
Neurónové siete

MATEMATICKÝ MODEL NEURÓNU A NEURÓNOVEJ SIETE.  
POSTAVENIE NEURÓNOVÝCH SIETÍ V INFORMATIKE.

HISTÓRIA VÝVOJA NEURÓNOVÝCH SIETÍ

GENERÁCIE NEURÓNOV 

TYPY NEURÓNOVÝCH SIETÍ
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Fenomén neurónových sietí (NS)

➢sú inšpirované biologickými neurónovými sieťami

➢využívajú distribuované, paralelné spracovanie informácie 
pri vykonaní výpočtov

➢znalosti sú ukladané predovšetkým prostredníctvom sily 
väzieb medzi jednotlivými neurónmi

➢učenie je základná a podstatná vlastnosť neurónových sietí
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História

3
https://medium.com/analytics-vidhya/brief-history-of-neural-networks-44c2bf72eec



História
➢ Warren Mc Culloch, Walter Pitts, 1943

➢Donald Hebb: The Organization of Behavior, 1949, učiace 
pravidlo pre synapsie neurónov

➢ prvý neuropočítač Smark, 1951, Marwin Minsky

➢ Frank Rosenblatt, 1957... perceptrón, učiaci algoritmus  -
Principles of Neurodynamics

➢ Nils Nilsson: Learning Machines, 1965 – kritický postoj

➢ 1967-1982  - ojedinelý výskum, NS zaznávané

➢ 1982, 84 John Hopfield – významne sa zaslúžil o pokračovanie 
vo výskume NS
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História

➢1986 – D. I. Rumelhart, J. E. Hinton a R. J. Williams a 
súčasne  S. I. Bartsev a V. A. Okhonin (Krasnojarská skupina) 
znova objavili a vylepšili metódu spätného šírenia chyby. 
Začal sa boom v trénovaní neurónových sietí. 

➢ 2007 J. Hinton z University of Toronto vytvoril algoritmy pre 
hlboké učenie sa viacvrstvových neurónových sietí. Úspech je 
v tom, že Hinton na trénovanie nižších vrstiev siete použil 
ohraničený Boltzmannov stroj (RBM - Restricted Boltzmann
Machine).
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História

➢ImageNet: V roku 2009, na začiatku modernej éry hlbokého 
učenia Fei-Fei Li (Stanford) vytvorila ImageNet, veľký súbor 
vizuálnych údajov, ktorý bol chválený ako projekt, ktorý priniesol 
revolúciu AI vo svete.

➢Server ImageNet obsahoval viac ako 14 miliónov obrázkov vo 
viac ako 20 000 kategóriách a dodnes zostáva základným 
kameňom technológie rozpoznávania objektov.

6https://www.analyticsvidhya.com/blog/2020/09/quick-history-neural-networks/

Éra hlbokého učenia, 2010



Umelé neurónové siete sú vlastne

➢paralelné výpočtové modely - husto poprepájané 
adaptívne jednotky (procesory)

➢adaptívna povaha – "učenie z príkladov" - čo je veľmi 
žiadané v aplikáciách 
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Perceptrón; funkcia, ktorú počíta 
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Neurón 1. generácie



Učiace pravidlá pre perceptrón



Učiace pravidlá pre perceptróny



Poznámky

• ak riešenie existuje, potom je dosiahnuté po konečnom počte 
iterácií;

• vo všeobecnosti táto metóda poskytuje nekonečný počet riešení;

• Rosenblattovo učiace pravidlo konverguje k jednému z nich;

• riešenie je citlivé na hodnotu učiaceho pomeru ro, ktorá koriguje 
prezentáciu dvojice;

• počet korekcií k0 závisí od výberu počiatočných hodnôt vektora 
váh w1;

• ak riešenie neexistuje, perceptrón to neodhalí

• vektor riešenia existuje, vtedy a len vtedy daná tréningová 
množina je lineárne separovateľná
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Poznámky

Veta: [Novikoff, 1962; Ridgway, 1962; Nilsson,1965]}

Ak tréningová množina je lineárne separovateľná, potom 
učiace pravidlo pre perceptróny konverguje k riešeniu v 
konečnom počte iterácií.
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Regresia

➢označuje súbor metód na modelovanie vzťahu medzi jednou 
alebo viacerými nezávislými premennými a závislou premennou 

➢v prírodných a spoločenských vedách je účelom regresie 
najčastejšie charakterizovať vzťah medzi vstupmi a výstupmi.

➢regresné problémy sa objavia vždy, keď chceme predpovedať 
číselnú hodnotu 

➢bežné príklady zahŕňajú predpovedanie cien (domov, akcií atď.), 
predpovedanie dĺžky pobytu (pre pacientov v nemocnice), 
predpovedanie dopytu (pre maloobchodný predaj)

➢nie každý problém predikcie je klasickým regresným problémom
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Lineárna regresia
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Pre celú trén. množinu

Model

Predtým, než sa pustíme do hľadania najlepších parametrov (alebo 
parametrov modelu) w a b, budeme potrebovať ešte dve veci:     
(i) meranie kvality pre daný model; a                                                       
(ii) postup aktualizácie modelu (učenie sa) s cieľom zlepšiť jeho 
kvalitu.



Stratová funkcia
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Pre 1 príklad

Pre všetkých n príkladov

Analytické riešenie

Hoci analytické riešenia umožňujú peknú matematickú analýzu, 
požiadavka na analytické riešenie je  obmedzujúca. 
Pomôže hlboké učenie.



Minibatch Stochastic Gradient 
Descent

Kľúčová technika na optimalizáciu takmer každého modelu 
hlbokého učenia, na ktorú sa budeme odvolávať, pozostáva z 
iteratívneho znižovania chyby aktualizáciou parametrov v smere, 
ktorý postupne znižuje stratovú funkciu. 

Tento algoritmus sa nazýva „pokles gradientu“.

Najnaivnejšia aplikácia poklesu gradientu pozostáva z derivácie 
stratovej funkcie, čo je priemer strát vypočítaných pre každý 
jednotlivý príklad v súbore údajov.

V praxi to môže byť extrémne pomalé: pred vykonaním jednej 
celej  aktualizácie musíme prejsť celým súborom údajov.
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Minibatch Stochastic Gradient Descent

Preto sa často uspokojíme so vzorkovaním náhodnej minidávky
príkladov zakaždým, keď potrebujeme vypočítať aktualizáciu. 

Variant je nazývaný minidávkový stochastický pokles gradientu.

Aktualizáciu môžeme matematicky vyjadriť nasledovne
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V každej iterácii najprv náhodne vyberieme minidávku B 
pozostávajúcu z pevného počtu tréningových príkladov.



Minibatch Stochastic Gradient Descent

Kroky algoritmu sú nasledovné: 

(i) inicializujeme hodnoty parametrov modelu, typicky náhodne; 

(ii) opakovane vzorkujeme náhodné minidávky z údajov a 
aktualizujeme parametre v smere negatívneho gradientu. 

Pre kvadratické straty a afinné transformácie to môžeme zapísať 
explicitne takto:
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Od lineárnej regresie k hlbokým 
sieťam
Aj keď neurónové siete pokrývajú oveľa bohatšiu rodinu 
modelov, môžeme začať uvažovať o lineárnom modeli ako o 
neurónovej sieti tak, že ju vyjadríme v jazyku neurónových sietí.
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Lineárna regresia je vlastne 1-vrstvová neurónová sieť



Dva perceptróny
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4 triedy:
( 1,  1)
( 1, -1)
(-1,  1)
(-1, -1)

Použijeme 2 neuróny. Ako bude vyzerať ich trénovanie? 

Trénigová vzorka:
X                 Y
(3, 4)  ....  (1, 1)
(2, -2) ....  (-1,1)
...



Neurón 2. generácie

f – aktivačná funkcia 

Ako aktivačná funkcia sa najčastejšie používa nelineárna sigmoidálna
funkcia monotónne rastúca medzi dvoma asymptotickými
hodnotami 0 a 1 alebo -1 a 1 
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Neurón 3. generácie – spiking n.
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Spiking neuróny

v predstavuje membránový 
potenciál neurónu a 

u predstavuje premennú 
regenerácie membrány (aktivácia 
K+ iónových tokov a deaktivácia
Na+ iónových tokov), a poskytuje 
negatívnu spätnú väzba na v 
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Typy neurónových sietí

Feedforward
◦ Perceptron

◦ Multilayer – Error Backpropagation

Competitive
◦ Hemming

◦ Maxnet

Variácie pre Competitive
◦ Adaptive Resonance Theory (ART)

◦ Kohonen

Hopfield
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Je možné použiť neurónovú sieť namiesto determi-
nistického konečno-stavového automatu (akceptora)?

Deterministický konečnostavový automat (DKA) – regulárne 
jazyky 

K DKA vieme skonštruovať neurónovú sieť, ktorá bude realizovať 
činnosť automatu. Nepoužijeme algoritmus na trénovanie váh, 
ale váhy a prahy neurónov vhodne nastavíme. 

Tiež nás zaujíma veľkosť neurónovej siete vzhľadom na počet 
stavov DKA.

Alon, N., Dewdney, A. K., Teunis, J. O.: Efficient Simulation of Finite Automata 
by Neural Nets, Journal of ACM, Vol. 38, No. 2, April 1991, pp.495-514. 
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Konštrukcia neurónovej siete

Nech je daný DKA A=(Q, ∑, δ, q0, F), ∑={0, 1}

Architektúra siete:

Každý stav q ∈ Q je reprezentovaný 2 neurónmi, označme 
ich (q,0) a (q,1) 

V neurónovej sieti vytvoríme prepojenia tak, že v čase t 
neurón (q, i) bude aktivovaný vtedy a len vtedy, keď v 
originálny automat A v čase t je v stave q a dostáva  vstup i. 

K sieti týchto neurónov je potrebné pridať jeden výstupný 
neurón. Teda celkový počet neurónov je 2*m+1, ak m= |Q|
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Nastavenie váh

Pre ľubovoľné dva stavy qj a qk, 

w[(qj, i), (qk, 0)] = w[(qj, i),(qk,1)] ∈{0,1}, 

a rovná sa 1 vtedy a len vtedy, keď v DKA A zo stavu qj je prechod do 
stavu qk cez vstup i. 

Pre vstupné váhy platí, w0(q,0) = −1 a w0(q,1) = +1 pre všetky q. 

Pre výstupné váhy, w[(q, i),2m+1] = τ(q, i) (τ je výstupná funkcia). 

Všetky tu nezmienené váhy sú rovné 0. 

Prahy sú nastavené: c(q,1) = 2, c(q,0) = 1 a c(2m+1) = 1. 

Je zrejmé, že ak v čase t = 0 presne jeden z neurónov (q, i), q ∈ Q, i = 0,1,
je aktívny, tak ľubovoľnom čase t ≥ 1 práve jeden z týchto neurónov 
bude aktívny a dynamika siete bude presne taká istá ako u DKA A.
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Príklad

A1 = (Q,Σ,δ,q1,{q1}) je DKA, ktorý akceptuje všetky slová a len tie slová 
s párnym počtom núl a párnym počtom jednotiek.
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Príklad - pokračovanie
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Výpočet
Aktivačná funkcia neurónov je

F(x)=1, ak x>=0, inak F(x)=0.

Výpočet urobiť v tabuľke.
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