
Neurónové siete – projekt 

V projekte bude riešený problém klasifikácie/predikcie signálov pomocou hlbokých  neurónových sietí.  

1. Príprava dát:  

a) MIMII Dataset: Sound Dataset for Malfunctioning Industrial Machine Investigation and Inspection. 

b) EEG dataset: MindBigData, The Visual "MNIST" of Brain Digits (2021) 

2. Predspracovanie dát: Z dát vytvoriť použitím vhodných metód (rýchla Fourierova transformácia – FFT, 

spektrogram) obrázky. Tak vznikne upravený dataset, na ktorom budú neurónové siete trénované a testované.  

3. Príprava dvoch modelov neurónovej siete:  Navrhnúť vhodné modely, napríklad Kohnenovej, LSTM alebo 

konvolučnej neurónovej siete na klasterizáciu a klasifikáciu obrázkov. Klasterizáciu je možné použiť na 

vytvorenie tried pre konvolučnú sieť. 

4. Natrénovať pripravené modely siete na pripravených dátach. Veľkosť datasetu treba prispôsobiť tak, aby ste 

to stihli spočítať v reálnom čase. Nepoužiť dataset študovaný na cvičeniach. 

5. Overiť funkčnosť  klasifikácie/klasterizácie  na testovacích dátach, dosiahnuté výsledky oboch sietí 

vyhodnotiť a porovnať.  

6. Každý z predchádzajúcich krokov projektu písomne spracovať v súbore (príprava dát, modely sietí, 

experimentovanie s parametrami) a súbor spolu s programami odovzdať najneskôr deň pred plánovanou 

skúškou.  Do písomného súboru vložiť tabuľku s vhodným popisom dát. 

7. Predbežná kontrola: pripravené dáta  na spracovanie v NN, t. j. ich popis a popis poslať na moju adresu do 

konca novembra 2022. 

8. Dáta: 

Meno Názov datasetu Veľkosť datasetu 

Bc. Marek Džama   

Bc. Diana Fortunová   

Bc. Alexandra Kolačkovská   

Bc. František Kurimský   

Bc. Michaela Mičietová   

Bc. Jakub Mohler   

Bc. Marek Dorko   

Bc. Yevhenii Nehrebetskyi   
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Poznámka: Graf spektrogramu je 2D vizuálna tepelná mapa, kde vertikálna os predstavuje frekvenčnú os a horizontálna os predstavuje čas 

signálu. Spektrogramy majú určité frekvenčné rozlíšenie v závislosti od rozmeru okna. Na spektrograme 𝑥 os ukazuje čas, frekvenciu osi a 

farebná škála ukazuje amplitúdu obrazu [23]. Vertikálna os zobrazuje frekvenciu s najnižšími frekvenciami v spodnej časti a najvyššími 

frekvenciami v hornej časti. Amplitúda konkrétnej frekvencie v danom čase je označená tretím rozmerom, farbou. Čím vyššia je veľkosť 

frekvenčnej zložky na grafe, tým je farba svetlejšia. Keď je signál získaný, posunie x-rozšírenia grafu tak, aby odrážali použitý frekvenčný 

rozsah, potom sa filtruje a podvzorkuje do základného pásma.  

Podpora v Pythone : 

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.spectrogram.html  
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