k vícevrstvému perceptronu, který by odpovídal 

na zadaná trénovací data správně, detaily budou probrány dále v textu. Chtěným 

výstupem algoritmu je tedy vícevrstvý perceptron, který odpovídá na trénovací data 

správně. 

Chybová funkce 

Jak moc přesně odpovídá vícevrstvý perceptron   na jemu odpovídající 

trénovací data  , charakterizuje chybová funkce značící se         . Čím větší 

chybová funkce bude, tím větší je odchylka výstupů vícevrstvého perceptronu 

od trénovacích dat. Na některých místech v textu se proto chybová funkce nazývá 

odchylkou vícevrstvého perceptronu od trénovacích dat. Základní myšlenkou 

algoritmu zpětného šíření chyby je minimalizovat chybovou funkci pomocí 

optimalizační metody, konkrétně metody klesání podle gradientu. Této optimalizační 

metodě se věnuje následující sekce. 

Metoda klesání podle gradientu 

Cílem metody klesání podle gradientu je najít minimum funkce        

pro libovolné    . Metoda vychází z myšlenky, že funkce v okolí libovolného 

bodu klesá nejstrměji ve směru záporného gradientu. Na počátku této optimalizační 

metody je zvolena výchozí pozice - libovolný bod definičního oboru funkce. Dále se 

minimalizuje funkce pomocí iterovaného přičítání násobku záporného gradientu 

funkce k aktuální pozici. Násobek, kterým je gradient násoben, se nazývá rychlost 

učení. Při použití rychlosti učení z intervalu (0,1) lze očekávat, že aktuální pozice by 

se měla přibližovat k lokálnímu minimu funkce.  

Na Obr. 4 je předvedeno použití metody na funkci       , funkční hodnoty 

této funkce jsou znázorněny pomocí vrstevnic. Metoda začíná s aktuální pozicí 

v bodě START a v každém dalším kroku se posouvá podle gradientu k lokálnímu 

minimu. Počet iterací musí být této metodě zadán. V praxi se metoda nechá iterovat, 
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dokud není funkce dostatečně minimalizovaná nebo dává-li po větším počtu iterací 

špatné výsledky. 

 

Obr. 4: Ukázka metody klesání podle gradientu, obrázek je převzat ze stránky 

http://trond.hjorteland.com/thesis/node26.html 

Problém této optimalizační metody je, že může uváznout v některém z lokálních 

minim funkce, které je ale mnohem větší než globální minimum funkce. V tomto 

případě bude metoda dávat slabé výsledky. Je potřeba tedy co nejlépe nastavit její 

parametry – výchozí pozici, rychlost učení a počet iterací. 

Odvození algoritmu 

Popis algoritmu zpětného šíření chyby v této práci vychází z knihy (A Breif 

Introduction to Neural Networks, David Kriesel) [26]. V této kapitole bude probrán 

zjednodušený popis algoritmu a jeho myšlenka. Výše zmíněná kniha se ale věnuje 

problematice podrobněji a obsahuje i odvození algoritmu. Algoritmus zpětného 

šíření chyby bude popisován pro trénovací data   a pro vícevrstvý perceptron   s 

grafem           . Trénovací data  a vícevrstvý perceptron  si odpovídají 

počty vstupů a výstupů. Myšlenkou algoritmu je tedy aplikace metody klesání podle 

gradientu na chybovou funkci          . Trénovací data se v průběhu algoritmu 

nemění, algoritmus tedy minimalizuje funkci změnami vícevrstvého perceptronu  . 

Protože měnit strukturu vícevrstvého perceptronu je složitá operace, tak se 

algoritmus omezuje pouze na změny vah a prahů neuronů vícevrstvého perceptronu. 

Vícevrstvý perceptron lze tedy přepsat jako vektor jeho vah a prahů   
                ), kde         jsou vektory vah neuronů a         jsou 

prahy neuronů. Chybová funkce lze tedy přepsat do následující podoby 

                      . 
Označme jako                     vektor, který vznikne spojením 

všech vah a prahů neuronů vícevrstvého perceptronu   v i-tém kroku algoritmu. 

Vektory    reprezentují aktuální pozici z metody klesání podle gradientu. Vektor    

je v metodě klesání podle gradientu náhodně zvolený vektor, na začátku algoritmu 

zpětného šíření chyby jsou tedy vahám a prahům nastaveny náhodné hodnoty. Na 

základě metody klesání podle gradientu se každá další pozice spočte sečtením 

předchozí pozice a násobku rychlosti učení   s gradientem optimalizované funkce. 

Platí tedy: 
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Vzorce pro úpravu vah 

Z předchozího vzorce lze odvodit, jak změnit každou váhu a práh vícevrstvého 

perceptronu, aby došlo k posunutí algoritmu do další pozice metody klesání podle 

gradientu v předchozím vzorci. Odvození vzorců pro změnu vah a prahů může být 

nalezen na straně 87 v knize (A Breif Introduction to Neural Networks, David 

Kriesel) [26]. K popsání těchto vzorců je nejprve potřeba zavést několik pojmů: 

      je váha v modelu neuronu  , která odpovídá vstupu, na který je 

přiveden výstup neuronu   nebo vstup neuronové sítě  . 

       {                           }   
(Množina všech neuronů a vstupů neuronové sítě, ze kterých je vedena 

synapse do zadaného neuronu.) 

         {               }   

(Množina všech neuronů, do kterých je vedena synapse ze zadaného 

neuronu.) 

    je hodnota výstupu neuronu   nebo hodnota vstupu neuronové sítě   

    je hodnota ideálního výstupu odpovídajícího výstupu vícevrstvého 

perceptronu, do kterého vede synapse z neuronu  . Výraz má smysl 

pouze pro neurony z výstupní vrstvy. 

Pro výpočet změny vah a prahů se definuje pojem chyby neuronu. Chyba 

neuronu   se spočte: 

 (pro neuron   z výstupní vrstvy) 

        ( ∑     

       

  )          

 (pro neuron   mimo výstupní vrstvu) 

        ( ∑     

       

  )  ∑        

        

 

Chyby neuronů lze spočítat postupně směrem od výstupů k vstupům vícevrstvého 

perceptronu. Nejprve se spočítají chyby neuronů výstupní vrstvy podle prvního 

vzorce. Dále se výpočet chyb neuronů šíří zpětně po neuronové síti, protože chyby 

neuronů z jedné vrstvy se spočítají na základě chyb z následující vrstvy. Právě 

na základě výpočtu chyby neuronů od výstupů ke vstupům neuronové sítě vznikl 

název algoritmu. V jednom kroku algoritmu se tedy nejprve spočítají všechny chyby 

neuronů pomocí zpětné propagace a poté se změní váhy a prahy neuronů 

o následující přírůstky:  

            

        

Pro rekapitulaci zopakujeme celý chod algoritmu. Algoritmus na začátku 

náhodně nastaví náhodné váhy a prahy neuronové síti. Následně provede určený 

počet iterací algoritmu. Na začátku iterace se nejprve náhodně vybere jeden vzor 

trénovacích dat, pro který bude iterace prováděna. Poté se spočítají zpětným šířením 

chyby neuronů. Iterace je dokončena úpravou vah a prahů neuronové sítě pomocí 

vypočítaných chyb neuronů.  
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Varianty algoritmu 

K algoritmu zpětného šíření chyby existuje mnoho různých variací. Tyto 

variace obsahují různá vylepšení klasického algoritmu a měly by rychleji dojít 

k požadované odchylce. Nejčastěji používanou variací algoritmu je přidání 

k algoritmu parametru momentu učení. Tato varianta algoritmu je dokonce tak častá, 

že všechny běžné knihovny neuronových sítí pod názvem algoritmus zpětného šíření 

chyby implementují přímo tuto variantu. Myšlenkou vylepšené verze algoritmu je 

přidat k pohybu aktuální pozice jakousi setrvačnost. Algoritmus probíhá stejně jako 

klasický algoritmus zpětného šíření chyby, až na změnu vah a prahů neuronů. Jejich 

změna je závislá na předchozích změnách. Vzorce pro úpravu vah a prahů neuronů 

v případě varianty algoritmu zpětného šíření chyby s momentem učení jsou 

následující: 

                             

                      

Kde          je přírůstek odpovídající váhy v i-tém kroku algoritmu. Obdobně 

       je přírůstek odpovídajícího prahu v i-tém kroku algoritmu. Nově se ve vzorci 

objevuje také parametr  , který se nazývá moment učení. Oproti klasické variantě 

algoritmu je k přírůstku váhy nebo prahu navíc přičten i násobek předchozího 

přírůstku. Právě momentem učení určuje, jaká část předchozího přírůstku bude 

přičtena. Tato varianta algoritmu se tedy liší pouze o zapamatování si předchozích 

přírůstků vah a prahů neuronů a jiném vzorci pro jejich výpočet. Ze vzorců je patrné, 

že je-li moment učení roven nule, tak varianta algoritmu dává stejné výsledky jako 

klasický algoritmus zpětného šíření chyby. 

Závěr 

Jelikož algoritmus zpětného šíření chyby je aplikace metody klesání podle 

gradientu, tak v něm také může nastat uváznutí v některém lokálním minimu 

chybové funkce. V tom případě algoritmus nedokáže dostatečně vícevrstvý 

perceptron naučit správně odpovídat na trénovací data. Pro řešení tohoto problému je 

potřeba vybrat vhodnou strukturu vícevrstvého perceptronu a vhodné parametry 

algoritmu. Výběr konkrétních hodnot velmi závisí na řešeném problému. Jeden 

vícevrstvý perceptron může podávat velmi dobré výsledky pro jeden problém, ale 

pro jiný problém může být nepoužitelný. Konkrétní ukázky volby vhodné struktury 

vícevrstvého perceptronu a vhodných parametrů algoritmu zpětného šíření chyby je 

předvedeno na příkladech v kapitole 6.  
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2.2 Samorganizující se mapy 

Samoorganizující se mapy (dále jen SOM) jsou typ neuronových sítí, jejichž 

hlavní myšlenkou je mapovat (zobrazit) vstup neuronové sítě na její strukturu. Toto 

zobrazení je dané vnitřním stavem SOM. SOM jsou určeny pro učící algoritmy učící 

bez učitele, jejichž trénovacími daty je konečná množina vstupů. Cílem učícího 

algoritmu je měnit stav SOM tak, aby výše popsané zobrazení vypovídalo 

o podobnostech v trénovacích datech. Jak mohou SOM vypovídat o podobnostech a 

jak jsou učeny, bude probráno níže. 

2.2.1 Neuron SOM 

Pro definici SOM je potřeba zavést pojem vstupní prostor, což je metrický 

prostor       , kde      je velikost vstupu SOM a   je libovolná metrika. Neuron 

SOM si lze představit jako bod vstupního prostoru. Vnitřní stav neuronu určuje 

pouze jeho vektor vah     , jehož dimenze je vždy rovna velikosti vstupu SOM. 

Neurony mají mezi sebou vazby, které budou probrány v následující kapitole. 

2.2.2 Topologie SOM 

Neurony SOM mají mezi sebou sousedské vazby, které tvoří tvz. topologii 

SOM. V následujících sekcích bude postupně probrána topologie SOM. 

Topologická vzdálenost 

K popisu topologie se pro neurony SOM zavádí pojem topologická vzdálenost, 

což je metrika na množině neuronů, značme tuto metriku     . Jako topologická 

vzdálenost se nejčastěji používá následující metrika. Neurony jsou uspořádány ve 2D 

prostoru do mřížky, viz Obr. 5. Neurony spojené mezi sebou hranou mají od sebe 

vzdálenost 1. Topologická vzdálenost mezi neurony se spočte jako euklidovská 

vzdálenost mezi dvěma neurony v prostoru mřížky. Tuto topologickou vzdálenost 

znázorňuje obrázek. U každého neuronu je napsána vzdálenost dotyčného neuronu 

od neuronu značeného červeně. 

 

Obr. 5: Ukázka topologické vzdálenosti 

Topologickou vzdálenost na mřížce lze definovat i jako manhattanskou 

metriku mezi dvěma neurony namísto euklidovské metriky. K definici topologické 

vzdálenosti lze použít i graf (N, H), kde   je množina neuronů SOM a H je množina 

hran mezi sousedskými neurony. Nejčastěji se používají grafy s uspořádáními, které 
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jsou na obrázku Obr. 6. Topologická vzdálenost mezi dvěma neurony je tedy 

vzdálenost mezi neurony v grafu (tedy nejkratší cesta mezi zadanými neurony). 

 

Obr. 6: Další ukázky uspořádání neuronů pro výpočet topologické vzdálenosti 

Topologická funkce 

Topologie je úzce spjata s učením SOM, které probíhá iterativně opakováním 

stejných kroků. V každém kroku algoritmu je náhodně vybrán jeden vzor 

z trénovacích dat. Na základě vzoru je vybrán jeden konkrétní neuron SOM 

nazývaný vítězný neuron. Tento pojem bude přesně popsán dále v textu. Krok 

algoritmu je dokončen posunutím vah vítězného neuronu a jeho nejbližšího 

topologického okolí směrem k vybranému vzoru. Nejvíce je posunut vítězný neuron. 

Dále čím více je nějaký neuron topologicky vzdálen od vítězného neuronu, tím méně 

je neuron posouván.  

Míra posunutí neuronu je určena topologickou funkcí            , kde   je 

vítězný neuron,   je libovolný neuron a      je číslo iterace učícího algoritmu. 

Topologie se může v průběhu učení měnit, tuto změnu určuje proměnná     . 

V konkrétním kroku algoritmu učení jsou ve funkci zafixovány proměnné      a  , 
protože číslo iterace algoritmu a vítězný neuron jsou dány. Topologická funkce pak 

udává, o kolik má být neuron   posunut směrem ke vzoru. Čím větší je funkční 

hodnota této funkce, tím více se neuron posune. Nejvýše však může nabývat funkční 

hodnoty 1 a u nejčastěji používaných topologických funkcí tento případ nastává, 

právě když jsou neurony   a   totožné. Dále pak topologická funkce klesá 

se zvětšující se topologickou vzdáleností neuronů   a  . Klesáním topologické funkce 

se snižuje míra posunutí vzdálenějších neuronů od vítězného neuronu. 

Sousedská funkce  

K výpočtu topologické funkce se kromě topologické vzdálenosti používá 

tvz. sousedská funkce (angl. neighborhood function). Jak již bylo zmíněno, 

topologická funkce má s větší topologickou vzdáleností neuronů klesat, aby neurony 

vzdálenější od vítězného neuronu se posouvaly méně. Sousedská funkce se používá 

k definici, jak bude klesat topologická funkce vzhledem k topologické vzdálenosti 

neuronů. Její vzorec je n(vz,iter), kde    je vzdálenost dvou neuronů a      je číslo 

iterace algoritmu. Sousedská funkce se může v průběhu algoritmu měnit a k tomu 

slouží parametr        
Topologická funkce se vytváří složením dvou funkcí – topologické vzdálenosti 

a sousedské funkce. Topologická funkce se tedy vytváří následujícím způsobem: 

                              

Ze vzorce je vidět, že pro určení topologie SOM je potřeba definovat průběh 

sousedské funkce a topologické vzdálenosti, topologická funkce je pak spočtena 

na základě dvou předchozích funkcí. Topologické vzdálenosti se již věnovala jedna 

z předchozích sekcí. Proberme nyní možné průběhy sousedských funkcí. 
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Nejjednodušší sousedskou funkcí je převrácená hodnota topologické vzdálenosti, 

která generuje následující topologickou funkci: 

           
 

  
                                            

 

         
 

Požadované vlastnosti jsou u této sousedské funkce splněny. Jako sousedská funkce 

se ale častěji používá kvůli vhodnějšímu průběhu Gaussova funkce. Konkrétně se 

používá tento výpočet sousedské funkce: 

            
  

   

    

Kde   je parametr funkce, který je možné libovolně volit. Funkce pro různé 

parametry   je zobrazena na Obr. 7. Použití Gaussovy funkce jako sousedské funkce 

v topologické funkci si lze vysvětlit následujícím způsobem. Do sousedské funkce se 

dosazuje vzdálenost neuronu od vítězného neuronu a výsledek sousedské funkce je 

roven topologické funkci. V grafu na ose x je tedy topologická vzdálenost neuronu 

od vítězného neuronu a na ose y je hodnota topologické funkce. Vítězný neuron je 

sám od sebe vzdálen 0 a získá nejvyšší hodnotu topologické funkce 1, a je tedy 

posunut o největší násobek. Poté topologická funkce prudce klesne k nule 

na nějakém okolí daném parametrem  . Od určité meze je topologická funkce rovna 

nule a tedy neurony, jejichž vzdálenost od vítězného neuronu je za touto mezí, nejsou 

téměř posouvány. Posouvány jsou pouze neurony topologicky blízké vítěznému 

neuronu. 

 

Obr. 7: Graf Gaussovy funkce 

2.2.3 Konkrétní popis SOM 

SOM je tvořena konečnou množinou neuronů a topologií. Neurony jsou 

indexovány čísly        , kde   je počet neuronů SOM. Váha i-tého neuronu se 

značí   . Na obrázku Obr. 8 je ukázka SOM v dvourozměrném vstupním prostoru. 

Neurony SOM jsou zobrazeny jako modré body. Topologie neuronů je naznačena 

pomocí černých čar. Spojené jsou jen ty neurony, které jsou si nejblíže vzhledem 

k  topologické vzdálenosti, naznačuje se tak uspořádání SOM.  
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Obr. 8: Ukázka SOM 

SOM přijímá jako vstup libovolný vstupní vektor     . Na obrázku je 

vstupní vektor zobrazen jako červený bod v prostoru. Pro zadaný vstupní vektor   se 

zjišťuje, který neuron má nejblíže vektor vah k zadanému vstupnímu vektoru 

vzhledem metrice vstupního prostoru  . Neuron, jenž má nejblíže vektor vah 

ke vstupnímu vektoru, se nazývá vítězný neuron. Vítězný neuron je v obrázku 

označen zeleným kolečkem. Informace o vítězném neuronu (jeho index) je vrácena 

jako výstup SOM pro zadaný vstupní vektor. Výstup SOM     se tedy spočte jako: 

            
  {     }

         

Již bylo naznačeno, SOM se používají k nalezení podobností v datech. 

Podobné jsou ty vektory, které se od sebe jen málo liší v jednotlivých složkách. 

Ve vstupním prostoru jsou tyto vektory od sebe málo vzdálené. Cílem učícího 

algoritmu je rozmístit neurony SOM tak, aby SOM pokrývala co nejvíce trénovacích 

dat a neurony byly co nejblíže vektorům z trénovacích dat. Jestliže jsou neurony 

takto rozmístěny, pak jsou často uprostřed shluků v trénovacích datech. Neuron je 

tedy typickým reprezentantem nějaké skupiny a zastupuje celou kategorii vektorů 

v trénovacích datech. Učící algoritmus také musí zachovávat topologii SOM. 

Zjednodušeně řečeno je-li topologií SOM mřížka, pak by měla SOM vypadat i jako 

mřížka ve vstupním prostoru. Právě kvůli zachování topologie při učení platí, že 

neurony, jež spolu sousedí v topologii, si jsou podobné i ve vstupním prostoru. 

Nejvíce používaným algoritmem, který dokáže učit SOM předchozím způsobem, je 

kompetitivní učení. To bude probráno v následující kapitole. 

2.2.4 Algoritmus kompetitivní učení  

Algoritmus učí na základě konečné množiny trénovacích dat     , kde   je 

velikost vstupního prostoru učené SOM. Vektor z trénovací množiny se nazývá vzor. 

Jelikož trénovací data neobsahují informaci o ideálních výstupech neuronové sítě, tak 

se jedná o učení bez učitele. Cílem algoritmu je dostat neurony co nejblíže 

ke vzorům v trénovacích datech. Kompetitivní učení je iterativní algoritmus, v jehož 

každém kroku je vybrán jeden vzor a k němu se posouvá část neuronů. Při vhodném 

nastavení algoritmu se po provedení dostatečného počtu iterací neurony nacházejí 

blízko vzorům. 
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Popis kroku algoritmu 

K demonstraci jednoho kroku algoritmu slouží Obr. 9. Na obrázku je 

předvedena SOM s mřížovým uspořádáním topologie a se vstupním prostorem 

dimenze 2. Modré body jsou neurony SOM, černě je značeno uspořádání topologie 

SOM a červenými body jsou značeny vektory z trénovacích dat. Předpokládejme, že 

SOM je na začátku kroku pravidelně uspořádána jako v okně 1. V každém kroku 

algoritmu je vybrán náhodně jeden vzor z trénovacích dat. V okně 1 je vybraný vzor 

označen zeleným kolečkem. Neurony mezi sebou soutěží a vyhraje neuron, který je 

nejblíže vybranému vzoru. Je tedy potřeba zjistit vítězný neuron při vložení 

vybraného vzoru jako vstupu SOM. Vítězný neuron je označen v okně 2 zeleným 

kolečkem. Vítězný neuron a jeho nejbližší topologické okolí je posunuto směrem 

ke vzoru. Posunutí neuronů je znázorněno v okně 2 a konec iterace je znázorněn 

v okně 3. 

 

Obr. 9: Ukázka kroku algoritmu kompetitivního učení pro SOM s mřížkovým 

uspořádáním topologie a vstupní dimenzí 2 

Posunutí každého neuronu v daném kroku algoritmu je dáno následujícími 

vlastnostmi: 

 Topologie SOM – je dána topologickou funkcí, která již byla probrána 

v kapitole 2.2.2. 

 Rychlost učení (anglicky learning rate) – určuje, o kolik má být neuron 

posunut ke vzoru. Je vyjádřen funkcí:         , kde      je číslo kroku 

algoritmu. Čím větší číslo funkce vrací, tím více se neuron posune. 

 Vzdáleností od vzoru – čím více je neuron vzdálen od vzoru, tím více je 

posunut. 

Nechť i je vítězný neuron, pak každý neuron   s vektorem vah   se v kroku pro vzor 

  posune o následující přírůstek: 

                             

Z předchozího vzorce vyplývá, že neuron se v každém kroku posune o násobek 

vektoru      . Tento násobek je složen z rychlosti učení a topologické funkce. 

Rychlost učení je pro všechny neurony stejná, určuje tedy, jak moc se mají v daném 

kroku neurony posouvat ke vzorům. Topologická funkce se však pro různé neurony 

může lišit. Jak již bylo probráno, topologická funkce je vztažena k vítěznému 

neuronu. Pro vítězný neuron topologická funkce nabývá obvykle hodnoty 1. Čím 

více jsou neurony topologicky vzdáleny od vítězného neuronu, tím menší je hodnota 

topologické funkce. Kvůli této vlastnosti jsou neurony topologicky blízké vítěznému 

neuronu posouvány o větší násobek než topologicky vzdálené neurony. Význam této 

vlastnosti a topologické funkce je předveden na příkladu v následující sekci.  
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Pro rekapitulaci zopakujeme celý chod algoritmu kompetitivního učení. 

Algoritmus na začátku nastaví náhodné váhy neuronům SOM. Následně provede 

určený počet iterací algoritmu. Na začátku iterace se nejprve náhodně vybere jeden 

vzor trénovacích dat, pro který bude iterace prováděna. Pro daný vzor se najde 

vítězný neuron SOM. Iterace je dokončena změnou vah pomocí popsaných vzorců, 

které využívají informaci o vítězném neuronu. 

Význam topologie SOM 

Význam topologie SOM bude probrán na následující situaci. Předpokládejme 

situaci na obrázku Obr. 10, která znázorňuje SOM s řetězovým uspořádáním 

topologie a s dvoudimenzionálním vstupem. Zbylé značení je totožné jako u Obr. 9. 

U tohoto příkladu předpokládejme také, že byl vybrán jediný vzor (červený bod) 

pro právě probíhající krok algoritmu. V tomto kroku je vítězný neuron na obrázku 

označený zeleně. Algoritmus kompetitivního učení posune v tomto kroku vybraný 

vítězný neuron a jeho topologické okolí blíže ke vzoru. Paradoxně kvůli topologické 

funkci se o větší násobek namísto neuronu, označeného červeným kolečkem, posune 

neuron označen modrým kolečkem. Stane se tak, protože topologická funkce závisí 

na topologické vzdálenosti a nikoliv na vzdálenosti neuronů v metrickém prostoru. 

Tato vlastnost způsobuje, že topologie SOM se zachovává i ve vstupním prostoru. 

V naučené SOM lze pak hledat souvislosti i v topologii SOM. Například se dá 

předpokládat, že v naučené SOM by měly neurony, které jsou si topologicky blízké, 

být blízké i ve vstupním prostoru.  

 

Obr. 10: Ukázka důležitosti topologie při učení SOM 

Závěr 

Celý proces učení SOM je pro ukázku ještě předveden na Obr. 11. Značení je 

stejné jako u předešlých obrázků. SOM má vstupní prostor dimenze 2 a řetězové 

uspořádání topologie s 20 neurony. Pro učení je jako sousedská funkce použita 

Gaussova funkce, jejíž parametr   se lineárně mění v průběhu učení z hodnoty 5 

na hodnotu 0,2. Rychlost učení je konstantní funkce s funkční hodnotou 0,2. Obrázek 

znázorňuje stav SOM vždy po 1000 iteracích učení. 
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Obr. 11: Ukázka chodu algoritmu kompetitivního učení 

Jak je vidět z obrázku, algoritmus kompetitivního učení rozmístil neurony 

SOM z náhodných pozic do pozic, které jsou blízko k zadaným trénovacím datům. 

Také došlo k zachování topologie SOM. Aby SOM takto vhodně pokryla trénovací 

data, je zapotřebí nastavit vhodně parametry učení – topologickou vzdálenost, 

sousedskou funkci, rychlost učení a počet iterací učení. Nastavení těchto parametrů 

závisí na základě řešeného problému, a tedy zadaných trénovacích dat. Konkrétní 

ukázky volby vhodných parametrů algoritmu kompetitivního učení je předvedeno 

na příkladech v kapitole 6. 
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3 Analýza 
Jedním z cílů práce (cíl č. 1) je napsat výpočetní část knihovny, která obsahuje 

objekty jako síť, učící algoritmus a trénovací data. Součástí knihovny však podle cíle 

práce č. 2 mají být ovládací prvky pracující s objekty z výpočetní části knihovny. 

O těchto ovládacích prvcích se dá hovořit jako o grafické části knihovny. Bylo 

zvažováno, zda spojit obě části do jedné knihovny nebo z každé části udělat 

samostatnou knihovnu. Možnost sloučení obou knihoven má nevýhodu v případě, že 

aplikace využívá jen výpočetní část knihovny, pak se s aplikací zbytečně distribuuje i 

grafická část knihovny. Protože objekty z výpočetní části nepotřebují ke své činnosti 

objekty z grafické části, bylo rozhodnuto dát každou část do jedné knihovny, jak je 

názorně předvedeno v obrázku Obr. 12. 

Podle cíle práce č. 3 má být součástí knihovny i editor neuronových sítí. 

Grafickou část knihovny bude z velké části využívat editor neuronových sítí. 

Pro editor bude potřeba napsat jen úzkou množinu ovládacích prvků, které 

v knihovně nejsou obsaženy. 

 

Obr. 12: Koncept knihovny neuronových sítí 

3.1 Výpočetní část knihovny 

V této kapitole budou popsány problémy, které byly řešeny při vytváření 

výpočetní části knihovny. 

3.1.1 Třídy výpočetní části knihovny 

Výpočetní část knihovny úzce souvisí s matematickým popisem neuronových 

sítí. V knihovně zřejmě budou potřeba třídy představující jednotlivé typy 

neuronových sítí. Všechny tyto třídy neuronových sítí budou odvozeny od jedné 

základní třídy. 

Jelikož neuronovou síť může učit více algoritmů, tak je vhodné pro učící 

algoritmus vytvořit abstraktní třídu, kterou implementují všechny třídy konkrétních 

učících algoritmů. Pro přidání učícího algoritmu do knihovny stačí jen vytvořit 

novou třídu s algoritmem.  
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Každý učící algoritmus pro svoji činnost potřebuje trénovací data. Je 

nesmyslné, aby každá třída učícího algoritmu implementovala vlastní způsob 

získávání dat. Kvůli tomu by knihovna měla obsahovat třídu, která představuje 

trénovací data. Učící algoritmy by pak získávaly data z této třídy. Z kapitoly 1.2 

vyplývá, že trénovací data jsou sada vzorů. Vzor má formu vektoru reálných čísel 

v případě učení bez učitele nebo dvojice vektorů reálných čísel v případě učení 

s učitelem. V počítačích nelze počítat s reálnými čísly, proto jsou reálná čísla 

v knihovně nahrazena typem double, který má potřebnou přesnost a rychlost 

pro potřeby neuronových sítí. Vektory reálných čísel jsou pak nahrazeny v knihovně 

poli typu double. Třída reprezentující trénující data tedy předává výše popsané vzory 

s poli typu double. Knihovna však má podporovat práci i s daty jiných než číselných 

typů, například obrázky a řetězce. Tyto typy je však nejprve potřeba překonvertovat 

na pole typu double, se kterými už budou umět pracovat třídy učících algoritmů. 

Proto byla zvolena možnost, že třída reprezentující data bude abstraktní a bude 

obsahovat virtuální metody pro práci se vzory obsahující pole typu double. Pak 

mohou být v knihovně třídy trénovacích dat pro různé typy, třída trénovacích dat jen 

konvertuje data na pole typu double a implementuje virtuální metody abstraktní třídy 

trénovacích dat.  

3.1.2 Maticová matematika 

Teorie neuronových sítí pro reprezentaci neuronových sítí používá struktury 

lineární algebry. Neurony jsou reprezentovány jako vektory. Podobně jako složením 

vektorů získáme matici, tak složením neuronů získáme část nebo celou síť. Modely 

neuronových sítí se tedy reprezentují pomocí matic. Maticová reprezentace 

neuronových sítí je vhodná i pro použití v knihovně neuronových sítí, protože matice 

se dá snadno uchovávat v dvoudimenzionálním poli. Výhodou maticové reprezentace 

je možnost přepsat většinu operací s neuronovými sítěmi do operací s maticemi. 

Například přidání neuronu k neuronové síti se projeví v maticové reprezentaci jako 

operace přidání řádku k matici reprezentující neuronovou síť. Reprezentace 

neuronových sítí pomocí matic spolu s maticovými operacemi usnadňují 

programování operací s neuronovými sítěmi, knihovna by tedy měla obsahovat část 

s maticovou matematikou. 

Podle cílů práce knihovna má implementovat dva typy neuronových sítí - 

vícevrstvý perceptron a samoorganizující se mapy. Tyto dva typy neuronových sítí 

používají z maticové matematiky násobení vektorem, transponování matic a operaci 

změny rozměrů matice. Navíc je kladen důraz na rychlost násobení vektorem, 

protože tato operace je nejčastěji použita pro výpočty s neuronovými sítěmi.  

Jelikož naprogramování dosavadní potřebné maticové matematiky není složité, 

zkusil autor práce naprogramovat vlastní maticovou matematiku a srovnat ji 

s nejznámějšími volně dostupnými knihovnami pro .Net Framework 

obsahující  maticovou matematikou. Těmito knihovnami jsou: 

Lightweight fast matrix class [9] - není úplně knihovna, ale zdrojový kód třídy 

implementující reprezentaci matic a jejich matematiku. Soustředí se na efektivní 

násobení matic. Nevýhodou je, že neobsahuje třídu představující vektor, takže 

vektory musí být reprezentovány pomocí matic. 

Math.Net [10] – je velmi rozsáhlá knihovna matematiky obsahující mimo jiné 

maticovou matiku. Obsahuje rozsáhlou podporu maticové matematiky včetně 

reprezentace vektoru a operací s nimi.  
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Operace násobení vektorem byla u obou knihoven pomalejší než u autorem 

naprogramované maticové matematiky. Naprogramování vlastní maticové 

matematiky předčí již existující knihovny s maticovou matematikou, protože tyto 

knihovny nepřináší větší výkonnost a navíc nepodporují ani potřebné operace změny 

rozměrů matic. Je tedy lepší navrhnout si vlastní maticovou matematiku upravenou 

na míru knihovny. 

V budoucnosti bude-li knihovna rozšířená o další typy neuronových sítí, které 

potřebují násobení matic, bude potřeba vše přehodnotit. Násobení matic není tak 

jednoduché jako násobení matice vektorem a existují různě rychlé algoritmy, a 

dokonce i s různou asymptotickou složitostí. Díky zaměření maticových knihoven na 

rychlost násobení matic se dá předpokládat, že napsání stejně rychlého násobení 

matic by byla netriviální záležitost. V tomto případě by mohlo být vhodné pro 

ušetření času se psaním rychlého násobení matic použití některé knihovny 

s maticovou matikou. 

3.1.3 Implementace neuronových sítí 

V kapitole 3.1.1 již byly probrány typy objektů výpočetní části knihovny. 

Naprogramování neuronových sítí a jejich učících algoritmů je přímočaré po 

ujasnění typů objektů výpočetní části knihovny a vztahů mezi nimi. Při implementaci 

neuronových sítí by se měla maximálně využívat maticová matematika, která již byla 

probrána i s důvody jejího použití v kapitole 3.1.2. Kromě maticové matematiky by 

měl být kladen důraz na rychlost implementace. Pro zrychlení implementace 

neuronových sítí by se mělo hlavně vyvarovat nadbytečnému volání stejné funkce 

víckrát, než by bylo potřeba, například ve vnořených cyklech.  

3.1.4 Serializace 

Cílem práce 1.c je možnost knihovny ukládat objekty na disk. Na disk lze 

uložit pouze sekvence bajtů, je tedy potřeba nějakým způsobem převést objekty 

knihovny na sekvenci bajtů a obráceně. Převod objektů na sekvenci bajtů se nazývá 

serializace [11]. V knihovně jsou však složité objekty, které obsahují proměnné 

libovolných typů a reference mezi sebou. Uložit tyto objekty není snadné, proto je 

vhodné využít již existující serializer, což je třída implementující serializaci objektů. 

Součástí .NET Framework jsou serializéry BinaryFormater [12] a 

DataContractSerializer [13]. S BinaryFormater se lépe zachází, proto byl zvolen pro 

počáteční potřeby knihovny s tím, že později se na knihovně budou testovat i další 

serializéry. 

Po úspěšném použití BinaryFormater v knihovně začal autor testovat i jiné 

serializéry z hlediska výkonu a toho, jak vyhovují podmínkám knihovny. Na výkon 

je podle referencí na internetu jeden z nejlepších serializéru ProtoBuf-net[14]. 

ProtoBuf-net je volně dostupný serializér používající pro serializaci dat formát 

ProtoBuf, tento formát využívá například Google pro serializaci dat. 
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Data pro tabulku 2.3.4-1 byla získána z benchamarku [15], který pro měření 

výkonnosti používá databázi Northwind [16]. Pokud se jedná o výkonnost, ProtoBuf-

net je jednoznačně nejlepší ve všech ohledech. Nejhůře dopadl BinaryFormatter, 

který je více než 9x pomalejší než ProtoBuf-net a jehož serializovaná data jsou více 

jak 5x větší než u ProtoBuf-net.  

 

Serializer 

Velikost 

serializovaných 

dat 

Čas  

serializace 

Čas 

deserializace 

Celkový 

čas 

ProtoBuf-net 1x 1x 1x 1x 

DataContractSerializer 4,68x 3,65x 9,70x 6,72x 

BinaryFormatter 5,62x 9,65x 8,48x 9,06x 

Tabulka 2.3.4-1: Porovnání výkonosti serializérů, 

 údaje jsou uváděny jako násobky nejlepšího výsledku 

Třídy trénovacích dat potřebují obsahovat objekty různých typů, jako jsou 

obrázky, řetězce, čísla, atd. Tyto typy nemají žádného jiného společného předka než 

object a tudíž při obecné práci s nimi je potřeba používat proměnné typu object. 

ProtoBuf-net a DataContractSerializer potřebují zadat explicitně všechny vztahy o 

dědičnosti serializovaných tříd, což zesložiťuje práci s nimi. Hlavně neumožňují 

serializaci třídy s proměnnými typu object. Naproti tomu BinaryFormater umí 

serializovat třídy obsahující proměnné typu object a nepotřebuje explicitně zadávat 

hierarchii tříd.  

DataContractSerializer je možné využít ve stejných případech jako ProtoBuf-

net, ale ProtoBuf-net je výkonnější, proto můžeme DataContractSerializer vyřadit 

z výběru. ProtoBuf-net by bylo možné využít jen v případě, že by se radikálně 

změnil návrh knihovny a upustilo se od používání proměnných typu object 

ve třídách. Pro zachování jednoduchého návrhu knihovny byl zvolen 

BinaryFormatter i za cenu menšího výkonu. Serializace knihovny tedy má značné 

rezervy, v budoucnosti pro zvýšení efektivity serializace by musel být vymyšlen 

nový koncept práce s daty, aby mohl být nasazen výkonnější serializér ProtoBuf-net. 

3.2 Grafická část knihovny 

V této kapitole budou popsány problémy, které byly řešeny při vytváření 

grafické části knihovny. 

3.2.1 Popis ovládacích prvků 

Podle cíle práce č. 2 má knihovna obsahovat ovládací prvky pracující s jejími 

objekty. Nejprve je potřeba rozmyslet, se kterými objekty knihovny budou ovládací 

prvky pracovat. Z kapitoly 3.1.1 vyplývá, že hlavními objekty přítomnými 

v knihovně jsou neuronová síť, učící algoritmus a trénovací data. Pro zjednodušení 

tyto tři typy objektů nazývejme základní objekty knihovny. Právě se základními 

objekty budou pracovat ovládací prvky. Pro jiné typy objektů knihovna ovládací 

prvky poskytovat nebude. 

V knihovně mohou existovat prvky pracující s více objekty knihovny 

najednou, většina ovládacích prvků knihovny ale pracuje pouze s jedním objektem 

knihovny. Objekt knihovny musí být nějakým způsobem ovládacímu prvku přiřazen. 

Jednou z možností jak přiřadit objekt knihovny ovládacímu prvku je pomocí 
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konstruktoru ovládacího prvku. Vytvoření nového ovládacího prvku a přiřazení 

objektu knihovny by vypadalo takto: 

OvladaciPrvek op = new OvladaciPrvek(ZakladniObjektKnihovny); 

Tato možnost ale neumožňuje již existujícímu ovládacímu prvku přiřadit jiný objekt 

knihovny. Proto byla zvolena varianta, že ovládacímu prvku se objekt knihovny 

přiřadí pomocí vlastnosti ovládacího prvku, pak může být ovládacímu prvku přiřazen 

i jiný objekt. Vytvoření nového ovládacího prvku a přiřazení objektu knihovny 

vypadá takto: 

OvladaciPrvek op2 = new OvladaciPrvek(); 
op.PrirazenyObjekt = ZakladniObjektKnihovny; 
 
//přiřazení jiného objektu knihovny 
op.PrirazenyObjekt = JinyZakladniObjektKnihovny; 

Nyní bude probráno, jak budou ovládací prvky se základními objekty knihovny 

pracovat. Ovládací prvky se dají rozdělit do dvou skupin:  

Zobrazení a úprava struktury přiřazeného objektu 

Pro každý základní typ knihovny bude existovat alespoň jeden ovládací prvek, 

který bude zobrazovat a umožňovat měnit jeho strukturu. K jednomu objektu 

může existovat ale i více ovládacích prvků pracujících s jeho strukturou. Příklady 

ovládacích prvků patřící do této kategorie jsou následující: 

 Ovládací prvek zobrazující a umožňující měnit nastavení přiřazeného učícího 

algoritmu. 

 Ovládací prvek zobrazující vzory přiřazených trénovacích dat a umožňující 

přidání, odebrání nebo úpravu vzorů přiřazených trénovacích dat. 

 Ovládací prvek měnící zobrazující a umožňující měnit váhy neuronů 

přiřazené samorganizující se mapy. 

Analýza a výpočty na přiřazené neuronové síti 

Ovládací prvky patřící do této skupiny budou pracovat s neuronovou sítí nebo 

neuronovou sítí spolu s nějakým dalším objektem knihovny (například 

trénovacími daty). Cílem těchto ovládacích prvků je spočítat výsledky neuronové 

sítě na zadané vstupy nebo analyzovat neuronovou síť z různých pohledů. 

Většinou se jedná o analýzu neuronové sítě vzhledem k nějakým datům, například 

měření odchylky trénovacích dat. Příklady ovládacích prvků patřící do této 

kategorie jsou následující: 

 Ovládací prvek vypočítávající výstup přiřazeného vícevrstvého perceptronu 

na základě zadaného vstupu. 

 Ovládací prvek zobrazující odchylku přiřazených trénovacích dat 

od přiřazené neuronové sítě. 
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3.2.2 Použité technologie 

V této kapitole budou popsány použité technologie a důvod jejich výběru. 

Grafické rozhraní 

Ovládací prvky knihovny a editor musí byt napsány pomocí některé knihovny 

pro grafické uživatelské rozhraní. Novější verze .NET Framework nabízí dvě 

knihovny - Windows Forms [17] a novější Windows Presentation Foundation [18] 

(dále jen WPF). K oběma knihovnám je v Microsoft Visual Studio k dispozici 

designer grafického rozhraní. Velkou výhodou WPF je možnost použití 

značkovacího jazyku XAML [19], který umožňuje popisovat grafické rozhraní. 

Tvorba rozhraní pak připomíná psaní HTML stránky, což umožňuje lehčí tvorbu 

rozhraní. WPF na rozdíl od Windows Forms nabízí bohatší práci se vzhledem prvků 

a obsahuje jednoduchou práci s vektorovou grafikou, ta je nezbytná pro některé 

ovládací prvky knihovny. Pro použití v knihovně bylo zvoleno tedy WPF hlavně 

kvůli značkovacímu jazyku XAML a pokročilejší technologii. 

3D Grafika 

Ovládací prvky určené pro analýzu potřebují pracovat s 3D grafikou. Nejprve 

bylo zamýšleno použít 3D grafiku, která je součástí WPF. WPF 3D ale nepodporuje 

kreslení přímek a bodů, což velmi znesnadňuje práci s 3D grafikou, tato možnost 

byla tedy zamítnuta. Poté se rozhodovalo mezi nejpoužívanějšími knihovnami pro 

3D grafiku, a to Direct3D [20] a OpenGL [21]. Obě knihovny však nemají přímou 

podporu WPF. Pro OpenGL existuje knihovna SharpGL [22], která umožňuje velmi 

snadno vytvořit OpenGL okno ve WPF. OpenGL okno se vytvoří v ovládacím prvku 

z SharpGL. Kvůli autorovi větší znalosti OpenGL a snadného použití OpenGL 

pomocí SharpGL byly pro 3D grafiku vybrány knihovny OpenGL a SharpGL. 

3.2.3 Zajištění odezvy ovládacích prvků 

Jeden objekt z výpočetní části knihovny mohou používat dva ovládací prvky. 

Toto mohou vyžadovat aplikace používající grafickou část knihovny. 

Předpokládejme, že aplikace obsahuje dva ovládající prvky pracující s jednou 

instancí třídy trénovacích dat. První ovládací prvek, vymaže některé příklady 

z trénovacích dat, nedozví-li se o této akci i druhý ovládací prvek, může provést 

stejnou akci, která vede k jasné výjimce, protože se snaží vymazat neexistující 

příklady. Z předchozího příkladu je zřejmé, že je potřeba zajistit, aby ovládací prvky 

reagovaly na změny jimi používanými instancemi. 

Nejprve byla zvažována možnost, že každá třída používaná ovládacími prvky 

by obsahovala číslo verze. Po změně instance třídy by bylo její číslo verze zvýšeno o 

jedna. Ovládací prvky by při každé operaci nejprve zkontrolovaly, zda mají stejnou 

verzi třídy jako při načtení ovládacího prvku. V případě odlišné verze, by nebyla 

operace provedena a ovládací prvek by byl aktualizován. Tento přístup ale 

neaktualizuje prvek okamžitě, ale až v případě provedení operace. Práce s takovými 

ovládacími prvky není uživatelsky přívětivá. Pozdní aktualizaci ovládacích prvků 

reflektuje druhý návrh, aby bylo možné okamžitě měnit ovládací prvky je potřeba 

vytvořit registr, kterému se budou hlásit změny jednotlivých objektů. Jako registr 

muže posloužit speciální statická třída. Do této třídy budou ovládací prvky 

registrovat, na změnu kterých objektů mají reagovat a které objekty změnily. Registr 

pak při změně některého objektu dá vědět ostatním ovládacím prvkům o jeho změně. 

Tento návrh byl použit právě kvůli okamžité aktualizaci ostatních ovládacích prvků. 
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3.3 Analýza editoru neuronových sítí  

V této kapitole budou popsány problémy, které byly řešeny při vytváření 

editoru neuronových sítí (3.cíl práce). 

3.3.1 Vzhled editoru 

Před implementací editoru neuronových sítí bylo potřeba navrhnout jeho 

vzhled. Uživatel by měl mít možnost pracovat v editoru se všemi typy objektů 

knihovny (neuronové sítě, učící algoritmy a trénovací data). Jelikož programátor 

při práci s neuronovými sítěmi zkouší kombinace různých neuronových sítí, učících 

algoritmů atd., tak by měl editor umožňovat i práci s více objekty stejného typu. 

Protože je potřeba pracovat s více objekty, tak jako nejvhodnější přístup k práci 

v editoru se autorovi jevil „projektový přístup“ známý například z programů pro 

vývoj software. Při spuštění programu je potřeba nejprve vytvořit nový projekt a 

teprve do projektu jsou přidávány objekty knihovny, se kterými je možné pracovat. 

Celá práce v editoru se pak dá snadno ukládat a otevírat.  

Základní představa o editoru byla, že editor bude obsahovat panel se seznamem 

objektů projektu (průzkumník projektu) a panel s pracovní plochou. Po kliknutí 

na objekt v průzkumníku projektu by se otevřel na pracovní ploše příslušný ovládací 

prvek pro práci s objektem. U objektů, které mají pouze jediný ovládací prvek 

v knihovně GNNLV, by se otevřel právě tento. U objektů, které mají více ovládacích 

prvků by se otevřelo menu s jejich nabídkou. Teprve až po výběru ovládacího prvku 

v menu by se otevřel daný ovládací prvek na pracovní ploše. 

K některým základním informacím a konfiguracím objektů knihovny je vhodné 

mít snadný přístup. Hlavním příkladem takovéto konfigurace jsou například vazby 

neuronových sítí s učícími algoritmy a učících algoritmů s trénovacími daty. Proto 

do editoru přibyl panel s vlastnostmi objektu. Po označení objektu v průzkumníku 

projektu se objeví v panelu vlastností základní informace o objektu s možností 

konfigurace. 

V editoru bude potřeba také často neuronové sítě cvičit, proto pro zjednodušení 

práce byl do editoru přidán panel pro trénování neuronových sítí. V něm bude vše 

potřebné pro cvičení neuronových sítí. 

3.3.2 Rozmístění panelů v editoru 

Z předchozí kapitoly vyplývá, že do okna editoru bude potřebovat umístit 

následující čtyři panely: 

 průzkumník projektu 

 panel s vlastnostmi 

 panel pro trénování neuronových sítí 

 panel s pracovní plochou 

Autorovi práce připadalo jako nejvhodnější rozmístění panelu, které je na Obr. 13 
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Obr. 13: Návrh rozmístění panelů v okně editoru 

Jak je vidět z návrhu, tak pracovní plocha zabírá logicky největší prostor a 

zbylé panely se soustředí po levé straně. Možností jak panely poskládat je ale velké 

množství a každému uživateli může vyhovovat jiné postavení nebo velikosti 

jednotlivých panelů. Problém s přizpůsobením panelů velmi dobře řeší program 

Microsoft Visual Studio [23] pomocí tvz. dokovacích oken. Dokovací okna velmi 

jednoduše umožnují uživateli upravit prostředí editoru – přehazovat jednotlivé 

panely, měnit jejich velikost, atd. Na trhu je dostupná knihovna AvalonDock [24], 

která přináší práci s dokovatelnými okny do WPF. Tato knihovna obsahuje všechny 

potřebné atributy pro použití v editoru - není placená, má jednoduché API a dobrou 

dokumentaci. Bylo tedy rozhodnuto, že editor bude používat tuto knihovnu 

pro uspořádání panelů. Defaultně se panely budou uspořádávat podle návrhu z Obr. 

13, ale uživatel bude mít možnost jednoduše si panely přizpůsobit. 

3.3.3 Struktura programu 

Při analýze editoru vyplynulo, že značná část funkcionality lze rozdělit 

do několika celků. Tyto celky se v editoru budou nazývat subsystémy. Subsystémy 

poskytují zjednodušené API pro zbytek kódu. Seznam subsystému a zdůvodnění 

jejich vytvoření: 

 Subsystém pro správu projektu – editor bude vystavěn na principu 

projektu, k editovaným objektům je potřeba přistupovat. Také je vhodné, aby 

všechny objekty byly soustředěny na jedno místo i s metodami pro jejich 

přidání, odstranění atd. K tomuto účelu bude sloužit tento subsystém. 

 Subsystém pro správu obsahu editoru – v editoru pro správu panelů bude 

použita knihovna AvalonDock. Pracovat v kódu přímo s touto knihovnou je 

ale složité a navíc by se opakoval tentýž kód při práci s knihovnou (například 

přidání nového panelu). Proto je vhodné přidat do editoru subsystém, který 

bude komunikovat s AvalonDock a obstarávat práci s okny. Systému se pak 

předá jen obsah okna a subsystém zařídí vše ostatní. 

 Subsystém pro registraci ovládacích prvků – objekty s více ovládacími 

prvky mají po rozkliknutí v průzkumníku projektu otevřít panel s jejich 
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seznamem. Aby nebylo potřeba vytvářet pro každý typ objektu knihovny 

nový panel s menu, bylo rozhodnuto zřídit subsystém, ve kterém se bude 

registrovat, jaké ovládací prvky patří k danému typu knihovny. Poté stačí 

pouze jeden panel s menu, který bude používat tento subsystém k zobrazení 

seznamu ovládacích prvků pro daný typ knihovny. 

 Subsystém pro správu toolbaru – k návrhu editoru z kapitoly 3.3.1, 

přidejme, že by hlavní panely (panel projektu, vlastností, trénovaní) měly mít 

možnost měnit viditelnost pomocí přepínačů v „liště funkcí“ (Obr. 13). Tyto 

panely díky jejich prioritní funkci budou nazývány toolbary. 

Při implementaci toolbarů je výhodnější soustředit jejich správu 

do subsystému, kterému se zaregistruje obsah panelu a subsystém zařídí vše 

potřebné pro navázání viditelnosti panelu na přepínač. 

 Subsystém pro správu ikon – v programu je potřeba na různých místech 

používat pro přehlednost ikony. Pro vytvoření ikony je potřeba zadat URI 

obrázku, které nemá user-friendly formu. Proto byl do editoru přidán 

subsystém, který registruje URI ikon k jejich unikátním názvům. Při 

vytváření ikony se použije URI přiřazené v subsystému k jejímu názvu. 
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4 Implementace 
Práce je napsána v jazyku C# pro .NET Framework 4.0. Pro psaní práce bylo 

nejprve zvoleno Microsoft Visual Studio 2010. V průběhu psaní práce vyšlo nové 

Microsoft Visual Studio 2012 a veškeré zdrojové kódy byly převedeny do nové verze 

editoru. Zdrojové kódy přiložené k této práci jsou tedy určené pro Microsoft Visual 

Studio 2012. Projekty knihoven a editoru jsou na přiloženém CD ve složce 

CD:\ZdrojoveKody\KnihovnaAEditor. 

V kapitole 2 bylo rozebráno, že celá knihovna je rozdělena do dvou menších 

knihoven. Jedna knihovna obsahující výpočetní část celé knihovny se nazývá GNNL 

(Graphical Neural Network Library), všechny třídy této knihovny jsou obsaženy 

ve jmenném prostoru GNNL. Nástavbou předchozí knihovny je knihovna s názvem 

GNNLV obsahující grafickou část celé knihovny, všechny třídy této knihovny se 

nacházejí ve jmenném prostoru GNNL.Visuals. 

4.1 Práce se základními třídami jmenného prostoru GNNL 

V kapitole 3.1.1 byly ustanoveny tři základní typy objektů výpočetní části 

knihovny, a to neuronové sítě, učící algoritmy a trénovací data. Pro každý tento druh 

objektů je v knihovně GNNL abstraktní třída, od které dědí všechny další třídy 

daného druhu. Základní třídy a jejich vztahy jsou předvedeny v obrázku Obr. 14. 

 

Obr. 14: Vztahy mezi základními třídami knihovny GNNL 
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Jak je znázorněno v  Obr. 14, mezi základními třídami knihovny GNNL existují tyto 

dva hlavní vztahy: 

 

Vztah mezi CTrainingAlgorithm a CTrainingData 

Vlastnost TrainingData u objektu CTrainingAlgorithm určuje přiřazená 

trénovací data, právě tyto trénovací data používá objekt CTrainingAlgorithm  pro 

svou činnost. Pomocí vlastnosti TrainingData lze objektu CTrainingAlgorithm 

přiřadit i jiný objekt CTrainingData. Každý objekt CTrainingAlgorithm má vždy 

přiřazený právě jeden objekt CTrainingData. Jeden objekt CTrainingData může ale 

používat libovolné množství objektů typu CTrainingAlgorithm. 

Vztah mezi CNetwork a CTrainingAlgorithm 

 Chceme-li učit neuronovou síť (objekt CNetwork), je potřeba jí nejprve přiřadit 

učící algoritmus (CTrainingAlgorithm). Objekt CTrainingAlgorithm se objektu 

CNetwork přiřadí pomocí jeho vlastnosti TrainingAlgorithm. Při přiřazení učícího 

algoritmu neuronové síti se kontroluje, zda je učící algoritmus určen pro danou 

neuronovou síť. V případě, že není učící algoritmus určen pro neuronovou síť je 

vyvolána výjimka. Objekt typu CTrainingAlgorithm má informaci o tom, kterému 

objektu typu CNetwork byl přiřazen, tato informace muže být získaná z vlastnosti 

TrainedNetwork. V případě, že by byl učící algoritmus (CTrainingAlgorithm) přiřazen 

dvěma neuronovým sítím (CNetwork), je vyvolána výjimka. 

4.1.1 Popis třídy CNetwork 

Třída CNetwork představuje v knihovně neuronovou síť. Všechny typy 

neuronových sítí představující konkrétní modely neuronových sítí (například 

vícevrstvý perceptron) jsou odvozeny od CNetwork.  

 

Obr. 15: Přehled metod a vlastností třídy CNetwork 
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Na Obr. 15 je možné vidět návrh třídy CNetwork. Vlastnosti a metody třídy 

CNetwork se dají rozdělit podle účelu do těchto tří kategorii: 

Pracující s přiřazením učícího algoritmu – Vztah neuronové sítě (CNetwork) a 

učícího algoritmu (CTrainingAlgorithm) byl blíže probrán v kapitole 4.1. Učící 

algoritmus je možné přiřadit neuronové síti pomocí vlastnosti TrainingAlgorithm. 

Vlastnost HasTrainingAlgorithm umožňuje zjistit, zda má objekt neuronové sítě již 

přiřazený učící algoritmus. Metoda ReleaseTrainingAlgorithm slouží k uvolnění 

přiřazeného učícího algoritmu. 

Učící neuronovou síť – V této kategorii je jen přetížená metoda Train, která učí 

neuronovou síť pomocí přiřazeného učícího algoritmu (vlastnost 
TrainingAlgorithm). 

Uzamknutí neuronové sítě – Vlastnost IsComplete typu bool určuje, které operace 

je možné s objektem neuronové sítě provádět. V podstatě slouží jako zámek 

uzamykající strukturu neuronové sítě. Metody Complete, TryComplete a UnComplete 

slouží k přepínání stavů tohoto zámku. Zámek IsComplete má následující dva 

stavy: 

true – Neuronová síť může počítat a být učena, nemůže ale měnit svoji 

strukturu. Dojde-li ke změně struktury neuronové sítě, může být vyvolána 

výjimka. 

false – Neuronové síti může být měněna struktura, nesmí být ale učena nebo 

počítat. Dojde-li k učení neuronové sítě nebo počítaní sítě, může být 

vyvolána výjimka. Po vytvoření mají všechny objekty neuronových sítí 

přiřazený tento stav. 

4.1.1.1 Popis třídy MultiLayerPerceptron 

Třída MultiLayerPerceptron implementuje vícevrstvý perceptron (angl. 

multilayer perceptron). Popis vícevrstvého perceptronu je v kapitole 2.1. Třída 

MultiLayerPerceptron, jako každá třída implementující nějaký typ neuronové sítě, je 

odvozena od třídy CNetwork. Dědičnost tříd je znázorněna na Obr. 16. Třída 

MultiLayerPerceptron implementuje všechny metody a vlastnosti třídy CNetwork 

zobrazené v obrázku. Tyto metody a vlastnosti byly již probrány v nadřazené 

kapitole při popisu třídy CNetwork. 
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Obr. 16: Přehled metod a vlastností třídy MultiLayerPerceptron 

Vlastnosti třídy MultiLayerPerceptron jsou dobře popsány svými názvy a 

souvisí se strukturou vícevrstvého perceptronu. Připomeňme, že strukturu 

vícevrstvého perceptronu lze rozdělit do vrstev (angl. layer). Vrstva vícevrstvého 

perceptronu je implementována třídou MlpLayer, jejíž bližší popis je 

v programátorské dokumentaci. Instance třídy MultiLayerPerceptron obsahuje 

indexovaný seznam instancí třídy MlpLayer. Tento seznam popisuje strukturu 

vícevrstvého perceptronu. Metody obsahující v názvu „layer“ jsou spojené s úpravou 

seznamu vrstev vícevrstvého perceptronu a tedy i jeho struktury. Kromě metod 

měnící strukturu obsahuje třída MultiLayerPerceptron přetížené metody Compute a 

ResetWeights. Metoda Compute vrací výstup vícevrstvého perceptronu na základě 

zadaného vstupu a metoda ResetWeights nastavuje všem vahám neuronů náhodné 

hodnoty. 

4.1.1.2 Popis třídy SelfOrganizingMap 

Třída SelfOrganizingMap implementuje samoorganizující se mapu  

(angl. self-organizing map). Popis samoorganizující se mapy je v kapitole 2.2. Třída 

SelfOrganizingMap, jako každá třída implementující nějaký typ neuronové sítě, je 

odvozena od třídy CNetwork. Dědičnost tříd je znázorněna na Obr. 17. Třída 

SelfOrganizingMap implementuje všechny metody a vlastnosti třídy CNetwork 

zobrazené v obrázku. Tyto metody a vlastnosti byly již probrány v nadřazené 

kapitole při popisu třídy CNetwork. 
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Obr. 17: Přehled metod a vlastností třídy SelfOrganizingMap 

Vlastnosti třídy SelfOrganizingMap jsou dobře popsány svými názvy a souvisí 

se strukturou samoorganizující se mapy. Více pozornosti si zaslouží vlastnost 

Topology představující definici topologické vzdálenosti, která může nabývat 

následujících hodnot: 

 StringTopology – představuje řetězové uspořádání topologie. 

 GridTopology – představuje mřížové uspořádání topologie. 

 CuboidTopology – představuje krychlické uspořádání topologie. 

Kromě metod související se strukturou obsahuje třída SelfOrganizingMap přetížené 

metody Compute a ResetWeights. Metoda Compute vrací index vítězného neuronu SOM 

na základě vstupu a metoda ResetWeights nastavuje všem vahám neuronů náhodné 

hodnoty. 

4.1.2 Popis třídy CTrainingAlgorithm 

Třída CTrainingAlgorithm představuje v knihovně učící algoritmus. Všechny 

typy učících algoritmů představující konkrétní typy učících algoritmů (například 

kompetitivní učení) jsou odvozeny od CTrainingAlgorithm.  
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.  

Obr. 18: Přehled metod a vlastností třídy CTrainingAlgorithm 

Na obrázku Obr. 18 je možné vidět návrh třídy CTrainingAlgorithm. Vlastnosti 

IsBinded a TrainedNetwork a metoda Release u třídy CTrainingAlgorithm slouží 

k práci s neuronovou sítí (CNetwork), vztah mezi CNetwork a CTrainingAlgorithm je 

podrobněji popsán v kapitole 4.1. Dalším vztahem rovněž popsaným v kapitole 4.1 je 

vztah mezi CTrainingAlgorithm a CTrainingData. Vlastnost TrainingData obsahuje a 

umožňuje změnit přiřazená trénovací data, které bude objekt typu 

CTrainingAlgorithm používat pro svou činnost. 

Pro učení neuronové sítě se používá metoda Iteration, ta provede jeden krok 

učení na přiřazené neuronové síti. Přímo s učením souvisí ještě vlastnost Error, která 

vrací odchylku přiřazené neuronové sítě od přiřazených učících dat.  

Zbylé metody a vlastnosti třídy CTrainingAlgorithm jsou popsány 

v  dokumentaci knihovny přiložené na CD. 

4.1.2.1 Algoritmus zpětného šíření chyby 

Třída BackPropagation, která je zobrazena na Obr. 19, implementuje algoritmus 

zpětného šíření (angl. backpropagation). Popis tohoto učícího algoritmu může být 

nalezen v kapitole 2.1.4. Třída BackPropagation je odvozena od třídy 

CTrainingAlgorithm a implementuje i všechny metody a vlastnosti děděné třídy 

zobrazené v obrázku. Tyto metody a vlastnosti byly již probrány v nadřazené 

kapitole při popisu třídy CTrainingAlgorithm. Třída kromě zděděných metod a 

vlastností obsahuje vlastnost LearningRate typu double. Vlastnost LearningRate 

obsahuje hodnotu rychlosti učení a vlastnost Momentum, Vlastnosti jsou vstupem 

algoritmu zpětného šíření chyby. 
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Obr. 19: Přehled metod a vlastností třídy BackPropagation 

4.1.2.2 Popis třídy CompetitiveLearning 

Třída CompetitiveLearning, která je zobrazena na Obr. 20, implementuje 

algoritmus kompetitivního učení (angl. competitive learning). Popis tohoto učícího 

algoritmu je v kapitole 2.2.4. Třída CompetitiveLearning je odvozena od třídy 

CTrainingAlgorithm a implementuje i všechny metody a vlastnosti děděné třídy 

zobrazené v obrázku. Tyto metody a vlastnosti byly již probrány v nadřazené 

kapitole při popisu třídy CTrainingAlgorithm. Třída kromě zděděných metod a 

vlastností obsahuje následující vlastnosti: 

 LearningRate – určuje rychlost učení. Na výběr jsou následující třídy 

implementující rychlosti učení: 

 ConstantRate – představuje konstantní rychlost učení o dané 

hodnotě. 

 LinearRate – představuje rychlost učení, která se lineárně 

mění od dané maximální hodnoty po danou minimální 

hodnotu v průběhu zadaných operací. Konkrétní rychlost učení 

je dána vlastností Time. 

 NeighborhoodFunction – určuje sousedskou funkci. Na výběr jsou 

následující typy sousedských funkcí: 

 GaussNeighborhoodFunction – sousedskou funkcí je Gaussova 

funkce s fixním parametrem  , tato sousedská funkce je blíže 

popsána v kapitole 2.2.2 

 GaussTimeNeighborhoodFunction – sousedskou funkcí je 

Gaussova funkce s parametrem  , který se lineárně mění 

od dané maximální hodnoty po danou minimální hodnotu 

v průběhu zadaných operací. Konkrétní hodnota sousedské 

funkce je dána vlastností Time. 
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 Time – každým provedeným krokem algoritmu se vlastnost zvýší 

o jedna. Udává počet iterací od začátku učení. Sousedská funkce a 

rychlost učení mohou na základě této položky měnit svůj průběh. 

V teorii samoorganizující se mapy v kapitole 2.2 představuje 

ve funkcích proměnnou     . Může být nastavena na libovolnou 

kladnou hodnotu. 

 

 

Obr. 20: Přehled metod a vlastností třídy CompetitiveLearning 

4.1.3 Trénovací data 

Základem všech trénovacích dat je vzor neboli jedna položka trénovacích dat. 

Vzor je v knihovně reprezentován třídou TrainingDataPair, tato třída obsahuje 

vlastnosti Input (vektor vstupů) a Ideal (vektor ideálních výstupů). Obě dvě 

vlastnosti vrací pole typu double. Vlastnost IsSupervised typu bool vrací, zda je vzor 

určený pro učení s učitelem nebo bez učitele. V případě, že je vzor určený pro učení 

bez učitele, pak vlastnost Ideal vrací hodnotu null. Třída TrainingDataPair je 

znázorněna na obrázku Obr. 21. 

 

Obr. 21: Přehled vlastností třídy TrainingDataPair 

Trénovací data v knihovně představuje třída CTrainingData. Všechny konkrétní 

typy trénovacích data jsou odvozeny od této třídy. Na Obr. 22 je znázorněn návrh 
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trénovacích dat v knihovně. Z návrhu vyplývá, že vlastnosti a metody třídy 

CTrainingData jsou zaměřeny na jednoduché čtení trénovacích dat. K samotnému 

čtení slouží metoda GetAt, která vrací vzor typu TrainingDataPair na zadaném 

indexu. Dále všechny vzory musí mít stejnou velikost vstupních vektorů (vlastnost 

InputLength) a velikost výstupních vektorů (vlastnost OutputLength). U všech 

trénovacích dat je při vytvoření rozhodnuto, zda jsou určená pro učení s učitelem 

nebo bez učitele, dále již tuto vlastnost trénovacích dat nelze měnit. Status učení 

s učitelem/bez učitele trénovacích dat lze získat z vlastnosti IsSupervised.  

 

Obr. 22: Návrh trénovacích dat knihovny 

V knihovně jsou obsaženy následující třídy odvozené od CTrainingData:  

VoidTrainingData - slouží k reprezentování prázdných dat. V případě použití těchto 

dat je vyvolána speciální výjimka. 

BasicTrainingData – jsou trénovací data sloužící k uchovávání jen číselných 

trénovacích dat. Vzory uchovává v polích typu double. Na tyto trénovací data se 

dá nahlížet jako na minimalistickou implementaci třídy CTrainingData. Umožňuje 

změny rozměrů dat vzorů, přidávání a odebírání vzorů. 

AdvancedTrainingData – jsou trénovací data sloužící k uchovávání libovolných 

trénovacích dat. Objekt AdvancedTrainingData obsahuje, z jakých objektů jsou 

vzory složeny a jak mají být konvertovány na vzory s poli typu double. 

Pro konvertování objektů na pole typu double se používají speciální třídy 

CDataConverter, které definují, jak má být libovolný objekt překonvertován 

na pole typu double. Obdobně jako BasicTrainingData také umožňuje změny 

rozměrů dat vzorů, přidávání a odebírání vzorů. 
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Po shrnutí tříd odvozených od CTrainingData je vidět, že až na speciální 

VoidTrainingData knihovna obsahuje dva extrémní případy trénovacích dat – jedny 

podporující vzory jen s double poli a druhé podporující vzory s libovolnými typy. 

Uživatel knihovny však může jednoduše vytvořit i vlastní trénovací data, stačí jen 

odvodit třídu nových trénovacích dat od CTrainingData a přepsat virtuální metody 

CTrainingData (například lze takto vytvořit trénovací data získávající vzory 

z databází). 

4.1.3.1 Popis třídy AdvancedTrainingData 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole (kapitola 4.1.3), třída 

AdvancedTrainingData slouží k uchovávání a práci s libovolnými typy dat. Třída 

objektového vzoru AdvancedTrainingDataPair je obdoba třídy TrainingDataPair 

z  kapitoly 4.1.3, akorát pro reprezentaci vektorů vzoru používá pole typu object 

namísto polí typu double. Pro konvertování vzorů AdvancedTrainingDataPair na vzory 

TrainingDataPair, které jsou potřeba pro implementaci abstraktních metod třídy 

CTrainingData, se používá abstraktní třída CDataConverter.  

Při použití trénovacích dat AdvancedTrainingData musí být při jejich vytvoření 

konstruktorem určeno, zda jsou určená pro učení s učitelem nebo bez učitele. Poté 

instanci AdvancedTrainingData musí být definováno, jak vzory vypadají a jak se 

konvertují, toto je dosaženo pomocí tříd CDataConverter. Pak se může s těmito 

trénovacími daty pracovat, například přidávat nové vzory. Vytvoření trénovacích dat 

typu AdvancedTrainingData je předvedeno v následujícím kódu: 

//vytvoření nových AdvancedTrainingData určených pro učení s učitelem 
AdvancedTrainingData adt = new AdvancedTrainingData(true); 
 
//definice vzoru trénovacích dat 
adt.ColumnsInput.Add("BezZmeny", new NoChangeConverter()); 
adt.ColumnsInput.Add("Obrazek",  
new BitmapConverter() { OutputImageWidth = 10, OutputImageHeight = 10 }); 
adt.ColumnsOutput.Add("ZmenaRozsahu",  
new MappingConverter(0.0, 255.0, -1.0, 1.0)); 
 
//přidání nového vzoru 
adt.AddItem(new object[] { 1.0, bitmap }, new object[] { 125.0 }); 

AdvancedTrainingData jsou odvozeny od CTrainingData, takže také musí 

implementovat práci se vzory typu TrainingDataPair. Trénovací data 

AdvancedTrainingData umožnují práci (např.: přidávat a mazat) pouze s objektovými 

vzory. Právě proto se používají objekty CDataConverter , pomocí kterých jsou vzory 

AdvancedTrainingData překonvertovány na vzory TrainingDataPair. Metody zděděné 

od CTrainingData pak pracují s překonvertovanými objektovými vzory.  

Následující seznam popisuje všechny třídy dědící v knihovně GNNL od třídy 

CDataConverter. U tříd je vždy popsána konverze dat, kterou provádějí. 

 NoChangeConverter – vstupem pro konvertování je datový typ double. 

Neprovádí se vstupem žádné změny a vrací ho. 

 BitmapConverter – vstupem pro konvertování je obrázek s datovým 

typem Bitmap. Obrázek je upraven tak, aby mohl být dán na vstup 

neuronové sítě tedy na pole double[]. Bližší popis této konverze je 

ukázán na příkladu v kapitole 6.2.1 

 ComposedConverter – umožňuje skládat výstup z více tříd 

CDataConverter do jednoho výstupu. 
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 DescriptionConverter – vstupem pro konvertování je datový typ 

string. Nemá žádný výstup. Slouží pouze k popisu trénovacích dat. 

 EnumConverter – vstupem pro konvertování je datový typ string. 

Třída obsahuje definici výčtového typu pomocí dvojic  

(string, double). Je-li vstup rovný některé první položce dvojice 

v definici výčtového typu, pak je vrácena druhá hodnota z dvojice. 

Jestliže v třídě pro daný vstup není obsažena žádná dvojice v definici, 

pak je vrácena defaultní hodnota. 

 MappingConverter – vstupem pro konvertování je datový typ double. 

Vrací číslo, které je zobrazeno z jednoho definovaného intervalu 

na druhý definovaný interval. 

Protože konvertování vzoru typu AdvancedTrainingData na TrainingDataPair 

může být časově náročné, tak se neprovádí pokaždé, kdy je vyžádán vzor typu 

TrainingDataPair pomocí metody GetAt. Namísto toho je v instanci 

AdvancedTrainingData  přítomna cache s překonvertovanými vzory, která je 

aktualizována jen na vyžádání. Po změně trénovacích dat typu AdvancedTrainingData 

je tedy vždy potřeba obnovit cache s překonvertovanými vzory, aby se změna 

projevila i v metodách pracujících s vzory typu TrainingDataPair. Obnovení cache se 

provádí pomocí metody AcceptChanges. Aktualizace cache je předvedena 

na následujícím příkladu: 

//vytvoření nových AdvancedTrainingData určený pro učení bez učitele 
AdvancedTrainingData adt = new AdvancedTrainingData(false); 
 
//definice vzoru v datech 
adt.ColumnsInput.Add("Polozka", new NoChangeConverter()); 
 
//přidání nových vzorů 
adt.AddItem(new object[] { 10.0 }); 
adt.AddItem(new object[] { 20.0 }); 
adt.AddItem(new object[] { 30.0 }); 
 
//změna prvního vzoru trénovacích dat 
adt.GetObjectAt(0).Input[0] = 42.0; 
 
//zmena1 je rovna 10.0, protože nebyla aktualizována cache 
double zmena1 = adt.GetAt(0).Input[0]; 
 
//aktualizovat cache  
adt.AcceptChanges(); 
 
//nyní již z změna2 je rovna 42 
double zmena2 = adt.GetAt(0).Input[0]; 

4.2 Popis třídy GNNLControl 

Knihovna GNNLV je grafickým rozšířením knihovny GNNL, její hlavní 

součástí je sada grafických ovládacích prvků, které byly popsány v kapitole 3.2.1. 

Tyto ovládací prvky pracující se základními typy knihovny jsou odvozeny od třídy 

GNNLControl. Objekt knihovny se ovládacímu prvku přiřadí pomocí speciálních 

vlastností, které závisí na konkrétním typu ovládacího prvku. Následující kód je 

ukázkou přiřazení trénovacích dat AdvancedTrainingData ovládacímu prvku 

AdvancedTrainingDataChanger, který umí zobrazit a měnit strukturu trénovacích dat. 
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AdvancedTrainingData atd = new AdvancedTrainingData(true); 
AdvancedTrainingDataChanger Changer = new AdvancedTrainingDataChanger(); 
//přiřazení objektu atd ovládacímu prvku Changer 
Changer.TrainingData = atd; 
//nyní stačí použít objekt Changer v grafickém rozhraní 

Součástí ovládacího prvku bývá často i sada vlastností typu bool umožňující 

omezit jeho funkcionalitu, tyto vlastnosti se liší mezi různými ovládacími prvky. 

Vlastnosti omezující ovládací prvky mají však vždy společný začátek názvu, a to 

„CanUser“. Například vezměme předchozí ovládací prvek 

AdvancedTrainingDataChanger, pomocí jeho vlastnosti CanUserEditData se dá nastavit, 

zda ovládací prvek má umožnovat měnit již přidané vzory do trénovacích dat. 

V kontextu předchozího kódu se může funkcionalita ovládacího prvku nastavit 

například takto: 

Changer.CanUserEditData = false; 

Návrh třídy GNNLControl (viz Obr. 23) obsahuje pouze metody a vlastnosti 

související s aktualizováním ovládacích prvků po změně objektu, se kterým pracují. 

 

Obr. 23: Návrh třídy GNNLControl 

Metoda Refresh slouží k aktualizaci ovládacího prvku GNNLControl, v případě 

že byl objekt přiřazený ovládacímu prvku změněn. Jestliže změníme objekt přiřazený 

ovládacímu prvku a ovládací prvek neaktualizujeme pomocí metody Refresh, může 

dojít při používání ovládacího prvku k výjimce.  

Jeden objekt může být přiřazený více ovládacím prvkům a ovládací prvky si 

tedy musí mezi sebou nějakým způsobem oznamovat, jaké objekty byly změněny, 

aby mohly zareagovat na jejich změnu (viz kapitola 3.2.3). Třída GNNLChangeRegister 

slouží k ohlašování, které objekty byly změněny a jaké objekty používají ovládací 

prvky. Veškeré ohlašování a práci s GNNLChangeRegister obstarává samotný ovládací 

prvek odvozený od GNNLControl. Je-li potřeba, aby ovládací prvek reagoval na změny 

přiřazeného objektu vyvolané ostatními ovládacími prvky, musí být na něm zavolána 

metoda StartMonitorChanges. Metoda StopMonitorChanges pak zastaví funkci 

reagování na změnu přiřazeného objektu. Vlastnost MonitorChanges typu bool udává, 

zda objekt reaguje na změnu přiřazeného objektu. Na počátku všechny ovládací 

prvky nereagují na změnu přiřazeného objektu a mají vlastnost MonitorChanges 

rovnou false. Destruovaný ovládací prvek musí mít vlastnost MonitorChanges rovnou 

false, jinak zůstane zaregistrován v GNNLChangeRegister pomocí reference na sebe a 

tedy by nemohl být vymazán. 
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4.3 Implementace Editoru 

V této kapitole budou probrány detaily implementace editoru neuronových sítí, 

jehož analýza je v kapitole 3.3. 

4.3.1 Popis třídy EditorClass 

Základem editoru je statická třída EditorClass. Protože je to statická třída, tak 

je možné k ní přistupovat kdekoliv v programu.  

 

Obr. 24: Schéma třídy EditorClass 

Ze schéma na Obr. 24 je vidět, že vlastnosti vrací subsystémy probrané 

v kapitole 3.3.3. Každá vlastnost vrací vždy stejnou instanci třídy představující 

subsystém. Konvence názvů je taková, že z názvu třídy subsystému se vymění slovo 

„System“ a do vlastnosti se přidá „Manager“. Například třída subystému pro ikony je 

IconSystem a v EditorClass je její instance vracena vlastností IconManager. Jediná 

veřejná funkce Init slouží k inicializaci subsystémů a celého editoru, je volána hned 

při načtení okna editoru. 

4.3.2 Správa projektu 

Pro správu projektu a editované objekty knihovny v projektu je v editoru 

vytvořena speciální třída subsystému ProjectSystem. V editoru je možné editovat tři 

možné druhy objektů – neuronové sítě, učící algoritmy a trénovací data. Každý 

jednotlivý druh má v průzkumníku projektu vlastní složku a v ní je seznam všech 

editovaných objektů knihovny daného druhu. Každý druh objektu je potřeba 

uchovávat zvlášť, ale u všech objektů jsou potřeba stejné operace, proto 

pro subsystém ProjectSystem byla vytvořena generická třída pro uchovávání objektů 

knihovny. Tato třída se nazývá  ProjectItemList<ProjectItem>. 
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Obr. 25: Schéma tříd ProjectItemList<ProjectItem> a 

ProjectItemListEntry<ProjectItem>  

ProjectItemList<ProjectItem> (viz Obr. 25) je v podstatě kontejner připravený 

pro uchovávání objektů knihovny v projektu. Generická třída ProjectItem je typ 

objektu knihovny, pro který je kontejner určen. Instance typu ProjectItem jsou 

v kontejneru ukládány spolu s unikátním názvem, který slouží jako identifikátor 

při odkazování na objekt v editoru (stejný název je i zobrazen v průzkumníku 

projektu). Důležitá vlastnost tohoto kontejneru je, že závisí na pořadí prvků 

v kontejneru, této vlastnosti se využívá při vypisování objektů v průzkumníku 

projektu. Třída je implementována tak, že uvnitř jsou data uloženy v kontejneru 

s položkami ProjectItemList<ProjectItem>. S vnitřním kontejnerem pak pracují 

všechny metody třídy. Přesný popis všech metod kontejneru může být nalezen 

v dokumentaci na přiloženém CD. 
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Obr. 26: Schéma třídy ProjectSystem 

Třída ProjectSystem zobrazena na Obr. 26 představuje subsystém spravující 

projekt a editované objekty knihovny v projektu. Všechny vlastnosti třídy jsou 

kontejnery typu ProjectItemList<ProjectItem>, kde generický typ ProjectItem 

odpovídá nějakému objektu knihovny z CNetwork, CTrainingAlgorithm, 

CTrainingdata. Předchozí vlastnosti vrací kontejnery, které uchovávají editované 

objekty knihovny. Další součástí třídy jsou metody pro práci s projekty NewProject, 

OpenProject, SaveProject, SaveProjectAs. Součástí třídy jsou také položky 

OnProjectChanged a OnProjectItemDelete, které jsou volané v případě, že dojde 

k odpovídající změně projektu. Zbylé tři přetížené metody Delete slouží k vymazání 

objektů z projektu. Metody jsou přetížené pro každý z objektů  CNetwork, 

CTrainingAlgorithm, CTrainingdata.  

4.3.3 Popis třídy ContentSystem 

Třída ContentSytem představuje subsystém pro správu vizuálního obsahu 

v editoru. Jak bylo naznačeno v kapitole 3.3.2, pro správu panelů je v editoru použita 

knihovna AvalonDock. Používání objektů knihovny AvalonDock se soustředí právě 

do třídy ContentSytem. 

 

Obr. 27: Schéma třídy ContentSystem 
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Ze schéma třídy ContentSytem na Obr. 27 vyplývá, že subsystém umí přidávat 

dva typy oken do editoru. 

 Panely (Pane) – mohou být libovolně rozmisťovány, měněna jim velikost a 

zavírány. Navíc mohou být „přišpendleny“ neboli schovány do nabídky 

po straně. Panel používá například průzkumník projektu. 

 Dokumenty (Document) – obdobně jako panely mohou být libovolně 

rozmísťovány, měněna jim velikost a zavírány. Nemají funkci „přišpendlení“. 

Sešity jsou defaultně přidávány do tvz. pracovní plochy (viz kapitola 3.3.1), 

kde je možné mezi jednotlivými sešity přepínat. V sešitech jsou například 

zobrazovány ovládací prvky z knihovny GNNLV. 

Do parametrů metod AddDocument a AddPane se předává speciální třída ovládacího 

prvku přizpůsobená pro potřeby editoru. Typ speciálního ovládacího prvku je 

EditorControl (podrobněji popsán níže). Instance této třídy je subsystémem vložena 

jako obsah panelu/sešitu. Subsystém ContentSytem odděluje práci s objekty 

AvalonDock pro zbytek kódu editoru, protože je pro vytvoření okna potřeba jen 

speciální ovládací prvek.  

 

Obr. 28: Schéma třídy EditorControl 

Třída EditorControl zobrazená na Obr. 28 mimo jiné obsahuje vlastnost Title, 

která je použita jako název panelu nebo dokumentu, jehož je obsahem. Dále je 

při některých změnách potřeba ovládací prvek aktualizovat (například při změně 

názvu editovaného objektu je potřeba změnit Title), tomuto účelu slouží metoda 

RefreshTool. 
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V programu je potřeba při některých činnostech zavřít panel/sešit editoru, ty 

jsou ale součástí AvalonDock. Aby subystém ContentSytem byl jediný způsob, jak 

pracovat s panely/sešity v editoru, je potřeba přidat možnost zavření panelu/sešitu. 

K tomuto účelu slouží interface ICanCloseDocumentControl s jedinou metodou 

SetCloseFunction. Je-li potřeba možnost zavření okna, stačí, aby potomek 

EditorControl implementoval i předchozí interface. Metody AddDocument a AddPane 

při přidání instance třídy do panelu/sešitu pomocí SetCloseFunction předají funkci, 

která umí zavřít daný panel/sešit. 

Obdobně je potřeba informovat ovládací prvek uvnitř panelu/sešitu, že došlo 

k zavření okna. K tomuto účelu je zaveden interface IDocumentClosed s metodou 

DocumentClosed. Dědí-li potomek EditorControl tento interface, pak je jeho metoda 

DocumentClosed zavolána v případě, že dojde k zavření panelu/sešitu, jehož je 

součástí. 

4.3.4 Popis třídy FeatureSystem 

 

Obr. 29: Schéma třídy FeatureSystem 

Třída FeatureSytem  reprezentuje „subsystém pro registraci ovládacích prvků“ 

z kapitoly 3.3.3. Slouží k registraci ovládacích prvků patřící k danému typu 

z knihovny GNNL. Při startu editoru se zaregistruje pomocí metody Register, které 

ovládací prvky patří jakému typu. Panel zobrazující menu s ovládacími prvky 

pro daný typ pak získá od této třídy seznam ovládacích prvků daného typu pomocí 

metody GetFeatureOfType. 

  



 51 

4.3.5 Popis třídy ToolSystem 

 

Obr. 30: Schéma třídy ToolBarSystem 

Třída ToolbarSytem funguje jako pro registr speciálních panelů (toolbarů), 

jejichž viditelnost může být měněna pomocí přepínačů v liště funkcí. Ze schéma 

třídy na Obr. 30 je vidět, že třída obsahuje pouze jedinou metodu Register, která 

slouží k vytvoření toolbaru. Parametrem metody je instance třídy EditorControl, 

která je použita jako obsah toolbaru. 

4.3.6 Popis třídy IconSystem 

 

Obr. 31: Schéma třídy IconSystem 

Třída IconSytem (schéma na Obr. 31) reprezentuje jednoduchý subsystém 

pro správu ikon, respektive cest k ním. Ikona se zaregistruje pomocí metody 

Register předáním jejího názvu a URI. Pomocí funkce GetUriByName se získá URI 

ikony podle jejího názvu. Protože je často potřeba získávat logo editoru, byla zvlášť 

přidána metoda GetLogo. Tato metoda vrací obrázek s logem editoru typu 

BitmapImage. 
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5 Srovnání knihovny s ostatními knihovnami 
V úvodní kapitole 1.3 již byly zmíněny knihovny neuronových sítí 

pro platformu .NET Framework, vůči kterým se v práci vytyčují cíle. Definovat 

nejčastěji používané knihovny je těžké, autor se při výběru spoléhal na internetové 

vyhledávače. Seznam knihoven, který byl vytvořený v kapitole 1.3 se vytvářel již 

na začátku tvorby bakalářské práce. Srovnání vytvořené knihovny s ostatními 

knihovnami však probíhalo až v závěrečné fázi bakalářské práce. Při srovnávání 

knihovny GNNL s ostatními knihovnami autor práce znovu přehodnotil nejčastěji 

používané knihovny neuronových sítí. Ke srovnávaným knihovnám tedy přibyly 

následující knihovny: 

 NeuronDotNet [28] – knihovna neuronových sítí implementující vícevrstvý 

perceptron a samoorganizující se mapy. Knihovna neobsahuje žádnou 

grafickou podporu v podobě editoru nebo ovládacích prvků.  

 C# Neural network library [29] – knihovna implementující pouze 

vícevrstvý perceptron. Ke knihovně je vytvořen i jednoduchý editor, 

ve  kterém je možné pracovat pouze s jednou instancí vícevrstvého 

perceptronu. Nicméně lze pomocí editoru vícevrstvému perceptronu nastavit 

libovolné parametry a učit jej. 

Naopak po zkušenostech s knihovnou Artificial Neural Network Library se 

autor práce rozhodl tuto knihovnu vyřadit ze srovnání. Knihovna je napsána v jazyce 

C a autor k jejímu použití v .NET Framework používal wrapper Fanndotnetwrapper 

[6]. První nevýhodou knihovny je tedy nepřenositelnost. Další nevýhodou je velmi 

nepřehledné API knihovny, které dělalo velký problém při nastavení požadovaných 

parametrů, nutných k vytvoření programu pro srovnání rychlostí. Nakonec největší 

nevýhodu vidí autor práce v tom, že používaný wrapper je pouze pro .NET 

Framework 2 a pro vyšší verze nefunguje. V praxi je tedy použití této knihovny 

téměř vyloučeno, protože se výhradně používají vyšší verze .NET Framework. 

Autorovi se také nepodařilo najít ani jiný funkční wrapper knihovny, který by 

fungoval pro vyšší verze .NET Framework. Tato kapitola tedy bude srovnávat 

následující knihovny: 

 GNNL (knihovna vytvořená v této práci) 

 AForge.NET versions 

 Encog Machine Learning Framework 

 C# Neural network library  

 NeuronDotNet 

  

http://code.google.com/p/fanndotnetwrapper/
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5.1 Srovnání podle implementovaných neuronových sítí 

Knihovna GNNL záměrně implementuje nejčastěji používané typy 

neuronových sítí, a to vícevrstvý perceptron a samoorganizující se mapy. Tyto typy 

neuronových sítí a žádné další implementují i knihovny AForge.NET a 

NeuronDotNet. Knihovna C# Neural network library obsahuje pouze implementaci 

vícevrstvého perceptronu. Nejrozsáhlejší srovnávanou knihovnou je Encog Machine 

Learning Framework, která kromě dvou běžně implementovaných sítí obsahuje celou 

řadu neuronových sítí: Kompletní seznam podporovaných typů neuronových sítí je 

na webové stránce [7]. Následující tabulka názorně ukazuje podporované typy 

neuronových sítí jednotlivými knihovnami. 

 

Knihovna 
Vícevrstvý 

perceptron 

Samoorganizující 

se mapa 

Jiné typy 

neuronových sítí 

GNNL 
Obsahuje Obsahuje Neobsahuje 

AForge.NET 
Obsahuje Obsahuje Neobsahuje 

Encog  
Obsahuje Obsahuje Obsahuje 

NeuronDotNet 
Obsahuje Obsahuje Neobsahuje 

C# Neural network library 
Obsahuje Neobsahuje Neobsahuje 

5.2 Srovnání rychlosti s ostatními knihovnami 

Nejvíce časově náročnou operací při práci s neuronovými sítěmi je učení 

neuronové sítě. Srovnání rychlostí knihoven se tedy výhradně zaměřuje na rychlost 

učících algoritmů, protože to nejvíce zajímá uživatele. Jednoduše řečeno uživatelé si 

raději vyberou knihovnu, která stejným způsobem dokáže naučit síť za jednu minutu 

namísto deseti minut. Srovnání rychlostí učících algoritmů různých knihoven však 

není snadný úkol. Při měření rychlosti je potřeba vyřešit následující problémy: 

 Existuje velké množství volby struktury neuronové sítě. Každé knihovně 

může „sedět“ jiná struktura učené neuronové sítě.  

 Výběr techniky testování rychlosti algoritmu. 

Přesné srovnání rychlosti knihoven, které by mělo velkou výpovědní hodnotou, 

je velmi časově náročné a je nad rámec této bakalářské práce. Testy rychlosti v této 

kapitole se tedy omezují pouze na jednu konkrétní síť pro každý typ neuronové sítě. 

Srovnání rychlostí v této kapitole mají za cíl vytvořit pouze představu o rychlosti 

knihovny GNNL. Myšlenku srovnání rychlosti v této kapitole si lze dobře představit 

na dvou extrémních výsledcích: 

 Knihovna GNNL bude výrazně pomalejší než ostatní knihovny, pak je 

knihovna pro použití v praxi silně handicapovaná a bylo by vhodné knihovnu 

zrychlit. 

 Knihova GNNL bude rychlejší než ostatní knihovny, pak je nežádoucí se 

dívat na test rychlosti jako na důkaz. Pro tvrzení, že je knihovna  GNNL 

nejrychlejší, by bylo potřeba udělat přesnější testy rychlosti. 

V následujících kapitolách budou předvedeny testy rychlosti pro jednotlivé 

učící algoritmy v knihovně GNNL. 
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5.2.1 Vícevrstvý perceptron a algoritmu zpětného šíření 

Cílem této kapitoly je srovnat knihovnu GNNL s ostatními knihovnami 

v rychlosti učení vícevrstvého perceptronu. K učení vícevrstvého perceptronu je 

v knihovně GNNL k dispozici pouze algoritmus zpětného šíření chyby. Některé 

knihovny obsahují však kromě algoritmu zpětného šíření chyby také další algoritmy, 

které dokáží učit vícevrstvý perceptron. Jediný způsob, jak porovnávat rychlosti 

učících algoritmů, je měřit čas jejich učení do stavu, kdy je vícevrstvý perceptron 

naučený. Tento stav je dán hraniční hodnotou odchylky vícevrstvého perceptronu 

od trénovacích dat. Rychlost každého učícího algoritmu je silně ovlivněna vhodným 

zvolením počátečních parametrů a konkrétními trénovacími daty. K objektivnímu 

změření učících algoritmů by byl potřeba velký počet testů pro různé parametry a 

trénovací data. 

Jelikož srovnávat rychlost všech učících algoritmů je složité a bylo by 

nad rámec této práce, tak bude v této kapitole srovnána rychlost implementací 

algoritmu zpětného šíření chyby. Při srovnání stejného učícího algoritmu můžeme 

měřit čas na daném počtu iterací, protože jednotlivé implementace provádějí stejný 

výpočet. Algoritmus zpětného šíření chyby je jediný učící algoritmus, který je určený 

pro vícevrstvý perceptron v knihovně GNNL a implementují ho všechny srovnávané 

knihovny. 

Bohužel implementace algoritmu zpětného šíření chyby některých knihoven 

nelze nastavit tak, aby prováděly stejný výpočet jako implementace knihovny 

GNNL. Konkrétně se jedná o knihovny NeuronDotNet a C# Neural network library. 

Knihovny jsou testovány pro stejné vstupní parametry, ale je potřeba brát jejich 

výsledky pouze orientačně, protože neprovádějí stejný výpočet. Ke srovnání rozdílu 

implementací algoritmu zpětného šíření chyby ostatních knihoven s knihovnou 

GNNL se věnuje následující seznam:  

 Encog – provádí stejný výpočet jako knihovna GNNL.  

 Aforge.NET – používá oproti knihovně GNNL jiný vzoreček 

pro upravení vah vzhledem k parametrům rychlosti učení a momentu 

učení. Při srovnání s knihovny GNNL však počítají stejný výpočet, je 

jenom potřeba nastavit jiné hodnoty rychlosti učení a momentu učení. 

Liší se tedy pouze v definici těchto parametrů a ty nijak neovlivňují 

rychlost provedení daného počtu iterací. Pro měření v tomto příkladu 

jsou použity pozměněné parametry tak, aby implementace dávaly stejné 

výsledky. 

 NeuronDotNet – nelze nastavit tak, aby počítal stejný výpočet jako 

ostatní knihovny. Používá sofistikovanější metody učení vícevrstvého 

perceptronu, i když to nazývá algoritmem zpětného šíření chyby. Přičítá 

například k váhám v každé iteraci malá náhodná čísla a nejde tuto 

funkci vypnout, takže nelze nastavit výpočet tak, aby dával stejné 

výsledky.  

 C# Neural network library – implementace vícevrstvého perceptronu 

a algoritmu zpětného šíření chyby v této knihovně používá k výpočtům 

datový typ float namísto double jako ostatní knihovny. Jelikož datový 

typ float je méně přesný než datový typ double, tak vlivem 

zaokrouhlování dává jiné výsledky.  

K měření rychlosti implementací algoritmu zpětného šíření chyby všech 

knihoven byl použit program, jehož zdrojový kód je na přiloženém CD ve složce 

CD:\ZdrojoveKody\TestyRychlosti\MLP. Program testuje rychlost na problému 
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XOR, který je blíže popsán příkladu použití knihovny GNNL v kapitole 6.1. 

Algoritmus zpětného šíření chyby učí vícevrstvý perceptron s 2 vstupy, jedním 

výstupem a  s dvěma skrytými vrstvami s 10 a 20 neurony. Každá knihovna provádí 

stejný počet iterací algoritmu. Jeden test provede 10000 iterací na implementaci 

algoritmu každé knihovny. Všechny iterace jsou pro každou knihovnu prováděny za 

sebou. Protože může docházet k výchylkám rychlosti programu, tak je test prováděn 

opakovaně. Následující tabulka zachycuje 50 provedených testů po 10000 iteracích. 

Testy byly prováděny na počítači s  CPU Intel Core i7-4700MQ a 8GB RAM. 

 

Knihovna 

Medián času 

trvání 

jednoho testu 

GNNL 275 ms  

AForge.NET 437 ms 

Encog 528 ms 

NeuronDotNet 810 ms 

C# Neural network library 1402 ms 

 

Z tabulky vyplývá, že knihovna GNNL vyšla z testů jako nejrychlejší. Takže 

tento test potvrdil pouze, že knihovna GNNL je konkurence schopná z hlediska 

implementace algoritmu zpětného šíření chyby. Jelikož ale neimplementuje 

pokročilejší varianty algoritmu zpětného šíření chyby, tak mohou být v konečném 

důsledku ostatní knihovny rychlejší.  

5.2.2 Samoorganizující se mapy a kompetitivní učení  

Tato kapitola se zabývá srovnáním knihovny GNNL s ostatními knihovnami 

v rychlosti učení samoorganizujících se map (dále jen SOM) pomocí kompetitivního 

učení. Implementace SOM se v různých knihovnách od sebe nepatrně liší, konkrétně 

se liší v použité vstupní metrice. Každá knihovna mimo GNNL používá pouze jednu 

vstupní metriku a nelze ji přenastavit na jinou. Knihovny Encog a NeuronDotNet 

používají euklidovskou vstupní metriku zatímco AForge.NET používá 

manhattanskou metriku. V knihovně GNNL je možné použít obě dvě metriky, proto 

ve srovnání budou pro knihovnu GNNL testovány obě dvě varianty. Jelikož 

knihovny neobsahují jiné učící algoritmy pro SOM a ostatní knihovny provádějí 

stejný výpočet jako knihovna GNNL, tak lze rychlost jednotlivých implementací 

srovnávat na určitém počtu provedených kroků učení. 

K měření rychlostí učení SOM všech knihoven byl použit program, jehož 

zdrojový kód je na přiloženém CD ve složce  

CD:\ZdrojoveKody\TestyRychlosti\SOM. Program testuje rychlost učení pro 

následující nastavení parametru kompetitivního učení a SOM: 

 Vstupní prostor SOM je dvoudimenzionální. 

 Metrika vstupního prostoru je buď manhattanská nebo euklidovská. 

 Topologii SOM je mřížka s rozměry 10x10, SOM tedy má 100 neuronů. 

 Jako sousedská funkce se používá Gaussova funkce. 

 Při učení je zachována konstantní rychlost učení.  
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Dvoudimenzionální prostor samoorganizující se mapy byl zvolen pro snadnou 

vizualizaci a s ní spojenou kontrolu, že všechny algoritmy počítají stejný výpočet. 

Zbylé parametry byly vybrány jako průnik funkcionality knihoven nebo náhodně. 

Program pro testování rychlosti je vytvořen v grafické podobě, která je 

zobrazena na Obr. 32. Součástí programu je 2D zobrazení testovaných SOM všech 

knihoven. Pomocí přepínačů v pravém horním rohu se dá určit, u kterých knihoven 

se budou zobrazovat SOM v 2D prostoru. Zobrazení SOM je součástí programu 

pro kontrolu, že knihovny prováděly stejný výpočet. Jestliže počítaly stejný výpočet, 

pak se grafické zobrazení SOM musí překrývat. Proto se vždy po testování 

překrývají spolu knihovny používající euklidovskou metriku GNNL (euclidean 

metric), Encog, NeuronDotNet nebo používající manhattanskou metriku GNNL 

(manhattan metric), AForge.NET. 

 

Obr. 32: Ukázka programu testující rychlost SOM 

Jeden test programu vždy provede 10000 iterací algoritmu kompetitivního 

učení na SOM. Celkem pomocí programu bylo provedeno 50 testů. Testy byly 

prováděny na počítači s  CPU Intel Core i7-4700MQ a 8GB RAM. Následující 

tabulka obsahuje výsledky testů: 

Knihovna 
Medián času trvání 

jednoho testu 

GNNL (manhattanská metrika) 113 ms  

GNNL (euklidovská metrika) 115 ms 

AForge.NET 107 ms 

Encog 687 ms 

NeuronDotNet 180 ms 

Nejprve srovnejme čas knihovny GNNL v závislosti na použití vstupní 

metriky. Použití manhattanské metriky mírně urychluje výpočet kompetitivního 

učení. Výběr metriky však neovlivňuje pořadí knihovny GNNL v testu rychlostí, 

které je druhé za knihovnou AForge.NET. Tento test tedy ukázal, že knihovna 

GNNL by měla být schopná v implementaci algoritmu kompetitivního učení a SOM 

konkurovat ostatním knihovnám. 
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6 Příklady použití knihovny 
V následujících kapitolách jsou ukázky práce s knihovnou GNNL, která 

vznikla jako cíl této práce. Každá kapitola je příkladem použití knihovny na nějakém 

konkrétním problému. V příkladech je mimo knihovnu GNNL ukázána také i práce 

s grafickými ovládacími prvky knihovny GNNLV a editorem neuronových sítí, který 

pracuje s objekty knihovny GNNL. 

6.1 Učení vícevrstvého perceptronu funkci XOR 

Tento příklad je ukázka práce s implementací vícevrstvého perceptronu 

z  knihovny GNNL. Teorie spojená s vícevrstvým perceptronem je popsána 

v kapitole 2.1. Vícevrstvý perceptron se bude v příkladu učit dávat pro dané vstupy 

stejné výsledky jako funkce XOR neboli aproximovat funkci XOR. Bude tedy mít 

jako funkce XOR dva vstupy a jeden výstup. K učení vícevrstvého perceptronu je 

v příkladu použit algoritmu zpětného šíření chyby. Na aproximaci funkce XOR se 

demonstruje schopnost vícevrstvého perceptronu učit se, v praxi se však aproximují 

mnohem složitější funkce. Aproximace funkce XOR se v  publikacích často používá 

k předvedení práce s vícevrstvým perceptronem a nazývá se programem „Hello 

world!“ pro vícevrstvý perceptron. Zdrojové kódy celého příkladu jsou 

na přiloženém CD ve složce CD:\ZdrojoveKody\Priklady\MLP-XOR-Problem. 

Následující dvě podkapitoly rozeberou nejprve zdrojový kód programu a poté běh 

programu. 

6.1.1 Popis kódu aplikace 

V této kapitole bude popsán zdrojový kód příkladu. Popsány budou pouze jen 

ty části, které se týkají knihovny GNNL. Nejprve vytvoříme trénovací data. Jelikož 

potřebujeme pracovat pouze s čísly, tak použijeme základní trénovací data typu 

BasicTrainingData. Trénovací data mají sloužit k aproximaci funkce XOR, dáme do 

nich tedy všechny správné odpovědi pro funkci XOR. Následující zdrojový kód 

vytvoří trénovací data knihovny GNNL a přidá do nich vzory pro funkci XOR. 

Trénovací data mají dva vstupy a jeden ideální výstup, jak je zadáno v konstruktoru 
BasicTrainingData. 

 
BasicTrainingData dataXOR = new BasicTrainingData(2, 1); 
 
dataXOR.AddItem(new double[] { 0.0, 0.0 }, new double[] { 0.0 }); 
dataXOR.AddItem(new double[] { 1.0, 0.0 }, new double[] { 1.0 }); 
dataXOR.AddItem(new double[] { 0.0, 1.0 }, new double[] { 1.0 }); 
dataXOR.AddItem(new double[] { 1.0, 1.0 }, new double[] { 0.0 }); 

 

Jako další instancí vytvoříme vícevrstvý perceptron. Pro tento příklad byla 

vybrána následující struktura vícevrstvého perceptronu. Vícevrstvý perceptron bude 

mít dva vstupy a jeden výstup. Výstupní vrstva (poslední vrstva) bude mít identickou 

aktivační funkci a jeden neuron, aby vícevrstvý perceptron měl jeden výstup. 

Vícevrstvý perceptron bude ještě obsahovat dvě skryté vrstvy s třemi a dvěma 

neurony. Neurony ve skryté vrstvě budou mít hyperbolickou aktivační funkcí. 

Následující zdrojový kód vytvoří vícevrstvý perceptron a připraví ho k učení. 

Nejprve je vytvořena instance vícevrstvého perceptronu, který je v knihovně GNNL 

implementován typem MultiLayerPerceptron. Pomocí vlastnosti InputLength a 

funkce AddLayer vytvoříme strukturu vícevrstvého perceptronu, která byla popsána 
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dříve. Aby bylo možné provádět s vícevrstvým perceptronem výpočetní operace 

včetně učení, je potřeba uzamknout jeho strukturu pomocí funkce Complete. Nakonec 

ještě nastavíme vícevrstvému perceptronu náhodné váhy pomocí funkce 

ResetWeights. Nastavení náhodných vah je součástí algoritmu zpětného šíření chyby.  

 
MultiLayerPerceptron mlp = new MultiLayerPerceptron(); 
 
mlp.InputLength = 2; 
 
mlp.AddLayer(new MlpLayer(new HyperbolicTangentActivationFunction(), 3)); 
mlp.AddLayer(new MlpLayer(new HyperbolicTangentActivationFunction(), 2)); 
mlp.AddLayer(new MlpLayer(new IdentityActivationFunction(), 1)); 
 
mlp.Complete(); 
mlp.ResetWeights(); 

 

Poslední instancí potřebnou k učení vícevrstvého perceptronu je učící 

algoritmus. K učení vícevrstvého perceptronu použijeme algoritmus zpětného šíření 

chyby, který je v knihovně GNNL implementovaný typem BackPropagation. 

Následujícím řádkem zdrojového kódu vytvoříme algoritmus zpětného šíření chyby. 

Konstruktorem algoritmu přiřadíme již vytvořená trénovací data a nastavíme 

parametry učení. Rychlost učení nastavíme na hodnotu 0,2 a moment na hodnotu 0,8.  

 
BackPropagation bp = new BackPropagation(dataXOR, 0.2, 0.8); 

 

Nově vytvořený algoritmus přiřadíme již vytvořené instanci vícevrstvého 

perceptronu pomocí následujícího řádku.  
 

mlp.TrainingAlgorithm = bp; 

 

Nyní je vše připraveno k učení vícevrstvého perceptronu. Učit vícevrstvý 

perceptron lze dvěma způsoby z hlediska API knihovny. Jednodušší způsob je 

použití funkce Train. V tomto příkladu použití funkce vypadá následujícím 

způsobem. 

 
mlp.Train(10000, 0.01); 

 

První parametr funkce určuje maximální počet provedených iterací a druhý parametr 

určuje chtěnou odchylku vícevrstvého perceptronu od trénovacích dat. Učení skončí 

po dosažení chtěné odchylky nebo po dosažení maximálního počtu iterací. Tento 

způsob učení nelze použít například v případě, kdy chceme vypsat v každém kroku 

algoritmu na obrazovku odchylku vícevrstvého perceptronu od trénovacích dat. Je-li 

potřeba provádět některé speciální operace v průběhu učení, pak je možné učit 

vícevrstvý perceptron po jednotlivých krocích pomocí funkce Iteration. V našem 

příkladu je pro ukázku použito i učení pomocí jednotlivých kroků.  
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Následující zdrojový kód předvádí učení pomocí funkce Iteration, ve kterém se 

v každém kroku vypisují informace o průběhu učení. Funkce Train provádí 

v podstatě stejný kód až na vypisování informací na standartní výstup.  

 

int iteration = 1; 
double err = 1000.0; 
 
while ((err > 0.01) && (iteration < 10000)) 
{ 
   bp.Iteration(); 
   err = bp.Error; 
   Console.WriteLine("iteration:{0} error:{1}", iteration, err); 
   iteration++; 
} 

6.1.2 Popis výstupů 

V předchozí kapitole byl probrán zdrojový kód programu, který používá 

vícevrstvý perceptron k aproximaci funkce XOR. Tato kapitola shrnuje běh 

popsaného programu. Nejprve jsou vytvořeny všechny potřebné instance tak, jak 

bylo popsáno v předchozí kapitole 6.1.1. Poté je vícevrstvý perceptron učen dvěma 

způsoby, nejprve pomocí funkce Iteration a poté pomocí funkce Train.  

Následující výstup je vypsán do konzoly při učení pomocí funkce Iteration. 

Ve výstupu je vidět, že každou iteraci učícího algoritmu je na výstup vypsán řádek 

informující o průběhu učení. Pro přehlednost byly některé iterace z výstupu 

vynechány. Z výsledků je patrné, že došlo k naučení vícevrstvého perceptron 

na požadovanou odchylku již po 236 iteracích. Pro důkaz, že vícevrstvý perceptron 

dává přibližně stejné výsledky jako funkce XOR jsou do konzole vypsány výsledky 

vícevrstvého perceptronu pro vstupy trénovacích dat. Tyto výsledky jsou vypsány 

za nadpisem Network results. 

 
iteration:1 error:1,00001938605118 
iteration:2 error:1,00001880399124 
iteration:3 error:1,00001720216023 
. 
. 
. 
iteration:231 error:0,0886805173221078 
iteration:232 error:0,0191317602281268 
iteration:233 error:0,0430071262125266 
iteration:234 error:0,0206859696903219 
iteration:235 error:0,0626850950496751 
iteration:236 error:0,00519880705680294 
Network results 
Inputs: [0, 0]; Ideal Output [0]; Network Output [0] 
Inputs: [1, 0]; Ideal Output [1]; Network Output [1,03614460789591] 
Inputs: [0, 1]; Ideal Output [1]; Network Output [0,988752084181577] 
Inputs: [1, 1]; Ideal Output [0]; Network Output [0,0946819192000158] 
Press enter to continue... 
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Po doběhnutí předchozího učení a stisknutí klávesy Enter se vícevrstvému 

perceptronu znovu nastaví náhodné váhy, aby program mohl znovu učit vícevrstvý 

perceptron pomocí funkce Train. Následující výstup je vypsán po učení pomocí 

funkci Train. Jak je z výstupu vidět funkce Train opravdu nevypisuje žádné 

informace v průběhu učení. Na konci učení jsou obdobně jako u předešlého způsobu 

učení vypsány pro kontrolu výstupy vícevrstvého perceptronu pro vstupy 

z trénovacích dat. Po vypsání výsledků stačí zmáčknout klávesu Enter pro ukončení 

programu. 

 
Network results 
Inputs: [0, 0]; Ideal Output [0]; Network Output [0] 
Inputs: [1, 0]; Ideal Output [1]; Network Output [1,00361342605379] 
Inputs: [0, 1]; Ideal Output [1]; Network Output [0,887488483223039] 
Inputs: [1, 1]; Ideal Output [0]; Network Output [0,0646274551650032] 
Press enter to continue... 

6.2 Rozpoznávání psaných čísel pomocí vícevrstvého 

perceptronu 

V tomto příkladu bude předvedeno použití knihovny GNNL k rozpoznání 

psané číslice z obrázku. Cílem je vytvořit aplikaci, která po nakreslení číslice 

do vytyčené plochy, dokáže namalovanou číslici rozpoznat. Namalované obrázky je 

potřeba klasifikovat do skupin odpovídající jednotlivým číslům. Ke klasifikaci bude 

použita implementace vícevrstvého perceptronu a algoritmu zpětného šíření chyby 

z knihovny GNNL. Podrobněji se vícevrstvému perceptronu a algoritmu zpětného 

šíření chyby věnuje kapitola 2.1. Algoritmus zpětného šíření chyby používá 

trénovací data obsahující obrázky s namalovanými číslicemi a popisem, která číslice 

je na obrázku. Cílová aplikace pak bude rozpoznávat číslice pomocí naučeného 

vícevrstvého perceptronu. K učení bude použit editor knihovny GNNL, tento příklad 

tedy slouží i jako ukázka práce s editorem. Řešení příkladu bude rozděleno podle 

logických celků do následujících kapitol. 

6.2.1 Jak využít vícevrstvý perceptron  

Aplikace bude používat naučený vícevrstvý perceptron k rozpoznání číslice 

na obrázku. Na vstupy vícevrstvého perceptronu bude jistým způsobem v aplikaci 

přiveden obrázek s číslicí. Vícevrstvý perceptron pak výstupy pro zadaný obrázek 

určí, o kterou číslici se jedná. Jelikož vícevrstvý perceptron podporuje jen vstupy 

typu double, je potřeba obrázek přizpůsobit vstupům vícevrstvého perceptronu. 

Obdobně je potřeba určit i jakým způsobem bude vícevrstvý perceptron svým 

výstupem určovat, o kterou číslici se jedná.  

Nejprve popišme, jak vícevrstvý perceptron určí, o kterou číslici se jedná. 

Vícevrstvý perceptron bude mít tolik výstupů, kolik je číslic, tedy 10. Každý výstup 

bude odpovídat jedné číslici. Vektor ideálního výstupu v trénovacích datech 

pro číslici x bude mít x-tou složku rovnou 1.0 a ostatní složky budou rovny 0.0. 

Naučený perceptron by pak měl dávat pro obrázky s číslicí x také x-tý výstup blízky 

1.0 a ostatní výstupy by měly být blízké 0.0. Program označí jako číslici na obrázku 

tu, jejíž odpovídající výstup bude nejblíže 1.0. 

Překonvertovat obrázek na vstupy vícevrstvého perceptronu (pole typu double) 

lze „po pixelech“. Každý pixel obrázku je tedy přiveden na jeden vstup vícevrstvého 

perceptronu. Na vstup se přivádí pouze hodnota jasu pixelu, protože k rozpoznání 
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tvaru není potřeba informace o barvě. Hodnota jasu má v klasické počítačové 

reprezentaci hodnoty od 0 do 255. Vícevrstvému perceptronu vyhovují kvůli jeho 

aktivační funkci více hodnoty z intervalu od -1 do 1. Proto je na vstup přiváděna 

lineárně škálovaná hodnota jasu v intervalu od -1.0 do 1.0. 

Chceme-li například rozpoznávat číslice z obrázku s rozměry 100x100 pixelů, 

pak obrázek má 10000 pixelů a vícevrstvý perceptron by musel mít i tolik vstupů. 

Použít přímo takové množství vstupů je ale velmi výpočetně náročné, přitom 

k rozpoznání číslice stačí mnohem menší obrázek. Proto je vhodné originální 

obrázek zmenšit na menší vstupní obrázek, který se použije jako vstup vícevrstvého 

perceptronu. V tomto příkladu se používá vstupní obrázek s rozměry 20x20. 

Vícevrstvý perceptron pak má jen 400 vstupů a učí se mnohem snadněji, než kdyby 

měl 10000 vstupů.  

Jelikož se vícevrstvý perceptron učí číslice podle hodnot konkrétních pixelů, 

tak jeho schopnost dávat správné odpovědi je velmi náchylná na posunutí číslic a 

velikost číslic. Proto je vhodnější místo originálního obrázku dávat na vstup obrázek, 

který obsahuje pouze danou číslici. V tomto příkladu se rozpoznávají číslice 

z vymezené plochy, tato plocha má předem dané jednotné pozadí. Místo celého 

obrázku se v tomto příkladu pro vstup použije pouze nejmenší možný obrázek, který 

obsahuje všechny pixely s jinou barvou než pozadí. Celý proces úpravy obrázku 

před předáním na vstup vícevrstvého perceptronu je zobrazen na Obr. 33. Obrázek 

názorně ukazuje, jak je obrázek s číslicí 2 nejprve oříznut a poté zmenšen na obrázek 

s rozměry 20x20, který již může být předán vícevrstvému perceptronu. 

 

Obr. 33: Zpracování obrázku před použitím jako vstup vícevrstvého perceptronu 

6.2.2 Trénovací data 

K učení vícevrstvého perceptronu jsou potřeba obrázky s již namalovanými 

číslicemi. Malovat tyto obrázky je časově náročné, takže je jednodušší použít již 

existující sadu obrázků. Pro tento příklad byla použita sada ručně psaných písmen a 

číslic stažitelná na webu [27]. Ze sady znaků pro tento příklad použijeme pouze 

obrázky číslic. Ke každé číslici je v sadě 55 obrázků. 

Přidávat všechny obrázky ručně v editoru do trénovacích dat je sice možné, ale 

nesmyslné, protože by bylo potřeba ručně přidat 550 obrázků. Mnohem snazší je 

vytvořit program, který vytvoří trénovací data sám. Tento program je na přiloženém 

CD ve složce CD:\ZdrojoveKody\Priklady\MLP-OCR\DataFactory. Vstupem 

programu jsou složky s názvem „num$x“, které obsahují celou sadu obrázku 

s namalovaným číslem $x. Program vytvoří trénovací data na základě těchto složek. 

Vytvořená trénovací data budou typu AdvancedTrainingData, tento typ dat je 

určený pro uchovávání a konvertování složitějších typů než double. Jedním z typů, 

které umí data uchovávat, jsou obrázky typu System.Drawing.Bitmap. Obrázky jsou 

před přidáním do trénovacích dat oříznuty tak, jak bylo popsáno v předchozí 

kapitole. O konvertování obrázku z trénovacích dat na vstupy vícevrstvého 

perceptronu se stará třída BitmapConverter, která nejprve zmenší obrázek 
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na předepsanou velikost vstupního obrázku a potom přepíše pixely na hodnoty 

přijímané vícevrstvým perceptronem.  

6.2.3 Učení pomocí editoru 

K učení vícevrstvého perceptronu rozpoznávající číslice z obrázků použijeme 

editor, který byl ke knihovně vytvořen jako jeden z cílů knihovny. Pro tento návod je 

potřeba základní znalost práce s editorem. Pro pochopení práce s editorem je vhodná 

jeho uživatelská dokumentace, která je v kapitole 8. Projekt editoru, který se bude 

v této kapitole vytvářet, je na přiloženém CD v souboru 

CD:\ZdrojoveKody\Priklady\MLP-OCR\OCRProject.gnnlproj. Projekt lze ze 

zmíněného souboru nahrát do editoru pomocí dialogu File → Open project.  

Hlavní výhodou editoru je možnost vyzkoušet různé nastavení učícího 

algoritmu a neuronové sítě. Nastavení struktury vícevrstvého perceptronu a 

parametrů zpětného šíření chyby předvedené v tomto příkladu je nejlepší možnost 

z desítek pokusů, které autor práce vyzkoušel.  

Po spuštění editoru nejprve přidáme do projektu instanci vícevrstvého 

perceptronu. Vícevrstvý perceptron lze přidat pomocí dialogu 

File → Add → Network. V otevřeném dialogu vytvoříme vícevrstvý perceptron, 

který pojmenujeme OCRNetwork. Přidaný vícevrstvý perceptron se objeví v panelu 

Project explorer. Po dvojkliku na vícevrstvý perceptron se otevře karta s výběrem 

nástrojů pro vícevrstvý perceptron. Stav projektu po otevření karty s nástroji je 

zobrazen na obrázku Obr. 34. 

 

Obr. 34: Ukázka karty s nástroji vícevrstvého perceptronu 
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Nejprve určíme strukturu vícevrstvého perceptronu, kterou lze nastavit pomocí 

nástroje MLP structure. Dvojklikem na ikonu dvou ozubených kol se otevře karta, 

která je zobrazena na Obr. 35. Obrázek ukazuje stav, kdy už je struktura vícevrstvého 

perceptronu vytvořena. Nejprve nastavíme počet vstupů vícevrstvého perceptronu 

v položce Input length na 400. Tento počet vstupů odpovídá počtu pixelů obrázku 

o rozměrech 20x20. Poté pomocí tlačítka AddLayer přidáme v následujícím pořadí 

vrstvy s 10,20 a 20 neurony. Jako aktivační funkci vrstev použijeme vždy sigmoidu.  

 

Obr. 35: Ukázka nástroje měnící strukturu vícevrstvému perceptronu 

Po vytvoření struktury vícevrstvého perceptronu kartu měnící jeho strukturu 

zavřeme. Dalším cílem je nastavení náhodných vah vícevrstvému perceptronu. Toho 

se dosáhne pomocí nástroje Reset weights s ikonou klíče. Po dvoukliku na ikonu se 

otevře karta zobrazena na obrázku Obr. 36. Určíme meze vah nastavením položky 

Weight minimum na hodnotu -0,5 a položky Weight maximum na 0,5. Po nastavení 

hodnot klikneme na tlačítko Reset weights a vícevrstvému perceptronu se nastaví 

náhodné váhy. 



 64 

 

Obr. 36: Ukázka nástroje, který umožňuje nastavit náhodné váhy vícevrstvému 

perceptronu 

Jako další instanci přidáme do projektu trénovací data. Trénovací data jsou již 

vytvořena pomocí programu, který byl popsán v předchozí kapitole. Tento program 

po spuštění uloží vytvořená data do souboru OCRTrainingData.gnnlobj ve složce, 

kde se nachází spustitelný soubor programu. Pomocí dialogu 

File → Import GNNL object přidáme trénovací data ze souboru vytvořeného 

programem z předchozí kapitoly. Trénovací data v projektu pojmenujeme OCRData. 

Poslední instancí, kterou je potřeba do projektu přidat, je algoritmus zpětného 

šíření chyby. Ten přidáme pomocí dialogu File → Add → Training algorithm. 

Instanci algoritmu zpětného šíření chyby pojmenujeme Backpropagation. 

Po dvojkliku na Backpropagation v panelu Project panel se objeví karta s možností 

nastavit parametry učení. Parametry nastavíme způsobem, který je zobrazen 

na obrázku Obr. 37. Rychlost učení nastavíme v položce Learning rate na hodnotu 

0,4 a moment v položce Momentum nastavíme na hodnotu 0,4.  
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Obr. 37: Ukázka nástroje, který umožňuje nastavit parametry učení algoritmu 

zpětného šíření chyby 

Všechny potřebné instance projektu jsou již vytvořeny. Předtím, než je možné 

učit vícevrstvý perceptron OCRNetwork, je potřeba určit jakým algoritmem bude 

učen a jaká trénovací data bude učící algoritmus používat. Nejjednodušeji se nastaví 

závislosti mezi instancemi projektu v panelu Properties. Označíme-li 

Backpropagation v Project panel zobrazí se v panelu Properties nabídka, která je 

zobrazena v první části Obr. 38. Pro přiřazení učícího algoritmu 

Backpropagation neuronové sítí OCRNetwork nastavíme položku Network 

na hodnotu OCRNetwork. Zbývá ještě nastavit učícímu algoritmu Backpropagation 

trénovací data OCRData. Toho docílíme nastavením položky Data na hodnotu 

OCRData. Nastavené závislosti mezi instancemi projektu jsou zobrazeny vpravo 

na Obr. 38. 

 

Obr. 38: Ukázka nastavení závislostí mezi instancemi projektu 
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Po nastavení závislostí mezi instancemi přejdeme k učení neuronové sítě. 

K učení slouží v editoru panel Training tool v levém dolním rohu, který je zobrazen 

na Obr. 39. V panelu nastavíme položku Trained network na OCRNetwork. V panelu 

je nyní vidět, že neuronová síť splňuje všechny podmínky pro učení. Nastavíme tedy 

parametry učení. Budeme vícevrstvý perceptron učit po 100000 iteracích, proto 

nastavíme položku Training step na hodnotu 100000. Odchylku od trénovacích dat, 

které chceme dosáhnout, nastavíme na 0,02 v položce Error. 

 

Obr. 39: Ukázka panelu určeného pro učení neuronových sítí 

Vše pro učení neuronové sítě je připravené, takže klikneme na tlačítko Train. 

Po zahájení učení se objeví dialog informující o probíhajícím učení. Dialog je 

zobrazen na Obr. 40. Průběh učení kvůli  nastavení náhodných vah vícevrstvému 

perceptronu není ale vždy stejný. Může se velmi lišit rychlost klesání odchylky. 

V případě, že se odchylka téměř nepřibližuje k požadované hodnotě, je lepší zkusit 

vícevrstvému perceptronu nastavit znovu jiné náhodné váhy. Autorovi trvalo 

proběhnutí všech potřebných iterací k dosažení požadované odchylky 40 sekund. 

Vícevrstvý perceptron se autorovi podařilo naučit až po třetím klinutí na tlačítko 

Train, přibližně po provedení 230000 iterací učícího algoritmu. Při dosažení 

požadované odchylky přestane editor neuronovou síť učit a informuje uživatele. 

 

Obr. 40: Ukázka dialogu, který ukazuje průběh učení 

Posledním krokem při použití editoru je exportování vícevrstvého perceptronu 

do souboru, aby mohl být použit v aplikaci rozpoznávající číslice z obrázků. 

Vícevrstvý perceptron uložíme dialogem, který lze dosáhnout otevřením nabídky 

pravým tlačítkem myši na OCRNetwork v Project explorer a následným kliknutím na 

tlačítko Export v nabídce. 
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6.2.4 Aplikace rozpoznávající čísla 

Poslední částí tohoto příkladu je samotná aplikace rozpoznávající čísla. 

Zdrojové kódy této aplikace jsou na přiloženém CD uloženy ve složce 

CD:\ZdrojoveKody\Priklady\MLP-OCR\OCRProgram. V následujících sekcích bude 

nejprve popsáno ovládání programu a poté bude program probrán z hlediska použití 

knihovny GNNL.  

Ovládání programu 

Grafické provedení této aplikace je zobrazeno na Obr. 41. V aplikaci je 

vymezena plocha černým rámečkem, která je určena k namalování číslice. 

Po zmáčknutí tlačítka Recognize aplikace vypíše číslici, o které si myslí, že je 

na obrázku. Tlačítko Clear slouží pouze k vyčištění plochy na malování. 

 

 Obr. 41: Ukázka aplikace rozpoznávající číslice 

Pro většinu dotazů odpovídá aplikace správnými výsledky. Odpovědi 

samozřejmě nemají 100% správnost. Aplikace špatně rozpoznává číslice 1 a 8, 

naopak velmi dobře pozná číslice 0, 7 a 4. Smyslem tohoto příkladu je ukázat použití 

vícevrstvého perceptronu a dosažená přesnost stačí k demonstraci schopnosti 

perceptronu rozpoznávat číslice. Lepší rozpoznání některých číslic by se mělo dát 

vylepšit použitím lepších transformací obrázků nebo jiným přepisem obrázku 

na vstupy vícevrstvého perceptronu.  

Použití knihovny GNNL v programu 

Aplikace k rozpoznání číslice používá vícevrstvý perceptron, který byl 

vytvořen a exportován do souboru v předchozí kapitole 6.2.3. Soubor s vícevrstvým 

perceptronem z předchozí kapitoly je součástí této aplikace. Aplikace načte 

perceptron ze souboru a pokládá mu dotazy ohledně namalovaných čísel.  

Podrobný princip této aplikace je z pohledu teorie popsán v kapitole 6.2.1. 

Následující zdrojový kód je v aplikaci použit k rozpoznání číslice na obrázku pomocí 

uloženého vícevrstvého perceptronu. Do programu je nejprve načten vícevrstvý 

perceptron, uložený v souboru ocrnet.gnnlobj pomocí metody 

GNNLSerialization.Import. V tomto souboru je uložen právě vícevrstvý perceptron 

z předchozí kapitoly. Poté je získán obrázek namalované číslice v aplikaci pomocí 

metody GetCanvasImage. Obrázek je transformován pomocí funkce 

ImageTransformations.CropDigit tak, jak je vysvětleno v kapitole 6.2.1. 
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Transformace se skládá z oříznutí číslice a zmenšení obrázku na normovanou 

velikost s rozměry imageWidth a imageHeight. Transformovaný obrázek je předložen 

vícevrstvému perceptronu k rozpoznání v metodě Compute. O konvertování obrázku 

na vstupy vícevrstvého perceptronu se stará instance typu BitmapConverter. Výsledek 

funkce Compute je předán funkce ShowResults. Tato funkce zobrazí okno s informací 

o rozpoznané číslici. Za číslici na obrázku se označí ta, která má odpovídající vstup 

nejblíže k hodnotě 1.0, jak bylo popsáno v kapitole 6.2.1.  

 
var mlp = 
(MultiLayerPerceptron)GNNLSerialization.Import("ocrnet.gnnlobj"); 
 
int imageWidth = 20; 
int imageHeight = 20; 
 
var converter = new BitmapConverter() { OutputMin = -1, OutputMax = 1, 
OutputImageWidth = imageWidth, OutputImageHeight = imageHeight }; 
 
var canvasImage = GetCanvasImage(); 
 
canvasImage = ImageTransformations.CropDigit(canvasImage, imageWidth, 
imageHeight); 
 
var result = mlp.Compute(canvasImage, converter); 
 
ShowResults(result); 

 

6.3 Redukce barev v obrázku pomocí samoorganizující se 

mapy 

Následující příklad ukazuje využití samoorganizujících se map a 

kompetitivního učení k redukci barev v obrázku. K pochopení příkladu je potřeba 

znalost teorie spojené se samoorganizující se mapou. Popis samoorganizujících se 

map je v kapitole 2.2. V následujících podkapitolách je nejprve vysvětlena redukce 

barev obrázku. Poté je vysvětlena aplikace samoorganizující se mapy při redukci 

barev. Nakonec je předvedena implementace redukce barev pomocí knihovny 

GNNL. 

6.3.1 Redukce barev 

Je-li obrázek fotografie, lze předpokládat, že v obrázku bude velké množství 

různě barevných pixelů. Barva pixelu je klasicky určena pomocí RGB barevného 

modelu. Cílem redukce barev je najít omezený počet barev, obvykle 256, tak aby 

tyto barvy „co nejvíce vystihovaly“ všechny barvy v obrázku. Vytvořme z těchto 

barev pole, které budeme nazývat barevná paleta. Je-li paleta dobře vybrána, pak 

při nahrazení všech barev z obrázku barvami z palety získáme obrázek, který vypadá 

téměř jako původní. Barva pixelu je vždy nahrazena nejbližší barvou z palety. Každý 

pixel nového obrázku lze popsat pouze jedním bajtem index palety namísto tří bajtů 

RGB modelu. Tato reprezentace barev je podporována například ve formátu PNG a 

umožňuje až trojnásobně zmenšit velikost obrázku. Jedním ze způsobů, jak vytvořit 

dobrou barevnou paletu, je použití samoorganizujících se map. Toto použití je 

probráno v následující kapitole. 
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6.3.2 Aplikace samoorganizující se mapy 

Každá barva má v RGB reprezentaci tři složky, prostor barev je tedy 

třídimenzionální. K redukci barev použijeme tedy samoorganizující se mapu s 3D 

vstupním prostorem. Trénovacími daty jsou barvy všech pixelů v obrázku. 

Samoorganizující se mapa při učení rozmisťuje neurony tak, aby co nejvíce 

pokrývaly trénovací data, tedy barvy v obrázku. Neurony naučené samoorganizující 

se mapy by měly tedy dobře pokrývat barvy vyskytující se v obrázku. Právě barvy 

dané pozicí neuronů se použijí k vytvoření barevné palety.  

V tomto  příkladu použijeme samoorganizující se mapu s mřížovou topologii, 

která má rozměry 16x16 neuronů. Dohromady má tedy samoorganizující se mapa 

256 neuronů, které určují barevnou paletu určenou k redukci barev v obrázku. Jako 

vstupní metriku použijeme euklidovskou metriku. K učení samoorganizující mapy 

bude použit algoritmus kompetitivního učení s konstantní rychlostí učení 0,2. 

Celkem k nalezení barev bude použito 100000 iterací. Sousedskou funkcí bude 

Gaussova funkce, která se bude v průběhu učení (100000 iterací) lineárně měnit svůj 

parametr sigma z hodnoty 5,0 na hodnotu 0,2.  

6.3.3 Program redukující barvy v obrázku 

V této kapitole bude popsán program provádějící redukci barev pomocí 

knihovny GNNL. Zdrojové kódy programu jsou uloženy na přiloženém CD ve složce 

CD:\ZdrojoveKody\Priklady\SOM-Color. V následujících sekcích bude program 

nejprve probrán z hlediska použití knihovny GNNL a poté bude popsáno jeho 

ovládání. 

Použití knihovny GNNL v programu 

V programu se používá k redukci barev implementace samoorganizujících se 

map a kompetitivního učení z knihovny GNNL. Redukce barev se provádí způsobem 

probraným v kapitole 6.3.2. Z  obrázku nahraného do aplikace jsou nejprve 

vytvořena trénovací data způsobem, který zachycuje následující zdrojový kód. 

Protože aplikace pracuje pouze s číselnými hodnotami, tak jsou použita trénovací 

data typu BasicTrainingData. Konstruktor trénovacích dat v následujícím zdrojovém 

kódu vytvoří trénovací data, která jsou určena pro učení bez učitele a jejich vzory 

mají 3 složky. Poté jsou do trénovacích dat přidány barvy všech pixelů v obrázku. 

Funkce Graphics.GetPoints vrací seznam všech barev v obrázku. Jedna položka 

seznamu je třídimenzinální pole double obsahující  RGB reprezentaci barvy. Všechny 

barvy z obrázku jsou tedy postupně přidány do trénovacích dat. 

 
TrainingData = new BasicTrainingData(3); 
foreach (var oPoint in Graphics.GetPoints()) 
{ 

TrainingData.AddItem(oPoint); 
} 

 

V kapitole 6.3.2 již byly zmíněny parametry použité samoorganizující se mapy 

v aplikaci. Následující kód je použit k vytvoření samoorganizující se mapy určené 

k redukci barev. Samoorganizující se mapa je implementována typem 

SelfOrganizingMap, v konstruktoru je samoorganizující se mapě nastaven vstupní 

prostor a uspořádání topologie. První dva parametry konstruktoru se týkají vstupního 

prostoru, ten bude 3 dimenzionální a bude se při výpočtech v něm používat 

euklidovská metrika. Topologie bude mít mřížové uspořádání s rozměry 16x16. Aby 
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bylo možné provádět s vícevrstvým perceptronem výpočetní operace včetně učení, je 

potřeba uzamknout jeho strukturu pomocí funkce Complete. Nakonec ještě nastavíme 

vícevrstvému perceptronu náhodné váhy pomocí funkce ResetWeights. Chceme mít 

neurony pouze v prostoru barev, proto nastavíme náhodná čísla právě v rozmezí 0 a 

255 pomocí třídy RangeNumberGenerator. Nastavení náhodných vah je již součástí 

algoritmu zpětného šíření chyby. 

 
SomNetwork = new SelfOrganizingMap(3, new EuclideanMetric(), 
new GridTopology(16, 16)); 
SomNetwork.Complete(); 
SomNetwork.ResetWeights(new RangeNumberGenerator(0, 255)); 

 

Poslední instancí, kterou je potřeba vytvořit, je kompetitivní učení. Celkově 

bude provedeno k nalezení vhodné barevné palety 100000 iterací. Následující 

zdrojový kód vytvoří instanci algoritmu kompetitivního učení, který je v knihovně 

GNNL implementován typem CompetitiveLearning. Parametry kompetitivního učení 

jsou trénovací data, rychlost učení a sousedská funkce. Jako trénovací data přiřadíme 

algoritmu kompetitivního učení výše vytvořenou instanci trénovacích dat 

TrainingData. Rychlost učení je nastavena instancí třídy ConstantRate 

s parametrem 0,2. Učící algoritmus tedy bude mít konstantní rychlost učení 

o hodnotě 0,2. Sousedská funkce je nastavena instancí 

GaussTimeNeighborhoodFunction. Sousedská funkce tedy bude Gaussova křivka. 

Gaussova křivka bude v průběhu učení (100000 iterací) lineárně měnit svůj parametr 

sigma z hodnoty 5,0 na hodnotu 0,2. Po vytvoření nové instance trénovacích dat je 

potřeba ještě přiřadit učící algoritmus samoorganizujcí se mapě pomocí vlastnosti 

TrainingAlgorithm. 

 
TrainingAlgorithm = new CompetitiveLearning(TrainingData, 
new ConstantRate(0.2), 
new GaussTimeNeighborhoodFunction(5.0, 0.2, 100000)); 
SomNetwork.TrainingAlgorithm = TrainingAlgorithm; 
 

Nyní je vše připravené pro nalezení vhodné palety k obrázku. Stačí už jen 

nechat proběhnout 100000 iterací vytvořeného učícího algoritmu. V aplikaci je 

k tomu potřeba interakce uživatele, který může sledovat průběh učení po menším 

počtu iterací algoritmu. Po proběhnutí všech iterací učícího algoritmu by měla být 

paleta vytvořená z pozic neuronů samoorganizující se mapy schopna zobrazit 

původní obrázek s věrohodnými barvami. 
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Ovládání programu  

 Grafické provedení programu je zobrazeno na Obr. 42. GUI programu se 

skládá z následujících částí: 

 Ovládací panel – obsahuje dvě tlačítka „Load image“ a „Compare image“. 

Tlačítkem „Load image“ se vybere obrázek, na kterém bude prováděna 

analýza a redukce barev. Tlačítko „Compare image“ zobrazí okno s možností 

srovnání originálního obrázku s obrázkem, který vznikne nahrazením 

barvami z barevné palety.  

 Trénovací panel – slouží k učení neuronové sítě. Obsahuje průběh učení 

potřebného k pokrytí trénovacích dat samooraganizující se mapu. 

 Barevná paleta – obrázek barevné palety je pro názornost zvětšená skutečná 

barevná paleta s rozměry 16x16. Barva pixelu barevné palety na pozici [x,y] 

je určena pozicí neuronu, který je v mřížce na pozici [x,y]. Pixel má barvu, 

která odpovídá pozicí neuronu v barevném prostoru. 

 Zobrazení barevného prostoru – v dolní části programu je 3D prvek, který 

uživateli umožňuje pohyb po barevném prostoru. Prvek je ovládán myší a 

klávesami, jak je blíže uvedeno v kartě „Control informations“. V prvku jsou 

červeně znázorněny barvy pixelů v obrázku, zeleně je zobrazena 

samoorganizující se mapa a modře jsou zobrazeny osy barevného prostoru. 

 

Obr. 42: Ukázka programu redukující barvy v obrázku pomocí  

samoorganizujících se map 
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7 Závěr 
Hlavním výsledkem práce je knihovna neuronových sítí pro platformu 

.NET Framework. Knihovna je složena z výpočetní a grafické části. Výpočetní část 

knihovny tvoří knihovna GNNL, která obsahuje implementaci vícevrstvého 

perceptronu a samoorganizujících se map spolu s učícími algoritmy kompetitivního 

učení a algoritmus zpětného šíření chyby. Pro usnadnění práce se třídami knihovny 

GNNL, vznikla grafická část knihovny obsažena v knihovně GNNLV. Knihovna 

GNNLV obsahuje ovládací prvky, které umožnují v grafickém prostředí pracovat se 

třídami knihovny GNNL. Ke knihovně vznikl editor neuronových sítí, který 

umožňuje vytvářet, učit a ukládat neuronové sítě. Editor usnadňuje učení 

neuronových sítí, protože s jeho pomocí lze rychle zkoušet různá nastavení a 

kombinace neuronových sítí s učícími algoritmy. Součástí knihovny je 

programátorská dokumentace knihoven a uživatelská dokumentace editoru. 

Práce se zabývá analýzou a implementací vzniklých knihoven a editoru 

neuronových sítí. Speciální pozornost je věnována k popsání teorie neuronových sítí 

potřebné k pochopení knihovny. Popis teorie je brán z pohledu laika a snaží se co 

nejvíce teorii neuronových sítí zjednodušit. Pro pochopení práce s knihovnou je 

knihovna předvedena na několika příkladech, které řeší konkrétní problémy. 

Knihovna GNNL se vyrovnává ostatním knihovnám neuronových sítí 

pro platformu .NET Framework v grafické podpoře v podobě knihovny GNNLV a 

editoru neuronových sítí. Dalším kritériem, ve kterém se knihovna GNNL vyrovná 

ostatním knihovnám, je rychlost implementovaných učících algoritmů. Nevýhodou 

knihovny je malý počet implementovaných učících algoritmů a neuronových sítí.  

Do budoucnosti by bylo vhodné pro větší konkurence schopnost rozšířit 

knihovnu o další neuronové sítě a učící algoritmy. Jako první by knihovna měla být 

rozšířena o různé varianty algoritmu zpětného šíření chyby, které mohou výrazně 

zlepšit rychlost učení vícevrstvého perceptronu. Knihovnu lze také rozšiřovat dalšími 

grafickými ovládacími prvky, které by analyzovaly neuronové sítě z různých 

pohledů. Pro rozšíření knihovny může být problém jazyková bariéra, protože 

dokumentace a příklady jsou psány v češtině. Proto by do budoucnosti bylo vhodné 

přeložit dokumentaci a příklady knihovny do angličtiny.  
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8 Příloha 1: Uživatelská dokumentace editoru 
neuronových sítí a ovládacích prvků 
knihovny GNNLV 

Hlavním obsahem této kapitoly je uživatelská dokumentace editoru 

neuronových sítí, který vznikl jako součást této bakalářské práce. Editor 

neuronových sítí je z velké části tvořen ovládacími prvky z knihovny GNNLV, která 

obsahuje ovládací prvky pracující s objekty knihovny GNNL. Aby nevznikaly dvě 

uživatelské dokumentace se stejným popisem, tak uživatelská dokumentace 

knihovny GNNLV je součástí této dokumentace.  

První podkapitoly 8.1 až 8.3 se věnují pouze dokumentaci editoru. Zbylé 

kapitoly rozebírají nástroje editoru. Každý nástroj má v dokumentaci svoji kapitolu a 

v ní je popsáno jeho uživatelské ovládání. Každý nástroj editoru je i zároveň ovládací 

prvek z knihovny GNNLV. Proto v kapitole s popisem nástroje je vždy rozšiřující 

tabulka popisující detaily práce s ovládacím prvkem. Této tabulky si všímá pouze 

čtenář uživatelské dokumentace ovládacích prvků knihovny GNNL. V tabulce jsou 

napsány všechny specifické vlastnosti a funkce ovládacího prvku. Vlastnostmi 

ovládacích prvků většinou umožňující ovládacímu prvku omezit jeho funkčnost.  

8.1 Práce s editorem neuronových sítí 

Na Obr. 43 je zobrazena obrazovka editoru neuronových sítí knihovny GNNL. 

Na obrázku je vidět, že editor se skládá z následujících částí: 

 Menu (v obrázku číslo 1) – Podrobný popis struktury a funkcionality menu je 

v kapitole 8.2. 

 Panel Project explorer (v obrázku číslo 2) – slouží ke správě projektu. 

Po dvojkliku na název instance v panelu se otevře nástroj umožňující 

pracovat s instancí. Blíže je panel popsán v kapitole 8.3.1. 

 Panel Properties (v obrázku číslo 3) – umožňuje nastavit instancím projektu 

základní vlastnosti. Blíže je panel popsán v kapitole 8.3.2. 

 Panel Training tool (v obrázku číslo 4) – slouží k trénování neuronových sítí 

v projektu. Blíže je panel popsán v kapitole 8.3.2. 

 Pracovní plocha (v obrázku číslo 5) – v prostoru na pravé straně editoru se 

otevírají panely s nástroji, které umožňují upravovat instance projektu. 
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Obr. 43: Ukázka okna editoru neuronových sítí knihovny GNNL 
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8.2 Práce v menu  
Jako v každé aplikaci menu editoru slouží k přehlednému seskupení funkcí 

editoru na jedno místo. Struktura menu je zobrazena na Obr. 44. Popis všech tlačítek 

menu je probrán v seznamu následujícím za obrázkem. Podrobné vysvětlení 

složitějších dialogů dostupných z menu je probráno v podkapitolách. 

 

Obr. 44: Struktura menu editoru neuronových sítí 
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File New project  

Open Project  

Save Project  

Save Project As 

Add  

Network  

Training Algorithm  

Training Data  Import GNNL object  

Exit  

Data Export CSV  

Import CSV  
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BasicTrainingData  

Convert to 
AdvancedTrainingData  
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View Toolbars 

Project explorer 

Properties 

Training tool Help 
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 File → New project  

 Vytvoří nový projekt.  

 File → Open project  
 Otevře projekt ze souboru. Nejprve je zobrazen dialog s dotazem, zda 

uživatel opravdu chce zahodit nynější projekt a otevřít jiný projekt. 

Po kladné odpovědi je zobrazen dialog s výběrem souboru, kde je 

projekt uložený. Po vybrání souboru projektu je projekt otevřen. 

 File → Save project 

 Uloží projekt do souboru projektu. Jestliže projekt nebyl ještě uložený 

je otevřen dialog s možností výběru cesty, kam má být projekt uložen. 

 File → Save project As  

 Uloží projekt. Vždy je zobrazen dialog s možností výběru cesty, kam 

má být projekt uložen. 

 File → Add → Network 

 Otevře dialog, který umožňuje přidat instanci neuronové sítě 

do projektu. Dialog je popsán v kapitole 8.2.1. 

 File → Add → Training algorithm  

 Otevře dialog, který umožňuje přidat instanci učícího algoritmu 

do projektu. Dialog je popsán v kapitole 8.2.2 

 File → Add → Training data  

 Otevře dialog, který umožňuje přidat instanci trénovacích dat 

do projektu. Dialog je popsán v kapitole 8.2.3. 

 File → Import GNNL object  

 Otevře dialog, který umožňuje importovat objekt knihovny GNNL 

do projektu. Dialog je popsán v kapitole 8.2.3. 

 File → Exit  

 Zavře editor.  

 Data → Export CSV 

 Otevře dialog, který umožňuje exportovat trénovací data do CSV 

souboru. Dialog je popsán v kapitole 8.2.5 

 Data → Import CSV 

 Otevře dialog, který umožňuje vytvořit trénovací data z CSV souboru. 

Dialog je popsán v kapitole 8.2.4. 

 Data → Convert to BasicTrainingData 

 Otevře dialog, který umožňuje překonvertovat libovolný typ 

trénovacích dat na trénovací data typu BasicTrainingData. Dialog je 

popsán v kapitole 8.2.7. 

 Data → Convert to AdvancedTrainingData 

 Otevře dialog, který umožňuje překonvertovat trénovacích dat typu  

BasicTrainingData  na trénovací data typu AdvancedTrainingData. 

Dialog je popsán v kapitole 8.2.8. 

 Data → Merge data 

 Otevře dialog, který umožňuje spojit dvě instance trénovacích dat 

do jedné. Dialog je popsán v kapitole 8.2.9. 

 View → Toolbars 

 Pomocí položek této nabídky je možné určit, které panely se budou 

zobrazovat v okně editoru. Bližší popis je v kapitole 8.3. 

 Help  

 Zobrazí tuto kapitolu ve formátu PDF. 
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8.2.1 Dialog pro přidání neuronové sítě  

Dialog se spustí pomocí File → Add → Network. Na Obr. 45 je zobrazen 

dialog pro přidání instance neuronové sítě do projektu. Následující seznam popisuje 

prvky dialogu a jejich funkcionalitu. 

 Položka Name – určuje název přidávané instance neuronové sítě 

v projektu. Takto bude zobrazována v panelu Project expolorer 

(kapitola 8.3.1). 

 Položka Type – určuje typ přidávané instance, na výběr jsou typy 

Multilayer perceptron (vícevrstvý perceptron) a Self organizing map 

(samoorganizující se mapa).  

 Tlačítko Cancel – zavře dialog bez přidání nové instance neuronové 

sítě. 

 Tlačítko Add Network – přidá novou instanci neuronové sítě 

do projektu a zavře dialog. 

 

Obr. 45: Dialog pro přidání neuronové sítě 

8.2.2 Dialog pro přidání učícího algoritmu  

Dialog se spustí pomocí File → Add → Training algorithm. Na Obr. 46 je 

zobrazen dialog pro přidání instance učícího algoritmu do projektu. Následující 

seznam popisuje prvky dialogu a jejich funkcionalitu. 

 Položka Name – určuje název přidávané instance učícího algoritmu 

v projektu. Takto bude zobrazována v panelu Project expolorer 

(kapitola 8.3.1). 

 Položka Type – určuje typ přidávané instance, na výběr jsou typy 

Backpropagation  (algoritmus zpětného šíření chyby) a Competitive 

learning (algoritmus kompetitivního učení). 

 Tlačítko Cancel – zavře dialog bez přidání nové instance učícího 

algoritmu. 

 Tlačítko Add algorithm – přidá novou instanci učícího algoritmu 

do projektu a zavře dialog. 

 

Obr. 46: Dialog pro přidání učícího algoritmu 
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8.2.3 Dialog pro přidání trénovacích dat 

Dialog se spustí pomocí File → Add → Training data. Na Obr. 47 je zobrazen 

dialog pro přidání instance trénovacích dat do projektu. Následující seznam popisuje 

prvky dialogu a jejich funkcionalitu. 

 Položka Name – určuje název přidávané instance trénovacích dat 

v projektu. Takto bude zobrazována v panelu Project expolorer 

(kapitola 8.3.1). 

 Položka Type – určuje typ přidávané instance, na výběr jsou typy Basic 

(odpovídá BasicTrainingData) a Advanced (odpovídá 

AdvancedTrainingData). 

 Položka IsSupervised – určuje, jestli bude přidaná instance trénovacích 

dat určena pro učení s učitelem (hodnota True) nebo bez učitele 

(hodnota False). 

 Položka Input length – určuje počet vstupů trénovacích dat. 

 Položka Output length – určuje počet výstupů trénovacích dat. 

Zobrazuje se pouze u trénovacích dat určených pro učení s učitelem. 

 Tlačítko Cancel – zavře dialog bez přidání nové instance trénovacích 

dat. 

 Tlačítko Add training data – přidá novou instanci trénovacích dat 

do projektu a zavře dialog. 

 

Obr. 47: Dialog pro přidání trénovacích dat 

8.2.4 Dialog pro nahrání objektu ze souboru 

Na Obr. 48 je ukázána první fáze dialogu pro přidání objektu knihovny GNNL 

do projektu. Dialog se spouští pomocí File → Import GNNL object. Tlačítko Cancel 

zavře dialog bez importování objektu. Tlačítko Load from file otevře dialog, s jehož 

pomocí se vybere soubor, který obsahuje serializovaný objekt knihovny GNNL.  

 

Obr. 48: Dialog pro importování objektu GNNL v první fázi 
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Jestliže v souboru nebyl serializovaný objekt knihovny GNNL, pak je uživatel 

upozorněn na špatný formát souboru. V případě, že je v souboru serializovaný objekt 

knihovny GNNL, zobrazí se druhá fáze dialogu, která je zobrazena na Obr. 49. 

V sekci Importing object se zobrazí objekty, které jsou v souboru uloženy. Knihovna 

GNNL podporuje ukládat objekt i spolu k němu přiřazenými objekty. Na Obr. 50 

jsou ukázány všechny kombinace, které se mohou v souboru vyskytnout. V sekci 

Importing object se objeví všechny přiřazené objekty a je uživateli nabídnuto, zda je 

chce importovat do projektu. Které objekty importovat, se určí pomocí položek 

Import training algorithm a Import training data. Položky Project name určují 

názvy, které budou použity v projektu u importovaných objektů. Tlačítko Import 

přidá vybrané objekty do projektu. 

 

Obr. 49: Dialog pro importování objektu GNNL v druhé fázi 

 

 

Obr. 50: Možné kombinace přiřazených objektů 
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8.2.5 Dialog pro exportování dat do CSV 

Dialog se spustí pomocí Data → Export CSV. Na Obr. 51 je zobrazen dialog, 

který umožňuje exportovat trénovací data do CSV souboru. Následující seznam 

popisuje prvky dialogu a jejich funkcionalitu. 

 Položka Exporting data – určuje instanci trénovacích dat, která bude 

exportována. 

 Tlačítko Cancel – zavře dialog. 

 Tlačítko Save to file – stisknutí tlačítka se otevře dialog s výběrem cesty 

k souboru, do kterého mají být trénovací data exportována. Po výběru 

cesty jsou do daného souboru exportována vybraná trénovací data 

(položka Exporting Data) ve formátu CSV. 

  

Obr. 51: Dialog pro exportování dat do CSV 

8.2.6 Dialog pro nahrání dat z CSV 

Dialog se spustí pomocí Data → Import CSV. Na Obr. 52 je zobrazen dialog, 

který umožňuje nahrát trénovací data z CSV souboru. Následující seznam popisuje 

prvky dialogu a jejich funkcionalitu. 

 Položka Training data name – určuje název nahrávaných trénovacích 

dat v projektu. 

 Tlačítko Cancel – zavře dialog. 

 Tlačítko Load from file – stisknutí tlačítka se otevře dialog s výběrem 

cesty k souboru, ze kterého mají být trénovací data nahrána. Po výběru 

cesty jsou trénovací data nahrána do projektu. V případě špatného 

formátu dat je uživatel upozorněn.  

 

Obr. 52: Dialog pro nahrání dat z CSV 
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8.2.7 Dialog pro konvertování trénovacích dat na typ 
BasicTrainingData 

Dialog se spustí pomocí Data → Convert to BasicTrainingData. Na Obr. 53 je 

zobrazen dialog, který umožňuje konvertovat data na typ BasicTrainingData. Touto 

konverzí se rozumí vytvořit nová trénovací data typu BasicTrainingData a do nich 

přidat všechny vzory konvertovaných trénovacích dat pouze v číselné formě. 

Následující seznam popisuje prvky dialogu a jejich funkcionalitu.  

 Položka Source data – určuje instanci trénovacích dat, která bude 

konvertována. 

 Položka Source data type – vypisuje typ vybraných trénovacích dat 

v položce Source data. 

 Položka Converted data name – určuje jméno v projektu, které bude 

použito pro nově vytvořená překonvertovaná trénovací data. 

 Položka Conversion type – určuje, co se má stát po konverzi 

s trénovacími daty vybranými v položce Source data. V případě použití 

možnosti KeepSource se trénovací data zachovají. Při použití možnosti 

Delete source se trénovací data po konverzi smažou. 

 Tlačítko Cancel – zavře dialog. 

 Tlačítko Convert – po stisknutí se překonvertují trénovací data vybraná 

v položce Source data. Překonvertovaná data se přidají do projektu 

pod názvem v položce Converted data name. V případě, že položka 

Conversion type je nastavena na možnost Delete source, jsou původní 

trénovací data smazána. 

 

Obr. 53: Dialog pro konvertování trénovacích dat na typ BasicTrainingData 
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8.2.8 Dialog pro konvertování trénovacích dat na typ 
AdvancedTrainingData 

Dialog se spustí pomocí Data → Convert to AdvancedTrainingData. Na Obr. 

54 je zobrazen dialog, který umožňuje konvertovat data na typ AdvancedTrainingData. 

Touto konverzí se rozumí vytvořit nová trénovací data typu AdvancedTrainingData a 

do nich přidat všechny vzory konvertovaných trénovacích dat pouze v číselné formě. 

Následující seznam popisuje prvky dialogu a jejich funkcionalitu. 

 Položka Source data – určuje instanci trénovacích dat, která bude 

konvertována. 

 Položka Source data type – vypisuje typ vybraných trénovacích dat 

v položce Source data. 

 Položka Converted data name – určuje jméno v projektu, které bude 

použito pro nově vytvořená překonvertovaná trénovací data. 

 Položka Conversion type – určuje, co se má stát po konverzi 

s trénovacími daty vybranými v položce Source data. V případě použití 

možnosti KeepSource se trénovací data zachovají. Při použití možnosti 

Delete source se trénovací data po konverzi smažou. 

 Tlačítko Cancel – zavře dialog. 

 Tlačítko Convert – po stisknutí se překonvertují trénovací data vybraná 

v položce Source data. Překonvertovaná data se přidají do projektu 

pod názvem v položce Converted data name. V případě, že položka 

Conversion type je nastavena na možnost Delete source, jsou původní 

trénovací data smazána. 

 

Obr. 54: Dialog pro konvertování trénovacích dat na typ AdvancedTrainingData 
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8.2.9 Dialog pro spojování dat 

Dialog se spustí pomocí Data →Merge data. Na Obr. 55 je zobrazen dialog, 

který spojí dvě instance trénovacích dat do jedné instance. Spojit lze pouze instance 

trénovacích dat stejného typu, stejného zaměření (učení s učitelem nebo bez) a musí 

mít stejný počet vstupů popřípadě ideálních výstupů. Následující seznam popisuje 

prvky dialogu a jejich funkcionalitu. 

 Položka First source – určuje první instanci trénovacích dat, která bude 

spojena. 

 Položka Second source – určuje druhou instanci trénovacích dat, která 

bude spojena. 

 Položka Merged data name – určuje název v projektu nové vzniklé 

instanci trénovacích dat. 

 Položka Merge type – určuje, co se má stát po spojení dat s trénovacími 

daty vybranými v položkách First source a Second source. V případě 

použití možnosti KeepSources se trénovací data zachovají. Při použití 

možnosti Delete sources se trénovací data po spojení smažou. 

 Tlačítko Merge – po stisknutí se spojí trénovací data vybraná 

v položkách First source a Second source. Vzniklá data spojením se 

přidají do projektu pod názvem v položce Merged data name. 

V případě, že položka Merge type je nastavena na možnost Delete 

sources, jsou původní trénovací data smazána. 

 

Obr. 55: Dialog pro spojování dat 
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8.3 Panely 

V kapitole 8.1 již bylo probráno, že v editoru jsou následující privilegované 

panely Project explorer, Properties a Training tool. Oproti jiným lze těmto panelům 

nastavit viditelnost v menu pomocí položek View → Toolbars. Jak je vidět na Obr. 

56, v menu jsou položky s názvy panelů. Při klinutí na položku s názvem panelu se 

změní viditelnost panelu v okně editoru. V následujících podkapitolách budou 

podrobně probrány všechny tři panely. 

 

Obr. 56: Ukázka nastavení viditelnosti některým panelům editoru 

8.3.1 Panel „Project explorer“ 

Panel Project explorer zobrazuje strukturu projektu a slouží jako „rozcestník 

nástrojů“. Panel Project explorer, který je zobrazen na Obr. 57, obsahuje seznam 

všech názvů instancí v projektu. Každá z instancí projektu je složce seznamu podle 

toho, zda se jedná o neuronovou síť nebo učící algoritmus nebo trénovací data. 

Při dvojkliku na název instance neuronové sítě se otevře panel s nástroji neuronové 

sítě. Při dvojkliku na instanci trénovacích dat nebo učícího algoritmu se otevře panel 

umožňující spravovat instanci.  

 

Obr. 57: Ukázka panelu „Project explorer“ 
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8.3.2 Panel „Properties“ 

Panel Properties slouží k nastavení základních vlastností u instancí v projektu. 

Panel je úzce propojen s panelem Project explorer, v panelu Properties se nastavují 

vlastnosti té instance projektu, která je označena v panelu Project explorer. Panel se 

liší pro různé typy instancí, jak je vidět na Obr. 58 - Obr. 60. Nejprve budou 

v následujícím seznamu probrány společné prvky panelů a poté specifické prvky pro 

každý typ.  

 Společné 

 Ikona šipky nahoru – posune název vybrané instance v seznamu 

v panelu Project explorer  o jednu položku výše. Slouží pouze 

k uspořádání pořadí instancí v seznamu, nemá jiný význam. 

 Ikona šipky dolů – posune název vybrané instance v seznamu 

v panelu Project explorer  o jednu položku níže. Slouží pouze 

k uspořádání pořadí instancí v seznamu, nemá jiný význam. 

 Ikona křížku – vymaže vybranou instanci z projektu. 

 Položka Type – vypisuje o vybrané instanci, jaký je její typ v .NET 

Framework. 

 Položka Name – určuje název vybrané instance v projektu. 

 Pouze neuronová síť 

 Položka IsComplete – vypisuje, zda je struktura neuronové sítě 

kompletní (hodnota True) nebo nekompletní (hodnota False). 

Nekompletní je například vícevrstvý perceptron neobsahující žádné 

vrstvy. Pouze na kompletní neuronové síti mohou být prováděny 

výpočty (včetně učení).  

 Položka Training algorithm – umožňuje přiřadit neuronové síti 

instanci učícího algoritmu. 

 

Obr. 58: Ukázka panelu „Properties“ pro neuronovou síť 
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 Pouze učící algortimus 

 Položka Data acess – určuje, jakým způsobem mají být při učení 

vybírány vzory z trénovacích dat. Na výběr jsou možnosti Sequence 

(postupně) a Random (náhodně).  

 Položka Network – umožňuje přiřadit učící algoritmus některé 

instanci neuronové sítě. 

 Položka Data – umožňuje přiřadit učícímu algoritmu trénovací data. 

 

Obr. 59: Ukázka panelu „Properties“ pro učící algoritmus 

 Pouze trénovací data 

 Položka IsSupervised – vypisuje, zda jsou trénovací data určena 

pro učení s učitelem (hodnota True) nebo pro učení bez učitele 

(hodnota False) 

 

Obr. 60: Ukázka panelu „Properties“ pro trénovací data 
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8.3.3 Panel „Training Tool“ 

Panel Training tool slouží k učení neuronových sítí v editoru. Panel je 

zobrazen na Obr. 61 a Obr. 62. Jak je na obrázcích vidět, první položkou je Trained 

network určující, která instance neuronové sítě bude učena. Zbylé položky se dají 

rozdělit na podmínky nutné splnit před učením a parametry učení. Do kategorie 

podmínek pro učení patří první čtyři položky následující za Trained Network. 

Na Obr. 61 je zobrazen panel v případě, kdy neuronová síť nesplňuje žádnou 

podmínku pro učení. Naopak na Obr. 62 je zobrazen panel v případě, kdy neuronová 

síť splňuje všechny podmínky pro učení. Aby bylo možné učit neuronovou síť, musí 

být všechny čtyři podmínky splněny. Popis všech položek panelu je v následujícím 

seznamu. 

 

Obr. 61: Ukázka panelu „Training tool“ při nesplněných podmínkách pro učení 

 

Obr. 62: Ukázka panelu „Training tool“ při splněných podmínkách pro učení 

 Položka Trained network – určuje, která instance neuronové sítě bude 

učena. Všechny podmínky pro učení neuronové sítě popsané dále 

v textu se vztahují k vybrané instanci v této položce. 

 Podmínky pro možnost učení 

 Položka Network IsComplete – vypisuje, zda je struktura 

neuronové sítě kompletní (hodnota True) nebo nekompletní 

(hodnota False). Aby mohla být neuronová síť učena, musí být 

hodnota rovna True. 
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 Položka Training algorithm – vypisuje, zda je k neuronové síti 

přiřazen učící algoritmus. Nabývá hodnot Available (má 

přiřazen algoritmus) a Unvailable (nemá přiřazen algoritmus). 

 Položka Training data – Vypisuje, zda má učící algoritmus 

přiřazený k neuronové síti přiřazena trénovací data. Nabývá 

hodnot Available (má přiřazena trénovací data) a Unvailable 

(nemá přiřazena trénovací data). V případě, že neuronová síť 

nemá přiřazen ani učící algoritmus, je hodnota rovna 

Unvailable. 

 Položka Training data fit to network – vypisuje, zda počty 

vstupů a výstupů neuronové sítě odpovídají počtům vstupů a 

výstupů vzorů v trénovacích datech. Jestliže si počty odpovídají, 

pak položka nabývá hodnoty True. V opačném případě nabývá 

hodnoty False. V případě, že neuronová síť nemá přiřazen učící 

algoritmus nebo trénovací data je hodnota také rovna False. 

 Parametry učení 

 Položka Training step – určuje počet iterací učícího algoritmu, 

které budou provedeny na neuronové síti. 

 Položka Error – Povolena pouze pro neuronové sítě učené 

s učitelem. Pokud je odchylka neuronové sítě od trénovacích dat 

menší než hodnota položky Error, přestane být neuronová síť 

učena. 

 Tlačítko Train – Je popsáno dále v textu.  

Po splnění všech podmínek učení, může být vybraná neuronová síť učena 

pomocí tlačítka Train. Po stisku tlačítka se objeví okno, které ukazuje průběh učení, 

viz Obr. 63. Hlavní součástí je procentuální ukazatel počtu provedených iterací 

z celkového počtu iterací. V případě učení s učitelem je v okně zobrazena i odchylka 

neuronové sítě od trénovacích dat v položce Current error. Stiskem tlačítka Cancel 

lze ukončit učení předčasně. Po dokončení učení se okno zavře. Okno se také zavře 

při učení s učitelem po dosažení požadované odchylky. V tomto případě je však 

uživatel nejprve upozorněn na dosažení požadované odchylky. 

 

 

Obr. 63: Ukázka okna ukazující vývoj učení neuronové sítě 
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8.4 Nástroje pro vícevrstvý perceptron 

Po dvojkliknutí v panelu Project explorer na instanci vícevrstvého perceptronu 

se otevře v pracovní ploše panel se seznamem nástrojů pro vícevrstvý perceptron, 

tento panel je zobrazen na Obr. 64. Po dvojkliknutí na nástroj v seznamu se otevře 

daný nástroj pro práci s vybranou instancí vícevrstvého perceptronu v panelu Project 

explorer. Všechny nástroje budou v pořadí, ve kterém jsou na obrázku, probrány 

v následujících podkapitolách.  

 

 

Obr. 64: Seznam nástrojů pro vícevrstvý perceptron 

8.4.1 Popis nástroje Mlp structure 

Nástroj Mlp structure umožňuje měnit strukturu vícevrstvému perceptronu. 

Nástroj je zobrazen na Obr. 65. Popis nástroje je shrnut v seznamu za obrázkem. 

 

Obr. 65: Ukázka nástroje Mlp structure 
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 Položka Input length – vypisuje a umožňuje nastavit počet vstupů 

vícevrstvému perceptronu. 

 Seznam vrstev – Po kliknutí na vrstvu v seznamu vrstev se v seznamu 

neuronů zobrazí neurony dané vrstvy.  

 Tlačítko Add layer – přidá vrstvu vícevrstvému perceptronu. Po kliknutí 

na tlačítko se objeví dialog, který je na Obr. 66. Následující seznam 

rozebírá všechny prvky dialogu. 

 Položka Activation function – určuje aktivační funkci pro 

všechny neurony ve vrstvě. 

 Položka Has treshold – určuje, zda budou neurony ve vrstvě 

podporovat práci s prahem. V případě hodnoty True  neurony 

podporují práci s prahem. 

 Položka Neuron count – určuje počet neuronů vrstvy. 

 Položka Layer position – určuje index vkládané vrstvy. 

 Tlačítko Cancel – zavře dialog bez přidání vrstvy. 

 Tlačítko Add layer – vloží novou vrstvu specifikovanou 

položkami dialogu do vícevrstvého perceptronu. 

 Tlačítko Delete layer – vymaže vrstvu, která je označena v seznamu 

vrstev. 

 Položka Has treshold – umožňuje měnit, zda mají neurony označené 

vrstvy v seznamu vrstev podporovat práci s prahem. V případě hodnoty 

True  neurony podporují práci s prahem. 

 Seznam neuronů – po kliknutí na neuron v seznamu neuronů se 

v seznamu vah zobrazí váhy označeného neuronu. Položkám Activation 

function a Trehold  se nastaví hodnoty neuronu. 

 Seznam vah – vypisuje a umožňuje měnit váhy označenému neuronu 

v seznamu neuronů.  

 Tlačítko Add neuron – přidá jeden neuron do označené vrstvy 

v seznamu vrstev. Tento neuron má nulové váhy a práh, jeho aktivační 

funkcí je sigmoida. 

 Tlačítko Delete neuron – vymaže označený neuron v seznamu neuronů.  

 Položka Activation function – umožňuje nastavit aktivační funkci 

označenému neuronu v seznamu neuronů. 

 Položka Treshold – umožňuje nastavit práh označenému neuronu 

v seznamu neuronů. 

 

 

Obr. 66: Ukázka dialogu pro přidání vrstvy vícevrstvému perceptronu 
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Popis ovládacího prvku pro programátora C# 

 Název: MlpChanger 

 Vlastnosti 

 Network – slouží k nastavení vícevrstvého perceptronu, který bude 

nástroj používat. 

 CanUserEditStructure – v případě nastavení hodnoty False nelze 

v ovládacím prvku měnit strukturu vícevrstvého perceptronu. 

Po nastavení omezení může uživatel pouze listovat v seznamu vrstev, 

seznamu neuronů, zobrazovat a popřípadě měnit váhy neuronu. 

 CanUserEditWeights – určuje, zda může uživatel měnit váhy. V případě 

použití hodnoty False, uživatel přestane mít možnost měnit váhy 

v tabulce s váhami. 

8.4.2 Popis nástroje Mlp 2D structure 

Nástroj Mlp 2D structure slouží ke grafickému znázornění vícevrstvého 

perceptronu. Kromě grafického zobrazení je možné vícevrstvému perceptronu měnit 

nastavení vah a neuronů. Zobrazit velký vícevrstvý perceptron je výpočetně náročné 

a výsledný obrázek je nepřehledný, proto nástroj umožňuje zobrazit pouze ty 

vícevrstvé perceptrony, které mají méně než 3000 synapsí. Nástroj je zobrazen 

na  Obr. 67. Na obrázku je vidět, že v nástroji je graficky znázorněn vícevrstvý 

perceptron. V grafickém znázornění vícevrstvého perceptronu platí, že červené body 

jsou vstupy, modré body jsou neurony a černé čáry jsou váhy. Vícevrstvý perceptron 

lze přibližovat a oddalovat pomocí kolečka myši a posouvat pomocí levého tlačítka 

myši. Součástí nástroje je konzola umístěná v dolní liště nástroje. Po umístění 

kurzoru myši na neuron se okraj neuronu obarví červeně a v konzoli se vypíší hlavní 

údaje o neuronu. Tento stav konzole je také v Obr. 67. Po umístění kurzoru myši 

na synapsi se čára synapse obarví oranžově a do konzole se vypíše hodnota váhy 

synapse. 
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Obr. 67: Ukázka nástroje Mlp 2D structure 

Po kliknutí na neuron v nástroji se otevře dialog, který umožňuje měnit 

aktivační funkci a práh neuronu. Dialog je zobrazen na Obr. 68. Položka Activation 

function umožňuje nastavit novou aktivační funkci neuronu a položka Treshold 

umožňuje nastavit novou hodnotu prahu. Tlačítkem Cancel se dialog zavře 

bez změny parametru a tlačítkem Accept se nastaví nové hodnoty parametrů. 

 

Obr. 68: Ukázka dialogu pro změnu parametrů neuronu 

Po kliknutí na synapsi v nástroji se otevře dialog, který umožňuje měnit váhu 

dané synapse. Dialog je zobrazen na Obr. 69. Jak je vidět na obrázku, dialog je velmi 

jednoduchý a nevyžaduje další komentář. 

 

Obr. 69: Ukázka dialogu pro změnu váhy synapse 
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Popis ovládacího prvku pro programátora C# 

 Název třídy: Mlp2DStructure 

 Vlastnosti 

 Network – slouží k nastavení vícevrstvého perceptronu, který bude 

nástroj používat. 

 CanUserEditStructure – omezuje možnost nastavovat váhy a 

parametry neuronu. V případě hodnoty False se po kliknutí na váhu 

nebo neuron neotevře žádný dialog.  

8.4.3 Popis nástroje Reset weights 

Nástroj Reset weights slouží k nastavení náhodných vah a prahů vícevrstvému 

perceptronu. Nástroj je zobrazen na Obr. 70. Jak je vidět na obrázku, nástroj 

obsahuje následující dvě sekce:  

 Sekce Reset all weights – tato sekce umožňuje nastavit náhodné váhy 

všem neuronům vícevrstvého perceptronu. 

 Sekce Reset layer weigths – tato sekce umožňuje nastavit váhy pouze 

neuronům z vrstvy, která je vybrána v seznamu vrstev. 

V každé sekci je nejprve potřeba nastavit v položce Weight minimum dolní mez vah a 

v položce Weight maximum horní mez vah. Po stisku tlačítka Reset weights se 

odpovídajícím způsobem nastaví náhodné váhy v rozmezí určeném položkami 

Weight minimum a Weight maximum.  

 

Obr. 70: Ukázka nástroje Reset weights 

Popis ovládacího prvku pro programátora C# 

 Název: MlpWeightReset 

 Vlastnosti 

 Network – slouží k nastavení vícevrstvého perceptronu, který bude 

nástroj používat. 

 CanUserResetAllWeights – v případě nastavení hodnoty False zmizí 

z ovládacího prvku sekce Reset all weights. 

 CanUserResetLayerWeights – v případě nastavení hodnoty False zmizí 

z ovládacího prvku sekce Reset layer weights. 
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8.4.4 Popis nástroje Compute result 

Nástroj Compute result umožňuje spočítat výstupy vícevrstvého perceptronu na 

základě zadaných vstupů. Pro číselné vstupy je nástroj zobrazen na Obr. 71.  

 

Obr. 71: Ukázka nástroje Compute result pro číselný vstup 

Nástroj podporuje i nečíselné vstupy jako například obrázky, musí se mu ale popsat, 

jaký typ vstupů má použít. K definici vstupů se používají trénovací data. Jestliže má 

vícevrstvý perceptron přiřazen učící algoritmus a ten má přiřazena trénovací data, tak 

se vstupy definují podle trénovacích dat. Jinak je použito tolik číselných vstupů, 

kolik jich má vícevrstvý perceptron. Definice pomocí trénovacích dat znamená, že se 

vstupy zadávají stejně, jako se zadávají vstupy v nástroji měnící trénovací data. 

Při použití AdvancedTrainingData pak lze jako vstup zadávat i složitější data 

například obrázky, jak je vidět na Obr. 72. Popis nástroje je shrnut v následujícím 

seznamu. 

 

Obr. 72: Ukázka nástroje Compute result pro nečíselný vstup 

 Sekce Inputs 

 Tabulka vstup – umožňuje upravit zadání vstupů. Dvojitým 

poklepáním na vstup lze změnit hodnotu vstupu. 

 Sekce Result 

 Tabulka výstupů – zobrazuje výstup vícevrstvého perceptronu.  

 Tlačítko Compute – zadá vícevrstvému perceptronu jako vstup 

tabulku z sekce Inputs a výsledek vypíše do tabulky v sekci 

Result. 
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Popis ovládacího prvku pro programátora C# 

 Název: MlpComputer 

 Vlastnosti 

 Network – slouží k nastavení vícevrstvého perceptronu, který bude 

nástroj používat. 

8.4.5 Popis nástroje Error analysis 

Nástroj Error analysis zobrazuje odchylku vícevrstvého perceptronu 

od trénovacích dat. Po kliknutí na nástroj v editoru je uživatel nejprve vyzván 

k výběru instance trénovacích dat, ke které se odchylka bude měřit. Po vybrání 

instance trénovacích dat se objeví samotný nástroj, který je zobrazen na obrázku Obr. 

73. Nástroj se liší v závislosti na typu trénovacích dat. V případě trénovacích dat 

typu AdvancedTrainingData je přidána možnost zobrazit složitější strukturu 

trénovacích dat, jak je zobrazeno na Obr. 74. Popis nástroje je shrnut v následujícím 

seznamu 

 

Obr. 73 Ukázka nástroje Error analysis pro BasicTrainingData 
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Obr. 74: Ukázka nástroje Error analysis pro AdvancedTrainingData 

 Sekce Informations  

 Položka Input count – zobrazuje počet vstupů vícevrstvého 

perceptronu a trénovacích dat. 

 Položka Output count – zobrazuje počet výstupů vícevrstvého 

perceptronu a trénovacích dat. 

 Položka Training data error – zobrazuje celkovou odchylku 

vícevrstvého perceptronu od trénovacích dat. Je rovna součtu 

všech hodnot ve sloupci Error v tabulce nástroje. 

 Sekce Settings 

 Položka Show network outputs – určuje, zda se mají zobrazovat 

sloupce s prefixem Output#. 

 Položka Show data outputs – určuje, zda se mají zobrazovat 

sloupce s prefixem Ideal#. 

 Položka Show error – určuje, zda se má zobrazovat sloupec 

Error. 

 Položka Show data inputs – určuje, zda se mají zobrazovat 

sloupce s prefixem Input#. 

 Položka Show inputs view – určuje, zda se mají zobrazovat 

náhledy na trénovací data typu AdvancedTrainingData. V případě 

jiného typu trénovacích dat se nezobrazuje. 
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 Tabulka s odchylkami – každý řádek tabulky odpovídá jednomu vzoru 

trénovacích dat. Význam sloupců tabulky popisuje následující seznam. 

 Sloupec bez nadpisu obsahuje náhled na trénovací data typu 

AdvancedTrainingData. V případě jiného typu trénovacích dat se 

nezobrazuje.  

 Sloupce s prefixem Input# obsahují vstupy vzorů. 

 Sloupce s prefixem Ideal# obsahují ideální výstupy vzorů. 

 Sloupce s prefixem Output# obsahují výstupy vícevrstvého 

perceptronu při zadání vstupů vzoru.  

 Sloupec Error obsahuje odchylku vzoru. Je-li n počet výstupů 

vícevrstvého perceptronu, pak se sloupec Error pro jeden vzor 

spočte: 

∑                   
 

   

 

Popis ovládacího prvku pro programátora C# 

 Název: MlpErrorAnalysis 

 Vlastnosti 

 Network – slouží k nastavení vícevrstvého perceptronu, který bude 

nástroj používat. 

 TrainingData – slouží k nastavení trénovacích dat, která bude nástroj 

používat. 

 ShowInformations – určuje, zda se bude zobrazovat sekce 

Informations. 

 CanUserChangeShowNetworkOutputs – určuje, zda je možné přepínat 

položku Show network outputs. 

 CanUserChangeShowDataOutputs – určuje, zda je možné přepínat 

položku Show data outputs. 

 CanUserChangeShowError – určuje, zda je možné přepínat položku 

Show error. 

 CanUserChangeShowDataInputs – určuje, zda je možné přepínat položku 

Show data inputs. 

 CanUserChangeShowInputView – určuje, zda je možné přepínat položku 

Show inputs view. 

 ShowNetworkOutputs – určuje, zda se mají zobrazovat sloupce 

s prefixem Output#. 

 ShowDataOutputs – určuje, zda se mají zobrazovat sloupce s prefixem 

Ideal#. 

 ShowError – určuje, zda se má zobrazovat sloupec Error. 

 ShowDataInputs – určuje, zda se mají zobrazovat sloupce s prefixem 

Input#. 

 ShowDataInputView – určuje, zda se mají zobrazovat náhledy 

na trénovací data typu AdvancedTrainingData. V případě jiného typu 

trénovacích dat se nezobrazuje. 
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8.5 Nástroje pro samoorganizující se mapy 

Po dvojkliknutí v panelu Project explorer na instanci samoorganizující se 

mapy se otevře v pracovní ploše panel se seznamem nástrojů pro samoorganizující se 

mapu, tento panel je zobrazen na Obr. 64. Po dvojkliknutí na nástroj v seznamu se 

otevře daný nástroj pro práci s vybranou instancí samoorganizující se mapy v panelu 

Project explorer. Všechny nástroje budou v pořadí, ve kterém jsou na obrázku, 

probrány v následujících podkapitolách. 

 

Obr. 75: Seznam nástrojů pro samoorganizující se mapy 

8.5.1 Popis nástroje Som structure  

Nástroj Som structure umožňuje měnit strukturu samoorganizující se mapy. 

Nástroj je zobrazen na Obr. 76. Popis nástroje je shrnut v následujícím seznamu. 

 

Obr. 76: Ukázka nástroje Som structure 

 Položka Input length – určuje počet vstupů samoorganizující se mapy a 

tedy i dimenzi vstupního prostoru. 

 Položka Input space metric – určuje metriku vstupního prostoru. 

Na výběr jsou možnosti Null (prázdná), Euclidean (euklidovská) a 

Manhattan (manhattanská). Nastavením prázdné metriky se stane 

struktura samoorganizující se mapy nekompletní. 

 Sekce Topology – umožňuje nastavit uspořádání topologie 

samoorganizující se mapy. Neměnnou částí této sekce jsou položky 

Topology a Status. Proměnnou částí sekce jsou zbylé položky, jak je 

vidět na Obr. 77, který ukazuje všechna možná zobrazení sekce. 

Následující seznam popisuje položky sekce: 

 Položka Topology – obsahuje seznam všech typů upořádání 

topologie. Defaultně je nastavena na typ, který je nastaven 

samoorganizující se mapě. Změnou položky se přenastaví 
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proměnná část sekce na parametry dané topologie. Pro změnu 

topologie je potřeba nejprve nastavit parametry nové topologie a 

stisknout tlačítko Set topology.  

 Položka Status – vypisuje, zda typ uspořádání topologie 

samoorganizující se mapy odpovídá vybranému typu v položce 

Topology. V případě stejných typů vypisuje Active a v případě 

odlišných typů vypisuje Unactive. 

 Tlačítko Set topology – nastaví nově nastavené uspořádání 

topologie samoorganizující se mapě. 

 Typy uspořádání topologie: 

 Null (prázdné) – je k dispozici pro případ, že by 

importovaná samoorganizující mapa neměla nastaven 

typ upořádání topologie. Nelze nastavit v nástroji. 

 Grid (mřížové) 

 String (řetízkové) 

 Cuboid (krychlové)  

 

Obr. 77: Ukázka všech možností zobrazení sekce Topology 

Popis ovládacího prvku pro programátora C# 

 Název: SomChanger 

 Vlastnosti 

 Network – slouží k nastavení samoorganizující se mapy, kterou bude 

nástroj používat. 

 CanUserEditInputSpaceMetric – v případě hodnoty False se znemožní 

měnit položku Input space metric. 

 CanUserEditInputLength - v případě hodnoty False se znemožní měnit 

položku Input length. 

 CanUserEditTopology – v případě hodnoty False se znemožní změnit 

typ uspořádání topologie. 

  



 100 

8.5.2 Popis nástroje Reset weights 

Nástroj Reset weights slouží k nastavení náhodných vah neuronům 

samoorganizující se mapy. Nástroj je zobrazen na Obr. 78. Jak je vidět na obrázku, 

nástroj obsahuje následující dvě sekce:  

 Sekce Reset all weights – Tato sekce umožňuje nastavit náhodné váhy 

všem neuronům vícevrstvého perceptronu. 

 Sekce Reset neuron weigths – Tato sekce umožňuje nastavit váhy 

vybraným neuronům v seznamu neuronů. 

V každé sekci je nejprve potřeba nastavit v položce Weight minimum dolní mez vah a 

v položce Weight maximum horní mez vah. Po stisku tlačítka Reset weights se 

odpovídajícím způsobem nastaví náhodné váhy v rozmezí určeném položkami 

Weight minimum a Weight maximum. 

 

Obr. 78: Ukázka nástroje Reset weights 

Popis ovládacího prvku pro programátora C# 

 Název: SomWeightReset 

 Vlastnosti 

 Network – slouží k nastavení samoorganizující se mapy, který bude 

nástroj používat. 

 CanUserResetAllWeights – v případě nastavení hodnoty False zmizí 

z ovládacího prvku sekce Reset all weights. 

 CanUserResetNeuronWeights – v případě nastavení hodnoty False zmizí 

z ovládacího prvku sekce Reset neuron weights. 

8.5.3 Popis nástroje Change weights  

Nástroj Change weights slouží k zobrazení a nastavení vah neuronů 

samoorganizující se mapy. Nástroj je zobrazen na Obr. 79. Jedinou součástí nástroje 

je tabulka, ve které se vypisují váhy všech neuronů samoorganizující se mapy. 

Dvojklikem na hodnotu váhy libovolného neuronu je váha otevřena k editaci. 

Stiskem klávesy Enter nebo kliknutím na jiné pole je váha změněna. Stiskem klávesy 

Escape  je nová hodnota váhy zrušena a váha má stále původní hodnotu. 



 101 

 

Obr. 79: Ukázka nástroje Change weights 

Popis ovládacího prvku, pro programátora C# 

 Název: SomWeightChanger 

 Vlastnosti 

 Network – slouží k nastavení samoorganizující se mapy, který bude 

nástroj používat. 

 CanUserEditWeights – v případě hodnoty False nelze měnit hodnoty 

vah, tabulka poté slouží pouze k zobrazení vah. 

8.5.4 Popis nástroje Som 3D structure 

Nástroj Som3DStructure slouží k vizualizaci samoorganizující se mapy v 3D 

prostoru. Nástroj je zpřístupněn pouze samoorganizujicí se mapě splňující následující 

podmínky: 

 Má kompletní strukturu (Položka IsComplete v panelu Properties musí 

být true). 

 Má vstupní prostor dimenze 3. 

 Má přiřazený učící algoritmus. Přiřazený algoritmus musí také mít 

přiřazena trénovací data a tato trénovací data musí mít tři vstupy. 

Jestliže tyto podmínky nejsou splněny, objeví se místo nástroje text s výzvou 

o splnění podmínek. Po splnění podmínek je zobrazen samotný nástroj, viz Obr. 80. 

Samoorganizující se mapa je spolu s trénovacími daty zobrazena v okně 

s 3D grafikou. Prostor v okně je brán jako vstupní prostor a v prostoru je zobrazena 

struktura mapy a trénovací data. Celkový popis je v následujícím seznamu.  
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Obr. 80: Ukázka nástroje Som 3D Structure 

 Sekce Control informations – popisuje ovládání kamery v okně 

s 3D grafikou. 

 Sekce Settings 

 Položka Axis size – umožňuje nastavit tloušťku přímek 

vyznačující osy.  

 Položka Point size – umožňuje nastavit velikost čtverce 

značící vzor trénovacích dat. 

 Položka Topology line size – umožňuje nastavit tloušťku 

úseček značící topologii samoorganizující se mapy. 

 Položka Move speed – určuje rychlost pohybu v okně 

s 3D grafikosu. Čím vyšší číslo, tím rychlejší pohyb.  

 Položka Show data (percentage) – Velká trénovací data 

mohou velmi zpomalovat 3D vizualizaci, touto položkou lze 

vykreslit pouze omezené množství trénovacích dat. Hodnota 

položky určuje, kolik procent vzorů dat se přibližně vykreslí 

v 3D okně. Vykreslí se každý 100/(hodnota položky) vzor 

trénovacích dat.  

 Okno s 3D grafikou 

 Aktivuje se a aktualizuje až po kliknutí levým tlačítkem myši. 

 Ovládání  

 Klávesa W – pohyb vpřed 

 Klávesa S – pohyb vzad 
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 Klávesa A – pohyb vlevo  

 Klávesa D – pohyb vpravo 

 Klávesa R – pohyb nahoru  

 Klávesa F – pohyb dolů 

 Klávesa Q – otáčení vlevo 

 Klávesa E – otáčení vpravo 

 Stiskem levého tlačítka myši nad oknem a pohybem 

myši se lze rozhlížet po prostoru způsobem známým 

z 3D her. 

 Popis zobrazení 

 Modrá přímka – osa vstupního prostoru. 

 Zelené úsečky – struktura samoorganizující se mapy. 

 Červený bod – vzor trénovacích dat. 

Popis ovládacího prvku pro programátora C# 

 Název: Som3DStructure 

 Vlastnosti 

 Network – slouží k nastavení samoorganizující se mapy, který bude 

nástroj používat. 

 ShowControlInformations – v případě hodnoty False zmizí 

z ovládacího prvku sekce Control informations. 

 ShowSettings – v případě hodnoty False zmizí z ovládacího prvku 

sekce Settings. 

8.5.5 Popis nástroje Compute result 

Nástroj Compute result umožňuje získat vítězný neuron samoorganizující se 

mapy na základě zadaných vstupů. Pro číselné vstupy je nástroj zobrazen na Obr. 81.  

 

Obr. 81: Ukázka nástroje Compute result pro nečíselný vstup 
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Nástroj podporuje i nečíselné vstupy jako například obrázky, musí se mu ale popsat, 

jaký typ vstupů má použít. K definici vstupů se používají trénovací data. Jestliže má 

vícevrstvý perceptron přiřazen učící algoritmus a ten má přiřazena trénovací data, tak 

se vstupy definují podle trénovacích dat. Jinak je použito tolik číselných vstupů, 

kolik jich má vícevrstvý perceptron. Definice pomocí trénovacích dat znamená, že se 

vstupy zadávají stejně, jako se zadávají vstupy v nástroji měnící trénovací data. 

Při použití AdvancedTrainingData pak lze jako vstup zadávat i složitější data 

například obrázky, jak je vidět na Obr. 82. Popis nástroje je shrnut v následujícím 

seznamu. 

 

Obr. 82: Ukázka nástroje Compute result pro nečíselný vstup 

 Sekce Inputs 

 Tabulka vstup – umožňuje upravit zadání vstupů. Dvojitým 

poklepáním na vstup lze změnit hodnotu vstupu. 

 Sekce Results 

 Tabulka Winner Weights – zobrazuje váhy vítězného neuronu.  

 Položka Winner neuron – vypisuje index vítězného neuronu.  

 Tlačítko Compute – zadá samooraganizující se mapě jako vstup 

tabulku z sekce Inputs a index vítězného neuronu vypíše 

do položky Winner neuron. Zároveň odpovídajícím způsobem 

nastaví tabulky Winner Weights a Distance of neurons from 

input. 

 Sekce Distance of neurons from input – obsahuje tabulku vzdáleností 

neuronů samoorganizující se mapy od vstupu seřazenou podle 

vzdáleností. 
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Popis ovládacího prvku pro programátora C# 

 Název: SomComputer 

 Vlastnosti 

 Network – slouží k nastavení samoorganizující se mapy, který bude 

nástroj používat. 

 ShowDistanceNeuronInput – v případě hodnoty False zmizí 

z ovládacího prvku sekce Distance of neurons from input. 

8.5.6 Popis nástroje Neuron analysis 

Nástroj Neuron analysis zobrazuje vzdálenost trénovacích dat od neuronů 

samoorganizují se mapy ve vstupním prostoru. Umožňuje trénovací data třídit i podle 

vzdálenosti, takže lze snadno získat nejbližší vzory k neuronu. Takto lze zkoumat 

kategorie určená neuronem, je vidět do jaké míry vzory do kategorie dané neuronem 

patří. Po kliknutí na nástroj v editoru je uživatel nejprve vyzván k výběru instance 

trénovacích dat, ze které se budou brát vzory pro analýzu. Po vybrání instance 

trénovacích dat se objeví samotný nástroj, který je zobrazen na Obr. 83. Nástroj se 

liší v závislosti na typu trénovacích dat. V případě trénovacích dat typu 

AdvancedTrainingData je přidána možnost zobrazit složitější strukturu trénovacích 

dat, jak je zobrazeno na Obr. 84. Popis nástroje je shrnut v následujícím seznamu: 

 

Obr. 83: Ukázka nástroje Neuron analysis pro BasicTrainingData 
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Obr. 84: Ukázka nástroje Neuron analysis pro AdvancedTrainingData 

 Sekce Settings 

 Položka Neuron – určuje neuron, pro který se měří vzdálenosti 

od vzorů v hlavní tabulce. 

 Položka Results sort by distance – určuje, zda se hodnoty mají 

třídit v hlavní tabulce podle sloupce Distance. 

 Položka Show data inputs – určuje, zda se mají zobrazovat 

sloupce s prefixem Input#. 

 Položka Show distance from neuron – určuje, zda se má 

zobrazovat sloupec Distance. 

 Položka Show inputs view – určuje, zda se mají zobrazovat 

náhledy na trénovací data typu AdvancedTrainingData. V případě 

jiného typu trénovacích dat se nezobrazuje. 

 Sekce Neuron weights – vypisuje do tabulky váhy vybraného neuronu 

v položce Neuron. 

 Položka Page – slouží ke stránkování tabulky se vzdálenostmi. 

Trénovací data jsou rozdělena do stránek, každá stránka obsahuje počet 

vzorů jako je hodnota položky Items on page. Položka určuje, která 

stránka v pořadí se bude v tabulce se vzdálenostmi zobrazovat.  

 Položka Items on page – určuje počet vzorů jedné stránky. 
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 Tabulka se vzdálenostmi – každý řádek tabulky odpovídá jednomu 

vzoru trénovacích dat. Význam sloupců tabulky popisuje následující 

seznam. 

 Sloupec bez nadpisu obsahuje náhled na trénovací data typu 

AdvancedTrainingData. V případě jiného typu trénovacích dat se 

nezobrazuje. 

 Sloupce s prefixem Input# obsahují vstupy vzorů. 

 Sloupec Distance obsahuje vzdálenost daného vzoru od neuronu 

vybraného v položce Neuron. Vzdálenost je měřena pomocí 

vstupní metriky samoorganizující se mapy. 

Popis ovládacího prvku pro programátora C# 

 Název: SomNeuronAnalysis 

 Vlastnosti 

 Network – slouží k nastavení samoorganizující se mapy, který bude 

nástroj používat. 

 TrainingData – slouží k nastavení trénovacích dat, který bude nástroj 

používat. 

 ShowNeuronWeights – v případě nastavení hodnoty False zmizí 

z ovládacího prvku sekce Neuron weights. 

 CanUserChangeShowDataInputs – určuje, zda je možné přepínat položku 

Show data inputs. 

 CanUserChangeShowInputView – určuje, zda je možné přepínat položku 

Show data inputs view. 

 CanUserChangeShowDistanceDifference – určuje, zda je možné přepínat 

položku Show distance from neuron. 

 CanUserSortResults – určuje, zda je možné přepínat položku Results 

sort by distance. 

 ShowDataInputs – určuje, zda se mají zobrazovat sloupce s prefixem 

Input#. 

 ShowDataInputView – určuje, zda se mají zobrazovat náhledy 

na trénovací data typu AdvancedTrainingData. V případě jiného typu 

trénovacích dat se nezobrazuje. 

 ShowDistanceDifference – určuje, zda se má zobrazovat sloupec 

Distance. 

 SortResults – určuje, zda se hodnoty v hlavní tabulce mají třídit podle 

sloupce Distance. 

8.6 Nástroje učících algoritmů 

Po dvojkliknutí v panelu Project explorer na instanci učícího algoritmu se 

otevře v pracovní ploše nástroj, který umožňuje měnit parametry učícího algoritmu. 

V následujících podkapitolách jsou popsány tyto nástroje pro učící algoritmy typu 

BackPropagation a CompetitiveLearning. 
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8.6.1 Popis nástroje upravující algoritmus zpětného šíření chyby 

Tento nástroj slouží k nastavení parametrů algoritmu zpětného šíření chyby. 

Nástroj je velmi jednoduchý, jak vidět na Obr. 85. Položka Learning rate zobrazuje a 

umožňuje nastavit rychlost učení. Položka Momentum zobrazuje a umožňuje nastavit 

moment učení.  

 

Obr. 85: Ukázka nástroje upravující algoritmus zpětného šíření chyby 

Popis ovládacího prvku pro programátora C# 

 Název: BackPropagationChanger 

 Vlastnosti 

 TrainingAlgorithm – slouží k nastavení algoritmu zpětného šíření 

chyby, který bude nástroj používat. 

8.6.2 Popis nástroje upravující algoritmus kompetitivního učení 

Tento nástroj umožňuje měnit parametry algoritmu kompetitivního učení. 

Nástroj je zobrazen na Obr. 86. Popis nástroje je shrnut v následujícím seznamu. 

 

Obr. 86: Ukázka nástroje upravující algoritmus kompetitivního učení 

 Položka Time – umožňuje měnit počet provedených kroků v učení. 

Na základě tohoto parametru získávají učící algoritmus a sousedská 

funkce pojem o čase.  

 Sekce Learning Rate – umožňuje nastavit rychlost učení algoritmu 

kompetitivního učení. Neměnnou částí této sekce jsou položky 

Learning rate a Status. Proměnnou částí sekce jsou zbylé položky, jak 
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je vidět na Obr. 87, který ukazuje všechna možná zobrazení sekce. 

Následující seznam popisuje položky sekce 

 Položka Learning rate – obsahuje seznam všech typů rychlostí 

učení. Defaultně je nastavena na typ, který je nastaven 

algoritmu kompetitivního učení. Změnou položky se přenastaví 

proměnná část sekce na parametry daného typu rychlosti učení. 

Pro změnu rychlosti učení je potřeba nejprve nastavit parametry 

nové rychlosti učení a stisknout tlačítko Set rate.  

 Položka Status – vypisuje, zda typ rychlosti kompetitivního 

učení odpovídá vybranému typu v položce Learning rate. 

V případě stejných typů vypisuje Active a v případě odlišných 

typů vypisuje Unactive. 

 Tlačítko Set rate – nastaví nově nastavenou rychlost učení 

algoritmu kompetitivního učení. 

 Typy rychlostí učení 

 Constant (konstatní) 

 Linear (lineární) 

¨ 

Obr. 87: Ukázka všech možností zobrazení sekce Learning Rate 

 Sekce Neighborhood function – umožňuje nastavit sousedskou funkci 

algoritmu kompetitivního učení. Neměnnou částí této sekce jsou 

položky Neighborhood function a Status. Proměnnou částí sekce jsou 

zbylé položky, jak je vidět na Obr. 88, který ukazuje všechna možná 

zobrazení sekce. Následující seznam popisuje položky sekce 

 Položka Neighborhood function – obsahuje seznam všech typů 

sousedských funkcí. Defaultně je nastavena na typ, který je 

nastaven algoritmu kompetitivního učení. Změnou položky se 

přenastaví proměnná část sekce na parametry daného typu 

sousedské funkce. Pro změnu sousedské funkce je potřeba 

nejprve nastavit parametry nové sousedské funkce a stisknout 

tlačítko Set rate.  

 Položka Status – vypisuje, zda typ sousedské funkce 

kompetitivního učení odpovídá vybranému typu v položce 

Neighborhood function. V případě stejných typů vypisuje Active 

a v případě odlišných typů vypisuje Unactive. 

 Tlačítko Set function – nastaví nově nastavenou sousedskou 

funkci algoritmu kompetitivního učení. 

 Typy rychlostí učení 

 Gauss (Gaussova sousedská funkce) 

 Gauss with time (Gaussova sousedská funkce měnící 

parametr s časem). 



 110 

 

Obr. 88: Ukázka všech možností zobrazení sekce Neighborhoodfunction 

Popis ovládacího prvku pro programátora C# 

 Název: CompetitiveLearningChanger 

 Vlastnosti 

 TrainingAlgorithm – slouží k nastavení algoritmu kompetitivního 

učení, který bude nástroj používat 

 CanUserEditTime – v případě hodnoty False nelze v nástroji měnit 

položku Time. 

 CanUserEditLearningRate – v případě hodnoty False nelze v nástroji 

měnit rychlost učení, protože se zneaktivní tlačítko Set rate. 

 CanUserEditNeighborhoodFunction – v případě hodnoty False nelze 

v nástroji měnit sousedskou funkci, protože se zneaktivní tlačítko Set 

function. 

8.7 Nástroje trénovacích dat 

Po dvojkliknutí v panelu Project explorer na instanci trénovacích dat se otevře 

v pracovní ploše nástroj, který umožňuje upravovat trénovací data. V následujících 

podkapitolách jsou popsány tyto nástroje pro trénovací data typu BasicTrainingData 

a AdvancedTrainingData. 
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8.7.1 Popis nástroje upravující trénovací data typu BasicTrainingData 

Tento nástroj umožňuje upravovat trénovací dat typu BasicTrainingData. 

Nástroj je zobrazen na Obr. 89. Popis nástroje je shrnut v následujícím seznamu: 

 

Obr. 89: Ukázka nástroje upravující trénovací data typu BasicTrainingData 

 Sekce Informations 

 Položka Sample count – vypisuje počet vzorů v trénovacích 

datech. 

 Položka IsSupervised – vypisuje, zda se jedná o trénovací data 

určená pro učení s učitelem nebo bez učitele. Jestliže jsou data 

určená pro učení s učitelem, tak nabývá hodnoty True  

v opačném případě hodnoty False. 

 Položka Input count – vypisuje počet vstupů trénovacích dat. 

 Položka Output count – vypisuje počet výstupů trénovacích 

dat. 

 Sekce Operations – slouží k definici sloupců trénovacích dat. 

 Položka Page – slouží ke stránkování tabulky se vzdálenostmi. 

Trénovací data jsou rozdělena do stránek, každá stránka obsahuje 

počet vzorů jako je hodnota položky Items on page. Položka určuje, 

která stránka v pořadí se bude v tabulce se vzdálenostmi zobrazovat. 

 Položka Items on page – určuje počet vzorů jedné stránky. 

 Tabulka s trénovacími daty – každý řádek tabulky odpovídá jednomu 

vzoru trénovacích dat. Dvojklikem na libovolné pole tabulky je možné 
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měnit hodnotu tabulky. Význam sloupců tabulky popisuje následující 

seznam: 

 Sloupce s prefixem Input# jsou vstupy vzorů. 

 Sloupce s prefixem Output# jsou ideální výstupy vzorů 

Popis ovládacího prvku, pro programátora C# 

 Název: BasicTrainingDataChanger 

 Vlastnosti 

 TrainingData – slouží k nastavení trénovacích dat typu 

BasicTrainingData, která bude nástroj používat. 

 ShowInformations – v případě hodnoty False, zmizí sekce 

Informations. 

 CanUserAddRow – v případě hodnoty False je uživateli znemožněno 

přidávat další řádky (vzory) do tabulky trénovacích dat. 

 CanUserDeleteRow – v případě hodnoty False je uživateli znemožněno 

mazat řádky (vzory) v tabulce trénovacích dat. 

 CanUserEditData – v případě hodnoty False je uživateli znemožněno 

upravovat hodnoty vzorů v tabulce trénovacích dat. 

 CanUserEditColumns - v případě hodnoty False je uživateli 

znemožněno upravovat sloupce v tabulce trénovacích dat. 
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8.7.2 Popis nástroje upravující trénovací data typu 
AdvancedTrainingData 

Tento nástroj umožňuje upravovat trénovací dat typu AdvancedTrainingData. 

Nástroj je zobrazen na Obr. 90. Popis nástroje je shrnut v následujícím seznamu: 

 

Obr. 90: Ukázka nástroje upravující trénovací data typu AdvancedTrainingData 

 Sekce Informations 

 Položka Sample count – vypisuje počet vzorů v trénovacích 

datech. 

 Položka IsSupervised – vypisuje, zda se jedná o trénovací data 

určená pro učení s učitelem nebo bez učitele. Jestliže jsou data 

určená pro učení s učitelem, tak nabývá hodnoty True  

v opačném případě hodnoty False. 

 Položka Input count – vypisuje počet vstupů trénovacích dat. 
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 Položka Output count – vypisuje počet výstupů trénovacích 

dat. 

 Položka Input object count – vypisuje počet vstupních objektů 

trénovacích dat. 

 Položka Output object count – vypisuje počet ideálně 

výstupních objektů trénovacích dat. 

 Sekce Operations – slouží k definici sloupců trénovacích dat. 

 Položka Page – slouží ke stránkování tabulky se vzdálenostmi. 

Trénovací data jsou rozdělena do stránek, každá stránka obsahuje 

počet vzorů jako je hodnota položky Items on page. Položka určuje, 

která stránka v pořadí se bude v tabulce se vzdálenostmi zobrazovat. 

 Položka Items on page – určuje počet vzorů jedné stránky. 

 Tabulka s trénovacími daty – každý řádek tabulky odpovídá jednomu 

vzoru trénovacích dat. Dvojklikem na libovolné pole tabulky je možné 

měnit hodnotu tabulky. Význam sloupců tabulky popisuje následující 

seznam: 

 Sloupce nalevo od prázdného sloupce jsou vstupy trénovacích 

dat. 

 Sloupce napravo od prázdného sloupce jsou ideální výstupy 

trénovacích dat. 

Popis ovládacího prvku, pro programátora C# 

 Název: AdvancedTrainingDataChanger 

 Vlastnosti 

 TrainingData – slouží k nastavení trénovacích dat typu 

AdvancedTrainingData, které bude nástroj používat. 

 ShowInformations  – v případě hodnoty False, zmizí sekce 

Informations. 

 CanUserAddRow – v případě hodnoty False je uživateli znemožněno 

přidávat další řádky (vzory) do tabulky trénovacích dat. 

 CanUserDeleteRow – v případě hodnoty False je uživateli znemožněno 

mazat řádky (vzory) v tabulce trénovacích dat. 

 CanUserEditData – v případě hodnoty False je uživateli znemožněno 

upravovat hodnoty vzorů v tabulce trénovacích dat. 

 CanUserEditColumns - v případě hodnoty False je uživateli 

znemožněno upravovat sloupce v tabulce trénovacích dat. 
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