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1 Vývoj neurovýpočtov a ich aplikácií 
 
 

Poznávanie láme neistoty a stavia medzi ľuďmi mosty. 
Ľudský charakter potom určuje, na čo sa tie mosty budú používať. 

 
 
Podstata ľudského bytia je tajomstvom, ktoré už v dávnej minulosti 

dráždilo myseľ bádavého, vnímavého človeka. Náboženské vysvetlenia 
duchovnej ľudskej podstaty bez jasných definícií pojmov sa postupne ukázali 
ako nepostačujúce a niekedy až smiešne. 

Zaujímavým vývojovým obdobím sa stalo poznávanie, v ktorom si 
človek začínal pomaly uvedomovať, že sa podstata vnútorného života 
a premýšľania neukrýva v srdci, ale v mysli - v mozgu. 

Iba pred niekoľkými desaťročiami vyústil ľudský záujem o centrálnu 
a periférnu nervovú sústavu do konkrétnej snahy o napodobnenie funkcie 
mozgu a nervov. 

V súčasnosti je oblasť výskumu umelej inteligencie prudko sa 
rozvíjajúcim vedným smerom, ktorý už dnes ponúka zaujímavé výsledky a tiež 
aj ich aplikácie. 

Nervovú sústavu je na základe vedeckého výskumu možné vnímať ako 
biologický informačný systém, vykonávajúci množstvo rozhodovaní. Vnímanie 
podstaty ľudského bytia sa však posunulo iba o jednu úroveň ďalej. Hľadáme 
odpovede v oblasti ľudského chcenia alebo nechcenia, jeho slobodnej vôle 
a stojíme tak i naďalej pred staronovým tajomstvom nedefinovaných pojmov. 
Tí odvážnejší sa ho možno raz pokúsia modelovať pomocou neurónových 
systémov s orákulom. 

1.1 Úvod 

Začiatok vývoja umelých neurónových sietí spadá do štyridsiatych 
rokov dvadsiateho storočia. Štyridsiate a päťdesiate roky však nepriniesli 
zásadný pokrok v tejto oblasti aj napriek tomu, že v roku 1951 bol 
skonštruovaný prvý neuropočítač SNARK. Tento počítač nebol prakticky 
využiteľný, jeho konštrukcia sa však stala silnou motiváciou k ďalšiemu 
výskumu. 

1.1.1 Historický vývojový prelom 

Na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych rokov dochádza 
k úspešnejšiemu rozvoju neurovýpočtov v oblasti návrhu nových modelov 
neurónových sietí. 
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V sedemdesiatych rokoch došlo k výraznému útlmu vývoja 
neurónových sietí. V tomto období boli publikované a axiomaticky prijaté 
hypotézy, v ktorých sa vyvracala použiteľnosť neurónových sietí v teoretickej 
i praktickej rovine. 

Na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov došlo v oblasti 
vývoja neurónových sietí k renesancii. V roku 1986 bol publikovaný článok 
od autorov Davida Rumelharta, Geofreya Hintona a Ronalda Williamsa, 
v ktorom sa opisoval učiaci algoritmus pre viacvrstvové siete – tzv. 
BackPropagation. Tento článok vyvracal hypotézu zo sedemdesiatych rokov, 
v ktorej sa tvrdilo, že učiaci algoritmus pre viacvrstvové siete neexistuje. 
Ukázalo sa však, že algoritmus BackPropagation bol znovu objavený, lebo ho 
už predtým publikovali niektorí bádatelia v období útlmu rozvoja 
neurovýpočtov. 

V súčasnosti sa oblasť vývoja neurónových sietí prudko rozvíja, pričom 
sa teoretické výsledky tohoto výskumu stávajú čoraz zaujímavejšími aj 
v oblasti praktických softvérových i hardvérových aplikácií.  

1.1.2 Zhrnutie 

Vývoj neurónových sietí je možné rozdeliť do dvoch dôležitých oblastí: 
- modelovanie funkcie centrálneho i periférneho nervového systému, 
- realizácie teórie v softvérovej i hardvérovej oblasti. 

 
V literatúre sú prezentované desiatky modelov neurónových sietí, ktoré 

sú však opisované často len na izolovaných jednoduchých príkladoch. 
Táto kniha poukazuje na možnosť prepájania jednoduchších modelov 

neurónových sietí do väčších a funkčne zložitejších celkov. Jednoduchšie 
modely sú v tejto knihe vnímané cez topológiu doprednej pyramídovej siete, 
ktorá realizuje stratovú kompresiu dát. 

Ďalšou snahou tejto publikácie je predstavenie konštrukčného jazyka, 
pomocou ktorého je možné vytvoriť rozsiahlejšie datové neurónové štruktúry 
a testovať ich aktívny i adaptívny režim. 

Autor tohoto zväzku je nevidiaci. Preto chcel v poslednom rade 
poukázať aj na spôsob, ako môže nevidiaci človek pracovať v oblasti vývoja 
neurónových sietí. Naprogramoval preto softvérový systém – ROWS 2009, 
ktorý je spustiteľný na bežnom počítači, pričom umožňuje prácu s topológiami 
rozsiahlych sietí. Tento softvér tiež ponúka možnosť odovzdávania získaných 
výsledkov takou formou, ktorá je prijateľná aj pre vidiacich ľudí. 

1.2 Konštrukcia jednoduchej neurónovej siete 

Súčasťou systému ROWS 2009 je konštrukčný jazyk NeuroGen64. 
Formálna definícia v tomto jazyku umožňuje návrh topológie neurónových 
sietí. Zdrojová definícia siete sa pomocou kompilátora preloží do binárneho 
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tvaru dátovej štruktúry. Binárny tvar neurónovej siete potom umožňuje prácu 
v aktívnom i adaptívnom režime. 

Podrobný opis jazyka NeuroGen64 je uvedený v druhej kapitole a ako 
vyjadrovací prostriedok sa používa v celej publikácii. 

Na priblíženie syntaxe tohoto jazyka je ďalej uvedený jednoduchý 
príklad konštrukčnej definície siete s niekoľkými desiatkami neurónov. 

 
Majme jednoduchú neurónovú sieť so siedmimi receptormi a jedným 

efektorom. Pokúsime sa teraz navrhnúť a vyjadriť jej topológiu pomocou 
prostriedkov NeuroGen64. Aby sme si uľahčili prvý kontakt s týmto jazykom, 
ozrejmíme si najskôr niekoľko dôležitých symbolov a stratégií: 

 
1. pomocou znaku ":" sú zapisované typy údajov, 
2. typové zložky neurónu sa oddeľujú bodkou, 
3. dĺžka neurónového poľa sa určuje v lomených zátvorkách, 
4. pomocou dvojznaku "->" sa zapisuje synapsia, 
5. na začiatku je nutné definovať najskôr hlavičku siete, 
6. za hlavičkou sa vyžaduje definícia rozsahu vrstiev, 
7. za vrstvami sa definuje topológia siete, 
8. za topológiou sa definuje tréningová databáza, 
9. jazyk umožňuje definíciu riadiacich a dátových neurónov. 

 
Ďalším pravidlám jazyka, ktoré sú použité v nižšie uvedenej definícii, je 

možné porozumieť pri jej čítaní z komentárov. 

Definícia 1.2-1 - Konštrukčná definícia neurónovej siete 

{Hlavička siete} 
 
InputDim   =    7:Word  {Na prvej vrstve je definovaných sedem} 
                 /1;    {receptorov typu WORD.} 
OutputDim  =    1:Extended  {Sieť má jeden efektor s reálnym} 
                 /5;        {10-bajtovým výstupom.} 
Population = 1000:Extended;  {Učiaci algoritmus siete bude 
                             genetický, s veľkosťou populácie 
                             1000 jedincov. Typ váh je 
                             reálny 10-bajtový.} 
 
Training   =  100;  {Maximálny rozsah tréningovej množiny je 
                    100 tréningových vzorov.} 
 
{Definícia rozsahu vrstiev} 
 
   Layer(1, 7);  {Na prvej vrstve je sedem receptorov.} 
   Layer(2,80);  {Na druhej vrstve je 80 neurónov.} 
   Layer(3,40);  {Na tretej vrstve je 40 neurónov.} 
   Layer(4, 1);  {Na štvrtej vrstve je jeden neurón.} 
   Layer(5, 1);  {Na piatej vrstve je jeden efektor. 
                 Topológia siete má pyramídový charakter.} 
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Implementation  {Začiatok definície typov neurónov a 
                synaptických prepojení, topológia siete. 
                Neuróny sa v jednotlivých vrstvách ukladajú  
                od najnižšieho indexu - 1 - až po najvyšší.} 
 
Synopsis(1,1)  {Konštrukt relativizácie synaptických} 
   [           {prepojení. Neuróny budú pripájané relatívne 
               k prvej vrstve a na nej k prvému neurónu. 
               Pri zmene hodnôt v zátvorkách za kľúčovým slovom 
               SYNOPSIS dôjde k prepojeniu všetkých synapsií 
               definovaných na neurónoch v tomto konštrukte.} 
 
   {!!! Definícia riadiacej časti siete !!! 
   Výstupy neurónov v tejto časti definície budú pokladané ako 
   prahové hodnoty dátových neurónov.} 
 
   Perceptron.Absolute.7:Constant(1) 
      {Definuje sa pole riadiacich neurónov s perceptrónovou 
      sumáciou vstupov. Ich výstup bude lineárny s absolútnou 
      hodnotou, teda kladný. Neuróny v tomto poli budú mať 
      sedem vstupov. Ich prahy budú konštantné s hodnotou 
      jedna.} 
   <2,1>:Neuron  {Pole neurónov sa vytvára na druhej vrstve, 
                 dĺžka poľa je len jeden neurón. Výstup 
                 neurónov je typu NEURON - riadi prahy dátových 
                 neurónov.} 
   -> ( 2,11-17 )  {Neurón v tomto poli bude riadiť prahy 
                   dátových neurónov na druhej vrstve 
                   s indexami 11-17, bude teda riadiť sedem 
                   dátových neurónov.} 
   ( 0,0 )  {Vstupy každého neurónu v poli sú pripájané v dvoch 
            stupňoch relativizácie. V týchto zátvorkách sa 
            uvádza prvé relatívne posunutie vrstvy a neurónu 
            na vrstve, na ktorý sa majú pripájať synapsie neurónu 
            z poľa neurónov. V tomto prípade ide len o jeden 
            neurón, preto je v zátvorkách len jedna dvojica 
            relatívneho posunutia - vrstva, neurón.} 
   [  {Druhý stupeň relativizácie pripájania synapsií je 
      spoločný pre všetky neuróny v poli. Pomocou dvojstupňovej 
      relativizácie pripájania synapsií je možné vytvárať 
      maticové synaptické architektúry. Pomocou konštruktu 
      SYNOPSIS je možné presúvať ich ako celky po vrstvách 
      v sieti alebo v rámci jednej vrstvy.} 
         1-7:Genetic -> 0,0 
            {Neurónové vstupy 1-7 budú v druhom stupni 
            relativizácie pripojené s posunutím o nula vrstiev 
            a nula neurónov. V konštrukte SYNOPSIS bola 
            definovaná absolútna vrstva jedna a absolútny index 
            neurónu jedna. Prvý i druhý stupeň relativizácie 
            bol 0,0 a 0,0. Vstupy neurónu z poľa sa teda 
            pripoja na 1+0+0-tú vrstvu a 1+0+0-tý neurón 
            na tejto vrstve. Vstupy budú teda pripojené na všetky 
            receptory siete. 
            Vstupy neurónov budú adaptované genetickým 
            algoritmom, typ synapsií je GENETIC.} 
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   ];  {Koniec definície poľa neurónov.} 
 
   {Definícia druhého riadiaceho neurónu, ktorý riadi prahy 
   neurónov na druhej vrstve s indexom 18-24.} 
   Perceptron.Absolute.7:Constant(1) 
      <2,1>:Neuron -> ( 2,18-24 ) 
      ( 0,0 ) 
      [ 
         1-7:Genetic -> 0,0 
      ];  {Koniec definície poľa neurónov.} 
 
   {Na druhej vrstve je desať riadiacich neurónov. Ďalších osem 
   definícií nebudeme pre výraznú podobnosť uvádzať.} 
 
   {Riadiaci neurón na tretej vrstve bude pripojený na výstupy 
   dátových neurónov druhej vrstvy. Tento neurón má teda 70 
   vstupov a prahovú hodnotu 100. Bude riadiť prahy dátových 
   neurónov na tretej vrstve s indexami 11-13.} 
   Perceptron.Absolute.70:Constant(100) 
      <3,1>:Neuron -> ( 3,11-13 ) 
      ( 1,10 ) 
      [ 
         1-70:Genetic -> 0,0 
      ];  {Synapsie tohoto neurónu sa pripájajú na vrstvu 1+1+0 
          a na neurón 1+10+0, lebo prvých desať neurónov 
          na druhej vrstve sú riadiace neuróny. Vstupy tohoto 
          riadiaceho neurónu monitorujú len výstupy dátových 
          neurónov na druhej vrstve. Ide teda o stabilizačný 
          člen neurónov 11-13 na tretej vrstve.} 
 
   {Ďalšie definície riadiacich neurónov na tretej vrstve 
   vynecháme. Neuróny na druhej vrstve sú stabilizované 
   v skupinách po sedem, na tretej sú stabilizované v skupinách 
   po tri. Stabilizácia, vylúčenie prebudenia sa vykonáva 
   riadením prahových hodnôt.} 
 
   {Pretože piata vrstva je výlučne vrstvou efektorov, ich 
   riadiaci prvok musí byť na nižšej - štvrtej vrstve. Tento 
   riadiaci neurón má 30 vstupov, jeho prahová hodnota je 50. 
   Tento neurón riadi prah jediného efektora.} 
   Perceptron.Absolute.30:Constant(50) 
      <4,1>:Neuron -> ( 5,1 ) 
      ( 2,10 ) 
      [ 
         1-30:Genetic -> 0,0 
   ];  {Vstupy sa pripájajú na vrstvu 1+2+0 a na neurón 
       s indexom 1+10+0 - opäť sa pripája len na dátové neuróny 
       na tretej vrstve.} 
 
   {!!! Definícia dátovej časti siete !!! 
 
   Typ sumácie vstupov je perceptrónový 
              Aktivačná funkcia je lineárna 
                     dimenzia je 7 
                       Typ adaptácie prahu je riadený 
                       iným neurónom} 
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   Perceptron.Linear.7:Neuron 
      <2,35>:Extended  {Na 2. vrstve vytvárame 35-neurónové} 
      (                {pole s výstupmi typu extended.} 
         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  {Relatívne posunutia pripojení} 
         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  {vstupov jednotlivých neurónov} 
         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  {- vrstva,neurón.} 
         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      ) 
      [  {Druhý stupeň relativizácie synapsií.} 
         1-7:Genetic -> 0,0  {Vstupy -> relatívna vrstva,neurón} 
      ];  {Koniec definície poľa neurónov 
 
   Typ sumácie vstupov je RBF 
       Aktivačná funkcia je Gausova 
            dimenzia je 7 
              Typ adaptácie prahu je riadený iným neurónom.} 
   RBF.Gaus.7:Neuron 
      <2,35>:Extended 
      ( 
         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      ) 
      [ 
         1-7:Genetic -> 0,0 
      ];  {Druhé 35-členné pole na druhej vrstve sa líši len 
          typom spracovania vstupov jednotlivých neurónov a ich 
          aktivačnou funkciou. Dve dátové neurónové polia typu 
          Perceptron a RBF budú teda pracovať paralelne a budú 
          sa dopĺňať typom vyhodnocovania údajov. 
             Podobná architektúra bude aj na tretej vrstve, 
          ktorá je definovaná nižšie. 
 
   Začiatok definície tretej vrstvy, jej neuróny sa pripájajú 
   na neuróny druhej vrstvy. 
 
   Typ sumácie vstupov je perceptrónový 
              Aktivačná funkcia je lineárna 
                     dimenzia je 70 
                        Typ adaptácie prahu je riadený 
                        iným neurónom} 
   Perceptron.Linear.70:Neuron 
      <3,15>:Extended 
      ( 
         1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 
         1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 
         1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 
      ) 
      [ 
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         1-70:Genetic -> 0,0 
      ]; 
 
   {Typ sumácie vstupov je RBF 
       Aktivačná funkcia je Gausova 
            dimenzia je 70 
               Typ adaptácie prahu je riadený iným neurónom} 
   RBF.Gaus.70:Neuron 
      <3,15>:Extended 
      ( 
         1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 
         1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 
         1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 
      ) 
      [ 
         1-70:Genetic -> 0,0 
      ];  {Dve vyššie uvedené 15-členné polia dátových neurónov 
          na tretej vrstve pracujú paralelne podobne ako polia 
          na druhej vrstve. 
 
   Definícia efektora. 
 
   Typ sumácie vstupov je perceptrónový 
              Aktivačná funkcia je reálny lineárny interval 
              <0,3) - hodnoty nad a pod týmto intervalom sa 
              premietajú do neho 
                          dimenzia je 30 
                             Typ adaptácie prahu je riadený 
                             iným neurónom} 
   Perceptron.Interval(3).30:Neuron 
      <5,1>:Extended 
      ( 
         2,10 
      ) 
      [ 
         1-30:Genetic -> 0,0 
      ];  {Koniec definície poľa s jedným efektorom.} 
 
   ];  {Koniec definície konštruktu SYNOPSIS.} 
 
TrainingSet  {Časť definície databázy tréningových vzorov. 
             Systém môže tréningový vzor vytvoriť a pridať ho 
             k tejto definícii. Dodrží pritom nižšie uvedenú 
             syntax. Ako príklad budú uvedené len dva 
             tréningové vzory.} 
 
Directory ='c:\rows\out\dat\trn'; {Nastavenie implicitného 
                                  adresára so súbormi, v 
                                  ktorých môžu byť uložené 
                                  vstupy alebo výstupy 
                                  tréningových záznamov.} 
 
Entity 
   [  {Začiatok definície tréningového vzoru.} 
      Name      ='Ľudmilka'; 
         {Databázové meno vzoru.} 
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      Signature = 1; 
         {Databázová signatúra vzoru.} 
      InputData  Vector 
                 =  4, 0, 3, 2, 0, 5, 6; 
         {Vstupný vektor vzoru.} 
      OutputData Vector 
                 = 1; 
         {Výstupný vektor vzoru. 
      Namiesto definície vstupného a výstupného vektora je 
      možné zadať súbor číselných hodnôt. Takýmto súborom môže 
      byť aj raster grafiky, teda obrázok.} 
   ];  {Koniec definície tréningového vzoru.} 
 
Entity 
   [ 
      Name      ='Stará mama'; 
      Signature = 2; 
      InputData  Vector 
                 =  0, 4, 3, 2, 0, 5, 6; 
      OutputData Vector 
                 = 1; 
   ]; 
 
End  {Koniec definície neurónovej siete} 

 
O konštrukčnom jazyku, navrhovaných modeloch neurónových sietí 

a ich adaptácii sa podrobnejšie píše v ďalších kapitolách. 

1.3 Softvérový konštrukčný prostriedok 

Kompenzačný softvér ROWS 2009 obsahuje rozsiahlu vývojovú zložku 
− prostredie na konštrukciu neurónových sietí − HSNL (H-
SpecialNeuronLaboratory). V tomto prostredí sa odovzdávajú informácie 
pomocou syntetizéra HPSIO [1] a pomocou softvérovej obsluhy hmatového 
displeja [1]. Ide teda o tri typy informácií − syntéza hlasu, orientačné zvuky 
a texty v hmatateľnej forme − v Braillovom písme. 

Práca so štruktúrou neurónovej siete [4,5,6] kladie na používateľské 
rozhranie špeciálne, kompenzačné nároky. Nevidiaci musí vedieť zadefinovať 
rozsiahlu štruktúru siete s konkrétnou topológiou v pomerne krátkom čase. 
Musí ju vedieť spätne "prečítať", "vidieť" schému topológie a musí ju byť 
schopný podľa potrieb meniť. 

Vývojové prostredie musí teda obsahovať nielen komunikačné 
prostriedky spätnej kontroly, ale aj špeciálne definičné prostriedky 
na vytváranie konkrétnych topológií. Preklenutie tejto komunikačnej bariéry je 
opísané v ďalších podkapitolách. 
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1.3.1 Vytváranie datovej štruktúry 

Nevidiaci používateľ nedokáže pracovať s informáciami vyjadrujúcimi 
schémy alebo topológie, ktoré sú uchované vo forme počítačovej grafiky. Preto 
je nutné uvažovať o inom komunikačnom prostriedku, ktorý by sa dal využiť 
ako kompenzačná pomôcka. V tejto oblasti sa ponúka zaujímavé riešenie 
pomocou špeciálneho definičného jazyka. Výraz napísaný v definičnom jazyku 
je možné čítať pomocou hmatu alebo pomocou syntetizéra. Môžeme ho 
spracúvať v bežnom textovom editore a pokiaľ by existoval kompilátor, ktorý 
by definíciu previedol na datovú štruktúru v pamäti, bolo by možné takýto 
jazyk využiť aj prakticky pri konkrétnych návrhoch topológie siete. 

Jazyk NeuroGen64 sa stal nielen silným vývojovým nástrojom 
pri návrhu topológií, ale aj vyjadrovacím prostriedkom na odovzdávanie 
informácií druhým ľuďom. 

Do gramatiky NeuroGenu64 boli zakomponované prvky umožňujúce 
pomerne rýchlu konštrukciu rozsiahlych neurónových sietí. Takýto jazyk sa dá 
vnímať aj ako všeobecný prostriedok, aj ako kompenzačná pomôcka. Jeho 
syntax a využitie bude podrobne opísané v druhej kapitole. 

Niektoré špecifické funkcie neurónových sietí budeme v tejto publikácii 
opisovať pomocou príkladu topológie siete z podkapitoly 11.1. Definícia tejto 
špecifickej siete je vyjadrená pomocou jazyka NeuroGen64. Rozsah tohoto 
príkladu neurónovej siete je nasledovný: 

 
- 90 000 receptorov, 
- 19 095 vnútorných neurónov, 
- 1 efektor, 
- 200 004 synapsií, 
- 7 vrstiev siete, 
- 1 000 populácia genetických jedincov, 
- 2 004 097 564 bajtov pamäťového priestoru. 

 
Z vyššie uvedených kvantitatívnych hodnôt je zrejmé, že by bolo veľmi 

nepraktické, keby musel používateľ pripájať každú synapsiu formou jednej 
definície v konštrukčnom jazyku. Zdrojový text takejto definície by mal potom 
minimálne 200 004 riadkov, čo by bolo neprehľadné a prakticky nečitateľné. 

Jazyk NeuroGen64 preto obsahuje formálne konštrukčné prostriedky, 
ktoré umožňujú nadefinovanie opakovaní, synaptických intervalov 
a synaptických matíc. Výsledkom je, že vyššie uvedený rozsah siete bolo 
možné nadefinovať na 592 riadkoch zdrojového textu spolu s množstvom 
komentárov (viď 11.1). 
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V prípade hodnotenia NeuroGenu64 len v zmysle kompenzačnej 
pomôcky pre nevidiacich je potrebné poukázať na jeho dve veľmi dôležité 
vlastnosti: 

 
1. kontrolné redundancie informácií, 
2. zložité postupy kontrol pri kompilácii. 

 
Opätovné zapisovanie už nadefinovaných informácií na inom mieste 

definície pomocou iných foriem a typov poskytuje kompilátoru prostriedky 
na čiastočnú samokontrolu danej konštrukčnej definície. Ak by totiž tieto 
redundantné údaje neboli kompatibilné, kompilátor bude generovať chybové 
hlásenie. 

Druhou dôležitou vlastnosťou je veľmi prísna kontrola pretečení 
a kompatibility typov premenných, kontrola integrity synapsií a vnútorné 
kontroly kompilátora. Proces kompilácie je podrobnejšie opísaný v ďalšej 
podkapitole. 

 
1. Redundancie informácií 
2. Zložité kontroly pri kompilácii 
3. Možnosť automatického opakovania definícii 
4. Synaptické intervaly 
5. Synaptické matice 

 
Na základe týchto piatich vlastností sa NeuroGen64 stal veľmi silným 

konštrukčným a vyjadrovacím nástrojom, ktorý navyše obsahuje kompenzačné 
prvky, aby mohol byť používaný aj zrakovo hendikepovanými ľuďmi. 

1.3.2 Kompilátor jazyka NeuroGen64 a jeho súčasti 

Kompilátor NeuroGenu64 obsahuje dve kvalitatívne odlišné zložky 
automatických kontrol. 

 
1. Kontrola zdrojovej konštrukčnej definície: 

a) lexikálna analýza, 
b) syntaktická kontrola, 
c) kontrola pretečenia hraníc, 
d) kontrola integrity synaptických prepojení, 
e) kontrola integrity datovej štruktúry neurónovej siete, 
f) kontrola kompatibility redundancií. 

2. Kontrola vlastného behu kompilácie. 
 
Pri kontrole zdrojového textu konštrukčnej definície automat 

kompilátora vyhodnotí správnosť zápisu. Pokiaľ v definícii nájde chybu, označí 

16



v texte kurzorom riadok a stĺpec danej chyby. Zároveň odovzdá číslo a popis 
chyby. Všetky chybové hlásenia môžeme nájsť v prílohe 11.4. 

Druhou zložkou automatických kontrol je kontrola behu kompilácie 
na základe naprogramovaných testovacích bodov. Tieto testovacie uzly sa 
nachádzajú priamo v zdrojovom texte kompilátora v jazyku Free PASCAL. 
Kompilátor je vývojovým prostriedkom, ktorý takto zjednodušuje dopisovanie 
kódu aj po dlhšom čase. Uľahčí sa tým dodatočné rozširovanie inštrukčnej sady 
a logiky jazyka NeuroGen64. Ak pri dopísaní kódu dôjde k sémantickej chybe, 
táto chyba sa prejaví na niektorom z testovacích uzlov. Kompilátor vypíše číslo 
a popis chyby, odovzdá aj súradnice kurzora, kde pri čítaní definície k chybe 
došlo. Táto chyba nie je chybou konštrukčnej definície v jazyku NeuroGen64. 
Je chybou priamo v zdrojovom texte kompilátora. 

Chybové hlásenia, ktoré popisujú chybu kompilátora, obsahujú hneď 
za číslom chyby slovo "Kompilátor". Tým sú ľahko odlíšiteľné od chybových 
hlásení, ktoré popisujú chybu konštrukčnej definície. 

Takýto samokontrolný mechanizmus uľahčuje pozmeňovanie jazyka 
NeuroGen64 aj v čase, keď už autor programu pozabudol na detaily a má nábeh 
na vytváranie sémantických chýb priamo v kompilátore. 

Rozhranie modulu kompilátora s programom môže čitateľ nájsť 
v prílohe 11.2. Popis stavov kompilačného automatu sa nachádza v prílohe 
11.3. Chybové hlásenia obidvoch zložiek kontrol sa nachádzajú v prílohe 11.4. 

Pomerne zložitý mechanizmus kontrol pri kompilácii vytvára podporný 
softvérový prostriedok pre zrakovo hendikepovaného používateľa, ktorý sa 
takto môže v mnohom spoľahnúť na automatiku. 

1.3.3 Stavba adaptačného mechanizmu a testovanie v aktívnom režime 

Súčasťou neurónových systémov vyvíjaných a testovaných v ROWS 
2009 je genetický adaptačný mechanizmus, ktorý je podrobnejšie opísaný 
v kapitole štyri. Tento adaptačný mechanizmus súvisí aj s definičným jazykom 
NeuroGen64, ktorý umožňuje definíciu typu adaptácie prahov neurónov 
a podobne aj typu adaptácie synapsií. Je možné nadefinovať inhibičné, 
excitačné alebo všeobecné typy adaptácie synapsií a prahov. 

Systém umožňuje sledovať priebeh adaptácie a výsledky výpočtu 
v aktívnom režime na základe zvukov, syntetického hlasu a hmatového 
displeja. 

Rozsiahlejšie vstupy a výstupy sú definovateľné zadaním mien súborov, 
v ktorých sa daný vstup alebo výstup nachádza. Vstupom môže byť napríklad 
grafický obrázok, ktorý má sieť vyhodnotiť a zaradiť do príslušnej kategórie. 
V príklade 11.1 je uvedená práve takáto kategorizačná sieť, ktorej vstupom je 
grafika v rozlíšení 300x300 pixelov. 
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1.4 Rozšírenie o kompenzačný syntetizér 

Softvér ROWS 2009 obsahuje syntetizér pre nevidiacich – HPSIO, ktorý 
bol naprogramovaný ako jeho neoddeliteľná súčasť. ROWS 2009 zároveň 
obsahuje vývojové prostredie syntézy hlasu − HVE (H-VoiceEditor). Toto 
prostredie používa na kompenzačnú navigáciu HPSIO v kombinácii 
s prostriedkami na vývoj nehomogénnej konkatenačnej syntézy. Súčasne je 
umožnená práca na hmatovom displeji, čím nevidiaci začne prijímať informácie 
zo štyroch rôznych zdrojov. 

Prvé dva zdroje ponúka syntetizér HPSIO − ide jednak o syntézu hlasu 
[1,14,15], jednak o aktivovanie orientačných zvukov. 

Ak počítač napríklad nevykoná operáciu, vydá zamietavý zvuk, ktorý 
vydáva človek, ak s niečím nesúhlasí. HPSIO ponúka okolo osemdesiat 
rôznych zvukov. Na základe týchto zvukov si používateľ nemusí čítať pomocou 
sluchu alebo hmatu, ako operácia dopadla, je o tom informovaný akusticky. 

Tretím zdrojom informácií je čiastočná syntéza kombinovaná s režimom 
ladenia novovytváraných hlasových segmentov. Táto veľmi špecifická funkcia 
je podrobnejšie opísaná v podkapitole 1.4.2. 

Štvrtým zdrojom informácie je hmatový riadok. Algoritmus vyvíjanej 
nehomogénnej syntézy (viď 1.4.1) najskôr prepisuje čítaný text do jazyka 
fragmentov hlasu, ktorý sa v druhom kroku prepisuje na postupnosť vzoriek 
pulznej kódovej modulácie [1,2,3]. Pri čítaní syntaxe jazyka fragmentov hlasu 
je hmatový displej neoceniteľný. 

Vývojové prostredie teda odovzdáva informácie týmito spôsobmi: 
 

1. kompenzačná syntéza hlasu HPSIO [1,14,15], 
2. navigačné zvuky HPSIO, 
3. čiastková nehomogénna syntéza HVE, 
4. hmatový displej ROWS 2009. 

 
V ďalšom texte 1.4.1 a 1.4.2 sa budeme zaoberať opisom funkcie č. 3 − 

čiastková nehomogénna syntéza − sprostredkúvanie informácií o tvare hlasovej 
krivky pomocou špeciálneho generátora zvukov. 

Krátky opis nehomogénnej syntézy bol do tejto publikácie okrajovo 
zaradený preto, lebo súčasťou jadra tohoto syntetizéra bude aj neurónová sieť 
pracujúca v oblasti matematickej lingvistiky. 

Kapitoly 2 − 11 sú zamerané výlučne na opisované neurónové systémy, 
ich konštrukciu, adaptáciu a aktívny režim. 

1.4.1 Nehomogénna konkatenačná syntéza 

Ľudský hlas je možné umelo produkovať viacerými spôsobmi [1,2,3]. 
Vývojové prostredie ROWS 2009 podporuje tzv. konkatenačnú syntézu. 
Prínosom technológie ROWS 2009 je vytvorenie nehomogénnej databázy 
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fragmentov ľudského hlasu [1], ktorá obsahuje častice hlasu s rôznou dĺžkou, 
reťazce častíc a vybrané zvuky vyjadrujúce emócie. 

V každom jazyku je možné nájsť úseky textu, v ktorých sú pri čítaní 
výrazné mikrokoartikulácie, úseky, v ktorých sú dominantné koartikulačné 
prechody, a úseky, v ktorých sú potlačené aj koartikulácie. Podľa toho je 
možné algoritmicky voliť syntézu trifónov, difónov alebo fonémov. Výsledkom 
takejto kombinovanej syntézy je výrazné zmenšenie počtu prvkov databázy 
fragmentov hlasu. Databázu pre jeden hlas je možné odhadnúť kvantitatívne 
na 5 MB pri nekomprimovanom formáte zvukových dát. Pomocou tejto 
technológie je možné vytvoriť viacero databáz, pričom ich syntetizér bude 
vnímať ako jeden celok obsahujúci viacero hlasov. Algoritmus syntézy takto 
môže produkovať dialógy alebo napríklad nevidiacim sprístupňovať farby textu 
pomocou rôznych hlasov. 

Databáza vytvorená pod systémom ROWS 2009 pre slovenský jazyk 
obsahuje tieto typy prvkov [1]: 

 
- reťazce alofónov, 
- fonémy, 
- difóny, 
- trifóny, 
- trifonémy [1], 
- zvuky. 

 
Počet prvkov tejto databázy je 528, pričom sú niektoré prvky 

charakterizované svojim vektorom, ktorý ich rozdeľuje na pásma koartikulácií 
a lokálnych stacionarít [1,2,3]. 

1.4.2 Základné rysy obsluhy 

Čiastková syntéza je softvérový prostriedok, ktorý bol vyvinutý 
s účelom, aby mohol nevidiaci používateľ pracovať s hlasom. Čiastková 
syntéza ponúka sedem typov umelej produkcie zvukov: [1,2,3] 

 
1. prehrávanie blokov pulznej kódovej modulácie, 
2. generátor vokálov z reťazcov alofónov, 
3. generátor zvukov z fonémov, 
4. generátor zvukov z difónov, 
5. generátor zvukov z trifónov, 
6. generátor neúplnej syntézy, 
7. generátor úplnej syntézy. 

 
Podstatou vyššie uvedených softvérových generátorov zvukov 2 – 5 je, 

že daný softvér generuje zvuk aj vtedy, keď je fragment hlasu v databáze 
neúplný alebo jeho vektor nie je korektne nastavený. Znamená to, že ak 
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fragment nie je celý alebo je k nemu pridaný nežiadúci rušivý zvuk, syntetizér 
produkuje deformovaný hlasový signál. Podobne dochádza ku generovaniu aj 
v prípade, keď sú nesprávne označené vo fragmente koartikulácie a lokálne 
stacionarity. Čím kvalitnejšie je spracovaný fragment, tým kvalitnejší zvuk sa 
generuje. V prípade nekvalitne alebo len nahrubo spracovaných stavebných 
kameňov reči nedôjde k behovej chybe programu, dochádza len k deformácii 
hlasu, ktorá sa dá vnímať aj tak, že môže byť akustickým vodítkom 
pre nevidiaceho používateľa, aby mohol správne nastaviť parametre 
spracúvaného fragmentu. 

Podobne, ak sa algoritmu čiastkovej syntézy predloží slovo textu, dôjde 
k syntéze aj v prípade, keď sú niektoré fragmenty nekvalitné. Hlas je 
deformovaný tak, že je možné rozpoznávať, pri ktorých fragmentoch dochádza 
k deformácii. 

Poslednou funkciou je plná syntéza, ktorá nastáva, keď je databáza 
zvukov kvalitná a plne pripravená na používanie. 

Systém čiastkovej syntézy ponúka používateľovi maticu indexov, 
v ktorej je každý riadok vektorom daného fragmentu. Pomocou šípok je možné 
voliť spracúvaný fragment − jeho vektor a v rámci daného vektora voliť 
konkrétny index − hranicu medzi pásmami stacionarity a koartikulácie. 

Ak má používateľ navolený konkrétny index, môže ho pomocou šípok 
posúvať v databáze zvuku obidvomi smermi, pričom automat tohoto systému 
zabezpečí, aby dochádzalo k správnemu fázovaniu a pripájaniu fragmentov. 

Tieto operácie používateľ vykonáva popri čiastkovom generovaní 
zvuku, takže môže pomocou sluchu hodnotiť každé posunutie indexu. 

Systém automaticky vypisuje na hmatový displej v jazyku fragmentov, 
ktoré stavebné kamene boli použité pri čiastkovej syntéze danej textovej 
predlohy. Slová alebo vety predlohy je možné meniť podľa potreby. 
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2 Konštrukcia neurónového systému 
 
 

Dialóg je niekedy bludiskom, v ktorom sa inteligencia 
snaží ukrývať skutočné pohnútky. 

 
 
Funkčný a prakticky využiteľný neurónový systém musí spĺňať 

kvantitatívne a kvalitatívne kritériá. 
Kvantitatívne kritérium určuje obmedzenie systému v zmysle 

pamäťového priestoru. Štruktúry neurónov, synapsií, váh, pracovných dát 
a obslužných algoritmov musia mať rozsah porovnateľný s inštanciou 
klasického algoritmu, ktorý vykonáva podobnú úlohu. 

Kvalitatívne kritérium určuje časové obmedzenie výpočtu siete 
v aktívnom režime a obmedzenie dĺžky adaptácie. Zároveň sa vyžaduje, aby 
boli výstupné hodnoty neurónovej siete počítané so stanovenou presnosťou. 

Celková kvalita neurónového systému je teda jeho schopnosť napĺňať 
obidve vyššie uvedené kritériá. 

Jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré pri konštrukcii ovplyvňujú 
celkovú kvalitu neurónového systému, je správna datová abstrakcia pri výbere 
typov štruktúr. V ďalšej podkapitole budú popísané tri dôležité dátové typy, 
ktoré používa na konštrukciu neurónových sietí kompilátor jazyka NeuroGen64 
(viď 1.3). 

2.1 Potenciálny rozsah neurónových štruktúr 

Dátová oblasť neurónovej siete sa skladá z viacerých typov premenných, 
záznamov a objektov. Kompilátor pri jej konštrukcii používa tzv. typové polia. 
V každom z týchto polí sa ukladá jeden typ záznamov, ktorý je dostupný 
pomocou indexu do typového poľa. Takéto riešenie má svoje opodstatnenie 
pri behu siete v aktívnom aj adaptívnom režime. Ak sa napríklad zmení prvok 
typového poľa, ktorý vyjadruje výstupnú hodnotu daného neurónu, zmenia sa 
automaticky všetky vstupy iných neurónov, ktoré sa naň odkazujú cez jeho 
index. 

Integrita štruktúry neurónovej siete je daná korektným nastavením 
indexov do typových polí a korektnými hodnotami v hlavnom indexe 
neurónovej štruktúry. 

Veľkosť dátovej oblasti je teda daná súčtom veľkostí jednotlivých 
typových polí a veľkosťou hlavného indexu, ktorý je z programového hľadiska 
reprezentovaný objektom (viď štruktúru 2.1-1). 

V tejto podkapitole sú ukázané tri typy štruktúr, ktoré postačujú 
na rámcové porozumenie vnútornej stavby dát v neurónovom systéme: 
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1. objekt hlavného indexu, 
2. záznam štruktúry neurónu, 
3. záznam realizujúci synaptické prepojenie. 

 
Pre úplnosť je potrebné poznamenať, že systém opisovaný v tejto 

publikácii obsahuje pole hlavných indexov, čo umožňuje konštrukciu viacerých 
sietí a ich kvalitatívne i kvantitatívne porovnávanie. 

Štruktúra 2.1-1 - Hlavný index neurónovej siete 

network=object {Objekt neurónovej siete} 
           dnm, {Cesta k súboru s definíciou siete} 
           fnm, {Meno súboru s definíciou siete} 
           rrs  {Popis chyby po skompilovaní siete} 
              :string; 
           spt  {Ukazovateľ na pole synaptických prepojení} 
              :sptr; 
           npt  {Ukazovateľ na pole neurónov} 
              :nptr; 
           bpt  {Ukazovateľ na pole bajtov} 
              :bptr; 
           wpt  {Ukazovateľ na pole slov} 
              :wptr; 
           ipt  {Ukazovateľ na pole 16-bitových integerov} 
              :iptr; 
           dpt  {Ukazovateľ na pole dvojslov} 
              :dptr; 
           lpt  {Ukazovateľ na pole 32-bitových integerov} 
              :lptr; 
           rpt  {Ukazovateľ na pole 8-bajtových reálnych 
                premenných} 
              :rptr; 
           ept  {Ukazovateľ na pole 10-bajtových reálnych 
                premenných} 
              :eptr; 
           ssz, {Počet položiek poľa synapsií} 
           ssp, {Zarovnanie na stránky} 
           nsz, {Počet položiek poľa neurónov} 
           nsp, {Zarovnanie na stránky} 
           bsz, {Počet položiek poľa bajtov} 
           bsp, {Zarovnanie na stránky} 
           wsz, {Počet položiek poľa slov} 
           wsp, {Zarovnanie na stránky} 
           isz, {Počet položiek poľa 16-bitových integerov} 
           isp, {Zarovnanie na stránky} 
           dsz, {Počet položiek poľa dvojslov} 
           dsp, {Zarovnanie na stránky} 
           lsz, {Počet položiek poľa 32-bitových integerov} 
           lsp, {Zarovnanie na stránky} 
           rsz, {Počet položiek poľa 8-bajtových reálnych 
                premenných} 
           rsp, {Zarovnanie na stránky} 
           esz, {Počet položiek poľa 10-bajtových reálnych 
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                premenných} 
           esp, {Zarovnanie na stránky} 
           aid, {Index tohoto objektu v poli sietí} 
           gln, {Dĺžka jedného genetického jedinca} 
           pop, {Veľkosť populácie} 
           pid, {Index na aktuálneho genetického jedinca} 
           pok, {Index na naučeného genetického jedinca} 
           rid, {Index na chybový vektor (jeho dĺžka = 
                veľkosť populácie)} 
           sid, {Index na vektor starnutia genetických 
                jedincov} 
           hsl, {Veľkosť hašovacej databázy šľachtenia} 
           hsi, {Index na hašovací priestor signatúr 
                genetických jedincov} 
           hvi, {Index na hašovací priestor šľachtiacich 
                funkcií} 
           tcc, {Čítač refresh šľachtenia} 
           muc, {Čítač mutačného deliteľa} 
           idm, {Vstupná dimenzia siete} 
           idi, {Index na vstupný vektor} 
           odm, {Výstupná dimenzia siete} 
           odi, {Index na výstupný vektor} 
           vrs, {Počet vrstiev siete, výstupná vrstva} 
           nrs, {Počet neurónov} 
           size {Rozsah vytvorenej siete} 
              :dword; 
           cmv  {Riadiaci vektor genetického algoritmu} 
              :cvecarr; 
           ptp, {Typ populácie} 
           itp, {Typ vstupu} 
           otp  {Typ výstupu} 
              :valtype; 
           cmp  {Ukazovateľ na objekt kompilátora siete} 
              :comptr; 
           tnp  {ukazovateľ na pole signatúr tréningových 
                vzorov veľkosť = TSZ * 4} 
              :dptr; 
           tsp  {ukazovateľ na pole názvov tréningových 
                vzorov veľkosť = TSZ * sizeof(string)} 
              :tptr; 
           tip, {Ukazovateľ na pole vstupov tréningových 
                vzorov veľkosť = TSZ * IDM * veľkosť typu 
                položky} 
           top  {Ukazovateľ na pole výstupov tréningových 
                vzorov, veľkosť = TSZ * ODM * veľkosť typu 
                položky} 
              :pointer; 
           tmx, {Maximálny priestor pre tréningovú 
                množinu} 
           tsz, {Počet tréningových vzorov} 
           tid  {Ukazuje na aktuálny tréningový vzor 
                pri výpočte účelovej funkcie (pomocná 
                premenná)} 
              :dword; 
           constructor ini; 
           destructor stp; 
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           function compile(comp:boolean):word; 
        end; 

 
Vyššie uvedená štruktúra obsahuje všetky dáta alebo ukazovatele 

na dáta, ktoré spolu vytvárajú hlavný index neurónového systému. 
Veľkosť hlavného indexu je 1.1 kB. Jeho súčasťou je deväť 

ukazovateľov na typové polia, v ktorých sa uchovávajú dáta tvoriace neurónovú 
sieť. Ku každému poľu sú priradené dve premenné. Jedna určuje veľkosť 
pamäte, ktorú pole obsadzuje, druhá udáva počet použitých položiek. 
Algoritmus alokácie pamäte odhaduje veľkosť typových polí, čím sa znižuje 
počet operácií alokácie. Pri veľkých rozsahoch dát vedie takýto prístup 
k urýchleniu konštrukčného procesu. 

Pomocou premennej CMP sa volá kompilátor, ktorý načíta zdrojovú 
konštrukčnú definíciu siete z textového súboru. Proces kompilácie vytvára 
typové polia a vkladá do nich hodnoty dát, indexov, synapsií a neurónov tak, 
aby spolu vytvárali konzistentnú štruktúru neurónovej siete. 

Ďalej sú uvedené položky typových polí neurónov a synapsií, pomocou 
ktorých je uchovávaná topológia siete. 

Štruktúra 2.1-2 - Záznam jedného neurónu 

neuron=record {Položka neurónu} 
          ido  {Index na výstup} 
             :dword; 
          tpo  {Typ výstupu} 
             :valtype; 
          ids, {Index na synapsie} 
          idm, {Vstupná dimenzia neurónu} 
          idv, {Index na váhové vektory} 
          nxp, {nxp=maxarray - koniec, nxp<maxarray - index 
               na ďalší neurón s prahom typu neurón} 
          bit  {Bitmapa 0=nezapojený/zapojený výstup, 
               1=n/z prah} 
             :dword; 
          thr, {Prah neurónu} 
          pot  {Potenciál neurónu} 
             :extended; 
          neu  {Typ neurónu - perc. / rbf} 
             :neutype; 
          aft  {Typ aktivačnej funkcie} 
             :aftype; 
          tap  {Typ adaptácie prahu} 
             :adaptype 
       end; 

 
Indexy vo vyššie uvedenej štruktúre určujú položky v typových poliach. 

Typy polí sú dané globálnou definíciou v hlavnom indexe. Výnimkou je výstup 
neurónu. Každý neurón môže mať iný typ výstupu, preto je k indexu priradený 
aj typ poľa, ktorého položky daný index určuje. 
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Pri indexoch na synapsie a ich váhy je potrebné uvedomiť si, že určujú 
v typovom poli len začiatok vektora. Dĺžka vektora synapsií je vyjadrená 
vstupnou dimenziou neurónu. Dĺžka vektora váh je vyjadrená násobkom 
vstupnej dimenzie neurónu a veľkosťou populácie zo štruktúry hlavného indexu 
siete. 

Pomocou indexu NXP je vytvorený lineárny jednosmerný zoznam 
neurónov, ktoré sú prepojené synapsiami dendrit-dendrit [9,10]. 

Premenná BIT poskytuje informácie pri kontrole integrity neurónovej 
štruktúry. Sieť, v ktorej sa nachádza neurón s nezapojeným výstupom alebo 
s nesprávne definovanými indexami a typmi, je chybná. Pri jej kompilácii 
nedôjde ku konštrukcii, bude sa generovať len chybové hlásenie. 

Neurón obsadí 72 bajtov pamäte. Neurónové pole (viď 11.1) teda obsadí 
72*19096=1374912 bajtov. 

Synapsia je treťou štruktúrou, ktorá vytvára topológiu siete. Nižšie je 
uvedený jej dátový záznam. 

Štruktúra 2.1-3 - Záznam jednej synapsie 

tsyn=record {Položka synapsie} 
        id  {Index na hodnoty} 
          :dword; 
        tp  {Typ hodnôt} 
          :valtype; 
        ts  {Typ adaptácie synaptického prepojenia} 
          :adaptype 
     end; 

 
Synapsia obsahuje tri položky. Index ID ukazuje na výstup neurónu, kde 

je synapsia pripojená. Ukazuje teda do typového poľa, ktorého typ je určený 
položkou TP. 

Treťou položkou je typ adaptácie synapsie. Táto položka sa nastaví 
pri procese kompilácie a používa sa pri adaptácii neurónového systému. 

Položka synaptického prepojenia obsadí 12 bajtov pamäte. Synaptická 
sieť z príkladu 11.1 teda obsadí 200004*12=2400048 bajtov. 

2.2 Konštrukcia pomocou definičného jazyka 

Konštrukcia neurónových sietí vyžaduje zodpovedanie niekoľkých 
dôležitých otázok: 

 
- Akým spôsobom definovať synaptické prepojenia? 
- Ako nadefinovať v pomerne krátkom čase a zároveň prehľadne veľké 

množstvo synapsií (napr. milióny)? 
- Ako optimalizovať a modifikovať topológiu siete s veľkým rozsahom? 
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Majme veľkosť synapsie = 12 (viď 2.1-3), majme veľkosť populácie 
= 100 a veľkosť reálnej premennej = 10. 
 

- Jeden milión synapsií, pri ktorom sa predpokladá adaptácia pomocou 
genetického algoritmu, potom obsadí: 1000000 * ( 12 + ( 100 * 10 ) ) = 
1012000000 bajtov pamäte, čo je približne 1 GB. Je možné 
predpokladať, že neuróny budú mať v danej sieti priemerne 10 vstupov, 
bude ich teda 1000000 / 10 = 100000. 
 

- Veľkosť typového poľa neurónov bude (viď 2.1-2): 72 * 100000 = 
7200000 bajtov, čo je približne 7 MB. Ak predpokladáme počet 
reálnych receptorov menej ako 7000, môžeme celkový rozsah datového 
priestoru siete odhadnúť na 1.1 GB. 
 
Pri použití štruktúr z podkapitoly 2.1 je možné skonštruovať sieť aj 

s väčším rozsahom ako vo vyššie uvedenom príklade s miliónom synapsií. 
Keďže súčasné počítače poskytujú niekoľko GB RAM, nie je potrebné 
zaoberať sa problémom, či je možné rozsiahlejšiu sieť umiestniť do pamäte 
bez potreby swapovania. Adaptačný proces je časovo náročný, v prípade 
swapovania by mohol presahovať reálne akceptovateľnú dobu adaptácie. 

Najväčšou položkou dát neurónovej siete je populačný priestor, ktorý sa 
alokuje len počas adaptácie. V aktívnom režime už adaptovaná sieť obsadzuje 
omnoho menej pamäte, takže je možné ju porovnávať s rozsahom bežného 
algoritmu. 

Na základe vyššie uvedených odhadov je možné uvažovať o vývojovom 
prostriedku - o jazyku - ktorý umožní danú topológiu siete nadefinovať formou 
textového zápisu. V procse kompilácie potom dôjde ku konštrukcii siete 
v pamäti počítača. 

Topológia neurónovej siete môže byť veľmi rozsiahla a zložitá. 
Gramatika definičného jazyka musí preto obsahovať logický aparát, ktorý 
umožní automatické a riadené opakovanie definície prepojení neurónov. 

Takýto konštrukčný prostriedok rieši otázky zo začiatku tejto 
podkapitoly pomerne zaujímavým a výkonným spôsobom. 

Jazyk NeuroGen64 ver. 1.0 (viď 1.3) obsahuje prostriedky, ktoré 
umožňujú konštrukciu rozsiahlejších sietí (viď 11.1). V ďalšom texte sú 
opísané jeho základné rysy a funkcie ponúkaných konštrukčných výrazov. 

2.3 Typy v definícii neurónovej štruktúry 

Celková kvalita neurónového systému je daná aj rozmanitosťou jeho 
vnútorných dátových štruktúr. NeuroGen64 podporuje takúto rozmanitosť 27. 
preddefinovanými typmi dát, adaptácie a funkcií. 
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1. Číselné typy: 
a) 8-bitový celočíselný typ bez znamienka (byte), 
b) 16-bitový celočíselný typ bez znamienka (word), 
c) 16-bitový celočíselný typ so znamienkom (integer), 
d) 32-bitový celočíselný typ bez znamienka (dword), 
e) 32-bitový celočíselný typ so znamienkom (longint), 
f) 8-bajtový reálny číselný typ (real), 
g) 10-bajtový reálny číselný typ (extended). 

2. Typy adaptácie prahu: 
a) konštantný, 
b) riadený neurónom, 
c) inhibičný - riadený výstupom, 
d) excitačný - riadený výstupom. 

3. Typy adaptácie synapsie: 
a) konštantný - neadaptovaná synapsia, 
b) genetický - riadená algoritmom, 
c) inhibičný - riadená hodnotou, 
d) excitačný - riadená hodnotou. 

4. Typy spracúvania vstupov: 
a) perceptrónový, 
b) RBF. 

5. Typy aktivačnej funkcie: 
a) lineárna, 
b) štandardná logistická sigmoida, 
c) exponenciála, 
d) kvadratická, 
e) kubická, 
f) kosínová, 
g) arkustangens, 
h) lineárna s absolútnou hodnotou, 
i) lineárna intervalová, 
j) Gausova. 

2.3.1 Vstupné, výstupné a vnútorné dátové typy 

Správnou voľbou číselného typu sa dosiahne optimálna veľkosť 
pamäťového priestoru pre nadefinovanú neurónovú sieť s daným počtom 
genetických jedincov. Sieť z príkladu 11.1 má 200 004 synapsií a veľkosť 
populácie 1000. Keď sa pre váhové vektory použije napríklad reálny číselný 
typ EXTENDED, alokuje sa pre váhy pamäť v rozsahu 
200004*1000*10=2000040000 bajtov. Ak by sa namiesto EXTENDED použil 
typ REAL, ušetrilo by sa 400008000 bajtov pamäte. 

Pri výbere typu dát je potrebné prihliadať nielen na veľkosť alokovanej 
pamäte, ale aj na rozsahy spracúvaných číselných informácií. Sieť s malým 
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rozsahom neurónov a synapsií je citlivejšia na presnosť váhových vektorov, 
vyžaduje skôr typ EXTENDED. Pri veľmi vysokom počte neurónov a synapsií 
môžu mať váhové vektory omnoho menšiu presnosť, vyjadriteľnú aj pomocou 
celočíselného typu. Ak sa vo vyššie uvedenom príklade nahradí EXTENDED 
typom BYTE, váhová oblasť sa zmenší z 2 GB na 200 MB. V zmysle váhy je 
možné vnímať hodnoty typu BYTE ako 1/(1+BYTE), ide teda o interval 
hodnôt <1/256,1>. 

Modul neurónovej siete komunikuje s programom cez rozhranie, 
ktorého súčasťou sú receptory a efektory. NeuroGen64 umožňuje ich definíciu 
takým spôsobom, aby sa javili z hľadiska programu ako číselné premenné 
niektorého z předdefinovaných typov. Ak sa má napríklad rozpoznávať 
grafická informácia, je výhodné zvoliť si typ receptora − BYTE. Na príklade 
11.1 je pomocou takýchto receptorov realizovaný grafický vstup 300x300 
pixelov. Receptory pritom obsadia 90 kB pamäte. 

Vnútorné dáta siete sú v skutočnosti výstupy jednotlivých vnútorných 
neurónov. Pre každý neurón je možné separátne definovať typ jeho výstupu 
podľa toho, aké hodnoty sa na jeho výstupe očakávajú. 

Pokiaľ dôjde k pretečeniu hodnôt v rámci daného typu, systém nahradí 
pretečenú hodnotu najmenšou alebo najväčšou možnou hodnotou podľa toho, či 
došlo k pretečeniu minima alebo maxima používaného typu. 

2.3.2 Typy adaptácie prahu neurónu 

Konštrukčný jazyk NeuroGen64 poskytuje štyri možnosti práce 
s prahmi neurónov. Znamená to, že je možné nadefinovať pomocou neho štyri 
typy adaptácie neurónového prahu: 

 
1. CONSTANT − prah sa nemení, 
2. NEURON − prah je riadený iným neurónom, 
3. INHIBITOR − pri vyššej aktivite neurónu sa prah zvyšuje, 
4. EXCITOR − pri vyššej aktivite neurónu sa prah znižuje. 

 
V prvom prípade sa prah nemení, celková citlivosť neurónu je počas 

adaptácie a aktivity konštantná. 
V druhom prípade je prah riadený iným neurónom, ktorý budeme ďalej 

nazývať riadiacim neurónom. Výstup riadiaceho neurónu je možné pripojiť aj 
k prahom viacerých neurónov. Takýmto spôsobom môžu byť napríklad 
jednotne riadené citlivosti celých vrstiev siete. Pri použití riadiacich neurónov 
a genetického adaptačného mechanizmu je dôležité uvedomiť si, že sa 
v genetických reťazcoch nachádzajú dva druhy dát. Jedným druhom sú váhy 
synapsií bežných neurónov, ktoré ovplyvňujú výstup siete pomerne málo. Iným 
druhom dát sú váhy riadiacich neurónov, ktoré ovplyvňujú výstup oveľa viac. 
Čím viac prahov ovláda riadiaci neurón, tým citlivejšie reaguje sieť na zmenu 
jeho váh. Adaptácia pomocou genetického algoritmu prebieha v zásade 
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rýchlejšie, keď sa v genetických reťazcoch nachádzajú váhy bežných aj 
riadiacich neurónov. 

V treťom a štvrtom prípade je prah riadený v aktívnom režime siete. 
Použitie týchto dvoch typov adaptácie prahov je nezlúčiteľné s adaptáciou 
pomocou genetického algoritmu. 

Kľúčové slová v jazyku NeuroGen64, pomocou ktorých sa volia typy 
adaptácie prahu sú: 

 
- CONSTANT, 
- NEURON, 
- INHIBITOR, 
- EXCITOR. 

2.3.3 Typy adaptácie synaptických váh 

Synaptické prepojenia neurónovej siete a nastavenie typov ich adaptácie 
dominantným spôsobom určujú funkciu neurónového systému. Váhy synapsií 
je možné adaptovať štyrmi spôsobmi: 

 
1. CONSTANT – neadaptovateľná synapsia, 
2. GENETIC – synapsia adaptovaná genetickým algoritmom, 
3. INHIBITOR – pri vyššej aktivite sa váha zmenšuje, 
4. EXCITOR – pri vyššej aktivite sa váha zväčšuje. 

 
V prvom prípade sa jedná o synapsiu, ktorá svojou funkciou určuje 

prácu neurónovej siete bez ohľadu na stav procesu adaptácie. Konštantné 
synapsie sú využiteľné aj pri stabilizácii siete (viď podkapitolu 3.3.2) alebo 
pri realizácii spätných väzieb (viď kapitolu 5). Za definíciou konštantnej 
synaptickej váhy gramatika konštrukčného jazyka vyžaduje zápis jej 
konštantnej hodnoty uzatvorenej v zátvorkách: 

CONSTANT(0.01) 
V druhom prípade adaptácie synapsií ide o nastavenie, ktoré sa vyžaduje 

pri použití genetického algoritmu. 
V treťom a štvrtom prípade sú synapsie adaptované počas aktivity siete 

na základe ich vlastnej hodnoty. 
Kľúčové slová v jazyku NeuroGen64, pomocou ktorých sa volia typy 

adaptácie synapsií sú: 
 

- CONSTANT, 
- GENETIC, 
- INHIBITOR, 
- EXCITOR.  
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2.3.4 Typy aktivačných funkcií 

Konštrukt definície neurónu musí obsahovať aj položku, ktorá presne 
charakterizuje typ aktivačnej funkcie. V NeuroGene64 je desať 
preddefinovaných typov, ktoré špecifikujú aktivačné funkcie v nasledovnej 
tabuľke. 

Tabuľka 2.3.4-1 - Volania a definície aktivačných funkcií 

IDENTIFIKÁTOR POPIS DEFINÍCIA 

LINEAR Lineárna funkcia AF(x) = x 

SLS 
Štandardná 
Logistická 
Sigmoida 

AF(x) = 1/(1+EXP(-x)) 

EXPONENTIAL Exponenciála AF(x) = EXP(x) 
SQUARE Kvadratická AF(x) = x*x 
CUBIC Kubická AF(x) = x*x*x 
COSINUS Kosínová AF(x) = COS(x) 
ARCTAN Arkustangens AF(x) = ARCTAN(x) 
ABSOLUTE Absolútna hodnota AF(x) = ABS(x) 
INTERVAL Modulo 1000 AF(x) = x MOD 1000 
GAUS Gausova AF(x) = EXP(x*x) 

2.3.5 Typy neurónov 

Každý neurón, okrem receptorov, má menší alebo väčší počet vstupov, 
ktoré musí vyhodnotiť a previesť na neurónový potenciál. Konštrukčný jazyk 
umožňuje spracúvanie neurónových vstupov dvomi spôsobmi. 

 
Majme neurón s N vstupmi. Hodnoty vstupov budú Xi a váhy Vi 
pre i=1...N. Potenciál neurónu budeme označovať P. 
 

1. Prvý typ spracúvania vstupov je perceptrónový: 
P = X1*V1 + X2*V2 + ... + XN*VN 

2. Druhý typ je RBF: 
P = SQRT( SQR(X1-V1) + SQR(X2-V2) + ... + SQR(XN-VN) ) 
 
V konštrukte definície neurónu sa typ spracúvania jeho vstupov zadáva 

na začiatku. Kľúčové slová týchto typov sú: 
 

- PERCEPTRON, 
- RBF. 
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2.4 Definícia rozhrania neurónového systému 

Doposiaľ boli v tejto kapitole opísané dátové typy, ktoré používa 
kompilátor NeuroGenu64 na prácu s pamäťou a typy dát, ktoré sa používajú 
priamo v konštrukčnej definícii. Zatiaľ ale nie je zjavné, ako v jazyku 
NeuroGen64 začať definovať konkrétnu neurónovú sieť. 

V tejto podkapitole sú opísané konštrukty, pomocou ktorých sa definuje 
rozhranie medzi danou neurónovou sieťou a programom, v ktorom bude 
používaná. Je potrebné uvedomiť si, že toto rozhranie musí byť nadefinované 
vždy na začiatku konštrukčnej definície. 

2.4.1 Vstup a výstup 

Prvým a vyžadovaným kľúčovým slovom v konštrukčnej definícii je 
slovo InputDim. Zapísaním tohoto kľúčového slova sa začína definícia 
vstupného rozhrania siete, ktorá sa ukončí bodkočiarkou. Pomocou tejto 
definície vytvorí kompilátor v príslušnom typovom poli (viď 2.1-1) priestor 
pre všetky receptory definovanej neurónovej siete. 

Definícia 2.4.1-1 - Konštrukčná definícia vstupného rozhrania neurónovej siete 

InputDim   = 90000:Byte    {Vstupná dimenzia : typ receptorov} 
           /     1;        {Receptory tvoria prvú vrstvu} 

 
Konštrukt 2.4.1-1 vytvoril 90000 receptorov s 8-bitovými vstupmi 

bez znamienka, ktoré budú v rámci topológie neurónovej siete umiestnené 
na prvej vrstve. 

Druhou položkou hlavičky konštrukčnej definície je definícia výstupnej 
vrstvy, ktorá začína kľúčovým slovom OutputDim. Táto definícia tiež alokuje 
v príslušnom typovom poli daný počet výstupných hodnôt efektorov. 

Definícia 2.4.1-2 - Konštrukčná definícia výstupného rozhrania neurónovej siete 

OutputDim  =     1:Word    {Výstupná dimenzia : typ efektorov} 
           /     7;        {Vrstva efektorov} 

 
Konštrukt 2.4.1-2 vytvorí výstup, ktorý bude mať jeden efektor so 16-

bitovým výstupom bez znamienka. Je dôležité uvedomiť si, že je touto 
definíciou efektor umiestnený do siedmej vrstvy, ktorá sa bude považovať 
za vrstvu poslednú a výstupnú. Vrstvy 2-6 budú teda vrstvy vnútorné. 
Neskôr, pri definícii počtu a rozsahov vrstiev, musí byť táto redundantná 
informácia zadefinovaná korektne, inak kompilátor upozorní na chybu 
pri definícii topológie siete. 
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2.4.2 Populácia a tréningová množina 

Súčasťou neurónového systému s genetickým algoritmom je populačný 
priestor. Pokiaľ by sa v definícii zadal malý počet genetických jedincov – 
menej ako 10 – genetický mechanizmus by nefungoval efektívne. Pri tak 
malom počte konfigurácií siete je však možné pohliadať na ne ako na úrovne 
správnej funkčnosti siete. Úrovne − konfigurácie je možné v aktívnom režime 
prepínať a porovnávať výsledky výpočtov. 

Pri definícii počtu genetických jedincov je teda dôležité brať do úvahy, 
či daná sieť bude adaptovaná pomocou genetického mechanizmu. Nižšie 
uvedená definícia spôsobí, že sa do hlavného indexu siete zapíšu údaje 
o veľkosti populácie a type položiek genetických jedincov. 

Definícia 2.4.2-1 - Konštrukčná definícia populačného priestoru a tréningovej 
množiny 

Population =  1000:Extended; {Veľkosť : typ populácie} 
Training   =   100;          {Veľkosť tréningovej množiny} 

 
Druhý riadok v definícii 2.4.2-1 alokuje pamäť pre tréningové vzory. 

Pri procese adaptácie je výhodné, keď sa tréningové vzory nachádzajú v pamäti 
RAM. Adaptačný proces môže potom s nimi pracovať pomocou ukazovateľov, 
čím sa ušetrí veľa strojového času, ktorý by sa inak používal na kopírovanie. 

V príklade sa veľkosť populácie nastaví na 1000 jedincov, rozsah 
tréningovej množiny na 100 položiek. Veľkosť položky je daná súčtom 
rozsahov receptorov a výstupov efektorov siete. Ku každej položke je navyše 
pridaný jej názov a signatúra − 260 bajtov (viď 2.9).  

2.5 Definícia rozsahu a počtu vrstiev neurónovej siete 

Do hlavičky konštrukčnej definície patrí ešte popis rozsahu a počtu 
vrstiev siete. Rozsah vrstvy je zadefinovaný pomocou kľúčového slova Layer, 
za ktorým nasleduje v zátvorkách číslo vrstvy a jej rozsah. Ak bola určená ako 
posledná vrstva efektorov siedma, pričom je prvá vrstva vrstvou receptorov, je 
pomocou Layer nutné zadať rozsahy vrstiev 1-7 v prirodzenom poradí. 

V definícii 2.5-1 je zobrazená celá hlavička konštrukčnej definície. 

Definícia 2.5-1 - Hlavička konštrukčnej definície 

InputDim   = 90000:Byte    {Vstupná dimenzia : typ receptorov} 
           /     1;        {Receptory tvoria prvú vrstvu} 
OutputDim  =     1:Word    {Výstupná dimenzia : typ efektorov} 
           /     7;        {Vrstva efektorov} 
Population =  1000:Extended; {Veľkosť : typ populácie} 
Training   =   100;        {Veľkosť tréningovej množiny} 
   Layer(1,90000);         {Šírka vrstvy receptorov} 
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   Layer(2,18000);         {Šírka vnútornej vrstvy č. 2} 
   Layer(3,  900);         {Šírka vnútornej vrstvy č. 3} 
   Layer(4,  180);         {Šírka vnútornej vrstvy č. 4} 
   Layer(5,    9);         {Šírka vnútornej vrstvy č. 5} 
   Layer(6,    6);         {Šírka vnútornej vrstvy č. 6} 
   Layer(7,    1);         {Šírka vrstvy efektorov} 

2.6 Definícia neurónov s opakovaním 

Neurón, ako súčasť siete, sa dá charakterizovať jeho vnútornou funkciou 
a pripojením na iné neuróny. NeuroGen64 umožňuje hromadnú manipuláciu 
so synapsiami, ktoré už boli pripojené. Skupiny synapsií je možné prepojiť 
po vrstvách vyššie alebo nižšie, pričom sa zachovajú časti topológie v rámci 
vrstiev. Podobne je možné posúvať synaptický blok v rámci vrstvy, pričom sa 
zachová topológia pripojení v rámci daného bloku.  

2.6.1 Hromadné manipulácie so synapsiami 

Definície neurónov a synapsií sa zapisujú do tela konštruktu 
hromadných synaptických manipulácií. Tento konštrukt sa definuje pomocou 
kľúčového slova Synopsis. 

Definícia 2.6.1-1 - Konštrukčná definícia operátora hromadných synaptických 
manipulácií 

Synopsis(1,1)              {Absolútny index vrstvy a neurónu} 
   [                       {vo vrstve, voči ktorým sa bude 
                           pripojenie relativizovať} 
      ... 
   ];                      {Ukončenie operátora} 

 
V zátvorkách za operátorom Synopsis je zadaný absolútny index vrstvy 

a absolútny index neurónu na danej vrstve. Všetky definície synapsií, ktoré 
budú uvedené v hranatých zátvorkách, budú pripájané relatívne k týmto dvom 
absolútnym indexom. Ak sa zmení hodnota absolútnych indexov za operátorom 
Synopsis, automaticky sa prepoja všetky synapsie definované v hranatých 
zátvorkách. Ich relatívna topológia sa ale nezmení. 

Je veľmi dôležité uvedomiť si, že všetky synaptické pripojenia z ďalších 
podkapitol budú pripájané relatívne k prvej vrstve a prvému neurónu na tejto 
vrstve. Použitie operátora Synopsis môžete vidieť na príklade 11.1. 

2.6.2 Konštrukt neurónového poľa 

Vzhľadom na veľký počet neurónov a synapsií je nemožné definovať 
v sieti každý neurón osobitne. Jazyk NeuroGen64 preto ponúka konštrukt 
neurónového poľa. Pomocou neurónového poľa sa dá daná definícia neurónu 
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násobiť a organizovať jeho pripojenia do dvojrozmerných matíc. Jazyk takto 
umožňuje pohliadať na neurónovú sieť dvomi spôsobmi: 

 
1. matematická dvojrozmerná topológia − vrstvy, neuróny, 
2. organizácia vrstiev do dvojrozmerných matíc. 

 
Prvý spôsob uľahčuje spracúvanie a hodnotenie siete v matematickom 

zmysle. Druhý uľahčuje konštrukciu napríklad v prípade, keď je vstupom siete 
raster obrázku, teda matica a chceme skonštruovať pyramídovú sieť 
v trojrozmernom zmysle. 

Násobenie a organizácia do matíc sa definuje bez potreby opätovného 
zápisu definície neurónu a jeho synapsií. 

Ak je nadefinovaný neurón so sto synapsiami a v jeho poli je zapísaný 
násobiteľ definície napríklad 1000, kompilátor vytvorí pomocou tohoto 
konštruktu tisíc neurónov a 100000 synapsií. 

V prvom riadku definície neurónového poľa sa uvádza typ spracovania 
vstupov (viď 2.3.5), typ aktivačnej funkcie (viď 2.3.4), počet vstupov neurónu 
a typ adaptácie jeho prahu (viď 2.3.2). 

Definícia 2.6.2-1 - Konštrukčná definícia neurónového poľa Pripojenie synapsií 
po riadkoch 

 1 Perceptron.SLS.3:Constant 
 2    <6,3>:Extended       {Na 6. vrstve vytvárame 3 neuróny 
 3                         s výstupmi typu extended.} 
 4    (                    {Pripájame ich na vrstvu 4+1 
 5                         s posunutím do troch riadkov.} 
 6       4,0 4,3 4,6 
 7    ) 
 8    [                    {Začiatok definície synaptických 
 9                         pripojení. 
10       Vstupy -> relatívna vrstva,neurón} 
11       1-3:Genetic -> 0,0 
12    ]; 

 
V druhom riadku v lomených zátvorkách je na prvom mieste absolútny 

index vrstvy, na ktorej sa budú neuróny definovať. Za indexom vrstvy je 
násobiteľ, ktorý určuje počet vytváraných neurónov. Ak na danej vrstve už nie 
sú voľné miesta na vytvorenie ďalších neurónov, kompilátor vygeneruje chybu 
pretečenia vrstvy. Podobne, ak na vrstve ostanú voľné miesta a  onštrukčná 
definícia siete sa skončí, kompilátor vygeneruje chybu štruktúry siete. 

Za lomenými zátvorkami je definovaný typ výstupu daných neurónov. 
V okrúhlych zátvorkách sú nadefinované dvojice − vrstva, neurón − 

relatívnych adries, od ktorých sa začnú pripájať synapsie neurónov z daného 
poľa neurónov. Relatívnych adries musí byť teda toľko, koľko je položiek poľa. 
V definícii 2.6.2-1 je násobiteľ 3, pole má teda tri položky a z toho vyplýva, že 
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v okrúhlych zátvorkách musia byť tiež tri relatívne adresy (viď 2.6.2-1 riadok 
6). 

Hodnoty indexov relatívnych vrstiev sú všetky rovnaké a rovné štyrom. 
Operátor Synopsis určuje v našom prípade (viď 2.6.1-1) index absolútnej vrstvy 
rovný jednej. Synapsie definovaných neurónov sa budú preto pripájať na vrstvu 
4+1=5. Z definície 2.5-1 je vidieť, že má daná sieť na piatej vrstve deväť 
položiek. Keď sa synapsie relatívne pripájajú na nultý, tretí a šiesty neurón (viď 
2.6.2-1 riadok 6), je možné takéto posunutie vnímať ako rozdelenie vrstvy 
na tri riadky po tri neuróny. 

2.6.3 Organizácia vrstiev siete do matíc 

V okrúhlych zátvorkách sa definuje posunutie pripojení jednotlivých 
neurónov z neurónového poľa. V definícii 2.6.2-1 v riadku 6 je na piatej vrstve 
deviatich neurónov definované posunutie - 0,3,6, ktoré rozdelí piatu vrstvu 
na neuróny 0-2, 3-5, 6-8. Tieto tri trojice neurónov na piatej vrstve je možné 
chápať ako tri riadky po tri neuróny. 

Tri synapsie prvého neurónu z neurónového poľa sa pripoja na nulté 
posunutie, synapsie druhého na posunutie tri a synapsie tretieho na posunutie 6. 
Každý riadok matice 3x3 sa tým pripojí na jeden neurón z neurónového poľa. 

V definícii 2.6.2-1 na riadku 11 je definovaný synaptický interval 
pre každý neurón z definovaného poľa. Jedná sa o tri synapsie, ktoré sa 
pripájajú na riadky spomínanej matice 3x3. Váhy všetkých troch synapsií sú 
typu Genetic, čo znamená, že budú adaptované pomocou genetického 
algoritmu. 

Za typom synaptických váh je šípka vpravo, ktorá vyjadruje synapsiu. 
V synaptickom intervale sa definuje pripojenie prvej synapsie, ostatné synapsie 
z intervalu sa budú pripájať bezprostredne za prvou. Za šípkou vyjadrujúcou 
synapsiu je opäť uvedená relatívna vrstva a neurón vo vrstve, na ktorý sa bude 
prvá synapsia pripájať. V príklade 2.6.3-1 je ukázané, ako sa dá tento druhý 
stupeň relativizácie využiť. Na rozdiel od predchádzajúcej definície sa synapsie 
troch neurónov z poľa nepripoja na tri riadky, ale na tri stĺpce matice 3x3, ktorá 
je definovaná na piatej vrstve deviatich neurónov. 

Definícia 2.6.3-1 - Konštrukčná definícia neurónového poľa Pripojenie synapsií 
po stĺpcoch 

 1 Perceptron.SLS.3:Constant 
 2    <6,3>:Extended       {Na 6. vrstve vytvárame 3 neuróny 
 3                         s výstupom typu extended.} 
 4    (                    {Pripájame ich na vrstvu 4+1 
 5                         s posunutím do troch stĺpcov.} 
 6       4,0 4,1 4,2 
 7    ) 
 8    [                    {Začiatok definície synaptických 
 9                         pripojení. 
10       Vstup -> relatívna vrstva,neurón} 
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11       1:Genetic -> 0,0 
12       2:Genetic -> 0,3 
13       3:Genetic -> 0,6 
14    ]; 

 
V definícii 2.6.3-1 na riadku 6 je vidieť, že je relativizácia prvého stupňa 

vytvorená inak než v 2.6.2-1. V tomto prípade je prvý riadok rozdelený na tri 
jednotlivé neuróny. Na riadkoch 11-13 sú ale synapsie každého neurónu z poľa 
pripájané po jednej. Po sčítaní dvoch relativizácií dostávame takéto pripojenie 
troch neurónov: 

 
- 1. neurón 0+0=0, 0+3=3, 0+6=6 - teda 0,3,6, 
- 2. neurón 1+0=1, 1+3=4, 1+6=7 - teda 1,4,7, 
- 3. neurón 2+0=2, 2+3=5, 2+6=8 - teda 2,5,8. 

 
Kombináciou dvoch stupňov relativizácií sa realizovalo pripojenie troch 

neurónov z poľa na maticu 3x3 po jej stĺpcoch. 
Neskôr bude ukázané, že je možné takto nadefinovať maticu aj 

na vstupnej vrstve podsiete. V konštrukte poľa podsietí je potom možné opäť 
zadefinovať posunutie, relativizáciu, čím vytvoríme maticu matíc. Pri návrhu 
trojrozmerných neurónových sietí používaných na kompresiu grafickej 
informácie je takáto abstrakcia veľmi potrebná. 

2.7 Definícia synapsií 

V podkapitolách 2.6.2 a 2.6.3 boli opísané definície synapsií 
a synaptických intervalov. Mohlo by sa zdať, že je tým otázka synapsií 
vyriešená. V tejto podkapitole bude podrobnejšie opísané, čo je to synapsia 
v zmysle dátovej štruktúry. Bude ukázané, ako jazyk NeuroGen64 umožňuje 
nadefinovať prepojenie dendrit-dendrit [9,10], ktoré sa tiež vyskytuje aj 
v biologických neurónových systémoch. 

2.7.1 Štandardný typ synaptického prepojenia 

Pri vyhodnotení riadku so šípkou (2.6.2-1 riadok 11, 2.6.3-1 riadky 11-
13) sa v typovom poli vytvorí záznam alebo niekoľko záznamov v prípade 
synaptického intervalu. Tieto záznamy (viď 2.1-3) obsahujú indexy, ktoré 
určujú položky typových polí. Tieto položky sú výstupmi neurónov, na ktoré sa 
dané synapsie majú pripájať. 

Štandardný typ synapsie je teda prepojenie medzi výstupom jedného 
a vstupom druhého neurónu. V biologických neurónových systémoch je takýto 
typ synapsií prevažujúci [9,10]. 
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2.7.2 Synaptické prepojenie dendrit-dendrit 

V biologických organizmoch sa neuróny ovplyvňujú ešte aj iným typom 
prenosu informácií, ktorý je však oveľa zriedkavejší než štandardná synapsia. 
Ide o prepojenia dendrit-dendrit [9,10], v rámci ktorých sa v takto poprepájanej 
podsieti neurónov zjednocujú nastavenia hodnôt ich prahov. Daná skupina 
neurónov sa takto môže stať ako celok citlivejšia na podnety alebo menej 
citlivá. 

NeuroGen64 umožňuje vytvorenie takéhoto prepojenia na základe 
modelu riadiaceho neurónu. Výstup riadiaceho neurónu je pripojený na zoznam 
riadených neurónov. Tento zoznam je poprepájaný spomínanou väzbou dendrit-
dendrit. Jeden neurón môže takto ovplyvniť citlivosť napríklad jednej celej 
vrstvy neurónov v danej sieti. Syntaktický zápis takejto väzby je uvedený 
v definícii 2.7.2-1. 

Definícia 2.7.2-1 - Konštrukčná definícia riadiaceho neurónu Vytvorenie prepojení 
dendrit-dendrit 

 1 Perceptron.SLS.20:Constant     {Riadiaci neurón s 20. 
 2                                vstupmi, jeho prah nie je 
 3                                adaptovaný} 
 4    <3,1>:Neuron -> (           {Na 3. vrstve vytvárame pole} 
 5                       4,1      {riadiacich neurónov s jedným} 
 6                       2,1-10   {neurónom. Jeho výstup sa} 
 7                    )           {pripája na prahy neurónov 
 8                                s týmito absolútnymi adresami: 
 9                                vrstva 4, neurón 1 
10                                vrstva 2, neuróny 11-20} 
11    ( 
12       0,0                      {Posunutie štandardných} 
13    )                           {synaptických pripojení 
14                                riadiaceho neurónu} 
15    [ 
16       1-20:Genetic -> 0,0      {Synaptický interval} 
17    ];                          {riadiaceho neurónu} 
18 
19 RBF.Gaus.20:Neuron             {Neurón, ktorého prah je 
20                                riadený iným neurónom.} 
21    <4,1>:word                  {Na 4. vrstve vytvárame pole 
22                                riadených neurónov s jedným 
23                                neurónom.} 
24    ...                         {Definícia pokračuje...} 
25 
26 Perceptron.SLS.10:Neuron       {Neurón, ktorého prah je 
27                                riadený iným neurónom.} 
28    <2,10>:Extended             {Na 2. vrstve vytvárame pole 
29                                riadených neurónov s 10. 
30                                neurónmi.} 
31    ...                         {Definícia pokračuje...} 
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V definícii 2.7.2-1 riadky 4-7 je typ výstupu – Neuron. Znamená to, že 
daný neurón bude riadiaci. V takomto prípade je nutné definovať šípku, 
za ktorou je v okrúhlych zátvorkách zadefinovaný zoznam adries riadených 
neurónov. Aby bola štruktúra siete definovaná korektne, je potrebné na týchto 
adresách nadefinovať neuróny s prahom adaptovaným pomocou riadiaceho 
neurónu. V príklade 2.7.2-1 sú riadené neuróny nadefinované v riadkoch 19-31. 

Pri kompilácii sa kontroluje integrita tejto väzby − existencia riadených 
neurónov a správne zapísaný typ adaptácie ich prahov.  

2.8 Definícia modulu neurónovej podsiete 

Medzi formálne prostriedky jazyka NeuroGen64 patria aj operátory, 
pomocou ktorých je možné zadefinovať neurónovú podsieť. Každá podsieť 
v konštrukčnom jazyku má svoj identifikátor, ktorý si volí používateľ pri jej 
definícii. 

Jednotlivé podsiete sa v tele konštrukčnej definície volajú podobne ako 
neurónové polia. Polia podsietí majú tiež svoj násobiteľ, ktorý v rámci jedného 
konštruktu umožní vygenerovať veľmi rozsiahlu sieť neurónov. 

Časť definície podsietí sa začína kľúčovým slovom SubNets,ktoré musí 
nasledovať v definičnom zdrojovom texte hneď za hlavičkou konštrukčnej 
definície (viď 2.4 a 2.5). 

Časť definície podsietí nie je povinná. V prípade, že ju používateľ 
vynechá alebo ju chce ukončiť, kompilátor vyžaduje zadanie implementačnej 
časti pomocou kľúčového slova Implementation. 

 
V ďalších podkapitolách bude opísaná syntax definície podsiete a syntax 

jej volania v implementačnej časti konštrukčnej definície. 

2.8.1 Rozhranie a vrstvy 

Podsieť je v rámci globálnej definície prístupná pomocou svojho 
identifikátora, ktorý definuje používateľ pomocou kľúčového slova Define, 
za ktorým nasleduje identifikátor − názov podsiete. Hlavička podsiete je veľmi 
podobná globálnej hlavičke. Pri podsieti sa neuvádzajú typy vstupu a výstupu. 
Pretože je populácia a tréningová množina spoločná pre celú sieť, neuvádzajú 
sa ani tieto dve ďalšie položky. Vrstvy podsiete sú číslované lokálne pre danú 
podsieť. Hlavička podsiete je ukázaná v definícii 2.8.1-1 na riadkoch 2-9. 

Za hlavičkou nasleduje kľúčové slovo Body, za ktorým nasleduje 
definícia tela podsiete. V tele sa neuróny pripájajú lokálne na vrstvy danej 
podsiete. Definícia podsiete sa končí kľúčovým slovom End. 

 
V 2.8.1-1 na riadkoch 1,10,17 je vidieť oddeľovacie kľúčové slová spolu 

s identifikátormi podsiete, ktoré rozdeľujú podsieť na hlavičku a telo. 

38



Definícia 2.8.1-1 - Konštrukčná definícia podsiete COMPRESSOR 

 1 Define Compressor          {Podsieť s názvom Compressor} 
 2    InputDim  = 100         {Vstupná dimenzia podsiete} 
 3              /   1;        {Index vrstvy vstupných 
 4                            virtuálnych receptorov podsiete} 
 5    OutputDim =   1         {Výstupná dimenzia podsiete} 
 6              /   3;        {Index vrstvy efektorov podsiete} 
 7    Layer(1,100);           {Rozsah virtuálnych receptorov} 
 8    Layer(2, 20);           {Rozsah vrstvy č. 2} 
 9    Layer(3,  1);           {Rozsah vrstvy efektorov} 
10 Body Compressor            {Telo podsiete Compressor} 
11    Synopsis(1,1)           {Absolútny index vrstvy a neurónu} 
12       [                    {vo vrstve, voči ktorým sa bude 
13                            pripojenie relativizovať.} 
14          ... 
15       ]; 
16    ... 
17 End Compressor             {Koniec definície podsiete} 

2.8.2 Telo podsiete 

Štruktúra podsiete je výlučne lokálna. Neuróny, ktoré sú v nej 
definované, môžu byť pripájané len na iné neuróny, ktoré sú súčasťou danej 
podsiete. Nie je teda možné vytvoriť synapsiu z tela podsiete do globálnej 
konštrukčnej definície. Podobne nie je povolené prepojenie synapsie 
z globálnej definície na vnútorný neurón podsiete. 

Podsieť takto vytvára konzistentný lokálny celok, ktorý komunikuje 
s globálnou definíciou len cez rozhranie. 

2.8.3 Volanie a pripájanie podsiete 

Konštrukt, ktorým sa podsieť volá v implementačnej časti globálnej 
definície, je veľmi podobný neurónovému poľu. V hlavičke má však len 
identifikátor podsiete, za ktorým sú uvedené lomené zátvorky. 

Definícia 2.8.3-1 - Konštrukčná definícia volania podsiete COMPRESSOR 

 1 Compressor               {Volanie podsiete} 
 2    <2,9>                 {Vstupy podsiete budú pripojené 
 3                          o dve vrstvy vyššie ako je stanovený 
 4                          index vrstvy v definícii SYNOPSIS. 
 5                          Pole podsietí má násobiteľ 9, preto 
 6                          sa pri tomto volaní vytvorí 9 
 7                          podsietí v globálnej štruktúre 
 8                          neurónovej siete.} 
 9    ( 
10       {Na pripájanej vrstve sa predpokladá 900 neurónov. 
11       Volaná podsieť má rozmer vstupu 100 a predpokladáme, 
12       že je organizovaný do matice 10x10. Nižšie uvedené 
13       posunutia a synapsie vytvoria maticu 3x3 a bude to 
14       matica matíc 10x10.} 
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15 
16       0,  0 0, 10 0, 20 
17       0,300 0,310 0,320 
18       0,600 0,610 0,620 
19    ) 
20    [                     {Začiatok pripájania vstupných 
21                          synapsií podsiete 
22 
23       Vstup podsiete -> vrstva, neurón} 
24 
25        1- 10 -> 0,  0 
26       11- 20 -> 0, 30 
27       21- 30 -> 0, 60 
28       31- 40 -> 0, 90 
29       41- 50 -> 0,120 
30       51- 60 -> 0,150 
31       61- 70 -> 0,180 
32       71- 80 -> 0,210 
33       81- 90 -> 0,240 
34       91-100 -> 0,270 
35    ]; 

 
Pripojenia podsiete 2.8.3-1 riadky 16-34 predpokladajú, že vrstva 900 

neurónov, na ktorú sa podsieť pripája, je organizovaná do matice 30x30. 
Do takejto matice je možné vložiť maticu matíc − maticu 3x3 matíc 10x10. 

Násobiteľ poľa podsietí, posunutia v okrúhlych zátvorkách a synapsie 
majú rovnaký zápis a zmysel ako pri definícii poľa neurónov. 

Na rozdiel od poľa neurónov je v lomených zátvorkách na prvom mieste 
číslo, ktoré neudáva absolútny index vrstvy, kde sa neuróny vytvoria. Udáva 
relatívny index vrstvy neurónov, kde sa pripoja virtuálne receptory podsiete. Sú 
označené ako virtuálne preto, lebo po pripojení podsiete splynú s výstupmi 
neurónov, na ktoré bola podsieť pripojená. 

Pri volaní podsiete je potrebné uvedomiť si, že sa vytvorí v globálnej 
štruktúre toľko ďalších neurónov a synapsií, koľko daná podsieť obsahuje. Pole 
podsietí je teda veľmi silný konštrukčný nástroj. 

Ak sa podsieť pripája na globálnu vrstvu tri, prvá vrstva vnútorných 
neurónov sa vytvorí na globálnej vrstve štyri... Pri definovaní šírok globálnych 
vrstiev sa musí počítať s neurónmi, ktoré na nich pribudnú pri volaní podsietí.  

2.9 Definícia tréningovej množiny 

V globálnej hlavičke neurónovej siete je definovaná veľkosť tréningovej 
množiny. NeuroGen64 umožňuje nadefinovanie špecifických tréningových 
vzorov. Ak sa v implementačnej časti konštrukčnej definície zapíše kľúčové 
slovo TrainingSet, vytvorí sa nová časť definície, v ktorej sa definujú 
tréningové vzory. Implementačná časť sa automaticky ukončí. 
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V časti definícií tréningových vzorov sa môžu opakovať dva operátory: 
 

- Directory, 
- Entity. 

 
Operátor Directory nastavuje hodnotu implicitného adresára, v ktorom 

sa budú hľadať súbory so vstupmi alebo výstupmi pre tréningové vzory. 
Operátor Entity definuje v databáze tréningových vzorov nový záznam. 

Definícia 2.9-1 - Záznam tréningového vzoru 

 1 Directory ='c:\rows\out\dat\trn'; 
 2    {Nastavenie implicitného adresára so súbormi} 
 3 
 4 Entity                     {Začiatok definície tréningového 
 5                            vzoru} 
 6    [ 
 7       Name       ='Zviera - mačka'; 
 8          {Názov tréningového vzoru} 
 9       Signature  = 1; 
10          {Signatúra tréningového vzoru} 
11       InputData  File 
12                  ='macka.raw'; 
13          {Názov súboru so zložkou vstupu} 
14       OutputData Vector 
15                  = 1; 
16          {Výstupná hodnota} 
17    ]; 

 
Každý vzor v databáze má svoj názov a identifikačnú signatúru. Vstup 

a výstup je možné zadať buď ako súbor pomocou operátora File alebo ako 
vektor pomocou operátora Vector. 

 
Ak sa použije operátor Vector, za rovnítkom je potrebné uviesť číselne 

všetky zložky vektora oddelené čiarkami. 
Časť definície tréningových vzorov a tiež aj implementačná časť sa 

končia kľúčovým slovom End. 
 
Text za operátorom End už nie je akceptovaný kompilátorom, lebo 

nepatrí do konštrukčnej definície. 

2.10 Schéma konštrukčnej definície 

Schéma 2.10-1 - Schéma konštrukčnej definície neurónovej siete 

 1 {Globálna hlavička} 
 2 InputDim   = ...; 
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 3 OutputDim  = ...; 
 4 Population = ...; 
 5 Training   = ...; 
 6    layer(1,?); 
 7    ...; 
 8 
 9 SubNets {Časť definície podsietí} 
10    Define ? {Hlavička podsiete} 
11       InputDim  = ...; 
12       OutputDim = ...; 
13          Layer(1,?); 
14          ...; 
15    Body ? {Časť definície tela podsiete} 
16       ...; 
17    End ? 
18    ... 
19 Implementation {Časť definície tela siete} 
20    ... 
21 TrainingSet {Časť definície tréningovej množiny} 
22    Directory ...; 
23    Entity    ...; 
24    ... 
25 End 

 
V schéme 2.10-1 sú operátory SubNets a TrainingSet nepovinné. 

Jednoduchá neurónová sieť môže mať teda len globálnu hlavičku 
a implementačnú časť. 
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3 Vstup, výstup a stabilita siete 
 
 

Prečo platia axiomatické systémy, 
ktoré prijímame s vierou? 

 
 
Pri konštrukcii neurónovej siete je opodstatnené nevnímať jej topológiu 

úplne všeobecne. Konštrukcia je proces, na konci ktorého sa očakáva 
vytvorenie funkčného modulu neurónového systému so špecifikovanou 
funkciou. V prírode na biologických organizmoch môžeme sledovať, že časti 
ich nervovej sústavy obsahujú rozmanité topológie, prepojenia a aj aktívne 
prvky podľa toho, na čo sa v nervovom systéme využívajú [9,10]. Na základe 
tohoto pozorovania je možné konštatovať, že pri konštrukcii neurónových 
systémov so špecifickou funkciou je nutné prihliadať na výber konštrukčných 
prvkov a správnu voľbu vzťahov medzi nimi. 

 
1. Päť konštrukčných prvkov: 

a) receptor, 
b) vnútorný neurón, 
c) efektor, 
d) neadaptovateľná synapsia, 
e) adaptovateľná synapsia. 

2. Päť konštrukčných vzťahov: 
a) počet vnútorných neurónov vzhľadom na počet receptorov, 
b) typ neurónov vo vzťahu k celkovej funkcii siete, 
c) počet synapsií vzhľadom na počet neurónov, 
d) typ synapsií vo vzťahu k celkovej funkcii siete, 
e) topológia siete vo vzťahu k jej celkovej funkcii. 

 
Vyššie uvedené konštrukčné prvky a vzťahy medzi nimi budú 

podrobnejšie opisované v kapitolách 5 – 7. Táto kapitola ich bude hodnotiť len 
v zmysle efektivity datových tokov a všeobecnej stability neurónového 
systému.  

3.1 V/V operácie 

Neurónové systémy konštruované pomocou jazyka NeuroGen64 (viď 
kapitolu 2) spracúvajú dáta pomocou V/V dátového rozhrania. Toto rozhranie 
má štyri dôležité zložky: 

 
1. dátová oblasť receptorov, 
2. dátová oblasť výstupov efektorov, 
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3. databáza tréningovej množiny, 
4. dátový priestor konfigurácií [1,4,5,6]. 

 
Neurónový systém pracuje s týmito štyrmi typmi dát buď pomocou 

ukazovateľov alebo pomocou priameho kopírovania príslušných vstupov 
a výstupov. Na príklade 11.1 je vidieť, že vstupné alebo výstupné dáta môžu 
mať pomerne veľký rozsah, preto je veľmi dôležité zvoliť k týmto dátam 
správny prístupový spôsob. 

3.1.1 Dátové toky na receptoroch a efektoroch 

V module neurónovej siete sa vstup a výstup alokuje v typovom poli. Ak 
používateľ nechce kopírovať dáta do tejto oblasti, je možné použiť ukazovateľ 
na vstup a výstup siete. Takýmto spôsobom sa veľmi urýchli práca siete 
v aktívnom režime. Je ale dôležité, aby bol dodržaný taký typ vstupných 
a výstupných dát, aký bol definovaný v príslušnom typovom poli. 

Pokiaľ modul neurónovej siete pracuje s dátami na disku, je vhodné aby 
operácia načítania umiestnila dáta priamo do typového poľa. Podobne operácia 
ukladania môže tiež čítať dáta priamo z príslušného typového poľa. 

Pri adaptácii pracuje sieť s databázou tréningových vzorov. Adaptačný 
mechanizmus siete pristupuje k položkám tejto databázy výlučne pomocou 
ukazovateľov. 

3.1.2 Organizácia vstupu a výstupu siete do matíc 

Vstupnú a výstupnú dátovú oblasť je možné vnímať buď ako vektor 
alebo ako maticu. Ak je sieť skonštruovaná tak, že pracuje so vstupom alebo 
výstupom v zmysle matice, je potrebné dáta na týchto vrstvách organizovať 
pomocou modulovej aritmetiky. 

V príklade 11.1 má sieť 90000 receptorov, ktoré sú organizované 
do matice 300x300. Takýmto spôsobom je vyriešený grafický vstup 300x300 
pixelov. 

3.1.3 Tréningové dáta a konfigurácie 

Oblasť tréningovej množiny je databázou tréningových vzorov. 
Jednotlivé vzory je možné vkladať, vyberať, vymazávať a editovať. Pri každom 
vkladaní nového tréningového vzoru sa musia kopírovať dáta vstupu a výstupu 
do internej pamäte neurónovej siete, ktorá bola definovaná pri kompilácii. 

Posledným typom dát, s ktorými neurónový systém pracuje, je populácia 
genetických jedincov – konfigurácií. Pretože ide o veľký rozsah dát, nie je 
efektívne kopírovať konfigurácie mimo ich pracovnú oblasť. Rozhranie modulu 
neurónového systému ponúka všetky potrebné funkcie na prácu 
s konfiguráciami. Populácia genetických jedincov tvorí interné dáta na ktoré nie 
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je umožnený priamy prístup. Práca s nimi je podrobnejšie opísaná v kapitolách 
4 a 9. 

3.2 Pretekanie dátových hodnôt neurónovej siete 

Počítačová implementácia neurónu je veľmi citlivá na pretekanie jeho 
vnútorných premenných. Pri vyhodnocovaní vstupov dochádza k viacnásobnej 
sumácii hodnôt, ktoré už sami o sebe môžu byť vo všeobecnosti dosť veľké. 
Neurónový systém generovaný NeuroGénom64 obsahuje testovací 
mechanizmus, ktorý pri pretečení premenných zarovnáva ich hodnoty 
na maximum alebo minimum podľa toho, k akému typu pretečenia došlo. 
Takýto mechanizmus síce spôsobí, že nedôjde k behovej chybe pretečenia, 
nezabezpečí však optimálne využitie aktívnych prvkov siete. Ak je neurón 
v stave pretečenia, je prebudený a nereaguje dostatočne citlivo na podnety 
zo svojich vstupov. Stav pretečenia preto do istej miery neurón z činnosti 
vyradí, pričom sa však spotrebúva strojový čas na vyhodnocovanie jeho 
vnútorných hodnôt. Neurónový systém je využitý optimálne, keď jeho aktívne 
prvky pracujú v rozsahoch uzatvorených intervalov hodnôt maxima a minima 
svojich vnútorných premenných. 

 
Ak v neuróne počas výpočtu nedochádza k pretečeniu, budeme ho ďalej 

označovať ako neurón s nastaveným pracovným bodom. 
 
V tejto publikácii budú pracovné body neurónov nastavované viacerými 

spôsobmi: 
 

1. výberom typu aktivačnej funkcie, 
2. úpravou vstupných dát, 
3. riadením prahu neurónu, 
4. nastavovaním synaptických váh, 
5. riadiacimi synaptickými okruhmi. 

 
Ak všetky neuróny danej neurónovej siete majú nastavené pracovné 

body, budeme ju ďalej označovať ako sieť s nastaveným pracovným bodom. 

3.2.1 Výpočet potenciálu 

Na štruktúre 2.1-2 je vidieť, že má každý neurón vnútornú premennú - 
POT – potenciál 10-bajtového reálneho typu. Tento typ premennej ponúka 
rozsah hodnôt z intervalu <-1.1e4932,1.1e4932>. Napriek veľkému rozsahu 
hodnôt môže ľahko dochádzať k pretečeniu potenciálu v prípade, že sú na 
vstupy neurónu pripojené viaceré neuróny s aktivačnými funkciami typu 
EXPONENTIAL, SQUARE, CUBIC... (viď tabuľku 2.3.4-1) 
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Pri voľbe počtu vstupov neurónu a voľbe typov neurónov, ktoré sa budú 
na tieto vstupy pripájať, je nutné prihliadať aj na možnosť pretekania 
potenciálu. 

 
Nech je na základe počtu vstupov a správneho výberu synapsií znížené 

riziko pretečenia potenciálu na minimum. Takýto stav sa bude ďalej nazývať 
predpoklad nastavenia pracovného bodu potenciálu. 

3.2.2 Výpočet aktivačnej funkcie 

Pri voľbe typu aktivačnej funkcie je potrebné odhadnúť rozsah hodnôt 
potenciálu. Na základe tohoto odhadu sa dá vypočítať interval výstupných 
hodnôt aktivačnej funkcie. Výstup aktivačnej funkcie bude ale reprezentovaný 
typom premennej, ktorý bol určený pri voľbe typu výstupu daného neurónu. 

Maximálny rozsah hodnôt na výstupe daného typu je potrebné porovnať 
s intervalom hodnôt výstupu aktivačnej funkcie. 

 
Majme odhad intervalu hodnôt potenciálu taký, aby nepretekal výstup 

neurónu. Takýto odhad sa bude ďalej nazývať predpoklad nastavenia 
pracovného bodu výstupu. 

 
Ak sú splnené predpoklady nastavenia pracovných bodov potenciálu 

a výstupu, hovoríme o predpoklade nastavenia pracovného bodu neurónu. 

3.2.3 Úprava vstupných hodnôt 

Napriek tomu, že všetky neuróny v sieti spĺňajú predpoklad nastavenia 
pracovných bodov, môže ešte stále dôjsť k pretečeniu. Inými slovami 
neurónový systém nebude pracovať vždy v rámci hraníc definovanej chybovej 
tolerancie. 

Aby mohol byť neurónový systém použiteľný, musí byť úplne 
spoľahlivý. Preto je potrebné uplatniť ešte ďalšie stabilizačné postupy. Jedným 
z takýchto postupov, ktorý je navyše pomerne jednoduchý, je úprava vstupných 
hodnôt tak, aby sa nepohybovali v príliš širokom intervale. 

Takáto úprava sa vykonáva vzhľadom na typ receptorov a tiež 
vzhľadom na typy neurónov v danej sieti. 

Ak by napríklad typ receptorov bol BYTE a vstupné údaje by sa 
pohybovali v reálnom intervale napríklad <0,5>, väčšina hodnôt by sa stratila 
pri prevode na celé čísla. Typ receptorov sa teda vyberá takým spôsobom, aby 
mohol zachytiť vstupné údaje aj v prípade ich obmedzenia na kratší interval 
z okolia nuly. 

Zúžený interval vstupných hodnôt môže byť ale tak malý, že neuróny 
danej siete nebudú dostatočne vybudené. Šírku vstupného intervalu je možné 
doladiť empiricky na základe reakcií siete ako celku. 
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3.3 Návrh typu a množstva neurónov a synapsií 

Funkcia neurónovej siete ako celku nie je prioritne daná typmi 
aktivačných funkcií jednotlivých neurónov. Na jej funkciu viac vplýva počet 
neurónov, synapsií a ich topológia [1,4,5,6]. Preto, keď sa vyberá typ 
aktivačnej funkcie, zohľadňujú sa v prvom rade stabilizačné kritériá. 

Pod stabilitou siete sa rozumie, že v jej štruktúre nebude dochádzať 
k pretekaniu premenných – k prebudeniu neurónov. Zároveň však nemá 
nastávať v nadmernom množstve ani hodnotové poddimenzovanie neurónov, 
ktoré spôsobuje ich pasivitu. Stabilný stav siete je taký, keď sa väčšina 
neurónov zúčastňuje výpočtu aktívne. 

3.3.1 Inhibičné a excitačné prvky siete 

Aktivačné funkcie neurónov ovplyvňujú citlivosť siete [1,4,5,6]. Preto je 
možné ich rozdeliť v tomto zmysle na inhibičné a excitačné. 

Tabuľka 3.3.1-1 - Rozdelenie aktivačných funkcií 

TYP POPIS DEFINÍCIA 

EXCITOR Lineárna funkcia AF(x) = x 

INHIBITOR 
Štandardná 
Logistická 
Sigmoida 

AF(x) = 1/(1+EXP(-x)) 

EXCITOR Exponenciála AF(x) = EXP(x) 
EXCITOR Kvadratická AF(x) = x*x 
EXCITOR Kubická AF(x) = x*x*x 
INHIBITOR Kosínová AF(x) = COS(x) 
INHIBITOR Arkustangens AF(x) = ARCTAN(x) 
EXCITOR Absolútna hodnota AF(x) = ABS(x) 
INHIBITOR Modulo 1000 AF(x) = x MOD 1000 
EXCITOR Gausova AF(x) = EXP(x*x) 

 
Pri konštrukcii siete sa dosiahne stabilizačný efekt, keď sa v nej 

striedajú inhibičné a excitačné prvky v zmysle odovzdávania informácií 
výstupu jedného neurónu na vstup ďalšieho. 

Majme napríklad neurónovú sieť takú, že výstupy neurónov N-tej vrstvy 
sa pripájajú len na vstupy neurónov N+1. vrstvy. 

Ak na prvej vrstve došlo k útlmu informácie, lebo sa na nej nachádzajú 
neuróny so štandardnou logistickou sigmoidou, na druhej vrstve by mali byť aj 
excitačné prvky. 

Prvá vrstva takto v zmysle stability rieši nadmerne kolísavé hodnoty 
na vstupoch, pričom druhá vrstva určuje citlivosť siete bez ohľadu na vstupné 
hodnoty. Funkcia siete v aktívnom režime je daná procesom adaptácie – 
nastavením váhových vektorov bez ohľadu na typy aktivačných funkcií. 
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3.3.2 Stabilizácia pomocou riadených prahov a riadiacich synaptických 
okruhov 

Majme jednu vrstvu neurónov s dĺžkou K. Nech je prvý neurón na tejto 
vrstve riadiaci (viď 2.7.2). Nech má tento riadiaci neurón K-1 vstupov, ktoré sú 
pripojené na výstupy zvyšných neurónov na tejto vrstve. Nech sú prahy 
neurónov 2...K riadené prvým riadiacim neurónom. 

Pomocou riadiaceho neurónu je takto vytvorený riadiaci synaptický 
okruh, na základe ktorého je možné zvyšovať prahy neurónov v prípade, že ich 
výstupy vykazujú nadmernú aktivitu. Takýto riadiaci stabilizačný aktívny člen 
môže výrazným spôsobom stabilizovať skupinu neurónov, na ktorej dochádza 
k pretekaniu alebo k nadmernej pasivite dátových neurónov. 

Druhý topologický stabilizačný prístup je vytvorenie priameho alebo 
nepriameho riadiaceho synaptického okruhu: 

 
- výstup neurónu môže byť pripojený na inhibičnú synapsiu toho istého 

neurónu. Tlmiaci faktor takéhoto riadiaceho okruhu je daný váhou 
inhibičnej synapsie. Priamy stabilizačný riadiaci okruh je možné 
realizovať aj synapsiou konštantného typu. Stabilizačný faktor neurónu 
je potom určený už pri kompilácii, 

- nepriamy riadiaci okruh je realizovaný cez jeden alebo viac ďalších 
neurónov, ktoré potom aktívne ovplyvňujú citlivosť dátových neurónov. 
Využitie riadiacich okruhov je podrobnejšie opísané v kapitole piatej. 
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4 Genetický adaptačný mechanizmus 
 
 

Vedec má niekedy pocit, že objavil niečo nové. 
Objavil však len stavebnicu, ktorú ktosi vytvoril 

a dôkladne ukryl pred tými, ktorí sa nemôžu 
alebo nechcú učiť. 

 
 
Existuje viacero variácií genetického adaptačného mechanizmu. Proces 

učenia, popisovaný v tejto kapitole, v sebe spája niekoľko prirodzených, ale aj 
umelo vytvorených genetických princípov. Na základe pozorovania prírody 
a vedeckých výsledkov v oblasti biológie sú tri prirodzené genetické princípy 
rozšírené takto: 

 
1. prirodzený výber v rámci populácie jedincov, 
2. kríženie jedincov, 
3. mutácia jedincov, 
4. dospievanie a starnutie jedincov – vytváranie generácií, 
5. eliminácia starých alebo nevyhovujúcich jedincov, 
6. šľachtenie najlepších jedincov. 

 
V odoch 4. a 5. je zachytený mechanizmus, ktorý je pozorovateľný 

v prírode. V nej nachádza človek zdravé a silné jedince. Slabšie a staré sa stanú 
v krátkom čase obeťou dravcov. Takýto surový, tvrdý princíp spôsobuje, že 
prežívajú naozaj len najlepší. 

V oblasti dátových štruktúr je možné tieto princípy aplikovať 
bez potreby riešenia morálnych kritérií. Z vyššie uvedených princípov sa bude 
v tejto kapitole odvíjať aj počet a typ genetických operátorov. 

Takýto variant genetického adaptačného mechanizmu budeme ďalej 
nazývať Genetický algoritmus NeuroGen64. 

4.1 Genetický algoritmus NeuroGen64 

Genetický adaptačný mechanizmus sa v prostredí NeuroGen64 
implementuje už pri kompilácii. Ak sa hodnota položky POPULATION 
v hlavičke konštrukčnej definície pohybuje medzi minimom a maximom počtu 
genetických jedincov, adaptácia pomocou genetického algoritmu je 
implementovaná. 

Definícia 4.1-1 - Prednastavenia kompilátora NeuroGen64 

 1 const maxpchar=1000000;    {Veľkosť pamäte s textom definície 
 2                            siete} 
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 3       maxtblng=8;          {Veľkosť tabulátora} 
 4       maxnmlng=10;         {Maximálna dĺžka čísla v texte} 
 5       maxnnets=10;         {Maximálny počet neurónových 
 6                            sietí} 
 7       maxarray=2100000000; {Maximálna dĺžka polí} 
 8       minpop=100;          {Minimálna veľkosť populácie} 
 9       maxpop=2000;         {Maximálna veľkosť populácie} 
10       mintrn=10;           {Minimálna veľkosť tréningovej 
11                            množiny} 
12       maxtrn=1000;         {Maximálna veľkosť tréningovej 
13                            množiny} 
14       maxndm=100;          {Maximálna veľkosť dimenzie 
15                            jedného neurónu} 
16       threshold=1;         {Hodnota prahov neurónov} 
17       subnetident=100;     {Prvý index definovateľných 
18                            identifikátorov} 

 
V definícii 4.1-1 sú zachytené niektoré prednastavené hodnoty 

kompilátora NeuroGen64. Položky MINPOP a MAXPOP určujú hranice 
rozsahu populácie genetických jedincov. Ak sa v hlavičke zadá hodnota 

POPULATION < MINPOP, 
genetický adaptačný mechanizmus nebude implementovaný. Genetické 

jedince – konfigurácie – budú potom použité len ako stupne znalosti daného 
neurónového systému. 

4.1.1 Generácie konfigurácií v rámci jednej populácie 

Genetický adaptačný mechanizmus NeuroGen64 pracuje nad jednou 
populáciou konfigurácií. Nedochádza teda k výberu jedincov z jednej 
a k vytváraniu druhej populácie [1,4,7,8]. 

Aby v populácii nedochádzalo k prepisovaniu nových jedincov 
a zároveň aby v nej neostávali jedince nepoužité, je ku každému priradený 
číselný atribút s deliacou hranicou – vek genetického jedinca s hranicou 
dospelosti jedincov. 

Genetické operátory pri spracúvaní dát populácie zvyšujú vek krížených 
jedincov. Takýmto spôsobom je realizované starnutie rodičov a dospievanie 
detí. 

Je dôležité uvedomiť si, že narastajúcim vekom stráca jedinec na svojej 
kvalite. Aj tá najlepšia konfigurácia, keď zostarne, je považovaná 
za nevyhovujúcu a je odovzdaná na likvidáciu. Jej miesto bude nahradené 
novým jedincom, ktorý vznikol pri krížení a mutácii. Nové jedince majú vek 
nastavený pod hranicou dospelosti. Znamená to, že ich operátor selekcie 
nebude vyberať až dovtedy, kým nedospejú. 

Tento mechanizmus vytvára v rámci jednej populácie viacero generácií 
jedincov. Operátor selekcie berie do úvahy nielen kvalitu, ale aj vek daného 
jedinca. Tým sa umožní aj tzv. medzigeneračné kríženie jedincov: 
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mladý a horší 
X 
starý a lepší. 
 
Rýchlosť starnutia konfigurácií a hranica ich dospelosti sú dôležitými 

riadiacimi parametrami, ktoré priamo ovplyvňujú operáciu selekcie. 

4.1.2 Päť genetických operátorov 

Variant genetického algoritmu nad jednou populáciou využíva 
pri svojom behu päť operátorov [1,4,7,8]. Tieto operátory pracujú s dátovou 
štruktúrou – s CHROMOZÓMOM. 

Štruktúra 4.1.2-1 - Záznam chromozómu 

tchromozom=record {V tejto štruktúre prebieha kríženie, 
                  mutácia, šľachtenie a starnutie} 
              otec,  {Index na prvého rodiča} 
              matka, {Index na druhého rodiča} 
              syn,   {Index na prvé dieťa} 
              dcera  {Index na druhé dieťa} 
                   :dword; 
              oko,   {Príznak starnutia prvého rodiča} 
              okm    {Príznak starnutia druhého rodiča} 
                 :boolean 
           end; 

 
V jednom chromozóme sú dvaja rodičia – najlepší jedinci, dve deti – 

najhorší jedinci a dva príznaky starnutia, ktoré používa operátor šľachtenia. 

Operátory 4.1.2-2 – Päť genetických operátorov 

I. Selektor chromozómov 
II. Šľachtenie najlepších 
III. Starnutie rodičov 
IV. Kríženie s elimináciou 
V. Mutácia detí 

4.1.3 Schéma jednej iterácie algoritmu 

Algoritmus genetickej adaptácie je možné implementovať v rámci 
jedného procesu opakovaným volaním v cykle. Súčasťou cyklu môžu byť aj iné 
programové volania funkcií. Medzi týmito volaniami sa môže nachádzať aj 
funkcia vykonávajúca aktívny režim adaptovanej neurónovej siete. 

Kombinované volanie adaptácie a aktívneho výpočtu siete umožňujú 
indexy na už adaptované konfigurácie. Malý počet už adaptovaných 
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konfigurácií nepodlieha adaptačnému procesu, sú považované za dočasné 
stupne znalosti siete. Používajú sa teda len v aktív om režime. 

Pri paralelnom spracúvaní sa aktívny režim a adaptácia premietnu 
do dvoch procesov. Paralelné spracúvanie dát neurónovej siete je veľmi 
efektívne na hardvéri procesorového poľa – napríklad dvoch štvorjadrových 
procesoroch XEON. Adaptačné procesy sa vykonajú na jednom procesore, 
pričom druhý stojí k dispozícii procesom na používateľskú prevádzku. Beh 
adaptačných procesov na pozadí je pri vývoji neurónových systémov dôležitým 
prvkom, ktorý môže výrazným spôsobom urýchliť prácu. 

Algoritmus 4.1.3-1 - Schéma adaptačného mechanizmu NeuroGen64 

 1 function learnet(id:dword;                {Index siete} 
 2                  minerr:extended;         {Presnosť siete} 
 3                  var error:extended;      {Aktuálna chyba} 
 4                  var lrn:learntype):word; {Stav učenia} 
 5 var r:word;                               {Číslo chyby pri 
 6                                           behu adaptácie 
 7                                           RUNTIME error} 
 8     oldok:dword;                          {Pomocná premenná} 
 9     chromozom:tchromozom;                 {Lokálny chromozóm} 
10 begin                                     {Začiatok iterácie} 
11    r:=0;                                  {RUNTIME error=0} 
12    oldok:=net[id]^.pok;                   {Inicializácia} 
13    if minerr<error then                   {Test naučenia} 
14    begin                                  {Adaptačná 
15                                           iterácia} 
16       selekcia(id,chromozom,r);           {Selektor 
17                                           chromozómov} 
18       slachtenie(id,chromozom,r);         {Šľachtenie 
19                                           najlepších} 
20       starnutie(id,chromozom,r);          {Starnutie rodičov} 
21       krizenie(id,chromozom,r);           {Kríženie 
22                                           s elimináciou} 
23       mutacia(id,chromozom,r);            {Mutácia detí} 
24       ucelova(id,chromozom,r);            {Účelová funkcia} 
25       chyby(id,chromozom,minerr,error,r)  {Testovanie minima} 
26    end;                                   {Koniec iterácie} 
27    if net[id]^.pok>=net[id]^.pop then     {Adaptácia ešte} 
28       lrn:=nenaucena                      {prebieha} 
29    else 
30    if oldok=net[id]^.pok then             {Adaptácia už} 
31       lrn:=naucena                        {prebehla} 
32    else lrn:=doucena;                     {Adaptácia práve 
33                                           teraz prebehla} 
34    learnet:=r                             {Odovzdanie 
35                                           RUNTIME error} 
36 end;                                      {Koniec funkcie} 

 
Vyššie uvedený algoritmus pracuje nad viacerými neurónovými sieťami. 

Sieť je určená jej indexom ID do poľa implementovaných sietí. 
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Premenná R sa používa na vnútornú kontrolu behu adaptácie. Ak dôjde 
k pretečeniu alebo inej behovej chybe, v tejto premennej sa odovzdá číslo 
chyby (viď 11.4). 

Do lokálnej štruktúry CHROMOZOM sa vyberú indexy všetkých 
spracúvaných genetických jedincov. Algoritmus následne pracuje len 
s vybraným chromozómom. 

Pri každom volaní funkcie LEARNET sa odovzdáva hodnota premennej 
LRN (riadky 27-33), na základe ktorej je možné otestovať, v akom stave sa 
proces adaptácie nachádza: 

 
1. stav učenia, 
2. stav naučenia, 
3. prvé dosiahnutie stavu naučenia. 

 
V parametri MINERR je uložené hľadané minimum. Pomocou 

parametra ERROR sa odovzdáva aktuálna chyba minimalizačného procesu. 

4.2 Funkcie operátorov adaptačného mechanizmu 

V algoritme 4.1.3-1 je vidieť, že všetky operátory používajú parameter 
CHROMOZOM. V ďalšom texte nebudú komentované podrobnosti tohoto 
algoritmu, výklad sa zameria len na päť operátorov a štruktúru chromozómu, 
s ktorou tieto operátory pracujú. 

4.2.1 Selektor chromozómov 

Na princípe náhodného váženého výberu operátor selekcie vyberie 
z populácie konfigurácií štyroch dospelých jedincov. Pri výbere jedinca sa 
neberie do úvahy len jeho kvalita, ale prihliada sa aj na jeho vek. Kvalitný 
a zároveň veľmi starý jedinec sa považuje za nevyhovujúci. Indexy dvoch 
najlepších priradí selektor do premenných MATKA a OTEC, indexy dvoch 
najhorších priradí do premenných DCERA a SYN. 

Príznaky starnutia matky a otca – OKM a OKO – nastaví selektor 
na hodnotu TRUE. 

Operátor selekcie takto inicializuje štruktúru chromozómu, pomocou 
ktorej sa v danej iterácii pristupuje k spracúvaným konfiguráciám. 

Operátor selekcie navyše realizuje dospievanie detí. Ide o zvyšovanie 
veku takých jedincov, ktorých vek je menší ako stanovená hranica dospelosti. 
Jedince s vekom pod hranicou dospelosti teda selektor nevyberá, zvyšuje len 
hodnotu ich veku. 
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4.2.2 Šľachtenie najlepších 

Operátor šľachtenia využíva databázu malého počtu najlepších jedincov, 
do ktorej pristupuje pomocou hašovacej funkcie – viď štruktúru 2.1-1, 
premenné: 

 
- HSL – veľkosť hašovacej databázy šľachtenia, 
- HSI – index na hašovací priestor signatúr genetických jedincov, 
- HVI – index na hašovací priestor šľachtiacich funkcií, 
- TCC – čítač refresh šľachtenia. 

 
Premenné HSI a HVI ukazujú do príslušných typových polí, v ktorých 

sa ukladajú údaje o šľachtených jedincoch. 
Operátor šľachtenia nastaví príznak starnutia šľachtenej konfigurácie 

na FALSE toľkokrát, koľko určuje prednastavená riadiaca hodnota šľachtenia. 
Na základe toho niektoré dospelé najlepšie jedince začnú starnúť neskôr. 
Operátor selekcie ich preto vyberie viackrát, čím sa realizuje šľachtenie 
najlepších jedincov. 

Operátor šľachtenia vyžaduje vytvorenie databázy s hašovacou 
prístupovou funkciou. Po niekoľkých priechodoch adaptačného procesu celou 
populáciou však databáza zastará. V populácii sa začnú nachádzať lepšie 
jedince. Preto je ďalšou riadiacou hodnotou šľachtenia počet priechodov 
populáciou, po ktorom sa databáza vytvorí nanovo. Počet prvkov databázy je 
opäť daný riadiacou hodnotou genetického algoritmu. 

4.2.3 Starnutie rodičov 

Operátor starnutia otestuje v chromozóme príznaky starnutia rodičov. 
Ak šľachtiaci mechanizmus povolil pre špecifikovaného rodiča starnutie, zvýši 
sa jeho vek o jednotku. Vek jedincov sa môže zvyšovať až po riadiace 
maximum, čím je daná rýchlosť starnutia. Atribúty starnutia genetických 
jedincov sú uložené v príslušnom typovom poli – viď štruktúru 2.1-1, 
premennú SID – index na vektor starnutia genetických jedincov. 

4.2.4 Kríženie s elimináciou 

Kríženie vychádza z riadiacej hodnoty maximálneho počtu bodov 
kríženia. Počet bodov kríženia sa vyberá náhodne z intervalu <1,MAXIMUM>. 

Pri krížení sa prepíšu – eliminujú – hodnoty jedincov, na ktoré ukazujú 
položky DCERA a SYN. Skopírujú sa do nich nové hodnoty vzniknuté 
krížením MATKY a OTCA, pričom sa vek detí nastaví na nulu. 

Pri operácii kríženia dochádza v populačnom priestore ku kopírovaniu 
väčšieho rozsahu dát. 

54



4.2.5 Mutácia detí 

Na základe riadiacej hodnoty mutačného deliteľa dochádza alebo 
nedochádza pri danej iterácii k mutácii jedného z detí. 

Pri mutácii sa vyberá náhodná pozícia v genetickom reťazci. Na danej 
pozícii sa pričíta náhodná hodnota vybratá z riadiaceho intervalu. Tento interval 
je daný hodnotou riadiaceho mutačného maxima. 

4.3 Riadiaci vektor algoritmu 

Každý variant genetického adaptačného mechanizmu je pri výpočte 
riadený niekoľkými prednastavenými hodnotami premenných [1,4,7,8]. Takéto 
premenné sú nazývané riadiace premenné genetického algoritmu. 

V adaptačnom mechanizme NeuroGenu64 tvoria riadiace premenné 
vektor, ktorý sa nazýva riadiacim vektorom. Pri spustení adaptačného procesu 
sa v riadiacom vektore hodnoty inicializujú pomocou nižšie uvedených 
konštánt. 

Štruktúra 4.3-1 - Prednastavenie riadiaceho vektora genetického algoritmu 

c_veisel=0.2;        {Váha náhodnej funkcie pre operátor 
                     selekcie. Pri hodnote nula sa vážiť 
                     nebude, zväčšovaním po hodnotu 0.5 sa 
                     bude zväčšovať miera chaosu operátora 
                     selekcie.} 
c_adhrng=80;         {Hranica dospelosti - na základe veľkosti 
                     populácie sa automaticky vypočíta 
                     maximálna hranica hranice dospelosti 
                     jedincov. Parameter ADHRNG určuje počet 
                     percent z maximálnej hodnoty hranice 
                     dospelosti. Táto hodnota bude považovaná 
                     za aktuálnu hranicu dospelosti jedincov.} 
c_disobs=10;         {Počet stupňov starnutia - pri 
                     použití genetického jedinca tento 
                     jedinec ostarne o jeden stupeň.} 
c_velobs=1;          {Váha starnutia genetických jedincov 
                     pri ich selekcii. Nula - starnutie 
                     nemá váhu, hodnoty až po desať váhu 
                     starnutia zvyšujú.} 
c_tcross=2;          {Počet percent z populácie 
                     genetických jedincov, ktoré budú 
                     podliehať šľachteniu.} 
c_distcr=5;          {Počet stupňov, pri ktorých použitý 
                     genetický jedinec neostarne, a teda 
                     bude pravdepodobne podliehať ďalšiemu 
                     kríženiu.} 
c_tcrefr=20;         {Resetovací deliteľ hašovacej 
                     databázy šľachtenia po 
                     TCREFR*VeľkosťPopulácie načítaní 
                     jedincov.} 
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c_crossp=3;          {Počet bodov kríženia} 
c_mutcnt=10;         {Deliteľ počtu mutovaných jedincov - 
                     každý MUTCNT-tý jedinec zmutuje.} 
c_rndint=250;        {Rozsah hodnôt generátora náhodných 
                     celých čísel, z ktorých sa budú 
                     vytvárať genetickí jedinci - kladné 
                     0...RNDINT, záporné -RNDINT...RNDINT.} 
c_rndrel=2;          {Rozsah hodnôt generátora náhodných 
                     čísel s pohyblivou desatinnou 
                     čiarkou, z ktorých sa budú vytvárať 
                     genetickí jedinci - kladné 0...RNDREL, 
                     záporné -RNDREL...RNDREL.} 

 
Riadiaci vektor adaptačného mechanizmu NeuroGen64 má dimenziu 11. 

Hodnoty, ktoré sa na začiatku procesu nastavia, je možné počas adaptácie 
meniť buď manuálne alebo automaticky. 

Pri automatickej zmene hodnôt riadiaceho vektora sa berie do úvahy 
zmenšujúca sa chyba minimalizačného procesu. Je preto prirodzené zmenšovať 
napr. aj interval náhodných hodnôt, ktoré sa pričítavajú pri mutácii k prvkom 
genetických reťazcov. 

4.4 Topologické riadiace prvky siete 

Ak sa adaptuje sieť, ktorá neobsahuje riadiace neuróny a neobsahuje ani 
adaptovateľné stabilizačné riadiace okruhy, sú celé genetické reťazce použité 
na nastavovanie dátovej priepustnosti. Neobsahujú teda časti, ktoré by svojou 
hodnotou ovplyvňovali citlivosť neurónov. 

Genetický adaptačný mechanizmus je založený na náhodnom princípe. 
Rozmanitosť použitia častí genetických reťazcov preto ponúka väčšie možnosti 
pri náhodných zmenách. 

Ak máme v sieti jeden riadiaci neurón, ktorý ovplyvňuje citlivosť celej 
vrstvy neurónov, môže nahradiť jedna náhodná zmena celý rad zmien na danej 
vrstve. 

Riadiace neuróny a adaptovateľné riadiace okruhy vkladajú 
do genetických reťazcov časti, ktoré ovplyvňujú topologické riadiace prvky 
siete. Adaptačný algoritmus je možné v tomto zmysle rozdeliť na viacero 
paralelných procesov: 

 
1. dátový adaptačný proces, 
2. adaptačný proces riadiacich neurónov, 
3. adaptačný proces priamych riadiacich okruhov, 
4. adaptačný proces nepriamych riadiacich okruhov. 

 
V takomto prevedení adaptačného mechanizmu musí mať každý proces 

svoj vlastný riadiaci vektor a individuálnu možnosť prístupu k jeho riadeniu. 
Príkladom môže byť pozastavenie adaptácie riadiacich neurónov. 
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O riadiacich topologických prvkoch je podrobnejšie písané v druhej 
kapitole, o stabilizácii v tretej kapitole a o riadiacich okruhoch v piatej kapitole. 
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5 Cykly v neurónových sieťach 
 
 

Mnohí ľudia sa pozerajú, ale málokto naozaj vidí. 
 
 
Synapsie neurónovej siete nemusia byť rozlišované na riadiace a dátové. 

V tomto zmysle sú potom aj cykly v sieti chápané všeobecne, na základe čoho 
ich nie je možné použiť ako výkonný stabilizačný prvok. Aby sa cykly mohli 
stať zaujímavým konštrukčným nástrojom, je nutné rozdeliť synapsie do dvoch 
skupín: 

 
1. dátové synapsie, 
2. riadiace synapsie. 

 
V tejto kapitole sa zameriame prevažne na riadiace typy synapsií a ich 

využitie pri návrhu topológií neurónových sietí. 

5.1 Spätná väzba 

Nech je výstup alebo prah neurónu s indexom J prepojený so vstupom 
alebo prahom neurónu s indexom I. Pre všetky I<=J budeme takéto synaptické 
prepojenie nazývať spätnou väzbou J->I. 

V zmysle konštrukčného jazyka NeuroGen64 môžeme spätné väzby 
rozdeliť do štyroch skupín: 

 
1. spätná väzba na riadiaci neurón, 
2. spätná väzba na prah riadeného neurónu, 
3. spätná väzba dendrit-dendrit, 
4. spätná väzba na dátový neurón. 

 
Pri prvom type spätnej väzby ide o prepojenie výstupu dátového 

neurónu so vstupom riadiaceho neurónu. 
V druhom prípade ide o prepojenie výstupu riadiaceho neurónu 

s prahom dátového neurónu. 
Tretí typ spätnej väzby realizuje prepojenie dendrit-dendrit, ide 

o spriahnutie dvoch riadených prahov dátových neurónov. 
Prvé tri typy spätných väzieb sú teda výlučne riadiace. Používajú sa 

na realizáciu stabilizácie siete (viď kapitolu 3) alebo na riadenie citlivosti 
podsietí. 

Štvrtý typ spätnej väzby môže prenášať riadiaci alebo dátový signál. 
Takáto synapsia umožňuje vytvorenie riadiacej podsiete. Znamená to, že aj 
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funkcia riadenia môže byť netriviálna a výrazným spôsobom ovplyvňovaná 
adaptačným procesom. 

Majme spätné väzby na dátové neuróny, ktoré budú použité na riadenie 
podsiete. Ak sú výstupy týchto dátových neurónov pripojené na vstupy 
riadiaceho neurónu, dostávame dve vrstvy riadiacej podsiete [4,5,6]. 
Viacvrstvová riadiaca podsieť môže vykonávať zložitú formu riadenia citlivosti 
a stabilizácie siete [4,5,6]. 

 
Spätné väzby typu 1 a 4 môžu byť adaptovateľné alebo konštantné. 

Konštantné synaptické prepojenia sa využívajú na takých miestach danej 
topológie, v ktorých sa direktívne vyžaduje dátový alebo riadiaci tok 
informácií. Sú teda veľmi výkonným prostriedkom na usmerňovanie 
adaptačného procesu do takého priebehu, na konci ktorého nadobudnú 
jednotlivé podsiete očakávanú funkciu. 

Pomocou topológie a konštantných synapsií sa vytvorí pre adaptačný 
proces logická kostra, ktorá usmerní náhodný proces adaptácie tak, aby 
vytváral požadované toky dát. 

5.2 Vznik cyklov 

Majme neurónovú sieť so synaptickým cyklom. Potom platí, že 
minimálne jedna synapsia v danom cykle je spätnou väzbou [4,5,6]. 

Ak je v neurónovej sieti spätná väzba, nemusí to vo všeobecnosti 
znamenať, že je v sieti aj synaptický cyklus [4,5,6]. 

Cykly v sieťach obsahujú v zásade dva typy synapsií: 
 

- dopredné synapsie, 
- spätné väzby. 

 
Ak cyklus obsahuje výlučne dátové alebo výlučne riadiace synapsie 

budeme ho nazývať homogénny cyklus. Všetky ostatné cykly budú 
nehomogénne. 

Cyklus v neurónovej sieti môže teda obsahovať synaptické stavebné 
jednotky uvedené nižšie. 

Synapsie 5.2-1 – Synaptické stavebné prvky cyklu  

1. dátová dopredná synapsia, 
2. dátová spätná väzba, 
3. riadiaca dopredná synapsia, 
4. riadiaca spätná väzba na riadiaci neurón, 
5. riadiaca spätná väzba na prah riadeného neurónu, 
6. riadiaca dopredná synapsia dendrit-dendrit, 
7. riadiaca spätná väzba dendrit-dendrit. 
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5.3 Konštrukčná stratégia 

Pri konštrukcii neurónových systémov budeme rozdeľovať celkovú 
topológiu na podsiete, ktoré nebudú obsahovať homogénne cykly. 

Takto špecifikované komponenty budú v doprednom zmysle spracúvať 
len dáta. Cykly v týchto komponentoch budú mať výlučne riadiaci charakter. 
Ak v takejto podsieti vynecháme riadiace zložky, môžeme s ňou pracovať ako 
s doprednou dátovou sieťou. Spracúvanie dát v takto definovaných sieťových 
komponentoch je podrobnejšie opísané v šiestej kapitole. 

Celkový neurónový systém, ktorý obsahuje viacero vyššie uvedených 
podsietí, môže obsahovať aj homogénne cykly. 

V ďalšom texte tejto kapitoly sa zameriame na vyššie špecifikované 
podsiete v zmysle ich riadiacich zložiek. 

5.4 Paralelné a sekvenčné vyhodnocovanie 

Funkcia aktívneho režimu alebo účelová funkcia sa pre doprednú 
neurónovú sieť s N neurónmi vyhodnocuje pomerne jednoducho. V cykle 1-N 
sa vyčíslia výstupné hodnoty všetkých neurónov, na základe čoho sa pre daný 
vstup vypočíta výstupná hodnota siete [4,5,6]. 

Ak v sieti existuje spätná väzba alebo cyklus, proces vyčísľovania 
výstupnej hodnoty je algoritmicky zložitejší. 

Vytváranie spätných väzieb a cyklov preto musí byť vedené tak, aby ich 
v neurónovej sieti bolo čo najmenej.  

5.4.1 Sekvenčné vyhodnocovanie spätných väzieb 

Majme spätné väzby J->I a N->M. Ak platí, že index J=M, hovoríme, že 
sú spätné väzby J->I a N->M zreťazené. 

Majme v neurónovej sieti jednu spätnú väzbu J->I, ktorá nevytvára 
cyklus. Algoritmus, ktorý vyčísľuje výstup siete, potom musí prejsť 
vyčísľovaním výstupov neurónov s indexami I až J dvakrát [4,5,6]. 

Majme K zreťazených spätných väzieb, ktoré nevytvárajú cyklus. Nech 
je v tomto zreťazení J najvyšší index neurónu a I najnižší index neurónu. 
Algoritmus vyčísľovania výstupu potom prejde neurónmi od I po J K+1 krát. 

Pri väčšom množstve spätných väzieb, ktoré nevytvárajú cyklus, je 
možné algoritmus výpočtu zjednodušiť na porovnávanie výstupov siete. Takýto 
algoritmus prechádza neurónmi siete dovtedy, kým sa výstup siete 
po jednotlivých priechodoch mení. Ak sa výstupy siete dvoch po sebe idúcich 
priechodoch rovnajú, algoritmus sa ukončil. 
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5.4.2 Sekvenčné vyhodnocovanie cyklov 

Ak sieť obsahuje cyklus, algoritmus vyhodnocovania výstupu siete je 
vo všeobecnosti nekonečný: 

 
1. výsledky konvergujú, 
2. výsledky divergujú, 
3. výsledky oscilujú. 

 
Konštrukčné prvky riadiaceho nehomogénneho cyklu musia byť 

navrhnuté tak, aby pri vyčísľovaní výstupu siete dochádzalo ku konvergencii 
výstupných hodnôt. 

Riadiaci cyklus, pri ktorom dochádza ku konvergencii výstupných 
hodnôt, budeme nazývať konvergentný riadiaci cyklus. 

Nekonečnosť vyčísľovacieho algoritmu je pri konvergentnom riadiacom 
cykle možné obmedziť zadaním parametra presnosti výpočtu. 

5.4.3 Multiprocesorové systémy 

Neurónové systémy v biologických organizmoch pracujú v plnej 
paralelnej prevádzke. Každý neurón je samostatnou funkčnou jednotkou. 

Multiprocesorový hardvér v súčasnosti umožňuje paralelnú prevádzku 
aktívneho režimu siete a niekoľkých procesov adaptácie. Topológia siete sa dá 
rozdeliť na funkčné jednotky podsietí, ktorých vyhodnocovanie je riešiteľné 
v rámci jedného procesu paralelného spracovania. 

Počítač zatiaľ však neposkytuje taký počet procesorov, ktorý by dokázal 
vyhodnocovať neurónovú sieť podobne, ako sa to deje v biologických 
organizmoch [9,10,11]. 

5.5 Inhibičné a excitačné spätné väzby 

Spätná väzba je polarizovaná, ak je inhibičná, excitačná alebo 
konštantná. 

Ak je nehomogénny riadiaci cyklus konvergentný, potom obsahuje 
aspoň jednu polarizovanú spätnú väzbu. 

Funkciu riadiacich nehomogénnych synaptických cyklov významným 
spôsobom ovplyvňujú polarizované spätné väzby. Preto je prirodzené zaoberať 
sa tým, kedy majú byť spätné väzby inhibičné a kedy excitačné, aby bola 
dosiahnutá konvergencia výstupných hodnôt.  

5.5.1 Spätná väzba na riadiaci neurón 

Pri vytváraní riadiaceho cyklu so spätnou synaptickou väzbou 
na riadiaci neurón je potrebné brať do úvahy nasledovné činitele: 
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1. polaritu spätnej väzby, 
2. priebeh aktivačnej funkcie riadiaceho neurónu (rastúca, klesajúca), 
3. funkciu riadeného prahu. 

 
Ak je aktivačná funkcia riadiaceho neurónu rastúca, s nárastom hodnôt 

na vstupoch sa zvyšuje aj hodnota riadeného prahu. Riadený neurón bude teda 
menej citlivý. 

Inými slovami, ak bude spätná väzba excitačná a aktivačná funkcia 
rastúca, riadiaci cyklus bude inhibičný. 

Funkciu prahu nie je možné zmeniť, preto sa v tomto prípade 
pri konštrukcii pracuje so spätnou väzbou v kombinácii s aktivačnou funkciou 
riadiaceho neurónu. 

Dôležitou zložkou je ešte priebeh funkcie neurónovej podsiete, z ktorej 
výstupu sa vedie spätná väzba. 

Ak je funkcia tejto podsiete rastúca, riadiace zložky konvergentného 
cyklu by mali vytvárať inhibičnú postupnosť. 

5.5.2 Spätná väzba na dátový neurón 

V prípade spätnej väzby na dátový neurón nedochádza k obráteniu 
priebehu funkcie riadiaceho cyklu na základe zmien prahovej hodnoty. 

Polaritu riadiaceho cyklu určujú len dva činitele: 
 

1. polarita spätnej väzby, 
2. priebeh aktivačnej funkcie dátového neurónu (rastúca, klesajúca). 

 
Nehomogénne ponímanie orientovaných synaptických ciest a cyklov 

ponúka spolu s rôznymi typmi neurónov zaujímavý konštrukčný smer. 
Neurónová sieť sa v ňom do určitej miery podobá na elektronické zapojenie 
polovodičových komponentov. Pri kompozícii jej topológie preto pomôže 
"logika inžiniera", ktorý navrhuje zapojenie z analógových aktívnych prvkov.
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6 Využitie stratovej kompresie 
 
 

Ľudské rozhodovanie je úzko späté s fenoménom, 
ktorý nazývame viera. 

 
 
V predchádzajúcich kapitolách bolo ukázané, že sa topologické prvky 

neurónových sietí dajú rozdeliť do dvoch odlišných skupín: 
 

1. dátové prvky, 
2. riadiace prvky. 

 
Táto kapitola bude zameraná na spracúvanie dát a vyhodnocovanie 

logických súvislostí. Preto sa vo výklade vyhneme opisu riadiacich prvkov, 
na ktoré bol daný dôraz v predchádzajúcej kapitole. 

Budeme vychádzať z predpokladu, že ak je správne navrhnutý dátový 
model topológie siete, riadiace a stabilizačné prvky je v ňom možné 
dokomponovať aj neskôr. 

6.1 Pyramídová neurónová sieť 

Pri štúdiu biologických neurónových sietí [9,10,11] sa čitateľ opakovane 
stretáva s topologickým prvkom pyramídovej architektúry siete. Ponúka sa 
preto veľmi prirodzená otázka: 

Prečo sa v biologických neurónových systémoch tento prvok opakuje 
a akú má funkciu? 

Na základe literatúry [4,5,6] je možné konštatovať, že akákoľvek 
dopredná pyramídová neurónová sieť, ktorá má aspoň dve vnútorné vrstvy, 
môže realizovať dátovú kompresiu. Kvalitu kompresie pre danú topológiu 
určuje konfigurácia siete. 

6.1.1 Jednorozmerná kompresia 

Dôležitým významom jednorozmernej kompresie je získavanie dát 
s menším rozsahom. Pri neurónových systémoch rozlišujeme štyri typy 
kompresie: 

 
1. bezstratová kompresia riadená kompresnými vzormi, 
2. stratová kompresia riadená kompresnými vzormi, 
3. bezstratová kódovacia kompresia, 
4. stratová kódovacia kompresia. 
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Podstata bezstratovej kompresie spočíva v možnosti rekonštrukcie 
komprimovaných dát bez strát informácií. Na realizáciu bezstratovej kompresie 
sa lepšie hodia klasické algoritmy, v ktorých je presne špecifikovaný postup 
kódovania i dekódovania dát tak, aby nedochádzalo k stratám. Pri štúdiu 
neurónových systémov ide naopak o využitie straty dát. Cieľom je nájsť taký 
stratový mechanizmus, v rámci ktorého sa budú strácať detaily a nepotrebné 
informácie. V ďalšom texte sa teda zameriame len na stratovú kompresiu. 

Rozdiel medzi prvými dvomi a druhými dvomi typmi kompresie spočíva 
v tom, že v prvých dvoch prípadoch je syntax komprimovaných dát známa. 
V druhých dvoch bodoch ide o zakódované dáta. 

Známa syntax zakódovaných dát vyžaduje tréningovú množinu vzorov 
s komponentami komprimovaných dát. Pyramídovú doprednú dátovú sieť je 
potrebné adaptovať pomocou takejto tréningovej množiny, čo môže byť časovo 
náročné a v zmysle funkčnosti neurónového systému ako celku aj zbytočné. 
Poväčšine nepotrebujeme poznať syntax vnútorných dátových tokov medzi 
komponentami siete. 

Prioritnou snahou je využitie stratovej kompresie so zakódovaným 
dátovým signálom. Takéto signály prenášajú zväzky axónov v biologických 
neurónových systémoch [9,10,11]. 

Schéma 6.1.1-1 - Kompresný a prenosový model siete 

1. Primárna pyramídová dátová topológia stratovej kódovacej kompresie 
2. Vnútorné rozhranie s komprimovanými dátami realizácia zväzku axónov 
3. Sekundárna neurónová sieť ďalšie vyhodnocovanie 

 
V tejto kapitole sa z vyššie uvedenej schémy budeme zameriavať 

na prvky 1 a 2: 
 

- pyramídovú doprednú sieť so stratovou kódovacou kompresiou, 
- zväzok axónov a charakter komprimovaných dát.  

6.1.2 Dvojrozmerná kompresia 

V druhej a tretej kapitole bolo ukázané, že je možné organizovať 
vstupné, výstupné a vnútorné vrstvy siete do dvojrozmerných matíc. Takáto 
štruktúra vrstiev je využiteľná pri spracúvaní plošných informácií. 
Najbežnejšou formou plošnej informácie je raster grafiky – obrázok. 

Majme neurónovú sieť, ktorá realizuje stratovú kompresiu plošnej 
informácie. V topológii takejto siete musia byť prvky horizontálneho 
a vertikálneho vyhodnocovania, ktoré spracúvajú kontext grafickej informácie 
v obidvoch smeroch. Ak je dvojrozmerná topológia do určitej miery náhodná, 
je vo všeobecnosti ťažké rozhodnúť, či pre obidva smery pracuje približne 
rovnaký počet neurónov. Preto je pri návrhu dvojrozmernej topológie lepšie, ak 
neobsahuje náhodne navrhované neuróny a synapsie. 
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V definícii 6.1.2-1 je navrhnutá podsieť COMPRESSOR, ktorej 
vstupom je matica 10x10 receptorov. Maticu vyhodnocuje desať neurónov 
po riadkoch a desať po stĺpcoch. Efektor tejto podsiete je pripojený na desať 
riadkových a desať stĺpcových neurónov. V príklade 11.1 je v neurónovej sieti 
použitých niekoľko stovák takýchto kompresorov. 

Definícia 6.1.2-1 - Konštrukčná definícia dvojrozmernej kompresie 

 1 Define Compressor          {Podsieť s názvom Compressor 
 2                            realizuje dátovú stratovú 
 3                            kompresiu} 
 4 
 5    InputDim  = 100         {Vstupná dimenzia podsiete} 
 6              /   1;        {Index vrstvy vstupných 
 7                            virtuálnych receptorov podsiete, 
 8                            ktoré budú pri pripájaní nahradené 
 9                            neurónmi siete, na ktoré sa bude 
10                            podsieť pripájať. Virtuálne 
11                            receptory sú organizované 
12                            do matice 10 x 10} 
13    OutputDim =   1         {Výstupná dimenzia podsiete} 
14              /   3;        {Index vrstvy efektorov podsiete} 
15 
16    Layer(1,100);           {Rozsah virtuálnych receptorov} 
17    Layer(2, 20);           {Rozsah vrstvy č. 2} 
18    Layer(3,  1);           {Rozsah vrstvy efektorov} 
19 
20 Body Compressor            {Telo podsiete Compressor} 
21 
22 Synopsis(1,1)              {Absolútny index vrstvy a neurónu} 
23    [                       {vo vrstve, voči ktorým sa bude 
24                            pripojenie relativizovať. 
25 
26    Definícia neurónov horizontálnej sumácie 
27    Typ sumácie vstupov je perceptrónový 
28               Aktivačná funkcia je štandardná logistická 
29               sigmoida 
30                   dimenzia je 10 
31                     Typ adaptácie prahu je konštantný 
32                      (prah neurónov nebude adaptovaný)} 
33    Perceptron.SLS.10:Constant 
34       <2,10>:Extended      {Na 2. vrstve bude 10 neurónov} 
35       (                    {s výstupmi typu extended} 
36          0, 0 0,10 0,20 0,30 0,40 
37          0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 
38             {Relatívne posunutia pripojení vstupov daných 
39             neurónov (vrstva,neurón)} 
40       ) 
41       [                    {Začiatok definície synaptických 
42                            pripojení} 
43          1-10:Genetic -> 0,0 
44             {Vstupy -> relatívna vrstva,neurón 
45             Typ adaptácie synapsií genetický} 
46       ];                   {Koniec definície neurónov 
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47 
48    Definícia neurónov vertikálnej sumácie 
49    Typ sumácie vstupov je perceptrónový 
50               Aktivačná funkcia je štandardná logistická 
51               sigmoida 
52                   Dimenzia je 10 
53                      Typ adaptácie prahu je konštantný 
54                      (prahy nebudú adaptované)} 
55    Perceptron.SLS.10:Constant 
56       <2,10>:Extended      {Na 2. vrstve bude 10 neurónov} 
57       (                    {s výstupmi typu extended} 
58          0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 
59          0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
60             {Relatívne posunutia pripojení vstupov daných 
61             neurónov (vrstva,neurón)} 
62       ) 
63       [                    {Začiatok definície synaptických 
64                            pripojení} 
65           1:Genetic -> 0, 0 
66              {Vstup -> relatívna vrstva,neurón 
67              Adaptácia vstupov je genetická} 
68           2:Genetic -> 0,10 
69           3:Genetic -> 0,20 
70           4:Genetic -> 0,30 
71           5:Genetic -> 0,40 
72           6:Genetic -> 0,50 
73           7:Genetic -> 0,60 
74           8:Genetic -> 0,70 
75           9:Genetic -> 0,80 
76          10:Genetic -> 0,90 
77       ];                   {Koniec definície neurónov 
78 
79    Definícia excitačného neurónu zlučovania 
80    Typ sumácie vstupov je perceptrónový 
81               Aktivačná funkcia je exponenciála 
82                           dimenzia je 20 
83                              Adaptácia prahu je konštantná} 
84    Perceptron.Exponential.20:Constant 
85       <3,1>:extended       {Na 3. vrstve vytvárame 1 efektor} 
86       (                    {s výstupmi typu extended} 
87          0,0               {Relatívne posunutia pripojení 
88                            vstupov} 
89       ) 
90       [                    {Začiatok definície synaptických 
91                            pripojení} 
92          1-20:Genetic -> 1,0 
93       ];                   {Koniec definície neurónov} 
94 
95    ];                      {Koniec relativizovania pripojení} 
96 
97 End Compressor             {Koniec tela podsiete Compressor} 

 
Definíciu 6.1.2-1 je možné rozšíriť o prvky vyhodnocovania v smeroch 

diagonál, prípadne striedať prvky perceptrónové s prvkami RBF. 
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V rámci definície neurónovej siete je možné považovať podsieť ako 
stavebnú jednotku. V príklade 11.1 je táto jednotka opakovane použitá nielen 
pri vyhodnocovaní globálnych receptorov, ale aj pri vyhodnocovaní matíc 
vnútorných vrstiev. 

6.2 Informácie a ich sémantika 

Pri rozpoznávaní akýchkoľvek informácií môžeme rozprávať o troch 
dôležitých zložkách procesu rozpoznávania: 

 
- rozpoznávanie základných komponentov, atómov, 
- sledovanie vzťahov medzi nimi, syntaxe, 
- hľadanie ich významu, sémantiky. 

 
Keď programátor analyzuje napísaný program, ľahko si uvedomí, ktoré 

prvky textu tvoria atómy, čo je to syntax a čo sémantika daného programu. 
Pokúsme sa teraz ale vnímať túto problematiku v dvojrozmernom zmysle, 
pri rozpoznávaní obrazu. 

Hlavnými komponentami môžu byť krivky, tvary a veľkosti, ktoré sú 
vnímané pomocou abecedy farieb. 

Skúsenosť vytvára v mozgu biologického organizmu istú formu syntaxe 
medzi hlavnými komponentami. Neočakávame, že stretneme vysávač 
s ľudskou hlavou, ale pokiaľ by sme ho naozaj stretli, sme schopní naučiť sa, že 
je niečo také možné. 

Na základe procesu rozpoznávania hlavných komponentov a vzťahov 
medzi nimi, biologické informačné systémy organizmov hľadajú zmysel, 
význam, sémantiku toho, čo sa deje. 

 
Väčšina ľudí si myslí, že vidí očami. Oči však prijímajú len podnety 

prenášané elektromagnetickým vlnením zo spektra viditeľného svetla. Niektorí 
ľudia sa pozerajú, ale nevidia. Skutočné videnie pozostáva: 

 
- z interpretácie farieb, 
- z rozpoznávania tvarov a kriviek, 
- z rozpoznávania priestoru, perspektívy, 
- z uvedomovania si zmyslu videného obrazu. 

 
Inými slovami človek vidí pomocou mozgu, v ktorom si uvedomuje 

prijímané podnety. 
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V procese videnia a teda všeobecne aj v procese akéhokoľvek 
rozpoznávania informácie sa zameriame na tri zaujímavé aspekty: 

 
1. vypúšťanie detailov pri vnímaní celku, stratová kompresia dát, 
2. poznanie súvislostí, používanie tezaurov, 
3. hľadanie kategórií dobra, zla, nebezpečenstva... 

6.2.1 Kompresia bez formalizácie dát 

Pri návrhu topológie neurónovej siete sa nevyžaduje presná formálna 
znalosť syntaxe vstupných dát (viď kapitolu 8). Zložky lexikálnej 
a syntaktickej analýzy sa vytvoria v adaptačnom procese, ktorý zároveň 
nadefinuje aj prekladaciu funkciu. Nutnosť formálneho poznania abecedy 
a syntaxe je nahradená adaptačným procesom a tréningovou množinou. 

Pri spracúvaní jednorozmerných, ale aj plošných informácií pomocou 
neurónovej siete preto nie je potrebná formálna znalosť ich podstaty a vzťahov 
medzi nimi. 

Majme neurónovú sieť, ktorej vstupom je grafická informácia, 
sprostredkovaná kamerou. Sieť má vyhodnotiť, či je situácia prijímaná 
kamerou bezpečná alebo nebezpečná. Vstupom je teda grafický raster, 
výstupom jediný efektor odovzdávajúci jednotku alebo nulu. 

Nech je táto sieť dopredná a má pyramídovú topológiu. Adaptačný 
proces nastaví váhy tak, aby sieť vypúšťala detaily. V tomto prípade je 
detailom takmer všetko, ponecháva sa len jediný globálny údaj – bezpečie, 
nebezpečie. 

Pri takomto vyhodnocovaní došlo ku stratovej kompresii dát. Straty 
v kompresnom mechanizme boli definované adaptačným procesom tak, aby sa 
strácalo všetko okrem žiadanej informácie. 

Nech je dopredná pyramídová sieť podobná prvej časti schémy 6.1.1-1. 
Nech je vnútorné dátové rozhranie natoľko zúžené, že je schopné preniesť len 
dve celočíselné hodnoty. Mechanizmus stratovej kompresie potom 
neodstraňuje detaily, ale svojou funkciou sa skôr podobá na proces 
vyhodnocovania. 

Topológia stratovej kompresie s úzkym vnútorným rozhraním bude 
ďalej nazývaná vyhodnocovacou jednotkou. 

Na definícii 6.1.2-1 je podsieť vybavená reálnym efektorom. Reálny 
výstup efektora je pomerne široké dátové rozhranie. Pomocou adaptačného 
procesu je však možné vyžiadať na efektore menší počet celočíselných hodnôt. 
Podsieť z definície 6.1.2-1 môže byť preto aj kompresnou jednotkou aj 
vyhodnocovacou jednotkou podľa toho, s akou konfiguráciou pracuje [4,5,6]. 
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6.2.2 Sémantický separátor 

Algoritmy, ktoré vyhodnocujú sémantiku údajov, musia mať 
k dispozícii tezaurickú databázu. Rozpoznanie zmyslu údajov, a často aj ich 
základné rozpoznávanie, vyžaduje znalosť súvislostí. 

Povedzme, že človek na návšteve uvidí na stole vázu s konárikom 
rozkvitnutých jabloňových kvetov. 

Ak je jar, povie si: "Aká krásna halúzka." 
Ak je zima, povie: "Tie umelé kvety sú úžasné." 
Súvislosť grafickej informácie s ročným obdobím môže byť 

nedostatočná. Dva vyššie uvedené závery môžu byť nesprávne. Čím viac 
relevantných súvislostí bude vyššie uvedený človek poznať, tým presnejšie 
dokáže rozpoznávať, čo vlastne na stole vidí. 

Neurónová sieť môže mať tezaurické informácie sprostredkúvané dvomi 
spôsobmi: 

 
1. môžu byť zakódované v konfigurácii pomocou adaptačného procesu 

a tréningovej množiny, 
2. môžu byť sprostredkúvané pomocou receptorov. 

 
V druhom prípade sú tezaurické informácie akceptované súčasne 

s rozpoznávanými údajmi, preto je možné meniť ich aktuálne k spracúvaným 
informáciám. Pri návrhu topológie rozpoznávacej neurónovej siete je preto 
dôležité rozhodnúť, či daná sieť bude mať k dispozícii aj receptory 
na spracúvanie tezaurických údajov. 

V predchádzajúcich podkapitolách bol ukázaný rozdiel medzi 
kompresnou a vyhodnocovacou neurónovou jednotkou. Majme teraz 
vyhodnocovaciu jednotku, ktorá má sprístupnené tezaurické údaje. Takáto 
jednotka dokáže potom spracúvať, triediť dáta aj na základe ich sémantiky. 
Ďalej bude nazývaná sémantickým separátorom. 

6.2.3 Kategorizácia ako stupeň rozpoznávania 

Majme množinu M súborov, pričom platí, že je v každom súbore 
uchovaná grafická informácia v jednotnom formáte grafického rastra. 

Majme rozklad množiny M s mohutnosťou P. 
Nech sú triedy rozkladu indexované 1-P a platí, že je ku každej triede 

priradený reťazec znakov, jej identifikátor. 
Majme neurónovú sieť, ktorá je buď vyhodnocovacou jednotkou alebo 

sémantickým separátorom s jedným reálnym efektorom. 
Nech má táto sieť dve skupiny receptorov. V prvej skupine nech sú 

receptory kompatibilné s grafickými rastrami súborov z množiny M a ich 
kontextom v prípade sémantického separátora. Nech je v druhej skupine 
K receptorov. Číslo K budeme nazývať stupňom rozpoznávania. 
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Nech je vyššie uvádzaná sieť adaptovaná tak, aby realizovala rozklad M 
na triedy 1-P [4,5,6]. Pritom platí, že druhá skupina receptorov je 
pri vyhodnocovaní nastavená na nulové hodnoty. 

Nech je P=4 a nech sú identifikátory tried nasledovné: 
 
1. človek, 
2. zviera, 
3. rastlina, 
4. vec. 
 
Neurónová sieť realizuje rozklad M do tried s príslušnými 

identifikátormi práve vtedy, keď na jej výstupe v aktívnom režime budú celé 
čísla, určujúce index danej triedy. 

Takto nadefinované triedy rozkladu spolu s identifikátormi budeme 
nazývať kategórie a proces vyhodnocovania rozkladu kategorizáciou. 

Proces kategorizácie je teda daný hodnotami konfigurácie 
kategorizačnej neurónovej siete [4,5,6]. 

Kategorizácia je zjednodušená forma rozpoznávania informácie. 
Vykonáva čiastkové rozpoznanie, preto je aj proces adaptácie jednoduchší. 

Reálne výstupy efektora kategorizačnej siete umožňujú využiť okolia 
celých čísel na rozhodovanie, do akej miery neurónová sieť objekt pozná. Ak je 
vzdialenosť výstupnej hodnoty od najbližšieho celého čísla veľká, môže to 
znamenať, že sa objekt neidentifikoval, čím sa vyradí zo spomínanej množiny 
M. 

Presnejší popis použitia výstupných hodnôt kategorizačnej siete je 
uvedený v zjednodušenej aplikácii v podkapitolách 10.2 a 10.3. 

6.2.4 Kategorizačný vektor - rozpoznávanie 

Proces rozpoznávania informácií je veľmi zložitý. V tejto podkapitole 
bude preto navrhnutá jeho dekompozícia s použitím neurónovej siete. 

Nech platia predpoklady z podkapitoly 6.2.3. 
Majme na množine M K+1 rozkladov. Tieto rozklady sú definované 

pomocou K+1 konfigurácií jednej neurónovej siete vyhodnocovacieho alebo 
sémantického typu [4,5,6]. Takéto rozklady budeme nazývať kategorizácie 
stupňa 0-K. 

Nech platí, že je pre kategorizáciu stupňa nula nastavených K receptorov 
z druhej skupiny na nuly. 

Nech pre každú kategorizáciu stupňa I pre 0<I<=K platí, že sú 
receptorom s indexom I priradené výstupné hodnoty kategorizácií stupňa I-1. 

Inými slovami platí, že ďalšie stupne kategorizácií počítajú 
s výstupnými hodnotami svojich predchodcov. Každá ďalšia kategorizácia 
upresňuje rozpoznávací proces. 
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Počet kategorizácií nazývame dimenziou kategorizačného vektora. Pre 
vyššie uvedené predpoklady je maximálna možná dimenzia kategorizačného 
vektora K+1. 

Majme takýto príklad dekompozície rozpoznávania pomocou 
neurónovej siete: 

 
0. zviera (človek, zviera, rastlina, vec), 
1. mačkovité (psovité, mačkovité, vták, ryba), 
2. rys (mačka, rys, puma, leopard), 
3. stojaci (ležiaci, stojaci, lezúci, spiaci). 
 
Vo vyššie uvedenom príklade sú v zátvorkách uvedené možnosti - triedy 

rozkladu, kategórie. 
 

- Pri nultom stupni kategorizácie bol určený objekt. 
- Pri prvom stupni bolo určenie objektu upresnené. 
- V druhom stupni bolo určené meno. 
- Tretí stupeň rozpoznáva činnosť... 

 
Rozhodovacia sieť nemusí byť rozsiahla, lebo sa v každom stupni 

rozpoznávania rieši len časť úlohy. Pri každom ďalšom upresňovaní dochádza 
k zmene indexu na aktuálnu konfiguráciu. Pri určitom stupni kategorizácie 
môže používateľ uvážiť, že bola identifikácia objektu dostatočná a proces 
ukončí. 

V inom prípade môže využiť len nultý stupeň na základné roztriedenie 
grafických informácií. 

Dve zjednodušené aplikácie procesu kategorizácie sú podrobnejšie 
opísané v podkapitolách 10.2 a 10.3. 

6.3 Odhady zložitosti systému 

V schéme 6.1.1-1 je ukázaný topologický prvok siete, ktorý môže 
vykonávať v prvej časti stratovú kódovaciu kompresiu informácie. 

Druhá časť reprezentuje zúžené dátové rozhranie, ktoré modeluje 
zväzok axónov. 

Na axónový zväzok sa v tretej časti môže pripojiť jedna alebo viac 
podsietí, ktoré sú súčasťou celého neurónového systému. 

Uvádzaný topologický prvok sa môže v neurónovom systéme opakovať 
a plniť najrozličnejšie úlohy. 

Pri odhade počtu neurónov a synapsií sa budeme zaoberať len prvou 
časťou schémy 6.1.1-1, ktorá je výkonnou jednotkou v zmysle stratových 
kompresií, vyhodnocovania a kategorizácie údajov. 
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6.3.1 Navigácia malých biologických organizmov 

Pri hľadaní rozsahu jednotky stratovej kompresie vzhľadom na šírku jej 
dátového vstupu sa najskôr zamyslíme nad rozsahom neurónových systémov 
malých biologických organizmov. 

Včela je veľmi zaujímavý druh hmyzu. Dokáže vykonávať pomerne 
zložitú prácu pri znášaní a uskladňovaní medu: 

 
- rozpoznáva obraz pri hľadaní kvetov, 
- pamätá si cestu naspäť do úľa, 
- vníma nebezpečenstvo, 
- vykonáva pri lete perfektnú navigáciu v priestore. 

 
Jedno včelie zložené oko má asi 4000 očiek. Každé očko obsahuje dve 

trojice receptorov R-G-UV a niekoľko tyčiniek [11]. Zjednodušene môžeme 
povedať, že jedno včelie oko má 4000 * 9 = 36000 svetlocitlivých receptorov. 
Zväzok axónov z očí vedie do nervového uzla, ktorý obsahuje približne 
1000000 neurónov. Druhý nervový uzol vyhodnocuje zvyšné funkcie pohybu, 
jedenia [11]. 

Rozdeľme rozsah optického nervového uzla včely na tri časti: 
 

- rozpoznávanie obrazu 300000 neurónov, 
- rozhodovanie súvisiace s obrazom 300000 neurónov, 
- obrazová pamäť 400000 neurónov. 

 
Takéto rozdelenie je len orientačné. Spomínaný uzol má ešte napríklad 

aj vstup z iných navigačných receptorov [11]. Pre jedno oko môžeme teda 
počítať približne so 150000 vnútornými neurónmi. Videnie včely pritom 
postačuje na rozpoznávanie množstva farieb R-G-UV a orientáciu aj pri nižšej 
intenzite svetla. 

Uvažujme teraz o nižšom druhu hmyzu – o muche. Jej nervový systém 
je na oveľa nižšej úrovni ako včelí. Môžeme predpokladať päťkrát menej 
receptorov v oku, a teda aj neurónov na spracovanie obrazu [11]. Hovoríme 
teda o 7000 svetlocitlivých receptoroch a 30000 vnútorných neurónoch. 

V lete môžeme pozorovať, že mucha aj napriek tomu bez problémov 
rozpoznáva obraz, pričom dokáže cieľavedome obťažovať. 

Keby sme poznali topológiu mušieho neurónového systému, kvantita 
neurónov a synapsií by nebola prekážkou. Pomocou vývojových prostriedkov 
z kapitoly 2 by bolo možné vytvoriť model mušej nervovej sústavy. 

6.3.2 Odhad rozsahu neurónového systému 

Snaha o dosiahnutie stabilného stavu siete podľa podkapitol 3.2 a 3.3 
vedie k porovnávaniu množstva spracúvaných dát s počtom neurónov 
a synapsií. 
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Množstvo spracúvaných dát je dané šírkou vstupu neurónovej siete, 
ktorú definuje násobok medzi počtom receptorov a ich dátovou šírkou. 

Jednotkou dátovej šírky receptora alebo efektora bude jeden bajt. Typ 
EXTENDED má teda šírku 10. 

Nech je PDN priemerná dimenzia neurónov v danej sieťovej topológii. 
Nech je PVN počet vnútorných neurónov, PR počet receptorov a PE počet 
efektorov. Nech je DSR dátová šírka receptorov a DSE dátová šírka efektorov. 

Číslo porovnávajúce množstvo spracúvaných dát s počtom neurónov 
a synapsií budeme nazývať VIS - výpočtový index siete. VIS je dané nižšie 
uvedeným podielom. 

 
VIS = ( ( PVN + PE ) * PDN ) / ( PR * DSR ) 
 
Predpokladajme, že v nervovom podsystéme muchy, ktorý rozpoznáva 

obraz podľa podkapitoly 6.3.1, je približne 50 architektúr 6.1.1-1. Mucha patrí 
medzi nižšie organizmy, preto môžeme odhadnúť priemernú dimenziu 
neurónov PDN = 100. 

Svetlocitlivé receptory majú reálny vstup, ich dátová šírka je teda DSR 
= 10. Takto dostávame odhad výpočtového indexu nervového systému muchy. 

 
VIS = ( 30000 : 50 * 100 ) / ( 7000 * 10 ) 
VIS = 0.86 
 
Pri vyššie uvedených výpočtoch išlo o taký odhad dolnej hranice počtu 

neurónov a synapsií, aby bola sieť pri výpočte v stabilnom stave (viď 3.2 a 3.3) 
a zároveň aby správne vyhodnocovala vstupné údaje. 

Aby nedochádzalo k nepresnostiam pri výpočte, zvýšime výpočtový 
výkon siete na VIS = 1. Sieť s VIS = 1 budeme nazývať vyváženou neurónovou 
sieťou. V príklade 11.1 má neurónová sieť VIS približne rovné dvom. Znamená 
to, že je možné rozšíriť receptory na typ WORD. 
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7 Biologická a dátová neurónová sieť 
 
 

Väčšina okolností, na ktoré sme si zvykli, 
sa môžu kedykoľvek úplne zmeniť. 

 
 
Vyššie organizmy majú k dispozícii biologický informačný systém, 

ktorý nás napĺňa obdivom a motivuje k jeho poznávaniu. Tento informačný 
systém je založený výlučne na neurónovom princípe a ako sa zdá, funguje 
veľmi spoľahlivo, stabilne. 

Bolo by veľmi nerozumné, keby sme sa pri návrhu neurónových 
systémov nezaoberali aj sledovaním konštrukčných motívov v existujúcich 
biologických neurónových sieťach. V súčasnosti je už neurofyziológia na takej 
úrovni, že je možné hľadať medzi ňou a informatikou veľmi dôležité pojítka 
[9,10]. Biologické siete v organizmoch sa môžu stať zdrojom informácií, ktoré 
budú viesť k zaujímavým, praktickým riešeniam. 

7.1 Biologické neurónové systémy 

Pretože chceme využiť biologické informačné systémy ako študijný 
materiál, pri konštrukcii umelých neurónových sietí, pokúsime sa v nich nájsť 
dôležité konštrukčné prvky a motívy [9,10]. V ďalších podkapitolách dáme 
tieto pozorovania do súvisu s prostriedkami konštrukčného jazyka 
NeuroGen64. 

Neurofyziológia 7.1-1 – Konštrukčné prvky a motívy v biologických neurónových 
systémoch 

1. Viac typov neurónov. 
2. Na vstupe neurónov sa sčítavajú depolarizačné prúdy, ktoré v prípade 

presiahnutia prahu vyvolávajú impulz na axóne. 
3. Po vyvolaní depolarizácie sa neurón vracia do stavu plnej dráždivosti 10 

ms. 
4. Signál na axóne je prenášaný frekvenčnou moduláciou postupnosti 

impulzov v rozsahu 1-100 Hz.  
5. Rýchlosť šírenia sa depolarizačnej vlny na axóne je približne 120 m/s. 
6. Po dlhodobom opakovaní impulzov sa amplitúda postsynaptickej odpovede 

znižuje, ide o synaptickú únavu, ktorá trvá niekoľko sekúnd. 
7. Pri súčasnom opakovaní impulzov na synapsiách vedúcich do jedného 

neurónu je súčet amplitúd ich postsynaptických odpovedí menší ako súčet 
amplitúd pri ich postupnom samostatnom stimulovaní. Tento jav sa nazýva 
synaptická oklúzia. 
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8. Biologické synapsie: dendrit-dendrit, axón-axón, axón-dendrit. 
9. Synaptická priepustnosť je obojsmerná alebo jednosmerná. 
10. Synapsie adaptovateľné a neadaptovateľné. 
11. Adaptovateľné synapsie sú inhibičné alebo excitačné. 
12. Adaptovateľné synapsie sa na základe prenášania signálu do určitej miery 

pomaly otvárajú, v kľude sa do určitej miery pomaly zatvárajú – synaptická 
pamäť. 

13. Synapsie kombinovaných typov a priepustností, prepájanie viacerých 
neurónových výbežkov. 

14. Mnohonásobne väčší počet synapsií než neurónov. 
15. Nadmerný počet neurónov a synapsií. 
16. Plná paralelná prevádzka. 
17. Spätnoväzbové synapsie. 
18. Kaskády funkčných blokov neurónovej sústavy, vrstevnatosť sústavy. 
19. Redukcia spracúvaných informácií, pyramídové topológie niektorých 

komponentov siete. 
20. Asociačné komponenty siete. 
21. Oscilačné, vlnové chovanie komponentov siete. 
22. Adaptácia komponentov siete v cykloch bez potreby von Neumanovskej 

výpočtovej architektúry. 

7.2 Neurón 

1. Viac typov neurónov. 
 
Rozmanitosť typov neurónov je možné dosiahnuť pri konštrukcii sietí 

pomocou jazyka NeuroGen64 na základe výberu troch neurónových zložiek: 
 

- typ spracúvania vstupov perceptrónový alebo RBF, 
- typ aktivačnej funkcie, 
- dátový typ výstupu. 

 
2. Na vstupe neurónov sa sčítavajú depolarizačné prúdy, ktoré v prípade 

presiahnutia prahu vyvolávajú impulz na axóne. 
 
Druhý rys biologického neurónu je modelovaný perceptrónom alebo 

RBF jednotkou. Nadprahová hodnota potenciálu však nevyvoláva impulz, ale 
vyčíslenie aktivačnej funkcie. 

 
3. Po vyvolaní depolarizácie sa neurón vracia do stavu plnej dráždivosti 10 

ms. 
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Depolarizácia je bioelektrický jav na membráne biologického neurónu, 
ktorý vyvoláva depolarizačnú vlnu, elektrický impulz na axóne. Táto vlastnosť 
biologického neurónu spôsobuje, že na axóne frekvencia pulzov výrazne 
nepresahuje 100 Hz. Pri vyvolávaní vyššieho kmitočtu je totiž neurón omnoho 
menej dráždivý. Frekvencia impulzov je takto obmedzená, čo sa modeluje buď 
obmedzenou aktivačnou funkciou alebo obmedzením maximálnych výstupných 
hodnôt dátového neurónu. 

 
4. Signál na axóne je prenášaný frekvenčnou moduláciou postupnosti 

impulzov v rozsahu 1-100 Hz. 
 
Intenzita signálu na axóne biologického neurónu je zakódovaná 

do frekvencie depolarizačných impulzov. Elektrické náboje týchto impulzov sa 
potom na dendritoch neurónov sčítavajú a po presiahnutí prahovej hodnoty 
vyvolávajú depolarizačný impulz. Intenzita signálu je v dátovom neuróne 
modelovaná hodnotou výstupnej premennej. 

 
5. Rýchlosť šírenia sa depolarizačnej vlny na axóne je približne 120 m/s. 

 
V dátovom prevedení sa hodnoty výstupných premenných sprístupňujú 

pomocou ukazovateľov. Zmena výstupnej hodnoty takto vyvolá automaticky 
zmenu hodnôt na všetkých pripojených vstupoch.  

7.3 Synapsia 

6. Po dlhodobom opakovaní impulzov sa amplitúda postsynaptickej odpovede 
znižuje, ide o synaptickú únavu, ktorá trvá niekoľko sekúnd. 

 
7. Pri súčasnom opakovaní impulzov na synapsiách vedúcich do jedného 

neurónu je súčet amplitúd ich postsynaptických odpovedí menší ako súčet 
amplitúd pri ich postupnom samostatnom stimulovaní. Tento jav sa nazýva 
synaptická oklúzia. 

 
Body 6 a 7 nie sú v jazyku NeuroGen64 modelované na úrovni synapsií. 

Kombináciu týchto dvoch synaptických vlastností je možné zjednodušiť 
a modelovať pomocou zmien citlivosti neurónu, na ktorý sa dané synapsie 
pripájajú. Citlivosť neurónu je možné meniť pomocou riadených prahov 
a riadiacich neurónov (viď kapitoly 2,3,5). 

 
8. Biologické synapsie: dendrit-dendrit, axón-axón, axón-dendrit. 

 
Opisované konštrukčné prostriedky umožňujú vytvorenie dvoch typov 

synapsií. Typ axón-axón nie je implementovaný. 
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9. Synaptická priepustnosť je obojsmerná alebo jednosmerná. 

 
Implementované typy synapsií majú výlučne jednosmerný charakter. Aj 

model dendrit-dendrit, ktorý súvisí s riadiacim neurónom je prepojený 
jednosmerne od riadiaceho neurónu k riadeným prahom. 

 
10. Synapsie adaptovateľné a neadaptovateľné. 

 
Typ synapsií CONSTANT je modelom neadaptovateľnej synapsie. 

Ostatné synapsie sú adaptovateľné. 
 

11. Adaptovateľné synapsie sú inhibičné alebo excitačné. 
 
Pretože je adaptačný mechanizmus realizovaný pomocou genetického 

algoritmu, modelované synapsie môžu byť navyše zmiešané. Znamená to, že až 
genetický algoritmus rozhodne, či budú inhibičné alebo excitačné. Tento tretí 
typ adaptácie je nazývaný GENETIC. 

 
12. Adaptovateľné synapsie sa na základe prenášania signálu do určitej miery 

pomaly otvárajú, v kľude sa do určitej miery pomaly zatvárajú – synaptická 
pamäť. 

 
Priepustnosť dátových synapsií je riadená adaptačným procesom. 

V aktívnom režime sa ich priepustnosť nemení. 
 

13. Synapsie kombinovaných typov a priepustností, prepájanie viacerých 
neurónových výbežkov. 

 
Pri dátovom modely sú implementované kombinácie výstup neurónu 

na viacero vstupov alebo výstup neurónu na viacero prahov.  

7.4 Topológia a paralelizmus 

14. Mnohonásobne väčší počet synapsií než neurónov. 
 
Pamäť neurónovej siete je uchovávaná vo váhach synaptických vstupov. 

Počet synapsií preto udáva veľkosť pamäte, v ktorej bude zakódovaná logika 
výpočtu. 

Pri konštrukcii siete je preto potrebné mať na zreteli, že takýto systém 
kladie väčšie nároky na počet synapsií, než na počet neurónov. 
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15. Nadmerný počet neurónov a synapsií. 

 
Biologické neurónové systémy obsahujú nadmerný počet neurónov 

a synapsií. Aj napriek nepatrným patologickým javom, ako strata funkčnosti 
neurónu alebo synapsie, organizmus pracuje ďalej s menšou presnosťou. 

Pri návrhu umelých neurónových sietí je možné predpokladať, že 
jednotlivé komponenty budú fungovať. Redundantné, stabilizačné topológie 
preto nemusia byť súčasťou navrhovaných systémov. 

 
16. Plná paralelná prevádzka. 

 
V súčasnosti je možné paralelne spracúvať niekoľko procesov 

na niekoľkých paralelne počítajúcich procesoroch. Hardvér však zatiaľ 
nedovoľuje vyhodnocovanie každého neurónu v plnej paralelnej prevádzke. 

 
17. Spätnoväzbové synapsie. 

 
Biologické neurónové systémy obsahujú množstvo spätnoväzobných 

synapsií. Je preto prirodzené vnímať ich ako dôležitý konštrukčný prvok. 
V kapitolách 3 a 5 boli ukázané niektoré možnosti ich využitia. 

 
18. Kaskády funkčných blokov neurónovej sústavy, vrstevnatosť sústavy. 

 
Dekompozícia neurónovej siete na logické, dátové a riadiace zložky 

umožní konštrukciu menších celkov. Medzi sieťovými komponentami 
sprostredkúvajú informačný tok zväzky axónov (viď kapitolu 6 a 10).  

7.5 Podsiete 

19. Redukcia spracúvaných informácií, pyramídové topológie niektorých 
komponentov siete. 

 
Redukcia dát je v biologických informačných systémoch dôležitým 

a často sa opakujúcim prvkom. Model takéhoto redukujúceho systému je 
opísaný v kapitole 6 a 10, kde je ukázaná pyramídová neurónová sieť 
realizujúca stratovú kompresiu dát. 

 
20. Asociačné komponenty siete. 

 
Komponenty vyhodnocovania súvislostí obsahujú opakovane množstvo 

prvkov pyramídových topológií. Akým spôsobom medzi sebou komunikujú a 
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vyhodnocujú údaje, je oblasťou mnohých dohadov a možnosti orientácie 
výskumu. 

7.6 Adaptácia 

21. Oscilačné, vlnové chovanie komponentov siete. 
 

22. Adaptácia komponentov siete v cykloch bez potreby von Neumanovskej 
výpočtovej architektúry. 

 
Adaptačný mechanizmus umelej neurónovej siete, ktorý je opisovaný 

v 4. kapitole tejto knihy, vyžaduje von Neumanovskú architektúru počítača. 
V biologických informačných systémoch však prebieha učenie v plnej 
paralelnej prevádzke neurónov v cykloch. Tieto cykly sú známe pod označením 
alfa alebo beta vlny [9,10]. 
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8 Zložitosť neformalizovaných úloh 
 
 

Nie je dôležité vlastniť niečo hodnotné, 
dôležité je poznať hodnotu toho, čo vlastníme. 

 
 
Zložitosť klasického algoritmu je vyjadrená definíciou funkčnej 

závislosti počtu vykonaných operácií a rozsahu vstupných dát [12]. 
Spracúvanie údajov pomocou neurónovej siete ponúka pri hodnotení zložitosti 
výpočtu nové prvky. 

Neurónové systémy majú tri vlastnosti ovplyvňujúce efektivitu ich 
výpočtového výkonu, ktoré klasické algoritmy nemajú [4,5,6]: 

 
- nevyžadujú znalosť vnútornej štruktúry vstupných dát, 
- výstupné hodnoty sú odhadované s vopred stanovenoupresnosťou, 
- výpočet v aktívnom režime je oddelený od adaptačného procesu. 

8.1 Formalizácia spracúvaných informácií 

V klasickom algoritme spracúvajúcom dáta musia byť zakódované, 
formalizované všetky relevantné súvislosti týkajúce sa týchto dát. Korektný beh 
algoritmu navyše vyžaduje znalosť vnútornej štruktúry vstupných údajov. 

Inými slovami priamo v kóde programu alebo v pomocnej dátovej 
štruktúre sú dva druhy informácií: 

 
- informácie popisujúce vstupné dáta, 
- informácie vyjadrujúce návod na spracúvanie dát. 

 
Neurónová sieť pracuje v aktívnom režime odlišne. V konfigurácii, 

ktorá bola vytvorená v adaptačnom procese, sú zakódované obidva vyššie 
uvedené typy informácií. Algoritmus obsluhujúci sieť pritom však neobsahuje 
formalizáciu súvislostí a typov údajov uložených v konfigurácii. 
S konfiguráciou pracuje len ako s postupnosťou čísel. Číslami postupne 
prechádza a násobí nimi alebo ich odčíta od vstupných hodnôt jednotlivých 
neurónov. 

V neurónovej sieti nie sú algoritmicky zakódované všetky detaily, 
s ktorými by sa muselo počítať, a ktoré by navyšovali v programovom kóde 
počet podmienených skokov. 

Pri optimálnom odhade počtu neurónov a synapsií môže takto modul 
s neurónovou sieťou spracovať úlohu skôr, než modul realizovaný pomocou 
klasickej formy algoritmu. 
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8.2 Dekompozícia na aktivitu a adaptáciu 

Aktívny režim siete a jej adaptácia sú dva procesy, ktoré svojou 
funkciou vykonávajú dekompozíciu výpočtu na fázu adaptácie a fázu 
spracúvania. 

Adaptačný proces je síce zdĺhavý, ale pri behu programu v zásade nie je 
nutný. Adaptáciu je možné poväčšine vykonať vopred, takže sú pri behu 
neurovýpočtu konfigurácie siete už pripravené. Adaptačný proces takto 
vyhodnotí časť úlohy, pričom sa tento čas zároveň oddelí od času realizácie 
v aktívnom režime. Ide o istú formu predprípravy dát pomocou tréningovej 
množiny, čo sa potom v aktívnom režime prejaví rýchlejším spracúvaním 
údajov. 

Modul s neurónovou sieťou, ktorý má k dispozícii kvalitne pripravené 
dáta niekoľkých konfigurácií, môže zaujímavým spôsobom konkurovať 
klasickej forme algoritmu nielen z časového hľadiska. Možnosť viacerých 
konfigurácií vytvára flexibilitu využitia modulu pri riešení viacerých typov 
úloh. 

8.3 Zložitosť v aktívnom režime 

Pri odhadovaní zložitosti výpočtu siete v aktívnom režime je 
nepostačujúce brať do úvahy len počet neurónov. Každý neurón môže mať 
rozdielny počet synapsií, pričom algoritmus musí počítať s každou z nich. 
Pri vyčísľovaní siete rozlišujeme teda v zásade dva typy operácií: 

 
- synaptická operácia, 
- neurónová operácia. 

 
V prípade synaptických operácií ide pri perceptrónoch o súčet násobkov, 

ale pri RBF jednotkách o súčet druhých mocnín z rozdielov. Zjednodušene je 
možné chápať tieto operácie ako rovnocenné. Druhá odmocnina sa pri RBF 
jednotkách počíta pre všetky synapsie len jedenkrát. Preto je možné považovať 
ju za neurónovú operáciu. 

Neurónová operácia je konvolúciou výpočtu potenciálu, testovania 
prahovej hodnoty a výpočtu aktivačnej funkcie. 

Nech má sieť počet synapsií S a počet neurónov N. Nech je zložitosť 
synaptickej operácie So a zložitosť neurónovej operácie No. Zložitosť výpočtu 
siete v aktívnom režime ZSA, ak sieť neobsahuje spätnú väzbu, je potom: 

 
ZSA = ( ( S / N ) * So + No ) * N. 
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V prípade, že sieť obsahuje riadiace spätné väzby, počet synaptických 
a neurónových operácií sa zvýši. Zvýšenie počtu operácií na základe spätných 
riadiacich väzieb bolo podrobnejšie opísané v piatej kapitole. 

Vstupné údaje môžu presahovať šírku vrstvy receptorov. Neurónová 
sieť sa potom v aktívnom režime volá v cykle až dovtedy, kým nie sú všetky 
údaje spracované. Pri vyhodnocovaní zložitosti celej úlohy je preto potrebné 
ZSA vynásobiť ešte aj počtom iterácií daného cyklu. 

8.4 Interaktívne riadenie adaptácie 

Súčasťou programového rozhrania modulu s neurónovou sieťou je aj 
služba realizujúca adaptáciu. Adaptačný proces je veľmi náročný na strojový 
čas, preto ak programová aplikácia ponúka možnosť doučovania popri 
vyhodnocovaní siete v aktívnom režime, je nutné realizovať adaptačný proces 
ako paralelný proces na druhom hardvérovom procesore. Adaptácia takto môže 
bežať na pozadí bez toho, aby sieti v aktívnom režime uberala strojový čas. 
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9 Neurónové štruktúry v bežných algoritmoch 
 
 

Čiastočné porozumenie súvislostí spôsobuje, 
že sa neustále mýlime. Robíme to však často 

 s hrdým uvedomovaním si svojich právd. 
 
 
Integrácia modulov s neurónovou sieťou do bežných algoritmov 

vyžaduje presnú špecifikáciu programového rozhrania. Príklad takéhoto 
rozhrania je uvedený v podkapitole 11.2. Obsahuje štyri dôležité zložky: 

 
1. konštanty neurónového systému, 
2. typy neurónových štruktúr, 
3. prístupové a indexové premenné, 
4. funkcie neurónového systému. 

 
Prvé tri zložky boli už opísané v kapitole druhej, preto sa zameriame 

výlučne na bod štyri – na služby rozhrania medzi programom a neurónovou 
sieťou. 

9.1 Rozhranie medzi programom a sieťou 

Konštrukčné funkcie sú základnou skupinou poskytovaných služieb. 
Pomocou nich program vytvorí hlavný index 2.1-1, inicializuje ho a na jeho 
základe vytvorí celú štruktúru neurónovej siete. 

Medzi funkcie 9.1-1 patria aj služby na uchovávanie binárnej formy 
siete na disk a jej spätnú rekonštrukciu z binárneho tvaru. 

Funkcie 9.1-1 - Konštrukčné služby rozhrania 

function newnet(s:string):dword; 
         {Vytvorí objekt neurónovej siete, ktorá je definovaná 
         v súbore S a priradí mu index. Funkcia vráti TRUE, ak je 
         všetko OK.} 
function disposenet(id:dword):boolean; 
         {Zruší objekt neurónovej siete s daným indexom. Funkcia 
         vráti TRUE ak je všetko OK.} 
function compilenet(id:dword;comp:boolean;var s:string) 
                   :boolean; 
         {Prekompiluje definíciu neurónovej siete s indexom ID, 
         chybové hlásenia vráti v reťazci S. Ak bola kompilácia 
         úspešná, funkcia nadobudne hodnotu TRUE. Ak COMP je 
         false, dôjde len k syntaktickej kontrole textu 
         definície, ku kontrole pretečení, dostatku pamäte, 
         ku kontrole korektnosti zapojení synapsií, počtu 
         neurónov...} 
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function savenet(id:dword;svt:svldtype):boolean; 
         {Uloží binárny tvar neurónovej siete z objektu 
         s indexom ID do súboru meno.NNC. SVT určuje typ 
         ukladania - len sieť, len tréning, oboje. Tréningové 
         vzory sa ukladajú do súboru meno.NNT. Funkcia vráti 
         TRUE, ak je všetko OK.} 
function loadnet(id:dword;svt:svldtype):boolean; 
         {Načíta binárny tvar neurónovej siete zo súboru 
         meno.NNC do objektu s indexom ID. SVT určuje typ 
         načítavania - len sieť, len tréning, oboje. Tréningové 
         vzory sa načítavajú zo súboru meno.NNT. Funkcia vráti 
         TRUE, ak je všetko OK.} 

 
Funkcia COMPILENET realizuje syntaktickú kontrolu definičného 

textu siete, napísaného v jazyku NeuroGen64. Ak je jej parameter 
COMP=TRUE, po syntaktickej kontrole nastane preklad do binárneho tvaru. 
Syntax jazyka a práca tejto služby bola podrobne opísaná v druhej kapitole. 

9.1.1 Vstup a výstup siete 

Používanie siete v aktívnom režime vyžaduje informácie o šírke a type 
jej vstupu a výstupu. Na základe týchto informácií je možné vytvoriť pre sieť 
vstupné hodnoty alebo prečítať hodnoty výstupné. Vo funkciách 9.1.1-1 sú 
uvedené služby, ktoré sprostredkúvajú prácu so vstupnými a výstupnými 
hodnotami neurónovej siete. Niektoré operátory služieb sú preťažené – 
umožňujú zadávanie viacerých typov parametrov. 

Funkcie 9.1.1-1 - Práca so vstupnými a výstupnými dátami 

function itpnet(id:dword):valtype; 
function otpnet(id:dword):valtype; 
function ptpnet(id:dword):valtype; 
         {Vrátia typy vstupu, výstupu, populácie siete s indexom 
         ID.} 
function idmnet(id:dword):dword; 
function odmnet(id:dword):dword; 
         {Vrátia dimenzie vstupu, výstupu siete s indexom ID.} 
function geterrstr(r:word):string; 
         {K danému číslu vráti chybové hlásenie.} 
 
         {Operátor GETOUT bude sedemnásobne preťažený!} 
function getout(nt,id:dword;var d:byte):word; 
function getout(nt,id:dword;var d:word):word; 
function getout(nt,id:dword;var d:integer):word; 
function getout(nt,id:dword;var d:dword):word; 
function getout(nt,id:dword;var d:longint):word; 
function getout(nt,id:dword;var d:real):word; 
function getout(nt,id:dword;var d:extended):word; 
         {Funkcia vracia výstupnú hodnotu siete s indexom NT. 
         Ak je výstupom vektor, funkcia vracia jeho jednotlivé 
         položky s indexom ID, ak je výstup skalár, ID sa musí 
         rovnať nule. Funkčnou hodnotou je číslo chyby - ak sa 
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         hodnota načítala, chyba=0 (viď GETERRSTR).} 
 
         {Operátor PUTINP bude sedemnásobne preťažený!} 
function putinp(nt,id:dword;d:byte):word; 
function putinp(nt,id:dword;d:word):word; 
function putinp(nt,id:dword;d:integer):word; 
function putinp(nt,id,d:dword):word; 
function putinp(nt,id:dword;d:longint):word; 
function putinp(nt,id:dword;d:real):word; 
function putinp(nt,id:dword;d:extended):word; 
         {Funkcia vkladá vstupnú hodnotu siete s indexom NT. 
         Ak je vstupom vektor, funkcia vkladá jeho jednotlivé 
         položky s indexom ID, ak je vstup skalár, ID sa musí 
         rovnať nule. Funkčnou hodnotou je číslo chyby - ak sa 
         hodnota vložila chyba=0 viď GETERRSTR).} 

 

9.1.2 Aktívny režim siete 

Keď má neurónová sieť sprístupnené vstupné dáta pomocou služieb 
9.1.1-1, môže sa korektne vykonať operácia neurovýpočtu. Programové 
rozhranie NeuroGen64 ponúka dve operácie v aktívnom režime siete: 

 
1. výpočet vzhľadom na špecifikovaného genetického jedinca, 
2. výpočet adaptovanej siete. 

 
Dve vyššie uvedené služby sú opísané vo funkciách 9.1.2-1. 

Funkcie 9.1.2-1 - Aktívny režim siete 

function funcnet(id,gen:dword):word; 
         {Táto funkcia realizuje aktívny režim siete. Parameter 
         ID je index siete, GEN je index genetického jedinca, 
         vzhľadom na ktorého sa počíta výsledok. Funkcia vracia 
         nulu, ak výpočet prebehol bez chyby, alebo vracia 
         číslo chyby. Číslo chyby je možné previesť na reťazec 
         pomocou funkcie GETERRSTR.} 
function okfnnet(id:dword):word; 
         {Táto funkcia realizuje aktívny režim siete vzhľadom 
         na adaptovaného genetického jedinca. Parameter ID je 
         index siete. Funkcia vracia nulu, ak výpočet prebehol 
         bez chyby, alebo vracia číslo chyby. Číslo chyby je možné 
         previesť na reťazec pomocou funkcie GETERRSTR.} 

 

9.1.3 Adaptácia siete 

Pri vytvorení neurónovej siete sa automaticky inicializuje chybový 
vektor, ktorý obsahuje aktuálne chyby všetkých genetických jedincov. Vo 
funkciách 9.1.3-1 je napriek tomu poskytovaná aj služba na opätovnú 
inicializáciu tohoto chybového vektora – ErrINet. Ak sa do populačného 
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priestoru nahrajú nové konfigurácie z disku, je nutné najskôr inicializovať 
chybový vektor a až potom spúšťať adaptáciu. 

Jedna iterácia adaptačného procesu sa volá pomocou služby LearNet. 
Adaptačný proces vyžaduje prítomnosť tréningovej množiny, ktorá môže byť 
definovaná v súbore s definíciou siete alebo je možné vytvoriť ju programovo, 
pomocou služieb rozhrania. 

Funkcie 9.1.3-1 - Funkcie používané pri adaptácii 

function errinet(nt:dword;iniarea:boolean):word; 
         {Inicializuje chybový vektor. Ak je INIAREA true, 
         inicializuje náhodnými hodnotami celú váhovú plochu. 
         Ak prebehne OK, vráti nulu, inak vráti číslo chyby - 
         komentovateľné pomocou GETERRSTR.} 
function geterr(id,gen:dword;var rr:extended):word; 
         {Vráti v RR chybu siete s danou tréningovou množinou 
         vzhľadom na genetického jedinca GEN. Funkcia vracia 
         chybu popísateľnú pomocou reťazca funkciou GETERRSTR.} 
function getold(id,gen:dword;var old:dword):word; 
         {Vráti v OLD vek daného genetického jedinca GEN. 
         Funkcia vracia chybu popísateľnú pomocou reťazca 
         funkciou GETERRSTR.} 
 
function learnet(id:dword; 
                 minerr:extended; 
                 var error:extended; 
                 var lrn:learntype):word; 
         {Táto funkcia sa volá v cykle - vykonáva adaptáciu 
         siete ID a vracia nulu, ak prebehla bez chyby, alebo 
         číslo chyby popísateľné pomocou funkcie GETERRSTR. 
         MINERR je minimálna hodnota chyby siete, ku ktorej sa 
         minimalizuje. ERROR je najmenšia chyba siete vzhľadom 
         na aktuálnu populáciu genetických jedincov. V LRN sa 
         vracia status adaptácie.} 
 
          {Operátory GETCMV a SETCMV budú dvojnásobne 
          preťažené!} 
procedure getcmv(id:dword;i:cvectyp;var d:dword); 
procedure getcmv(id:dword;i:cvectyp;var r:extended); 
procedure setcmv(id:dword;i:cvectyp;d:dword); 
procedure setcmv(id:dword;i:cvectyp;r:extended); 
          {Tieto procedúry čítajú alebo nastavujú hodnoty 
          riadiaceho vektora genetického algoritmu. ID určuje 
          index neurónovej siete, I je položka riadiaceho 
          vektora a D alebo R je hodnota danej položky.} 

 
Počas adaptačného procesu sa ponúka využitie služieb GETCMV 

a SETCMV, pomocou ktorých je možné meniť hodnoty riadiaceho vektora 
adaptačného procesu. Správne priebežné modifikácie riadiacich hodnôt môžu 
genetické učenie výrazne urýchliť (viď kapitolu 4). 
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9.2 Podpora neurónového systému 

V predchádzajúcich podkapitolách boli opísané služby na prácu 
s neurónovou sieťou v aktívnom a adaptívnom režime. Na algoritme 9.2-1 je 
ukázané, ako sú tieto služby použité v tele programu alebo funkcie [12]. 

Na riadku 5 sa pomocou služby NEWNET vytvorí dátová štruktúra [12] 
prázdnej neurónovej siete. Táto štruktúra je prístupná pomocou svojho indexu, 
ako je vidieť na riadkoch 6, 12 a 16. Prvá štruktúra má vždy index nula. 

S prázdnou štruktúrou neurónovej siete pracuje služba COMPILENET 
na riadku 6. Názov súboru s definíciou siete bol už zadaný pri inicializácii 
pomocou služby NEWNET. COMPILENET ho syntakticky prekontroluje a ak 
je druhý parameter TRUE, preloží ho do podoby binárnej dátovej štruktúry 
[12]. V parametri "S" odovzdá chybové hlásenie. Práca služby COMPILENET 
je presne opísaná v kapitole dva. 

Po vykonaní COMPILENET štruktúra siete nie je prázdna - obsahuje 
binárnu podobu definície zo súboru "SIET.NND". 

Na riadku 12 sa volá služba LEARNET, ktorá realizuje iteráciu 
adaptačného procesu. Po ukončení cyklu na riadkoch 11-15 bude sieť 
adaptovaná a pripravená na používanie v aktívnom režime. 

Na riadku 16 sa pomocou služby DISPOSENET sieť odinštaluje 
a pamäť sa uvoľní pre ďalšie použitie. Po zavolaní tejto služby už nie je možné 
používať túto sieť. 

V algoritme 9.2-1 sa predpokladá, že bola tréningová množina 
definovaná v súbore "SIET.NND" (viď kapitolu 2). 

Algoritmus 9.2-1 - Vytvorenie a adaptácia siete 

 1 var s:string;                 {Chybové hlásenia kompilátora} 
 2     r,minerr:extended;        {Aktuálna chyba a extrém} 
 3     lt:learntype;             {Stav adaptačného procesu} 
 4 begin 
 5    newnet('siet.nnd');        {Vytvorenie objektu siete} 
 6    compilenet(0,true,s);      {Konštrukcia siete} 
 7    writeln; 
 8    write(s);                  {Chybový výpis} 
 9    readln(minerr);            {Extrém pre adaptáciu} 
10    if minerr>0 then           {Nula je nekorektná} 
11    repeat                     {Adaptačný proces} 
12       learnet(0,minerr,r,lt); {Adaptačná iterácia} 
13       writeln; 
14       write(r:10:3)           {Výpis aktuálnej chyby} 
15    until r<=minerr;           {Extrém bol dosiahnutý} 
16    disposenet(0)              {Odstráň objekt siete 
17                               s indexom 0} 
18 end. 

 
Rozhranie medzi neurónovou sieťou a programom musí obsahovať 

okrem služieb aktívneho a adaptívneho režimu aj podporné prostriedky. 
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Podporné služby musia byť navrhnuté tak, aby umožňovali vytváranie 
a spracúvanie dát konfigurácií a tréningových vzorov.  

9.2.1 Načítavanie a ukladanie tréningových vzorov 

Tréningová množina je z hľadiska programu databázou tréningových 
vzorov. Každý vzor má okrem vstupných a výstupných sieťových dát aj svoje 
meno a signatúru. Niektoré služby, ktoré pracujú s tréningovou databázou, 
umožňujú vyhľadávanie pomocou kľúčov rôzneho typu. Pri ich definícii 9.2.1-
1 sú preto v programovom rozhraní ich operátory preťažené. Tréningovú 
databázu je možné nadefinovať dvomi spôsobmi: 

 
1. v definičnom súbore siete, 
2. pomocou služieb pri behu programu. 

 
Služby spracúvania tréningovej databázy pri behu programu sú 

dôležitým prostriedkom, ktorý umožňuje algoritmické riadenie adaptácie 
v kombinácii s aktívnym režimom siete. Softvérová aplikácia môže na základe 
týchto služieb ponúkať možnosť doučenia, možnosť porovnávania výsledkov 
v aktívnom režime a na základe toho aj možnosť hodnotenia relevancie obsahu 
tréningových databáz. 

Funkcie 9.2.1-1 - Práca s tréningovou databázou 

         {Pozor! Operátor GETTRN bude dvojnásobne preťažený! 
         Funkcia vráti nulu, ak sa vzor našiel, inak vráti 
         číslo chyby, ktoré je možné previesť na chybové 
         hlásenie pomocou funkcie GETERRSTR. Parameter NT určuje 
         index neurónovej siete, ktorej vzory patria.} 
function gettrn(nt,srci:dword; 
                   var tip:pointer;var tii,til:dword; 
                   var top:pointer;var toi,tol:dword; 
                   var name:string):word; 
         {Parameter SRCI je signatúra vyhľadávaného tréningového 
         vzoru. Vracia dva ukazovatele na polia so vstupom 
         a výstupom, dva indexy vstupu a výstupu a dve dĺžky 
         vstupu a výstupu. Skutočný index v poli sa počíta 
         TII*TIL alebo TOI*TOL. V NAME sa vracia názov 
         tréningového vzoru.} 
function gettrn(nt:dword;srct:trnsrct; 
                         srcd:pointer;srci,srcl:dword; 
                         var tid:dword; 
                         var tdp:pointer;var tdi,tdl:dword; 
                         var name:string):word; 
         {SRCT je typ vyhľadávanej položky - vstup / výstup. 
         SRCD je ukazovateľ na pole s vyhľadávanou položkou. 
         SRCI je index položky, SRCL je jej dĺžka. Skutočný 
         index v poli je SRCI*SRCL. Funkcia vracia TID - 
         signatúru tréningového záznamu, TDP - ukazovateľ na 
         pole so záznamom, TDI index záznamu a TDL jeho dĺžka. 
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         Skutočný index záznamu v poli je TDI*TDL. V NAME sa 
         vracia názov tréningového vzoru.} 
 
function puttrn(nt,sig:dword; 
                   tip:pointer;tii:dword; 
                   top:pointer;toi:dword; 
                   name:string):word; 
         {NT určuje index neurónovej siete, v ktorej sa nachádza 
         tréningová množina. SIG je signatúra tréningového 
         vzoru. TIP a TOP sú ukazovatele na polia s tréningovými 
         vzormi, TII a TOI sú indexy tréningových vzorov 
         v daných poliach. Skutočný index v poli je TII*dĺžka 
         a TOI*dĺžka. V NAME je názov ukladaného tréningového 
         vzoru.} 
function getsig(nt:dword):dword; 
         {Funkcia vráti pre danú sieť prvú voľnú signatúru.} 
 
         {Pozor! Operátor DELTRN bude dvojnásobne preťažený! 
         Funkcia vráti nulu, ak sa vzor vymazal, inak vráti 
         číslo chyby, ktoré je možné previesť na chybové 
         hlásenie pomocou funkcie GETERRSTR. Parameter NT určuje 
         index neurónovej siete, ktorej vzory patria.} 
function deltrn(nt,srci:dword):word; 
         {Parameter SRCI je signatúra vymazávaného tréningového 
         vzoru.} 
function deltrn(nt:dword; 
                srct:trnsrct; 
                srcd:pointer; 
                srci,srcl:dword):word; 
         {SRCT je typ vyhľadávanej položky - vstup / výstup. 
         SRCD je ukazovateľ na pole s vyhľadávanou položkou. 
         SRCI je index položky, SRCL je jej dĺžka. Skutočný 
         index v poli je SRCI*SRCL.} 

 

9.2.2 Ukladanie a načítavanie populácie konfigurácií 

Populácia genetických jedincov spolu s podpornými dátami je štruktúra 
s veľkým objemom dát. Obsahuje nielen adaptované konfigurácie, ale 
zachytáva aj celkový stav adaptačného procesu. Uchovanie tejto štruktúry 
na disk umožňuje spustenie adaptačného procesu od miesta prerušenia. 

Populačný priestor sa ukladá s celou štruktúrou siete pomocou služieb 
SAVENET a LOADNET (viď 9.1-1).  

9.2.3 Separácia najlepšej konfigurácie 

Neurónový systém môže byť aplikovaný do dvoch softvérových zložiek: 
 

1. softvér s adaptačným mechanizmom siete, 
2. softvér so sieťou v aktívnom režime. 
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Takáto architektúra softvérovej aplikácie vyžaduje službu rozhrania, 
ktorá vykoná reorganizáciu dátovej štruktúry siete tak, aby v nej boli 
odstránené všetky neadaptované konfigurácie. Celkový rozsah siete sa tým 
výrazne zmenší. Takto reorganizovanú neurónovú sieť už nie je možné 
adaptovať, pracuje len v aktívnom režime. Preto je dôležité ponechať aj jej 
adaptabilné prevedenie, ktoré sa používa v prvej zložke softvéru s adaptačným 
mechanizmom. 
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10 Aplikácie hybridných systémov 
 
 

Ľudská veda je snaha v teoretickej i praktickej oblasti 
napodobiť to, čo už bolo vytvorené. 

 
 
Predstava využiteľnej neurónovej siete, ktorá nevyžaduje pomocné 

prevádzkové algoritmy, je v súčasnosti nereálna. Aplikovateľná neurónová sieť 
musí byť súčasťou bežného softvéru, ktorý s ňou dokáže komunikovať 
na základe presne špecifikovaného softvérového rozhrania. Takéto hybridné 
softvérové systémy môžu ponúknuť zaujímavé formy riešenia niektorých úloh 
z oblasti informatiky. 

Spoločným menovateľom hybridných systémov je ich schopnosť učiť 
sa. V istom zmysle táto vlastnosť môže vyzerať veľmi zaujímavo – ak systém 
nedokáže niečo vyhodnotiť, je možné ho to doučiť. Učenie hybridného systému 
však prináša dve úskalia: 

 
- používateľ môže systém adaptovať chybne, 
- systém vyžaduje učenie podobne ako dieťa, vyžaduje teda čas. 

 
Z týchto dôvodov je potrebné uvážiť, či nie je daná úloha efektívnejšie 

riešiteľná pomocou klasického algoritmu. 
V niektorých prípadoch je obtiažne nachádzať a formalizovať spojitosti 

medzi spracúvanými údajmi. Vtedy sa môže učiaci systém uplatniť veľmi 
zaujímavým spôsobom. Človek niekedy hľadá odhady odpovedí, ktoré sú 
pre neho veľmi dôležité, nehľadá pritom ale vysvetlenia a presné špecifikácie 
riešení. 

10.1 Syntéza ľudského hlasu 

Umelá produkcia ľudského hlasu je riešiteľná priamym využitím 
neurónovej siete. Vstupom takto pracujúcej siete je text, výstupom je 
postupnosť príznakov mikrosegmentov zvuku [1,2,3,4]. Aby mohol proces 
priamej syntézy pomocou neurónovej siete pracovať korektne, vyžaduje veľký 
rozsah tréningových vzorov a čas na ich adaptáciu. Príprava tréningovej 
databázy s veľkým rozsahom, ktorá je navyše veľmi citlivá na presnosť, je len 
veľmi ťažko realizovateľná. Preto sa syntéza ľudského hlasu rieši inými 
prostriedkami, v rámci ktorých môže mať neurónová sieť len doplňujúci 
charakter. 

V ďalších dvoch podkapitolách bude opisovaná softvérová syntéza hlasu 
s prvkom neurónovej siete. Vstupom tejto siete je spracúvaná časť textu aj 
s jeho kontextom vo vete. Receptory siete sú typu byte, postupnosť bajtov je 

91



možné vnímať ako znakový reťazec. Vstup je organizovaný do matice troch 
riadkov, ktoré majú nižšie uvedený význam. 

Schéma 10.1-1 - Vstupná matica prvku neurónovej siete 

1. riadok – Ľavý kontext 
Spätné rozpoznávanie sprava doľava 
s pevným bodom na konci 

2. riadok – Spracúvaný znakový reťazec 
Rozpoznávanie zľava doprava 
s pevným bodom na začiatku 

3. riadok – Pravý kontext 
Rozpoznávanie zľava doprava 
s pevným bodom na začiatku 

 
V prvom riadku sa ľavý kontext načíta na jeho koniec, nepoužité znaky 

pred ním sa vynulujú. Pevným bodom, od ktorého sa ľavý kontext rozpoznáva 
v smere sprava doľava, je teda jeho koniec. 

Spracúvaný text resp. pravý kontext sa načítavajú na začiatok riadku dva 
resp. tri. Ich pevný bod je na začiatku riadku a rozpoznávajú sa zľava doprava. 
Nepoužité znaky sú tiež vynulované. 

Majme doprednú dátovú neurónovú sieť s vyššie uvedenou 
architektúrou vstupu. Nech táto sieť kvôli jednoduchšej predstave neobsahuje 
riadiace prvky. V genetických jedincoch takejto siete sa vytvoria váhové 
postupnosti s pevnými bodmi začiatkov, ktoré sú generované architektúrou 
vstupu. Váhové postupnosti sa od týchto bodov rozvíjajú v smeroch 
spracúvania riadkov vstupných reťazcov. 

Pri spracúvaní textu je dôležité, aby mala sieť k dispozícii aspoň dve 
vrstvy [4,5,6] určené na spracúvanie morfológie slov a vetnej skladby. Ďalšie 
vrstvy siete realizujú sekundárne vyhodnocovanie, ktoré prevedie morfologické 
a syntaktické údaje na požadovaný výstup. Časť siete sekundárneho 
rozhodovania musí mať opäť aspoň dve vrstvy [4,5,6]. 

Rozhodovacia sieť obsahuje teda minimálne štyri vnútorné vrstvy 
neurónov. Ich topológia musí obsahovať tri dôležité zložky uvedené v schéme 
10.1-2. 

Schéma 10.1-2 - Schéma topológie siete aplikovanej pri syntéze hlasu 

1. Morfologická a syntaktická časť 
dve alebo viac vrstiev 

2. Vnútorné dátové rozhranie 
rozsah dát - morfológia a syntax textu bez jeho sémantiky 

3. Časť sekundárneho vyhodnocovania 
dve alebo viac vrstiev 
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Vyššie uvedená topológia umožňuje pripojiť na prvú časť viacero 

podsietí sekundárneho rozhodovania. V adaptačnom procese je možné váhy 
v prvej časti nastaviť kompatibilne pre všetky podsiete sekundárneho 
rozhodovania, čo bude ukázané v ďalšej podkapitole. 

Ďalšiu, čiastočnú adaptáciu je potom možné vykonávať pre každú 
podsieť sekundárneho vyhodnocovania osobitne. 

Čiastočná adaptácia umožňuje pridanie ďalšej sekundárnej podsiete, 
ktorá vyžaduje na vstupe údaje morfologického a syntaktického charakteru. 
Tým je daná rozšíriteľnosť neurónovej zložky hybridného systému. 

10.1.1 Využitie v oblasti matematickej lingvistiky 

V slovenskom jazyku je výslovnosť niektorých slov daná ich kontextom 
vo vete. Z hľadiska syntézy hlasu sa preto vyžaduje zložitejší proces 
na rozpoznávanie správnej výslovnosti. Majme tieto dva príklady. 

 
1/a – bolo nám KRÁSNE. 

PRÍSLOVKOVÉ URČENIE 
1/b – boli tam KRÁSNE dievčatá. 

PRÍVLASTOK 
2/a – VLÁDNI správne! 

PRÍSUDOK 
2/b – VLÁDNI činitelia. 

PRÍVLASTOK 
 
V tomto príklade je na vyznačených slovách vidieť, že v prípade 

prívlastku sa posledná slabika nezmäkčuje. 
Majme neurónovú sieť, ktorej vstupom sú dáta vyjadrujúce morfológiu 

slov. Vstup je organizovaný do matice 3 x N, kde rozmer N vyjadruje rozsah 
zložitosti vetnej skladby. Položky vstupnej matice môžu byť typu word. Takáto 
matica vyjadruje vnútorné dátové rozhranie v schéme 10.1-2. 

Majme adaptačný proces nad sieťou, ktorá obsahuje 1. časť zo schémy 
10.1-2 a vyššie uvedenú maticu vnútorného rozhrania. Nech sú na toto 
rozhranie pripojené viaceré siete sekundárneho vyhodnocovania. Majme v časti 
1 a v častiach sekundárneho vyhodnocovania väčší počet neurónov a synapsií 
odhadnutý v zmysle kapitoly 7. 

Zúžené vnútorné rozhranie v kombinácii s postačujúcim množstvom 
neurónov a synapsií vytvoria podmienky na stratovú dátovú kompresiu 
v zmysle kapitoly 6. 

Adaptačný proces nastaví váhy 1. časti schémy neurónovej siete 10.1-2 
kompatibilne pre všetky pripájané podsiete sekundárneho vyhodnocovania. 

Vstup podsietí je tak zúžený, že nedokáže preniesť sémantiku vstupného 
textu. Morfológiu a syntax však prenesie bez problémov. Adaptačný proces 
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teda vytvorí takú stratovú kompresiu dát, ktorej produktom budú na vnútornom 
rozhraní zakódované morfologické a syntaktické údaje. 

Pri rozhodovaní o výslovnosti slov na základe kontextu obdrží takto sieť 
sekundárneho rozhodovania dáta vyjadrujúce morfológiu a syntaktické vzťahy. 
Jej výstupom bude jediný neurón typu bajt. Výstupné hodnoty jedna alebo nula 
vyjadria, či sa bude alebo nebude zmäkčovať. 

Rozhodovací mechanizmus je možne realizovať pomocou neurónovej 
siete aj druhým spôsobom. Prvá časť topológie zo schémy 10.1-2 sa nahradí 
algoritmom pracujúcim s morfologickou databázou. 

10.1.2 Generátor prozódií 

Tretia topologická zložka sekundárneho rozhodovania zo schémy 10.1-2 
môže byť prozodickou neurónovou sieťou. Výstupom prozodickej neurónovej 
siete musí byť vektor. Prozodický vektor s dimenziou 3 má nižšie uvedené 
zložky: 

 
1. intenzita slabiky, 
2. zvýšenie hlasu pri čítaní slabiky, 
3. rýchlosť čítania slabiky. 

 
V prozodickom vektore sú odovzdávané vstupné dáta pre algoritmus 

generátora prozódií. 
V adaptovaných konfiguráciách prozodickej neurónovej siete sú 

zakódované pre daný syntetický hlas nálady rozprávajúceho. Konfiguráciu je 
možné načítať z disku, prípadne ju na disk uložiť, čím sa pre algoritmus umelej 
produkcie reči realizuje zmena nálady rozprávajúceho. 

 
Uvážme softvérový produkt používateľského rozhrania, ktorý by 

pracoval asi takto: 
 

"Prečo si smutný?" – Pýta sa nevidiaci používateľ svojho počítača. 
"Nemám aktualizované ovládače." – Povie počítač smutne. 
"No tak dobre, tak ich aktualizuj, aj keď ma to bude pri práci zdržiavať!" 
– Povedal používateľ. 
Zakrátko nato počítač nadobro zmrzol... 

10.2 Kategorizácia grafických informácií 

Princíp stratovej kompresie je aplikovateľný aj v oblasti rozpoznávania 
grafických informácií. V zmysle podkapitol 6.2.3 a 6.2.4 nehľadáme aplikáciu 
úplného rozpoznávania. Neurónová sieť len triedi obrázky do kategórií, ktoré 
sú vyjadrené niekoľkými rozmermi hodnotenia. Takýto mechanizmus je 
aplikovateľný pri automatickom triedení obrázkov uložených na disku. 
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Pre nevidiaceho môže byť takýto automat zaujímavou kompenzačnou 
pomôckou, ktorá k nedostupným dátam ponúka textový popis ich kategórii. 

Aby mohla byť stratová kompresia dát aplikovaná príťažlivým 
a žiadaným spôsobom, je dôležité správne odhadnutie šiestych prvkov takéhoto 
hybridného softvéru: 

 
1. počet krokov zoomovania, 
2. počet úrovní detailov, 
3. počet receptorov siete, 
4. dimenzia kategorizačného vektora, 
5. hodnoty kategórií, 
6. miera stupňa neurčitosti. 

 
Prvé dva parametre sú riadiacimi parametrami algoritmu, ktorý 

predpripravuje grafickú informáciu. Pokiaľ sieť nezaradí obrázok do jednej 
z kategórií, algoritmus vytvorí ďalší zoomovací stupeň a kategorizácia sa 
opakuje. Veľa stupňov zoomovania bude prácu zdržiavať. Pri malom počte 
môže byť vynechaný zoomovací stupeň, vytvárajúci pre receptory siete 
optimálne priblíženie. 

V prípade vyhľadávania detailov je situácia podobná. Vyhľadávanie 
detailov simuluje pohyb očí a zameriavanie sa na časť obrázku. 

Počet receptorov je veľmi dôležitým odhadom, lebo nepriamo určuje 
rozsah kategorizačnej neurónovej siete. V zmysle kapitoly 7 sa musí rozsah 
siete minimalizovať tak, aby bola presná a zároveň kvalitná - aplikovateľná 
(viď kapitolu 2). V príklade 11.1 bolo použitých 90000 receptorov, čo je 
približne trikrát viac, ako má k dispozícii včela v jednom zo svojich zložených 
očí. Napriek tomu včela presne nachádza cieľ a orientuje sa v priestore. Oko 
včely sa takto môže stať biologickým prostriedkom odhadu počtu receptorov 
pri kategorizácii grafických informácií. 

Dimenzia kategorizačného vektoru určuje počet typov, na základe 
ktorých sa bude obrázok hodnotiť. Majme kategorizačný vektor dimenzie 
4 takýto: 

 
1. kategória objekt (človek, zviera, stroj, mesto, príroda), 
2. kategória počet (jeden, dva, tri, viac, veľa), 
3. kategória vzdialenosť (blízko, opodiaľ, ďalej, ďaleko), 
4. kategória osvetlenie (tmavý, svetlejší, jasný). 

 
Pre každú kategóriu sú v zátvorke uvedené jej hodnoty. 
Majme hybridný softvér, ktorý pracuje s vyššie uvedeným 

kategorizačným vektorom. Implementovaný prvok neurónovej siete bude 
potom pracovať so štyrmi konfiguráciami. 

Dimenzia vektora = 4 
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Pri adaptačnom procese sa v populácii genetických jedincov nachádza aj 
niekoľko tisíc konfigurácií. Rozsah štyroch konfigurácií je preto prijateľný aj 
v aktívnom režime, pri ktorom sa musí viac zohľadňovať kvantitatívne 
kritérium v zmysle kapitoly 2. 

Výstupom kategorizačnej siete je jeden reálny neurón. Kategórie sú 
reprezentované v zmysle zaokrúhľovania celočíselnými výstupnými 
hodnotami. 

Absolútnu hodnotu z rozdielu medzi výstupnou hodnotou a jej 
zaokrúhlením na celé číslo budeme nazývať stupeň neurčitosti. Stupeň 
neurčitosti sa musí pohybovať v intervale <0,0.5). Číslo patriace do uvedeného 
intervalu, ktoré určuje, či sieť objekt identifikovala, budeme nazývať mierou 
stupňa neurčitosti. 

Parameter miery stupňa neurčitosti je poslednou dôležitou zložkou 
pri kategorizácii objektov. Majme napríklad mieru stupňa neurčitosti 0.2. 
Výstupy siete, ktoré budú mať stupeň neurčitosti <= 0.2, budú vnímané ako 
rozpoznané kategórie. 

Majme podiel stupňa neurčitosti a miery stupňa neurčitosti vmenovateli. 
Ak bol objekt identifikovaný, hodnota tohoto podielu sa bude pohybovať 
v intervale <0,1> a budeme ju nazývať stupeň neistoty kategorizačnej siete. 

Pri zavedení stupňa neistoty musí platiť, že je parameter miery stupňa 
neurčitosti z intervalu (0,0.5). 

10.3 Lokálne meteorologické systémy 

V súčasnosti sa stávajú dostupnými meteorologické zariadenia, ktoré sú 
pripojiteľné k počítaču ako periférie. Pomocou takýchto zariadení má počítač 
k dispozícii údaje o teplote, vlhkosti, tlaku vzduchu, o rýchlosti a smere vetra... 

Rozdiely zosnímaných hodnôt v konštantných časových intervaloch je 
možné zoradiť podľa ich typu a vytvoriť tak vektor meteo-údajov. Postupnosť 
vektorov meteo-údajov v čase sa môže stať vstupom neurónovej siete. 

Na základe procesu adaptácie je takáto sieť schopná predpovedať 
dôležité zmeny počasia. Výstupom siete je reálny neurón, pre ktorý sú 
definované nižšie uvedené pojmy podobne, ako pri kategorizačnej sieti: 

 
- stupeň neurčitosti, 
- miera stupňa neurčitosti, 
- stupeň neistoty. 

 
Ak sieť identifikovala blížiacu sa zmenu počasia, jej výstupné hodnoty 

môžu reprezentovať nižšie uvedené hlásenia: 
 

1. bude hmla, 
2. bude búrka, pršať, snežiť, padať ľadovec, 
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3. bude veterno, víchrica, 
4. bude slnečno, sparno... 

 
Ak človek býva v hornatom teréne, určite sa niekedy stretne s tým, že 

v mieste jeho bydliska neplatí všeobecná predpoveď počasia. Zložitý terén 
spôsobuje lokálne výnimky, ktoré môžu nemilo prekvapiť. Neurónová sieť 
adaptovaná na lokálne priebehy meteorologických hodnôt môže zaujímavo 
dopĺňať globálne predpovede. 

Hybridný lokálny meteorologický systém ponúka dve výhody: 
 

1. adaptovateľnosť na lokálne podmienky, 
2. adaptovateľnosť na žiadaný poveternostný stav. 

 
Adaptovateľnosť siete umožňuje vytvorenie jej senzitivity na konkrétne 

meteorologické hodnoty. Znamená to, že systém nebude predpovedať len 
zásadné zmeny počasia. Jeho výstupom môže byť aj takéto hlásenie: „O štyri 

hodiny bude ľahký vánok, teplota medzi 25 – 30 stupňov Celzia, teda čas veľmi 

vhodný na prechádzku.“ Pre niekoho môže byť takýto údaj dôležitý práve tak, 
ako aj sneženie alebo dážď. 

Všeobecne pri učiacich sa systémoch je veľmi dôležité, aby boli 
vybavené algoritmickým podporným mechanizmom, umožňujúcim návrat 
k predchádzajúcej znalosti siete. Je teda potrebné zachovávať históriu 
konfigurácií, aby mohol používateľ v prípade omylu vykonať storno 
posledných adaptovaných vzorov. 

10.4 Kompenzačné aplikácie pre nevidiacich 

Počítač vybavený kompenzačným softvérom sa stáva pre nevidiacich 
používateľov veľmi výkonnou pomôckou. Umožňuje im prijímať, spracúvať 
a vytvárať informácie – preklenúť komunikačnú bariéru spôsobenú ich 
zrakovým hendikepom. 

Hybridné systémy môžu byť aplikované aj v oblasti kompenzačných 
pomôcok: 

 
1. syntetizér pre nevidiacich, 
2. kategorizácia grafických informácií, 
3. systém predpovedí počasia so syntetizérom. 

 
V ďalšom texte bude krátko opísaná ešte jedna aplikácia hybridného 

systému, ktorá bola podrobnejšie opísaná v literatúre [13]. 
Málokto si uvedomuje, že pri kontakte s nevidiacim človekom je etické 

hneď na začiatku sa predstaviť. Existuje mýtus, že nevidiaci dokážu vždy 
rozpoznať druhého človeka pomocou svojho citlivého sluchu. 

97



Niektoré ľudské hlasy sú natoľko podobné, že je obtiažne priradiť ich 
k niektorému zo známych ľudí rýchlo a správne. Práve táto forma 
komunikačnej bariéry bola prvotným impulzom k vývoju a neskôr aj 
konštrukcii systému rozpoznávania osôb pomocou detektorov pohybu [13]. 

V rodinnom dome boli nainštalované detektory pohybu tak, aby bolo 
možné merať čas medzi aktiváciou dvojíc detektorov. Pohyb osoby v dome 
preto generoval cestu v grafe, v ktorom mala každá hrana svoju váhu – čas. 
Pretože má každý človek isté pohybové špecifiká, cesty v grafe boli vážené pre 
každú osobu inak. 

Množina hrán takto definovaného grafu je pevná a reprezentovateľná 
vektorom váh. Vektor môže byť vstupom rozpoznávacej neurónovej siete, ktorá 
po príslušnej adaptácii na všetkých členov rodiny a priateľov začne ponúkať 
zaujímavé možnosti: 

 
1. prichádza stará mama, 
2. Evka išla na dvor, 
3. prišiel Maroš... 

 
Predstavme si počítač vybavený softvérom opisovaným v tejto kapitole. 

Predpokladajme, že jednotlivé komponenty softvéru spolupracujú a sú 
vybavené nielen prvkami neurónovej siete, ale aj robustným používateľským 
rozhraním. Predstava takéhoto počítača je technicky realizovateľná už aj 
v súčasnosti. 

Futuristická predstava počítača – kamaráta, ktorý nenúti človeka, aby 
používal myš, klávesnicu, nie je jednou z alternatív, ktorá sa môže, ale aj 
nemusí naplniť v budúcnosti. 

Prirodzená komunikácia človeka a počítača v zmysle syntézy 
a rozpoznávania ľudskej reči je v budúcnosti nevyhnutná. Ľudia potrebujú 
počítač, ktorý sa dokáže učiť, zabúdať a reagovať podobne ako reaguje živý 
človek. 
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11 Prílohy 
 
 

Ak pri vyjadrovaní chceme len formálne vystihnúť problém, 
môže sa nám stať, že nám nebude nikto rozumieť. 

 

11.1 Príklad definície neurónového systému 

{Definícia neurónovej siete na kategorizáciu grafických 
informácií: Vstupom je raster 300 x 300, pre pixel 8 bitov. 
Rozsah siete je: 90 000 receptorov 
                 19 095 vnútorných neurónov 
                      1 efektor 
                200 004 synapsií 
                      7 vrstiev siete 
                  1 000 populácia genetických jedincov 
          2 004 097 564 bajtov pamäťového priestoru} 
 
InputDim   = 90000:Byte    {Vstupná dimenzia : typ receptorov 
                           Vstup je organizovaný do matice 
                           300 x 300 pixelov.} 
           /     1;        {Receptory tvoria prvú vrstvu} 
OutputDim  =     1:Word    {Výstupná dimenzia : typ efektorov} 
           /     7;        {Vrstva efektorov} 
Population =  1000:Extended; {Veľkosť : typ populácie} 
Training   =   100;        {Veľkosť tréningovej množiny} 
 
   Layer(1,90000);         {Šírka vrstvy receptorov} 
   Layer(2,18000);         {Šírka vnútornej vrstvy č. 2} 
   Layer(3,  900);         {Šírka vnútornej vrstvy č. 3} 
   Layer(4,  180);         {Šírka vnútornej vrstvy č. 4} 
   Layer(5,    9);         {Šírka vnútornej vrstvy č. 5} 
   Layer(6,    6);         {Šírka vnútornej vrstvy č. 6} 
   Layer(7,    1);         {Šírka vrstvy efektorov} 
 
SubNets                    {Časť definície podsietí} 
 
Define Compressor          {Podsieť s názvom Compressor 
                           realizuje dátovú stratovú kompresiu} 
 
   InputDim  = 100         {Vstupná dimenzia podsiete} 
             /   1;        {Index vrstvy vstupných virtuálnych 
                           receptorov podsiete, ktoré budú 
                           pri pripájaní nahradené neurónmi siete, 
                           na ktoré sa bude podsieť pripájať. 
                           Virtuálne receptory sú organizované 
                           do matice 10 x 10} 
   OutputDim =   1         {Výstupná dimenzia podsiete} 
             /   3;        {Index vrstvy efektorov podsiete} 
 
   Layer(1,100);           {Rozsah virtuálnych receptorov} 
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   Layer(2, 20);           {Rozsah vrstvy č. 2} 
   Layer(3,  1);           {Rozsah vrstvy efektorov} 
 
Body Compressor            {Telo podsiete Compressor} 
 
Synopsis(1,1)              {Absolútny index vrstvy a neurónu} 
   [                       {vo vrstve, voči ktorým sa bude 
                           pripojenie relativizovať. 
 
   Definícia neurónov horizontálnej sumácie 
   Typ sumácie vstupov je perceptrónový 
              Aktivačná funkcia je štandardná logistická 
              sigmoida 
                  dimenzia je 10 
                     Typ adaptácie prahu je konštantný 
                     (prah neurónov nebude adaptovaný)} 
   Perceptron.SLS.10:Constant 
      <2,10>:Extended      {Na 2. vrstve vytvárame 10 neurónov} 
      (                    {s výstupmi typu extended} 
         0, 0 0,10 0,20 0,30 0,40 
         0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 
            {Relatívne posunutia pripojení vstupov daných 
            neurónov (vrstva,neurón)} 
      ) 
      [                    {Začiatok definície synaptických 
                           pripojení} 
         1-10:Genetic -> 0,0 
            {Vstupy -> relatívna vrstva,neurón 
            Typ adaptácie synapsií genetický} 
      ];                   {Koniec definície neurónov 
 
   Definícia neurónov vertikálnej sumácie 
   Typ sumácie vstupov je perceptrónový 
              Aktivačná funkcia je štandardná logistická 
              sigmoida 
                  Dimenzia je 10 
                     Typ adaptácie prahu je konštantný 
                     (prahy nebudú adaptované)} 
   Perceptron.SLS.10:Constant 
      <2,10>:Extended      {Na 2. vrstve vytvárame 10 neurónov} 
      (                    {s výstupmi typu extended} 
         0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 
         0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
            {Relatívne posunutia pripojení vstupov daných 
            neurónov (vrstva,neurón)} 
      ) 
      [                    {Začiatok definície synaptických 
                           pripojení} 
          1:Genetic -> 0, 0 
             {Vstup -> relatívna vrstva,neurón 
             Adaptácia vstupov je genetická} 
          2:Genetic -> 0,10 
          3:Genetic -> 0,20 
          4:Genetic -> 0,30 
          5:Genetic -> 0,40 
          6:Genetic -> 0,50 
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          7:Genetic -> 0,60 
          8:Genetic -> 0,70 
          9:Genetic -> 0,80 
         10:Genetic -> 0,90 
      ];                   {Koniec definície neurónov 
 
   Definícia excitačného neurónu zlučovania 
   Typ sumácie vstupov je perceptrónový 
              Aktivačná funkcia je exponenciála 
                          dimenzia je 20 
                             Typ adaptácie prahu je konštantný} 
   Perceptron.Exponential.20:Constant 
      <3,1>:extended       {Na 3. vrstve vytvárame 1 efektor} 
      (                    {s výstupmi typu extended} 
         0,0               {Relatívne posunutia pripojení 
                           vstupov} 
      ) 
      [                    {Začiatok definície synaptických 
                           pripojení} 
         1-20:Genetic -> 1,0 
      ];                   {Koniec definície neurónov} 
 
   ];                      {Koniec relativizovania pripojení} 
 
End Compressor             {Koniec tela podsiete Compressor} 
 
Implementation             {Telo globálnej siete} 
 
Synopsis(1,1)              {Absolútny index vrstvy a neurónu} 
   [                       {vo vrstve, voči ktorým sa bude 
                           pripojenie relativizovať} 
 
   Compressor<0,900>       {Podsieť dátovej kompresie pripájame 
                           na nultú relatívnu vrstvu. Definujeme 
                           900 kompresných podsietí, ktoré budú 
                           pripojené na vrstvu receptorov 
                           globálnej siete.} 
      ( 
         {Relatívne posunutia prvých 30. kompresorov. Virtuálne 
         receptory kompresora tvoria maticu 10x10, táto 
         definícia teda vytvorí prvý riadok matíc 10x10 na 
         ploche globálnych receptorov s veľkosťou 300x300.} 
 
         0,    0 0,   10 0,   20 0,   30 0,   40 
         0,   50 0,   60 0,   70 0,   80 0,   90 
         0,  100 0,  110 0,  120 0,  130 0,  140 
         0,  150 0,  160 0,  170 0,  180 0,  190 
         0,  200 0,  210 0,  220 0,  230 0,  240 
         0,  250 0,  260 0,  270 0,  280 0,  290 
 
         {druhý riadok matíc pripojenia, celkový počet riadkov 
         je tiež 30.} 
 
         0, 3000 0, 3010 0, 3020 0, 3030 0, 3040 
         0, 3050 0, 3060 0, 3070 0, 3080 0, 3090 
         0, 3100 0, 3110 0, 3120 0, 3130 0, 3140 
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         0, 3150 0, 3160 0, 3170 0, 3180 0, 3190 
         0, 3200 0, 3210 0, 3220 0, 3230 0, 3240 
         0, 3250 0, 3260 0, 3270 0, 3280 0, 3290 
 
         {3. riadok matíc} 
 
         0, 6000 0, 6010 0, 6020 0, 6030 0, 6040 
         0, 6050 0, 6060 0, 6070 0, 6080 0, 6090 
         0, 6100 0, 6110 0, 6120 0, 6130 0, 6140 
         0, 6150 0, 6160 0, 6170 0, 6180 0, 6190 
         0, 6200 0, 6210 0, 6220 0, 6230 0, 6240 
         0, 6250 0, 6260 0, 6270 0, 6280 0, 6290 
 
         {4. riadok matíc} 
 
         0, 9000 0, 9010 0, 9020 0, 9030 0, 9040 
         0, 9050 0, 9060 0, 9070 0, 9080 0, 9090 
         0, 9100 0, 9110 0, 9120 0, 9130 0, 9140 
         0, 9150 0, 9160 0, 9170 0, 9180 0, 9190 
         0, 9200 0, 9210 0, 9220 0, 9230 0, 9240 
         0, 9250 0, 9260 0, 9270 0, 9280 0, 9290 
 
         {5. riadok matíc} 
 
         0,12000 0,12010 0,12020 0,12030 0,12040 
         0,12050 0,12060 0,12070 0,12080 0,12090 
         0,12100 0,12110 0,12120 0,12130 0,12140 
         0,12150 0,12160 0,12170 0,12180 0,12190 
         0,12200 0,12210 0,12220 0,12230 0,12240 
         0,12250 0,12260 0,12270 0,12280 0,12290 
 
         {6. riadok matíc} 
 
         0,15000 0,15010 0,15020 0,15030 0,15040 
         0,15050 0,15060 0,15070 0,15080 0,15090 
         0,15100 0,15110 0,15120 0,15130 0,15140 
         0,15150 0,15160 0,15170 0,15180 0,15190 
         0,15200 0,15210 0,15220 0,15230 0,15240 
         0,15250 0,15260 0,15270 0,15280 0,15290 
 
         {7. riadok matíc} 
 
         0,18000 0,18010 0,18020 0,18030 0,18040 
         0,18050 0,18060 0,18070 0,18080 0,18090 
         0,18100 0,18110 0,18120 0,18130 0,18140 
         0,18150 0,18160 0,18170 0,18180 0,18190 
         0,18200 0,18210 0,18220 0,18230 0,18240 
         0,18250 0,18260 0,18270 0,18280 0,18290 
 
         {8. riadok matíc} 
 
         0,21000 0,21010 0,21020 0,21030 0,21040 
         0,21050 0,21060 0,21070 0,21080 0,21090 
         0,21100 0,21110 0,21120 0,21130 0,21140 
         0,21150 0,21160 0,21170 0,21180 0,21190 
         0,21200 0,21210 0,21220 0,21230 0,21240 
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         0,21250 0,21260 0,21270 0,21280 0,21290 
 
         {9. riadok matíc} 
 
         0,24000 0,24010 0,24020 0,24030 0,24040 
         0,24050 0,24060 0,24070 0,24080 0,24090 
         0,24100 0,24110 0,24120 0,24130 0,24140 
         0,24150 0,24160 0,24170 0,24180 0,24190 
         0,24200 0,24210 0,24220 0,24230 0,24240 
         0,24250 0,24260 0,24270 0,24280 0,24290 
 
         {10. riadok matíc} 
 
         0,27000 0,27010 0,27020 0,27030 0,27040 
         0,27050 0,27060 0,27070 0,27080 0,27090 
         0,27100 0,27110 0,27120 0,27130 0,27140 
         0,27150 0,27160 0,27170 0,27180 0,27190 
         0,27200 0,27210 0,27220 0,27230 0,27240 
         0,27250 0,27260 0,27270 0,27280 0,27290 
 
         {11. riadok matíc} 
 
         0,30000 0,30010 0,30020 0,30030 0,30040 
         0,30050 0,30060 0,30070 0,30080 0,30090 
         0,30100 0,30110 0,30120 0,30130 0,30140 
         0,30150 0,30160 0,30170 0,30180 0,30190 
         0,30200 0,30210 0,30220 0,30230 0,30240 
         0,30250 0,30260 0,30270 0,30280 0,30290 
 
         {12. riadok matíc} 
 
         0,33000 0,33010 0,33020 0,33030 0,33040 
         0,33050 0,33060 0,33070 0,33080 0,33090 
         0,33100 0,33110 0,33120 0,33130 0,33140 
         0,33150 0,33160 0,33170 0,33180 0,33190 
         0,33200 0,33210 0,33220 0,33230 0,33240 
         0,33250 0,33260 0,33270 0,33280 0,33290 
 
         {13. riadok matíc} 
 
         0,36000 0,36010 0,36020 0,36030 0,36040 
         0,36050 0,36060 0,36070 0,36080 0,36090 
         0,36100 0,36110 0,36120 0,36130 0,36140 
         0,36150 0,36160 0,36170 0,36180 0,36190 
         0,36200 0,36210 0,36220 0,36230 0,36240 
         0,36250 0,36260 0,36270 0,36280 0,36290 
 
         {14. riadok matíc} 
 
         0,39000 0,39010 0,39020 0,39030 0,39040 
         0,39050 0,39060 0,39070 0,39080 0,39090 
         0,39100 0,39110 0,39120 0,39130 0,39140 
         0,39150 0,39160 0,39170 0,39180 0,39190 
         0,39200 0,39210 0,39220 0,39230 0,39240 
         0,39250 0,39260 0,39270 0,39280 0,39290 
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         {15. riadok matíc} 
 
         0,42000 0,42010 0,42020 0,42030 0,42040 
         0,42050 0,42060 0,42070 0,42080 0,42090 
         0,42100 0,42110 0,42120 0,42130 0,42140 
         0,42150 0,42160 0,42170 0,42180 0,42190 
         0,42200 0,42210 0,42220 0,42230 0,42240 
         0,42250 0,42260 0,42270 0,42280 0,42290 
 
         {16. riadok matíc} 
 
         0,45000 0,45010 0,45020 0,45030 0,45040 
         0,45050 0,45060 0,45070 0,45080 0,45090 
         0,45100 0,45110 0,45120 0,45130 0,45140 
         0,45150 0,45160 0,45170 0,45180 0,45190 
         0,45200 0,45210 0,45220 0,45230 0,45240 
         0,45250 0,45260 0,45270 0,45280 0,45290 
 
         {17. riadok matíc} 
 
         0,48000 0,48010 0,48020 0,48030 0,48040 
         0,48050 0,48060 0,48070 0,48080 0,48090 
         0,48100 0,48110 0,48120 0,48130 0,48140 
         0,48150 0,48160 0,48170 0,48180 0,48190 
         0,48200 0,48210 0,48220 0,48230 0,48240 
         0,48250 0,48260 0,48270 0,48280 0,48290 
 
         {18. riadok matíc} 
 
         0,51000 0,51010 0,51020 0,51030 0,51040 
         0,51050 0,51060 0,51070 0,51080 0,51090 
         0,51100 0,51110 0,51120 0,51130 0,51140 
         0,51150 0,51160 0,51170 0,51180 0,51190 
         0,51200 0,51210 0,51220 0,51230 0,51240 
         0,51250 0,51260 0,51270 0,51280 0,51290 
 
         {19. riadok matíc} 
 
         0,54000 0,54010 0,54020 0,54030 0,54040 
         0,54050 0,54060 0,54070 0,54080 0,54090 
         0,54100 0,54110 0,54120 0,54130 0,54140 
         0,54150 0,54160 0,54170 0,54180 0,54190 
         0,54200 0,54210 0,54220 0,54230 0,54240 
         0,54250 0,54260 0,54270 0,54280 0,54290 
 
         {20. riadok matíc} 
 
         0,57000 0,57010 0,57020 0,57030 0,57040 
         0,57050 0,57060 0,57070 0,57080 0,57090 
         0,57100 0,57110 0,57120 0,57130 0,57140 
         0,57150 0,57160 0,57170 0,57180 0,57190 
         0,57200 0,57210 0,57220 0,57230 0,57240 
         0,57250 0,57260 0,57270 0,57280 0,57290 
 
         {21. riadok matíc} 
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         0,60000 0,60010 0,60020 0,60030 0,60040 
         0,60050 0,60060 0,60070 0,60080 0,60090 
         0,60100 0,60110 0,60120 0,60130 0,60140 
         0,60150 0,60160 0,60170 0,60180 0,60190 
         0,60200 0,60210 0,60220 0,60230 0,60240 
         0,60250 0,60260 0,60270 0,60280 0,60290 
 
         {22. riadok matíc} 
 
         0,63000 0,63010 0,63020 0,63030 0,63040 
         0,63050 0,63060 0,63070 0,63080 0,63090 
         0,63100 0,63110 0,63120 0,63130 0,63140 
         0,63150 0,63160 0,63170 0,63180 0,63190 
         0,63200 0,63210 0,63220 0,63230 0,63240 
         0,63250 0,63260 0,63270 0,63280 0,63290 
 
         {23. riadok matíc} 
 
         0,66000 0,66010 0,66020 0,66030 0,66040 
         0,66050 0,66060 0,66070 0,66080 0,66090 
         0,66100 0,66110 0,66120 0,66130 0,66140 
         0,66150 0,66160 0,66170 0,66180 0,66190 
         0,66200 0,66210 0,66220 0,66230 0,66240 
         0,66250 0,66260 0,66270 0,66280 0,66290 
 
         {24. riadok matíc} 
 
         0,69000 0,69010 0,69020 0,69030 0,69040 
         0,69050 0,69060 0,69070 0,69080 0,69090 
         0,69100 0,69110 0,69120 0,69130 0,69140 
         0,69150 0,69160 0,69170 0,69180 0,69190 
         0,69200 0,69210 0,69220 0,69230 0,69240 
         0,69250 0,69260 0,69270 0,69280 0,69290 
 
         {25. riadok matíc} 
 
         0,72000 0,72010 0,72020 0,72030 0,72040 
         0,72050 0,72060 0,72070 0,72080 0,72090 
         0,72100 0,72110 0,72120 0,72130 0,72140 
         0,72150 0,72160 0,72170 0,72180 0,72190 
         0,72200 0,72210 0,72220 0,72230 0,72240 
         0,72250 0,72260 0,72270 0,72280 0,72290 
 
         {26. riadok matíc} 
 
         0,75000 0,75010 0,75020 0,75030 0,75040 
         0,75050 0,75060 0,75070 0,75080 0,75090 
         0,75100 0,75110 0,75120 0,75130 0,75140 
         0,75150 0,75160 0,75170 0,75180 0,75190 
         0,75200 0,75210 0,75220 0,75230 0,75240 
         0,75250 0,75260 0,75270 0,75280 0,75290 
 
         {27. riadok matíc} 
 
         0,78000 0,78010 0,78020 0,78030 0,78040 
         0,78050 0,78060 0,78070 0,78080 0,78090 
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         0,78100 0,78110 0,78120 0,78130 0,78140 
         0,78150 0,78160 0,78170 0,78180 0,78190 
         0,78200 0,78210 0,78220 0,78230 0,78240 
         0,78250 0,78260 0,78270 0,78280 0,78290 
 
         {28. riadok matíc} 
 
         0,81000 0,81010 0,81020 0,81030 0,81040 
         0,81050 0,81060 0,81070 0,81080 0,81090 
         0,81100 0,81110 0,81120 0,81130 0,81140 
         0,81150 0,81160 0,81170 0,81180 0,81190 
         0,81200 0,81210 0,81220 0,81230 0,81240 
         0,81250 0,81260 0,81270 0,81280 0,81290 
 
         {29. riadok matíc} 
 
         0,84000 0,84010 0,84020 0,84030 0,84040 
         0,84050 0,84060 0,84070 0,84080 0,84090 
         0,84100 0,84110 0,84120 0,84130 0,84140 
         0,84150 0,84160 0,84170 0,84180 0,84190 
         0,84200 0,84210 0,84220 0,84230 0,84240 
         0,84250 0,84260 0,84270 0,84280 0,84290 
 
         {30. riadok matíc} 
 
         0,87000 0,87010 0,87020 0,87030 0,87040 
         0,87050 0,87060 0,87070 0,87080 0,87090 
         0,87100 0,87110 0,87120 0,87130 0,87140 
         0,87150 0,87160 0,87170 0,87180 0,87190 
         0,87200 0,87210 0,87220 0,87230 0,87240 
         0,87250 0,87260 0,87270 0,87280 0,87290 
      ) 
      [                    {Začiatok pripájania vstupných 
                           synapsií pre 900 kompresných podsietí 
                           - nahrádzanie virtuálnych receptorov 
                           výstupmi neurónov globálnej siete. 
                           Prvá kompresná úroveň - 900 
                           kompresorov je pripojená priamo 
                           na receptory globálnej siete. 
 
                           Vstup kompresora -> vrstva, neurón} 
 
          1- 10 -> 0,   0 
         11- 20 -> 0, 300 
         21- 30 -> 0, 600 
         31- 40 -> 0, 900 
         41- 50 -> 0,1200 
         51- 60 -> 0,1500 
         61- 70 -> 0,1800 
         71- 80 -> 0,2100 
         81- 90 -> 0,2400 
         91-100 -> 0,2700 
      ];                   {Koniec definície prvej úrovne 
                           v rozsahu 900 kompresorov} 
 
   Compressor<2,9>         {Definícia druhej úrovne kompresorov 
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                           Ich vstupy budú pripojené o dve 
                           vrstvy vyššie ako je stanovený index 
                           vrstvy v definícii SYNOPSIS, teda 
                           budú pripojené na 3. globálnu vrstvu. 
                           Na 3. globálnej vrstve sa nachádzajú 
                           výstupné neuróny z prvej úrovne 
                           dátových kompresorov. Táto 2. úroveň 
                           bude obsahovať 9 dátových 
                           kompresorov. Prvá úroveň stratovej 
                           kompresie teda vytvára kompresný 
                           pomer 100:1, na 2. úrovni sú použité 
                           tie isté kompresné jednotky, takže sa 
                           tým nadefinuje opäť kompresný pomer 
                           100:1. Dve úrovne budú teda vytvárať 
                           pomer 10000:1.} 
      ( 
         {na matici výstupov z predchádzajúcej úrovne 30x30 
         vytvárame tri riadky po tri matice 10x10 - pripojenie 
         9. datových kompresorov z druhej úrovne.} 
 
         0,  0 0, 10 0, 20 
         0,300 0,310 0,320 
         0,600 0,610 0,620 
      ) 
      [                    {Začiatok pripájania vstupných 
                           synapsií 
 
                           Vstup podsiete -> vrstva, neurón} 
 
          1- 10 -> 0,  0 
         11- 20 -> 0, 30 
         21- 30 -> 0, 60 
         31- 40 -> 0, 90 
         41- 50 -> 0,120 
         51- 60 -> 0,150 
         61- 70 -> 0,180 
         71- 80 -> 0,210 
         81- 90 -> 0,240 
         91-100 -> 0,270 
      ];                   {Koniec definície druhej úrovne 
                           dátovej kompresie. Výstupom je matica 
                           neurónov 3x3. 
 
   Posledná, tretia úroveň kompresie bude realizovaná globálnou 
   definíciou neurónov. Vyžaduje sa kompresná jednotka 
   so vstupom 3x3, na základe čoho sa nemôže použiť podsieť 
   "compressor" - tá má vstup 10x10. 
 
   Typ sumácie vstupov je perceptrónový 
              Aktivačná funkcia je štandardná logistická 
              sigmoida 
                  dimenzia je 3 
                    Typ adaptácie prahu je konštantný} 
   Perceptron.SLS.3:Constant 
      <6,3>:Extended       {Na 6. vrstve vytvárame 3 neuróny 
                           horizontálnej sumácie s výstupmi 
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                           typu extended.} 
      ( 
         {Pripájame ich na vrstvu 4+1 s posunutím do troch 
         riadkov.} 
 
         4,0 4,3 4,6 
      ) 
      [                    {Začiatok definície synaptických 
                           pripojení. 
 
                           Vstupy -> relatívna vrstva,neurón} 
 
         1-3:Genetic -> 0,0 
      ];                   {Koniec definície horizontálnych 
                           sumátorov 
 
   Typ sumácie vstupov je perceptrónový 
              Aktivačná funkcia je štandardná logistická 
              sigmoida 
                  Dimenzia je 3 
                    Typ adaptácie prahu je konštantný} 
   Perceptron.SLS.3:Constant 
      <6,3>:Extended       {Na 6. vrstve vytvárame 3 neuróny 
                           vertikálnej sumácie s výstupom 
                           typu extended.} 
      ( 
         {Pripájame ich na vrstvu 4+1 s posunutím do troch 
         stĺpcov.} 
 
         4,0 4,1 4,2 
      ) 
      [                    {Začiatok definície synaptických 
                           pripojení. 
 
                           Vstup -> relatívna vrstva,neurón} 
 
         1:Genetic -> 0,0 
         2:Genetic -> 0,3 
         3:Genetic -> 0,6 
      ];                   {Koniec definície vertikálnych 
                           sumátorov 
 
   Typ sumácie vstupov je perceptrónový 
              Aktivačná funkcia je exponenciála 
                          dimenzia je 6 
                            Typ adaptácie prahu je konštantný} 
   Perceptron.Exponential.6:Constant 
      <7,1>:Word           {Na 7. vrstve vytvárame 1 efektor, 
                           ktorý bude zároveň výstupom globálnej 
                           siete. Jeho výstup je typu WORD.} 
      ( 
         {Jeho vstupy pripájame na vrstvu 5+1.} 
 
         5,0 
      ) 
      [                    {Začiatok definície synaptických 
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                           pripojení. 
 
                           Vstupy -> relatívna vrstva,neurón} 
 
         1-6:Genetic -> 0,0 
      ];                   {Koniec definície zlučovacieho 
                           efektora} 
 
   ];                      {Koniec relativizovania pripojení 
                           pomocou príkazu SYNOPSIS} 
 
TrainingSet                {Definície tréningových vzorov} 
 
Directory ='c:\rows\out\dat\trn'; 
   {Nastavenie implicitného adresára so súbormi} 
 
Entity                     {Začiatok definície tréningového 
                           vzoru} 
   [ 
      Name       ='Zviera - mačka'; 
         {Názov tréningového vzoru} 
      Signature  = 1; 
         {Signatúra tréningového vzoru} 
      InputData  File 
                 ='macka.raw'; 
         {Názov súboru so zložkou vstupu} 
      OutputData Vector 
                 = 1; 
         {Výstupná hodnota} 
   ];                      {Koniec definície tréningového 
                           vzoru} 
 
Entity 
   [ 
      Name       ='Zviera - potkan'; 
      Signature  = 2; 
      InputData  File 
                 ='potkan.raw'; 
      OutputData Vector 
                 = 1; 
   ]; 
 
{ ... Definície ďalších vzorov} 
 
End                        {Koniec definície neurónovej siete} 
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11.2 Programové rozhranie modulu kompilátora jazyka na definíciu 
neurónových štruktúr 
 
const maxpchar=1000000;    {Veľkosť pamäte s textom definície 
                           siete} 
      maxtblng=8;          {Veľkosť tabulátora} 
      maxnmlng=10;         {Maximálna dĺžka čísla v texte} 
      maxnnets=10;         {Maximálny počet neurónových sietí} 
      maxarray=2100000000; {Maximálna dĺžka polí} 
      minpop=100;          {Minimálna veľkosť populácie} 
      maxpop=2000;         {Maximálna veľkosť populácie} 
      mintrn=10;           {Minimálna veľkosť tréningovej 
                           množiny} 
      maxtrn=1000;         {Maximálna veľkosť tréningovej 
                           množiny} 
      maxndm=100;          {Maximálna veľkosť dimenzie jedného 
                           neurónu} 
      threshold=1;         {Hodnota prahov neurónov} 
      subnetident=100;     {Prvý index definovateľných 
                           identifikátorov} 
 
      {Prednastavenie riadiaceho vektora genetického algoritmu} 
      c_veisel=0.2;        {Váha náhodnej funkcie pre operátor 
                           selekcie. Pri hodnote nula sa vážiť 
                           nebude, zväčšovaním po hodnotu 0.5 sa 
                           bude zväčšovať miera chaosu operátora 
                           selekcie.} 
      c_adhrng=80;         {Hranica dospelosti - na základe 
                           veľkosti populácie sa automaticky 
                           vypočíta maximálna hranica hranice 
                           dospelosti jedincov. Parameter ADHRNG 
                           určuje počet percent z maximálnej 
                           hodnoty hranice dospelosti. Táto 
                           hodnota bude považovaná za aktuálnu 
                           hranicu dospelosti jedincov.} 
      c_disobs=10;         {Počet stupňov starnutia - pri 
                           použití genetického jedinca tento 
                           jedinec ostarne o jeden stupeň.} 
      c_velobs=1;          {Váha starnutia genetických jedincov 
                           pri ich selekcii. Nula - starnutie 
                           nemá váhu, hodnoty až po desať váhu 
                           starnutia zvyšujú.} 
      c_tcross=2;          {Počet percent z populácie 
                           genetických jedincov, ktoré budú 
                           podliehať šľachteniu.} 
      c_distcr=5;          {Počet stupňov, pri ktorých použitý 
                           genetický jedinec neostarne, a teda 
                           bude pravdepodobne podliehať ďalšiemu 
                           kríženiu.} 
      c_tcrefr=20;         {Resetovací deliteľ hašovacej 
                           databázy šľachtenia po 
                           TCREFR*VeľkosťPopulácie načítaní 
                           jedincov.} 
      c_crossp=3;          {Počet bodov kríženia} 
      c_mutcnt=10;         {Deliteľ počtu mutovaných jedincov - 
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                           každý MUTCNT-tý jedinec zmutuje.} 
      c_rndint=250;        {Rozsah hodnôt generátora náhodných 
                           celých čísel, z ktorých sa budú 
                           vytvárať genetickí jedinci - kladné 
                           0-RNDINT, záporné -RNDINT-RNDINT.} 
      c_rndrel=2;          {Rozsah hodnôt generátora náhodných 
                           čísel s pohyblivou desatinnou 
                           čiarkou, z ktorých sa budú vytvárať 
                           genetickí jedinci - kladné 0-RNDREL, 
                           záporné -RNDREL-RNDREL.} 
 
type charset=set of char;             {Pomocný typ} 
     crptyp=array[0..c_crossp+1] of dword; {Zoznam bodov 
                                           kríženia} 
 
     {Typ indexov riadiaceho vektora genetického algoritmu} 
     cvectyp=(veisel,      {Váha náhodnej funkcie pre operátor 
                           selekcie} 
              disobs,      {Počet stupňov starnutia} 
              velobs,      {Váha starnutia genetických 
                           jedincov} 
              tcross,      {Počet percent z populácie, ktoré 
                           budú šľachtené} 
              distcr,      {Počet stupňov šľachtenia} 
              tcrefr,      {Resetovací deliteľ hašovacej 
                           databázy šľachtenia} 
              crossp,      {Počet bodov kríženia} 
              mutcnt,      {Deliteľ počtu mutovaných jedincov} 
              rndint,      {Rozsah hodnôt generátora náhodných 
                           celých čísel} 
              rndrel);     {Rozsah hodnôt generátora náhodných 
                           reálnych čísel} 
 
     nettype=(tnet,                   {Pracuje sa so štruktúrou 
                                      siete} 
              tsub);                  {Pracuje sa so štruktúrou 
                                      podsiete} 
     trnsrct=(trninp,                 {Vstupná zložka 
                                      tréningových vzorov} 
              trnout);                {Výstupná zložka 
                                      tréningových vzorov} 
 
     syntaxautomat=(  {Stavy kompilačného automatu} 
                   ); {viď prílohu 11.3} 
 
     comptr=^compiler; {Ukazovateľ na objekt kompilátora} 
     netptr=^network; {Ukazovateľ na objekt neurónovej siete} 
 
     nets=array[0..maxnnets-1] of netptr; {Pole sietí} 
 
     ptrcycle=^reccycle; {Ukazovateľ na zásobník nezapojených 
                         cyklov} 
     reccycle=record {Položka zásobníka nezapojených cyklov} 
                 pd,  {Predchádzajúci} 
                 nx   {ďalší} 
                    :ptrcycle; 
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                 sid, {Index na nezapojenú synapsiu} 
                 neu  {Index neurónu v poli, kam bude synapsia 
                      zapojená} 
                    :dword 
              end; 
 
     lifoptr=^liforec; {Ukazovateľ na zásobník} 
     liforec=record {Položka zásobníka} 
                nx   {ďalší} 
                   :lifoptr; 
                x,y, {Odložené súradnice kurzora} 
                b,e, {Odložený index začiatku a konca literálu 
                     v texte} 
                nm   {Hodnota odloženého čísla} 
                   :dword 
             end; 
 
        {Pozor! Bitové mapy! Poradie hodnôt povinné!} 
     neutype=(nul,  {Nedefinovaný typ neurónu} 
              prc,  {Typ perceptrón} 
              rbf,  {Typ RBF} 
              sbn); {Typ podsieť} 
 
        {Pozor! Bitové mapy! Poradie hodnôt povinné!} 
     aftype=(naf,  {Nedefinovaná aktivačná funkcia} 
             lin,  {Lineárna aktivačná funkcia} 
             sls,  {Štandardná logistická sigmoida} 
             exn,  {Exponenciála} 
             qdr,  {Kvadratická aktivačná funkcia} 
             cub,  {Kubická} 
             csn,  {Kosínová} 
             atn,  {Arcus tangens} 
             bsl,  {Absolútna hodnota} 
             rem,  {Zvyšok po delení číslom 1000 násobený 1000} 
             gas); {Gausova aktivačná funkcia} 
 
        {Pozor! Bitové mapy! Poradie hodnôt povinné!} 
     valtype=(tnul,  {Nedefinovaný typ vstupu/výstupu neurónu} 
              tbyt,  {Typ bajt} 
              twor,  {Typ slovo} 
              tint,  {Typ 16-bit integer} 
              tdwd,  {Typ dwojslovo} 
              tlin,  {Typ 32-bit integer} 
              trel,  {Typ 8-byte reál} 
              texd,  {Typ 10-byte reál} 
              tneu,  {Typ výstupu - riadenie prahu iného 
                     neurónu} 
              tsnp); {Typ záznamu synaptického prepojenia} 
 
     learntype=(nenaucena, {Neurónová sieť nebola naučená} 
                naucena,   {Neurónová sieť je naučená} 
                doucena);  {Neurónová sieť bola doučená} 
 
        {Pozor! Bitové mapy! Poradie hodnôt povinné!} 
     adaptype=(noadapt,     {Typ adaptácie synapsie 
                            nedefinovaný} 
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               excitor_x,   {Vnútorná excitačná synapsia} 
               inhibitor_x, {Vnútorná inhibičná synapsia} 
               genetic_x,   {Vnútorná synapsia riadená 
                            genetickým algoritmom} 
               neuout_x,    {Synapsia dendrit-dendrit - riadenie 
                            prahu neurónu} 
               constant_x,  {Prah neurónu konštantný} 
               s_tmp_1,     {Bitové posunutie} 
               s_tmp_2,     {Bitové posunutie} 
               snpup,       {Bit 3 = hodnota 8, bitový 
                            preklápač} 
               excitor_i,   {Vstupná excitačná synapsia} 
               inhibitor_i, {Vstupná inhibičná synapsia} 
               genetic_i,   {Vstupná synapsia riadená genetickým 
                            algoritmom} 
               neuout_i,    {Synapsia dendrit-dendrit - riadenie 
                            prahu neurónu} 
               constant_i); {Prah neurónu konštantný} 
 
     subnetptr=^subnetrec; {Ukazovateľ na záznam podsiete} 
 
     lifoneuptr=^lifoneurec; {Ukazovateľ na zásobník 
                             spracúvaných neurónov} 
     lifoneurec=record {Položka zásobníka spracúvaných 
                       neurónov} 
                   nx   {ďalší} 
                     :lifoneuptr; 
                   tnr  {Typ spracúvaného neurónu} 
                      :neutype; 
                   taf  {Aktivačná funkcia spracúvaného 
                        neurónu} 
                      :aftype; 
                   tou  {Typ výstupu} 
                      :valtype; 
                   tap  {Typ adaptácie prahu} 
                      :adaptype; 
                   vrs, {Vrstva, do ktorej patrí spracúvaný 
                        neurón} 
                   idn, {Indexy v skupine spracúvaných 
                        neurónov} 
                   rlv, {Relatívne posunutie adries vrstiev} 
                   rli  {Relatívne posunutie adries neurónov 
                        v rámci vrstvy} 
                      :dword 
                end; 
 
     lifosynoptr=^lifosynorec; {Ukazovateľ na zásobník 
                               relativizácie} 
     lifosynorec=record 
                    v, {Index vrstvy} 
                    n, {Index neurónu} 
                    d, {Pomocná premenná - dimenzia spracúvaného 
                       neurónu} 
                    i,j,    {Pomocné premenné - interval č. 1} 
                    k,m,    {Pomocné premenné - interval č. 2} 
                    x,y,b,e {Pomocné premenné pre chybové 
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                            hlásenia} 
                     :dword; 
                    tas {Pomocná premenná typu adaptácie 
                        synaptického prepojenia} 
                       :adaptype; 
                    nx {Ukazovateľ na ďalšiu položku} 
                      :lifosynoptr; 
                    tsn  {Ukazovateľ na volanú podsieť} 
                       :subnetptr 
                 end; 
 
     lifothresptr=^lifothresrec; {Ukazovateľ na zásobník 
                                 riadenia prahov} 
     lifothresrec=record 
                    v, {Index vrstvy riadiaceho neurónu} 
                    n, {Index riadiaceho neurónu} 
                    i,j, {Interval vrstiev riadených neurónov} 
                    k,m, {Interval riadených neurónov} 
                    x,y,b,e {Pomocné premenné pre chybové 
                            hlásenia} 
                     :dword; 
                    nx {Ukazovateľ na ďalšiu položku} 
                      :lifothresptr 
                 end; 
 
     tchromozom=record {V tejto štruktúre prebieha kríženie, 
                       mutácia, šľachtenie a starnutie} 
                   otec,  {Index na prvého rodiča} 
                   matka, {Index na druhého rodiča} 
                   syn,   {Index na prvé dieťa} 
                   dcera  {Index na druhé dieťa} 
                        :dword; 
                   oko,   {Príznak starnutia prvého rodiča} 
                   okm    {Príznak starnutia druhého rodiča} 
                      :boolean 
                end; 
 
     snpptr=^snprec; {Ukazovateľ na synaptické prepojenia 
                     pri kompilácii} 
     snprec=record {Synaptické prepojenie pri kompilácii} 
               tol, {Prepojenie na relatívnu vrstvu} 
               ton, {Prepojenie na relatívny neurón} 
               inp, {Vstup kompilovaného neurónu} 
               x,y, {Súradnice kurzora pre danú synapsiu} 
               b,e  {Indexy začiatku a konca kurzora pre danú 
                    synapsiu} 
                  :dword; 
               ts   {Typ adaptácie synaptického prepojenia} 
                 :adaptype; 
               ok   {Synaptické prepojenie vykonané} 
                 :boolean; 
               nx   {Ukazovateľ na ďalší} 
                 :snpptr 
            end; 
 
     layrecptr=^layrec; {Ukazovateľ na zoznam vrstiev} 
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     layrec=record {Položka zoznamu vrstiev} 
               nm,    {Index vrstvy} 
               bn,en, {Indexy na začiatok a koniec danej vrstvy 
                      v poli neurónov} 
               bi,ei, {Indexy neurónov BI..(EI-1)} 
               cnn,   {Pomocný čítač neurónov pri ukladaní 
                      do poľa} 
               cni,   {Pomocný čítač neurónov na danej vrstve} 
               ni,    {Indexy neurónov na vrstve 1..NI} 
               x,y,b,e{Pomocné premenné pozície kurzoru} 
                      :dword; 
               nx     {ďalší prvok zoznamu} 
                      :layrecptr 
            end; 
 
     compiler=object {Objekt kompilátora} 
 
                 net  {Kompilovaný text} 
                    :pchar; 
                 idn  {Ukazovateľ na štruktúru identifikátorov} 
                    :hcomp; 
                 x,y, {Súradnice čítaného znaku} 
                 xx,yy, 
                 b,e, {Indexy začiatku a konca literálu} 
                 bb,ee, 
                 cvr  {Pomocný čítač na pripojenie výstupných 
                      neurónov na výstup} 
                    :dword; 
                 atc, {TRUE = atómy prekladať a generovať sieť} 
                 rds, {Načítavanie reťazcového atómu} 
                 rvn  {Načítavanie atómov reálnych hodnôt 
                      tréningových vzorov} 
                    :boolean; 
                 atd  {Implicitný adresár s tréningovými 
                      vzormi} 
                    :string; 
                 tri  {Index voľného miesta v tréningovej 
                      databáze} 
                    :dword; 
                 aus  {Stavy automatu syntaktickej kontroly} 
                    :syntaxautomat; 
                 npt  {Ukazovateľ na objekt príslušnej 
                      neurónovej siete} 
                    :netptr; 
                 nlf  {Ukazovateľ na zásobník čísel} 
                    :lifoptr; 
                 flf  {ukazovateľ na zásobník synaptických 
                      spätných väzieb} 
                    :ptrcycle; 
                 slf  {Ukazovateľ na relatívnu adresu 
                      synaptického prepojenia} 
                    :lifosynoptr; 
                 tsn {Tabuľka identifikátorov podsietí} 
                    :subnetptr; 
                 thr  {Zásobník väzieb riadených prahov} 
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                    :lifothresptr; 
                 snp  {Zoznam synaptických prepojení 
                      kompilovaného neurónu} 
                    :snpptr; 
                 clf, {Pomocný ukazovateľ spracúvaných 
                      neurónov} 
                 xlf  {Ukazovateľ na zásobník spracúvaných 
                      neurónov} 
                    :lifoneuptr; 
                 lzz  {Ukazovateľ na zoznam definovaných 
                      vrstiev} 
                    :layrecptr; 
 
                 rns  {Pomocné dáta na určenie chyby} 
                    :string; 
                 qq   {Pomocné dáta pri čítaní} 
                    :char; 
                 ind, {Pomocné dáta pri čítaní} 
                 ent, {Pomocná premenná pri definícii 
                      tréningového vzoru} 
                 tdm, {Počítadlo dimenzie vektorov 
                      pri načítavaní vzorov} 
                 ccm  {Pomocný čítač komentárových zátvoriek} 
                    :dword; 
                 num, {Množina číslic} 
                 wrd, {Množina znakov v identifikátoroch} 
                 odz  {Množina oddeľovačov} 
                    :charset; 
                 setident {Pomocná premenná načítavanie nového 
                          identifikátora} 
                    :boolean; 
 
                 constructor ini; 
                 destructor stp; 
 
                 function load(s:string;atmcomp:boolean):word; 
                 function compile(atmcomp:boolean):word; 
                 function rdnet(var q:char):word; 
                 function err(r:word):string; 
                 function err2str(r:word):string; 
 
                 procedure push(var p:lifoptr;n:dword); 
                 procedure pop(var p:lifoptr;var n:dword); 
                 procedure pushcyc(sid,neu:dword); 
                 procedure popcyc(var sid,neu:dword); 
                 procedure snpushcyc(sid,neu:dword); 
                 procedure snpopcyc(var sid,neu:dword); 
                 procedure pushsyn(v,n:dword); 
                 procedure popsyn; 
                 procedure pushneu; 
                 procedure popneu; 
                 procedure putlzz; 
                 procedure getlzz(n:dword;var p:layrecptr); 
                 procedure puttsnlzz; 
                 procedure gettsnlzz(t:subnetptr;n:dword; 
                                     var p:layrecptr); 
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                 procedure stop; 
                 procedure tsnstop; 
                 procedure disposesubnets; 
 
              end; 
 
     tsyn=record {Položka synapsie} 
             id  {Index na hodnoty} 
               :dword; 
             tp  {Typ hodnôt} 
               :valtype; 
             ts  {Typ adaptácie synaptického prepojenia} 
               :adaptype 
          end; 
 
     neuron=record {Položka neurónu} 
               ido  {Index na výstup} 
                  :dword; 
               tpo  {Typ výstupu} 
                  :valtype; 
               ids, {Index na synapsie} 
               idm, {Vstupná dimenzia neurónu} 
               idv, {Index na váhové vektory} 
               nxp, {nxp=maxarray - koniec, nxp<maxarray - index 
                    na ďalší neurón s prahom typu neurón} 
               bit  {Bitmapa 0=nezapojený/zapojený výstup, 1=n/z 
                    prah} 
                  :dword; 
               thr, {Prah neurónu} 
               pot  {Potenciál neurónu} 
                  :extended; 
               neu  {Typ neurónu - perc. / rbf} 
                  :neutype; 
               aft  {Typ aktivačnej funkcie} 
                  :aftype; 
               tap  {Typ adaptácie prahu} 
                  :adaptype 
            end; 
 
     barrtyp=array[0..maxarray-1] of byte; 
     warrtyp=array[0..(maxarray div 2)-1] of word; 
     iarrtyp=array[0..(maxarray div 2)-1] of integer; 
     darrtyp=array[0..(maxarray div 4)-1] of dword; 
     larrtyp=array[0..(maxarray div 4)-1] of longint; 
     sarrtyp=array[0..(maxarray div sizeof(tsyn))-1] of tsyn; 
     tarrtyp=array[0..(maxarray div sizeof(string))-1] of 
                                                       string; 
     rarrtyp=array[0..(maxarray div sizeof(real))-1] of real; 
     earrtyp=array[0..(maxarray div sizeof(extended))-1] of 
                                                      extended; 
     narrtyp=array[0..(maxarray div sizeof(neuron))-1] of 
                                                       neuron; 
 
     bptr=^barrtyp; 
     wptr=^warrtyp; 
     iptr=^iarrtyp; 
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     dptr=^darrtyp; 
     lptr=^larrtyp; 
     sptr=^sarrtyp; 
     tptr=^tarrtyp; 
     rptr=^rarrtyp; 
     eptr=^earrtyp; 
     nptr=^narrtyp; 
 
     subnetrec=record 
                  name {Meno podsiete} 
                     :string; 
                  nx {Ďalší prvok zoznamu} 
                     :subnetptr; 
                  idm,     {Vstupná dimenzia podsiete} 
                  odm,     {Výstupná dimenzia podsiete} 
                  vrs,     {Počet vrstiev podsiete} 
                  nrs,     {Počet neurónov} 
                  id,      {Kód identifikátoru} 
                  x,y,b,e  {Pomocné premenné pozície kurzoru} 
                     :dword; 
                  lzz      {Ukazovateľ na zoznam definovaných 
                           vrstiev podsiete} 
                     :layrecptr; 
                  flf  {ukazovateľ na zásobník synaptických 
                       spätných väzieb} 
                     :ptrcycle; 
                  cnc      {Príznak, či bola podsieť použitá} 
                     :boolean; 
                  spt  {Pole synaptických prepojení} 
                     :sptr; 
                  npt  {Pole neurónov} 
                     :nptr; 
                  bpt  {Pole bajtov} 
                     :bptr; 
                  wpt  {Pole slov} 
                     :wptr; 
                  ipt  {Pole 16-bitových integerov} 
                     :iptr; 
                  dpt  {Pole dvojslov} 
                     :dptr; 
                  lpt  {Pole 32-bitových integerov} 
                     :lptr; 
                  rpt  {Pole 8-bajtových reálnych premenných} 
                     :rptr; 
                  ept  {Pole 10-bajtových reálnych premenných} 
                     :eptr; 
                  ssz, {Počet položiek poľa synapsií} 
                  ssp, {Zarovnanie na stránky} 
                  nsz, {Počet položiek poľa neurónov} 
                  nsp, {Zarovnanie na stránky} 
                  bsz, {Počet položiek poľa bajtov} 
                  bsp, {Zarovnanie na stránky} 
                  wsz, {Počet položiek poľa slov} 
                  wsp, {Zarovnanie na stránky} 
                  isz, {Počet položiek poľa 16-bitových 
                       integerov} 
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                  isp, {Zarovnanie na stránky} 
                  dsz, {Počet položiek poľa dvojslov} 
                  dsp, {Zarovnanie na stránky} 
                  lsz, {Počet položiek poľa 32-bitových 
                       integerov} 
                  lsp, {Zarovnanie na stránky} 
                  rsz, {Počet položiek poľa 8-bajtových reálnych 
                       premenných} 
                  rsp, {Zarovnanie na stránky} 
                  esz, {Počet položiek poľa 10-bajtových 
                       reálnych premenných} 
                  esp  {Zarovnanie na stránky} 
                     :dword 
               end; 
 
     cvecarr=array[cvectyp] of 
             record 
                case byte of 
                   0:(i:dword); 
                   1:(r:extended); 
             end; 
 
     network=object {Objekt neurónovej siete} 
 
                dnm, {Cesta k súboru s definíciou siete} 
                fnm, {Meno súboru s definíciou siete} 
                rrs  {Popis chyby po skompilovaní siete} 
                   :string; 
                spt  {Pole synaptických prepojení} 
                   :sptr; 
                npt  {Pole neurónov} 
                   :nptr; 
                bpt  {Pole bajtov} 
                   :bptr; 
                wpt  {Pole slov} 
                   :wptr; 
                ipt  {Pole 16-bitových integerov} 
                   :iptr; 
                dpt  {Pole dvojslov} 
                   :dptr; 
                lpt  {Pole 32-bitových integerov} 
                   :lptr; 
                rpt  {Pole 8-bajtových reálnych premenných} 
                   :rptr; 
                ept  {Pole 10-bajtových reálnych premenných} 
                   :eptr; 
                ssz, {Počet položiek poľa synapsií} 
                ssp, {Zarovnanie na stránky} 
                nsz, {Počet položiek poľa neurónov} 
                nsp, {Zarovnanie na stránky} 
                bsz, {Počet položiek poľa bajtov} 
                bsp, {Zarovnanie na stránky} 
                wsz, {Počet položiek poľa slov} 
                wsp, {Zarovnanie na stránky} 
                isz, {Počet položiek poľa 16-bitových integerov} 
                isp, {Zarovnanie na stránky} 
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                dsz, {Počet položiek poľa dvojslov} 
                dsp, {Zarovnanie na stránky} 
                lsz, {Počet položiek poľa 32-bitových integerov} 
                lsp, {Zarovnanie na stránky} 
                rsz, {Počet položiek poľa 8-bajtových reálnych 
                     premenných} 
                rsp, {Zarovnanie na stránky} 
                esz, {Počet položiek poľa 10-bajtových reálnych 
                     premenných} 
                esp, {Zarovnanie na stránky} 
                aid, {Index tohoto objektu v poli sietí} 
                gln, {Dĺžka jedného genetického jedinca} 
                pop, {Veľkosť populácie} 
                pid, {Index na aktuálneho genetického jedinca} 
                pok, {Index na naučeného genetického jedinca} 
                rid, {Index na chybový vektor (jeho dĺžka = 
                     veľkosť populácie)} 
                sid, {Index na vektor starnutia genetických 
                     jedincov} 
                hsl, {Veľkosť hašovacej databázy} 
                hsi, {Index na hašovací priestor signatúr 
                     genetických jedincov} 
                hvi, {Index na hašovací priestor šľachtiacich 
                     funkcií} 
                tcc, {Čítač refresh šľachtenia} 
                muc, {Čítač mutačného deliteľa} 
                idm, {Vstupná dimenzia siete} 
                idi, {Index na vstupný vektor} 
                odm, {Výstupná dimenzia siete} 
                odi, {Index na výstupný vektor} 
                vrs, {Počet vrstiev siete, výstupná vrstva} 
                nrs, {Počet neurónov} 
                size {Rozsah vytvorenej siete} 
                   :dword; 
                cmv  {Riadiaci vektor genetického algoritmu} 
                   :cvecarr; 
                ptp, {Typ populácie} 
                itp, {Typ vstupu} 
                otp  {Typ výstupu} 
                   :valtype; 
                cmp  {Kompilátor siete} 
                   :comptr; 
                tnp  {ukazovateľ na pole signatúr tréningových 
                     vzorov veľkosť = TSZ * 4} 
                   :dptr; 
                tsp  {ukazovateľ na pole názvov tréningových 
                     vzorov veľkosť = TSZ * sizeof(string)} 
                   :tptr; 
                tip, {Ukazovateľ na pole vstupov tréningových 
                     vzorov veľkosť = TSZ * IDM * veľkosť typu 
                     položky} 
                top  {Ukazovateľ na pole výstupov tréningových 
                     vzorov, veľkosť = TSZ * ODM * veľkosť typu 
                     položky} 
                   :pointer; 
                tmx, {Aktuálny maximálny stav tréningových 
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                     vzorov} 
                tsz, {Počet tréningových vzorov} 
                tid  {Ukazuje na aktuálny tréningový vzor pri 
                     výpočte účelovej funkcie (pomocná 
                     premenná)} 
                   :dword; 
 
                constructor ini; 
                destructor stp; 
 
                function compile(comp:boolean):word; 
 
             end; 
 
     svldtype=(slnet,sltrn,slall); 
 
var net:nets; 
    nti,nia:dword; 
 
function newnet(s:string):dword; 
         {Vytvorí objekt neurónovej siete, ktorá je definovaná 
         v súbore S a priradí mu index. Funkcia vráti TRUE, ak je 
         všetko OK.} 
function disposenet(id:dword):boolean; 
         {Zruší objekt neurónovej siete s daným indexom. Funkcia 
         vráti TRUE ak je všetko OK.} 
function compilenet(id:dword;comp:boolean;var s:string) 
                   :boolean; 
         {Prekompiluje definíciu neurónovej siete s indexom ID, 
         chybové hlásenia vráti v reťazci S. Ak bola kompilácia 
         úspešná, funkcia nadobudne hodnotu TRUE. Ak COMP je 
         false, dôjde len k syntaktickej kontrole textu 
         definície, ku kontrole pretečení, dostatku pamäte, 
         ku kontrole korektnosti zapojení synapsií, počtu 
         neurónov...} 
function savenet(id:dword;svt:svldtype):boolean; 
         {Uloží binárny tvar neurónovej siete z objektu 
         s indexom ID do súboru meno.NNC. SVT určuje typ 
         ukladania - len sieť, len tréning, oboje. Tréningové 
         vzory sa ukladajú do súboru meno.NNT. Funkcia vráti 
         TRUE, ak je všetko OK.} 
function loadnet(id:dword;svt:svldtype):boolean; 
         {Načíta binárny tvar neurónovej siete zo súboru 
         meno.NNC do objektu s indexom ID. SVT určuje typ 
         načítavania - len sieť, len tréning, oboje. Tréningové 
         vzory sa načítavajú zo súboru meno.NNT. Funkcia vráti 
         TRUE, ak je všetko OK.} 
function itpnet(id:dword):valtype; 
function otpnet(id:dword):valtype; 
function ptpnet(id:dword):valtype; 
         {Vrátia typy vstupu, výstupu, populácie siete s indexom 
         ID.} 
function idmnet(id:dword):dword; 
function odmnet(id:dword):dword; 
         {Vrátia dimenzie vstupu, výstupu siete s indexom ID.} 
function geterrstr(r:word):string; 
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         {K danému číslu vráti chybové hlásenie.} 
 
         {Pozor! Operátor GETTRN bude dvojnásobne preťažený! 
         Funkcia vráti nulu, ak sa vzor našiel, inak vráti 
         číslo chyby, ktoré je možné previesť na chybové 
         hlásenie pomocou funkcie GETERRSTR. Parameter NT určuje 
         index neurónovej siete, ktorej vzory patria.} 
function gettrn(nt,srci:dword; 
                   var tip:pointer;var tii,til:dword; 
                   var top:pointer;var toi,tol:dword; 
                   var name:string):word; 
         {Parameter SRCI je signatúra vyhľadávaného tréningového 
         vzoru. Vracia dva ukazovatele na polia so vstupom 
         a výstupom, dva indexy vstupu a výstupu a dve dĺžky 
         vstupu a výstupu. Skutočný index v poli sa počíta 
         TII*TIL alebo TOI*TOL. V NAME sa vracia názov 
         tréningového vzoru.} 
function gettrn(nt:dword;srct:trnsrct; 
                         srcd:pointer;srci,srcl:dword; 
                         var tid:dword; 
                         var tdp:pointer;var tdi,tdl:dword; 
                         var name:string):word; 
         {SRCT je typ vyhľadávanej položky - vstup / výstup. 
         SRCD je ukazovateľ na pole s vyhľadávanou položkou. 
         SRCI je index položky, SRCL je jej dĺžka. Skutočný 
         index v poli je SRCI*SRCL. Funkcia vracia TID - 
         signatúru tréningového záznamu, TDP - ukazovateľ 
         na pole so záznamom, TDI index záznamu a TDL jeho dĺžka. 
         Skutočný index záznamu v poli je TDI*TDL. V NAME sa 
         vracia názov tréningového vzoru.} 
 
function puttrn(nt,sig:dword; 
                   tip:pointer;tii:dword; 
                   top:pointer;toi:dword; 
                   name:string):word; 
         {NT určuje index neurónovej siete, v ktorej sa nachádza 
         tréningová množina. SIG je signatúra tréningového 
         vzoru. TIP a TOP sú ukazovatele na polia s tréningovými 
         vzormi, TII a TOI sú indexy tréningových vzorov 
         v daných poliach. Skutočný index v poli je TII*dĺžka 
         a TOI*dĺžka. V NAME je názov ukladaného tréningového 
         vzoru.} 
function getsig(nt:dword):dword; 
         {Funkcia vráti pre danú sieť prvú voľnú signatúru.} 
 
         {Pozor! Operátor DELTRN bude dvojnásobne preťažený! 
         Funkcia vráti nulu, ak sa vzor vymazal, inak vráti 
         číslo chyby, ktoré je možné previesť na chybové 
         hlásenie pomocou funkcie GETERRSTR. Parameter NT určuje 
         index neurónovej siete, ktorej vzory patria.} 
function deltrn(nt,srci:dword):word; 
         {Parameter SRCI je signatúra vymazávaného tréningového 
         vzoru.} 
function deltrn(nt:dword; 
                srct:trnsrct; 
                srcd:pointer; 
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                srci,srcl:dword):word; 
         {SRCT je typ vyhľadávanej položky - vstup / výstup. 
         SRCD je ukazovateľ na pole s vyhľadávanou položkou. 
         SRCI je index položky, SRCL je jej dĺžka. Skutočný 
         index v poli je SRCI*SRCL.} 
 
function funcnet(id,gen:dword):word; 
         {Táto funkcia realizuje aktívny režim siete. Parameter 
         ID je index siete, GEN je index genetického jedinca, 
         vzhľadom na ktorého sa počíta výsledok. Funkcia vracia 
         nulu, ak výpočet prebehol bez chyby, alebo vracia 
         číslo chyby. Číslo chyby je možné previesť na reťazec 
         pomocou funkcie GETERRSTR.} 
function okfnnet(id:dword):word; 
         {Táto funkcia realizuje aktívny režim siete vzhľadom 
         Na adaptovaného genetického jedinca. Parameter ID je 
         index siete. Funkcia vracia nulu, ak výpočet prebehol 
         bez chyby, alebo vracia číslo chyby. Číslo chyby je možné 
         previesť na reťazec pomocou funkcie GETERRSTR.} 
 
         {Operátor GETOUT bude sedemnásobne preťažený!} 
function getout(nt,id:dword;var d:byte):word; 
function getout(nt,id:dword;var d:word):word; 
function getout(nt,id:dword;var d:integer):word; 
function getout(nt,id:dword;var d:dword):word; 
function getout(nt,id:dword;var d:longint):word; 
function getout(nt,id:dword;var d:real):word; 
function getout(nt,id:dword;var d:extended):word; 
         {Funkcia vracia výstupnú hodnotu siete s indexom NT. 
         Ak je výstupom vektor, funkcia vracia jeho jednotlivé 
         položky s indexom ID, ak je výstup skalár, ID sa musí 
         rovnať nule. Funkčnou hodnotou je číslo chyby - ak sa 
         hodnota načítala, chyba=0 (viď GETERRSTR).} 
 
         {Operátor PUTINP bude sedemnásobne preťažený!} 
function putinp(nt,id:dword;d:byte):word; 
function putinp(nt,id:dword;d:word):word; 
function putinp(nt,id:dword;d:integer):word; 
function putinp(nt,id,d:dword):word; 
function putinp(nt,id:dword;d:longint):word; 
function putinp(nt,id:dword;d:real):word; 
function putinp(nt,id:dword;d:extended):word; 
         {Funkcia vkladá vstupnú hodnotu siete s indexom NT. 
         Ak je vstupom vektor, funkcia vkladá jeho jednotlivé 
         položky s indexom ID, ak je vstup skalár, ID sa musí 
         rovnať nule. Funkčnou hodnotou je číslo chyby - ak sa 
         hodnota vložila chyba=0 viď GETERRSTR).} 
 
function errinet(nt:dword;iniarea:boolean):word; 
         {Inicializuje chybový vektor. Ak je INIAREA true, 
         inicializuje náhodnými hodnotami celú váhovú plochu. 
         Ak prebehne OK, vráti nulu, inak vráti číslo chyby - 
         komentovateľné pomocou GETERRSTR.} 
function geterr(id,gen:dword;var rr:extended):word; 
         {Vráti v RR chybu siete s danou tréningovou množinou 
         vzhľadom na genetického jedinca GEN. Funkcia vracia 
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         chybu popísateľnú pomocou reťazca funkciou GETERRSTR.} 
function getold(id,gen:dword;var old:dword):word; 
         {Vráti v OLD vek daného genetického jedinca GEN. 
         Funkcia vracia chybu popísateľnú pomocou reťazca 
         funkciou GETERRSTR.} 
 
function learnet(id:dword; 
                 minerr:extended; 
                 var error:extended; 
                 var lrn:learntype):word; 
         {Táto funkcia sa volá v cykle - vykonáva adaptáciu 
         siete ID a vracia nulu, ak prebehla bez chyby, alebo 
         číslo chyby popísateľné pomocou funkcie GETERRSTR. 
         MINERR je minimálna hodnota chyby siete, ku ktorej sa 
         minimalizuje. ERROR je najmenšia chyba siete vzhľadom 
         na aktuálnu populáciu genetických jedincov. V LRN sa 
         vracia status adaptácie.} 
 
          {Operátory GETCMV a SETCMV budú dvojnásobne 
          preťažené!} 
procedure getcmv(id:dword;i:cvectyp;var d:dword); 
procedure getcmv(id:dword;i:cvectyp;var r:extended); 
procedure setcmv(id:dword;i:cvectyp;d:dword); 
procedure setcmv(id:dword;i:cvectyp;r:extended); 
          {Tieto procedúry čítajú alebo nastavujú hodnoty 
          riadiaceho vektora genetického algoritmu. ID určuje 
          index neurónovej siete, I je položka riadiaceho 
          vektora a D alebo R je hodnota danej položky.} 

11.3 Stavy kompilačného automatu 

s_start,          {Počiatočný stav} 
s_inputdim,       {Atóm InputDim akceptovaný} 
s_inputequ,       {Rovnítko za InputDim akceptované} 
s_input1num,      {Číslo za rovnítkom akceptované} 
s_inputddot,      {Dvojbodka za číslom akceptovaná} 
s_inputtyp,       {Typ vstupu za dvojbodkou akceptovaný} 
s_inputslas,      {Lomítko za typom akceptované} 
s_input2num,      {Číslo za lomítkom akceptované} 
s_inputsemi,      {Bodkočiarka za definíciou vstupu 
                  akceptovaná} 
s_outputdim,      {Atóm OutputDim akceptovaný} 
s_outputequ,      {Rovnítko za OutputDim akceptované} 
s_output1num,     {Číslo za rovnítkom akceptované} 
s_outputddot,     {Dvojbodka za číslom akceptovaná} 
s_outputtyp,      {Typ výstupu za dvojbodkou akceptovaný} 
s_outputslas,     {Lomítko za typom akceptované} 
s_output2num,     {Číslo za lomítkom akceptované} 
s_outputsemi,     {Bodkočiarka za definíciou výstupu 
                  akceptovaná} 
s_population,     {Atóm Population akceptovaný} 
s_populequ,       {Rovnítko za Population akceptované} 
s_popul1num,      {Číslo za rovnítkom akceptované} 
s_populddot,      {Dvojbodka zá číslom akceptovaná} 
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s_popultyp,       {Typ populácie za dvojbodkou akceptovaný} 
s_populsemi,      {Bodkočiarka za definíciou populácie 
                  akceptovaná} 
s_training,       {Atóm Training akceptovaný} 
s_trainequ,       {Rovnítko za Training akceptované} 
s_train1num,      {Číslo za rovnítkom akceptované} 
s_trainsemi,      {Bodkočiarka za definíciou tréningovej množiny 
                  akceptovaná} 
s_subnets,        {Atóm Subnets akceptovaný} 
s_implementation, {Atóm Implementation akceptovaný} 
s_layer,          {Atóm Layer akceptovaný} 
s_laylpar,        {Ľavá zátvorka za Layer akceptovaná} 
s_lay1num,        {Číslo za ľavou zátvorkou akceptované} 
s_laykoma,        {Čiarka za číslom akceptovaná} 
s_lay2num,        {Číslo za čiarkou akceptované} 
s_layrpar,        {Pravá zátvorka za číslom akceptovaná} 
s_laysemi,        {Bodkočiarka za definíciou rozsahu vrstvy 
                  akceptovaná} 
s_synopsis,       {Atóm Synopsis akceptovaný} 
s_snplpar,        {Ľavá zátvorka za Synopsis akceptovaná} 
s_snp1num,        {Číslo za ľavou zátvorkou akceptované} 
s_snpkoma,        {Čiarka za číslom akceptovaná} 
s_snp2num,        {Číslo za čiarkou akceptované} 
s_snprpar,        {Pravá zátvorka akceptovaná} 
s_snplsqp,        {Ľavá hranatá - začiatok tela Synopsis 
                  akceptovaný} 
s_snprsqp,        {Pravá hranatá - koniec tela Synopsis 
                  akceptovaný} 
s_snpsemi,        {Bodkočiarka - koniec definície Synopsis 
                  akceptovaný} 
s_neuron,         {Atóm Perceptron alebo RBF akceptovaný} 
s_neubdka,        {Bodka za Perceptron alebo RBF akceptovaná} 
s_aktivacna,      {Atóm aktivačnej funkcie akceptovaný} 
s_aktbodk,        {Bodka za atómom aktivačnej funkcie 
                  akceptovaná} 
s_akt1num,        {Číslo za bodkou akceptované} 
s_aktdbt,         {Dvojbodka za číslom akceptovaná} 
s_aktpotp,        {Typ adaptácie prahu akceptovaný} 
s_neumen,         {Ľavá lomená zátvorka akceptovaná} 
s_neu1num,        {Číslo za ľavou lomenou akceptované} 
s_neukoma,        {Čiarka za číslom akceptovaná} 
s_neu2num,        {Číslo za čiarkou akceptované} 
s_neuvac,         {Pravá lomená zátvorka akceptovaná} 
s_neuddot,        {Dvojbodka za pravou lomenou akceptovaná} 
s_neuvltp,        {Výstup typu Neuron akceptovaný} 
s_neunoth,        {Výstup iného typu ako Neuron akceptovaný} 
s_neuthpm,        {Pomlčka za typom Neuron akceptovaná} 
s_neuthvc,        {Šípka vpravo za typom Neuron akceptovaná} 
s_neuthlp,        {Ľavá zátvorka za šípkou akceptovaná} 
s_neuth1n,        {Číslo za ľavou zátvorkou akceptované} 
s_neuth1p,        {Pomlčka za prvým číslom akceptovaná} 
s_neuth2n,        {Číslo za pomlčkou akceptované} 
s_neuthkm,        {Čiarka za číslom akceptovaná} 
s_neuth3n,        {Číslo za čiarkou akceptované} 
s_neuth2p,        {Pomlčka za číslom za čiarkou akceptovaná} 
s_neuth4n,        {Číslo za druhou pomlčkou akceptované} 
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s_neuthrp,        {Pravá zátvorka akceptovaná} 
s_neulpar,        {Ľavá zátvorka relativizácií akceptovaná} 
s_neulp1n,        {Číslo za ľavou zátvorkou relativizácií 
                  akceptované} 
s_neulpkm,        {Čiarka za číslom relativizácií akceptovaná} 
s_neurpar,        {Pravá zátvorka relativizácií akceptovaná} 
s_neulsqp,        {Ľavá hranatá definícia synapsií akceptovaná} 
s_neursqp,        {Pravá hranatá definícia synapsií 
                  akceptovaná} 
s_neusemi,        {Bodkočiarka - koniec definície neurónu 
                  akceptovaná} 
s_neuls1n,        {Číslo za ľavou hranatou akceptované} 
s_neuls2n,        {Číslo za pomlčkou akceptované} 
s_neuls1p,        {Pomlčka za prvým číslom akceptovaná} 
s_neulsdd,        {Dvojbodka za číslom akceptovaná} 
s_neulsts,        {Typ vstupu akceptovaný} 
s_neuls2p,        {Pomlčka zo šípky vpravo akceptovaná} 
s_neulsvc,        {Šípka vpravo akceptovaná} 
s_neuls3n,        {Číslo za šípkou vpravo akceptované} 
s_neulskm,        {Čiarka za číslom akceptovaná} 
s_neuls4n,        {Číslo za čiarkou akceptované} 
s_subnet,         {Atóm podsiete akceptovaný} 
s_sbnmen,         {Ľavá lomená zátvorka akceptovaná} 
s_sbn1num,        {Číslo za ľavou lomenou akceptované} 
s_sbnkoma,        {Čiarka za číslom akceptovaná} 
s_sbn2num,        {Číslo za čiarkou akceptované} 
s_sbnvac,         {Pravá lomená zátvorka akceptovaná} 
s_sbnlpar,        {Ľavá zátvorka relativizácií akceptovaná} 
s_sbnlp1n,        {Číslo za ľavou zátvorkou relativizácií 
                  akceptované} 
s_sbnlpkm,        {Čiarka za číslom relativizácií akceptovaná} 
s_sbnrpar,        {Pravá zátvorka relativizácií akceptovaná} 
s_sbnlsqp,        {Ľavá hranatá definície synapsií akceptovaná} 
s_sbnrsqp,        {Pravá hranatá definície synapsií 
                  akceptovaná} 
s_sbnsemi,        {Bodkočiarka - koniec definície podsiete 
                  akceptovaná} 
s_sbnls1n,        {Číslo za ľavou hranatou synapsií 
                  akceptované} 
s_sbnls2n,        {Číslo za pomlčkou akceptované} 
s_sbnls1p,        {Pomlčka za prvým číslom akceptovaná} 
s_sbnls2p,        {Pomlčka zo šípky vpravo akceptovaná} 
s_sbnlsvc,        {Šípka vpravo akceptovaná} 
s_sbnls3n,        {Číslo za šípkou vpravo akceptované} 
s_sbnlskm,        {Čiarka za číslom akceptovaná} 
s_sbnls4n,        {Číslo za čiarkou akceptované} 
s_define,         {Atóm Define akceptovaný} 
s_newidn,         {Nový identifikátor akceptovaný} 
s_sn_inpdim,      {Atóm InputDim podsiete akceptovaný} 
s_sn_inpequ,      {Rovnítko za InputDim podsiete akceptované} 
s_sn_inp1num,     {Číslo za rovnítkom akceptované} 
s_sn_inpslas,     {Lomítko za číslom akceptované} 
s_sn_inp2num,     {Číslo za lomítkom akceptované} 
s_sn_inpsemi,     {Bodkočiarka za definíciou vstupu podsiete 
                  akceptovaná} 
s_sn_outdim,      {Atóm OutputDim podsiete akceptovaný} 
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s_sn_outequ,      {Rovnítko za OutputDim podsiete akceptované} 
s_sn_out1num,     {Číslo za rovnítkom akceptované} 
s_sn_outslas,     {Lomítko za číslom akceptované} 
s_sn_out2num,     {Číslo za lomítkom akceptované} 
s_sn_outsemi,     {Bodkočiarka za definíciou výstupu podsiete 
                  akceptovaná} 
s_sn_lay,         {Atóm Layer podsiete akceptovaný} 
s_sn_laylpar,     {Ľavá zátvorka za Layer podsiete akceptovaná} 
s_sn_lay1num,     {Číslo za ľavou zátvorkou akceptované} 
s_sn_laykoma,     {Čiarka za číslom akceptovaná} 
s_sn_lay2num,     {Číslo za čiarkou akceptované} 
s_sn_layrpar,     {Pravá zátvorka za číslom akceptovaná} 
s_sn_laysemi,     {Bodkočiarka za definíciou rozsahu vrstvy 
                  podsiete akceptovaná} 
s_sn_body,        {Začiatok tela podsiete akceptovaný} 
s_sn_bodyok,      {Začiatok tela s daným identifikátorom 
                  akceptovaný} 
s_sn_endbod,      {Koniec tela podsiete akceptovaný} 
s_sn_endbodok,    {Identifikátor na konci tela podsiete 
                  akceptovaný} 
s_sn_synop,       {Atóm Synopsis podsiete akceptovaný} 
s_sn_snplpar,     {Ľavá zátvorka za Synopsis podsiete 
                  akceptovaná} 
s_sn_snp1num,     {Číslo za ľavou zátvorkou akceptované} 
s_sn_snpkoma,     {Čiarka za číslom akceptovaná} 
s_sn_snp2num,     {Číslo za čiarkou akceptované} 
s_sn_snprpar,     {Pravá zátvorka akceptovaná} 
s_sn_snplsqp,     {Ľavá hranatá - začiatok tela Synopsis 
                  akceptovaný} 
s_sn_snprsqp,     {Pravá hranatá - koniec tela Synopsis 
                  akceptovaný} 
s_sn_snpsemi,     {Bodkočiarka - koniec definície Synopsis 
                  podsiete akceptovaný} 
s_sn_neuron,      {Atóm Perceptron alebo RBF podsiete 
                  akceptovaný} 
s_sn_neubdka,     {Bodka za Perceptron alebo RBF akceptovaná} 
s_sn_aktivacna,   {Atóm aktivačnej funkcie akceptovaný} 
s_sn_aktbodk,     {Bodka za atómom aktivačnej funkcie 
                  akceptovaná} 
s_sn_akt1num,     {Číslo za bodkou akceptované} 
s_sn_aktdbt,      {Dvojbodka za číslom akceptovaná} 
s_sn_aktpotp,     {Typ adaptácie prahu akceptovaný} 
s_sn_neumen,      {Ľavá lomená zátvorka akceptovaná} 
s_sn_neu1num,     {Číslo za ľavou lomenou akceptované} 
s_sn_neukoma,     {Čiarka za číslom akceptovaná} 
s_sn_neu2num,     {Číslo za čiarkou akceptované} 
s_sn_neuvac,      {Pravá lomená zátvorka akceptovaná} 
s_sn_neuddot,     {Dvojbodka za pravou lomenou akceptovaná} 
s_sn_neunoth,     {Výstup iného typu ako Neuron akceptovaný} 
s_sn_neulpar,     {Ľavá zátvorka relativizácií akceptovaná} 
s_sn_neulp1n,     {Číslo za ľavou zátvorkou relativizácií 
                  akceptované} 
s_sn_neulpkm,     {Čiarka za číslom relativizácií akceptovaná} 
s_sn_neurpar,     {Pravá zátvorka relativizácií akceptovaná} 
s_sn_neulsqp,     {Ľavá hranatá definície synapsií akceptovaná} 
s_sn_neursqp,     {Pravá hranatá definície synapsií 
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                  akceptovaná} 
s_sn_neusemi,     {Bodkočiarka - koniec definície neurónu 
                  podsiete akceptovaná} 
s_sn_neuls1n,     {Číslo za ľavou hranatou synapsií 
                  akceptované} 
s_sn_neuls2n,     {Číslo za pomlčkou akceptované} 
s_sn_neuls1p,     {Pomlčka za prvým číslom akceptovaná} 
s_sn_neulsdd,     {Dvojbodka za číslom akceptovaná} 
s_sn_neulsts,     {Typ vstupu akceptovaný} 
s_sn_neuls2p,     {Pomlčka zo šípky vpravo akceptovaná} 
s_sn_neulsvc,     {Šípka vpravo akceptovaná} 
s_sn_neuls3n,     {Číslo za šípkou vpravo akceptované} 
s_sn_neulskm,     {Čiarka za číslom akceptovaná} 
s_sn_neuls4n,     {Číslo za čiarkou akceptované} 
s_trainingset,    {Atóm TrainingSet akceptovaný} 
s_ts_directory,   {Atóm directory akceptovaný} 
s_ts_direqu,      {Atóm rovnítka za Directory načítaný} 
s_ts_dir1aps,     {Atóm apostrof pred reťazcom akceptovaný} 
s_ts_diraps,      {Atóm reťazec akceptovaný} 
s_ts_dir2aps,     {Atóm apostrof za reťazcom akceptovaný} 
s_ts_dirsemi,     {Atóm bodkočiarka za Directory akceptovaný} 
s_ts_entity,      {Atóm Entity akceptovaný} 
s_ts_entlsqp,     {Atóm ľavej hranatej zátvorky akceptovaný} 
s_ts_entrsqp,     {Atóm pravej hranatej zátvorky akceptovaný} 
s_ts_entnme,      {Atóm načítavania mena akceptovaný} 
s_ts_entsig,      {Atóm načítavania signatúry akceptovaný} 
s_ts_enttri,      {Atóm načítavania vstupu akceptovaný} 
s_ts_enttro,      {Atóm načítavania výstupu akceptovaný} 
s_ts_enttrif,     {Atóm súboru vstupu akceptovaný} 
s_ts_enttriv,     {Atóm vektoru vstupu akceptovaný} 
s_ts_enttrof,     {Atóm súboru výstupu akceptovaný} 
s_ts_enttrov,     {Atóm vektoru výstupu akceptovaný} 
s_ts_entnmeequ,   {Atóm rovnítka akceptovaný} 
s_ts_entnme1aps,  {Atóm apostrofu akceptovaný} 
s_ts_entnmeaps,   {Atóm reťazca akceptovaný} 
s_ts_entnme2aps,  {Atóm apostrofu akceptovaný} 
s_ts_entsigequ,   {Atóm rovnítka akceptovaný} 
s_ts_entsignum,   {Atóm čísla akceptovaný} 
s_ts_enttrifequ,  {Atóm rovnítka akceptovaný} 
s_ts_entif1aps,   {Atóm apostrofu akceptovaný} 
s_ts_entifaps,    {Atóm reťazca akceptovaný} 
s_ts_entif2aps,   {Atóm apostrofu akceptovaný} 
s_ts_enttrivequ,  {Atóm rovnítka akceptovaný} 
s_ts_entiv1num,   {Atóm čísla akceptovaný} 
s_ts_enttrofequ,  {Atóm rovnítka akceptovaný} 
s_ts_entof1aps,   {Atóm apostrofu akceptovaný} 
s_ts_entofaps,    {Atóm reťazca akceptovaný} 
s_ts_entof2aps,   {Atóm apostrofu akceptovaný} 
s_ts_enttrovequ,  {Atóm rovnítka akceptovaný} 
s_ts_entov1num,   {Atóm čísla akceptovaný} 
s_ts_entsemi,     {Atóm bodkočiarka za definíciou Entity 
                  načítaný} 
s_stop,           {Konečný stav} 
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11.4 Chybové hlásenia kompilátora jazyka NeuroGen64 

   - OK - 

  1: Súbor sa nedá otvoriť! 

  2: Chyba pri čítaní! 

  3: Súbor sa nedá zatvoriť! 

  4: Komentár nebol korektne uzavretý! 

  5: Komentár už bol uzatvorený! 

  6: Neboli načítané názvy identifikátorov! 

  7: Neznámy znak! 

  8: Neznámy identifikátor! 

  9: Očakávam definíciu vstupnej dimenzie! 

 10: V čísle sa nachádza nepovolený znak! 

 11: V čísle je príliš veľký počet znakov! 

 12: Nesprávne zapísané číslo! 

 13: Príliš veľká hodnota čísla! 

 14: Očakávam číslo! 

 15: Očakávam rovnítko! 

 16: Očakávam dvojbodku! 

 17: Očakávam definíciu typu hodnôt! 

 18: Receptory musia byť len na prvej vrstve! 

 19: Príliš veľké pole bajtov podsiete! 

 20: Príliš veľké pole slov podsiete! 

 21: Príliš veľké pole 16-bitových integerov podsiete! 

 22: Príliš veľké pole dvojslov podsiete! 

 23: Príliš veľké pole 32-bitových integerov podsiete! 

 24: Príliš veľké pole 8-bajtových reálnych premenných 

     podsiete! 

 25: Príliš veľké pole 10-bajtových reálnych premenných 

     podsiete! 

 26: Príliš veľké pole neurónov podsiete! 

 27: Príliš veľké pole synapsií podsiete! 

 28: Nulová vstupná dimenzia je nepovolená! 

 29: Očakávam lomítko! 

 30: Očakávam bodkočiarku! 

 31: Očakávam definíciu výstupnej dimenzie! 

 32: Nulová výstupná dimenzia je nepovolená! 

 33: Vrstva efektorov musí mať vyšší index ako vrstva 

     receptorov! 

 34: Očakávam definíciu veľkosti populácie! 

 35: Príliš malá populácia! 

 36: Príliš veľká populácia! 

 37: Očakávam definíciu tréningovej množiny! 

 38: Príliš malý priestor na tréningovú množinu! 

 39: Príliš veľký priestor na tréningovú množinu! 

 40: Chyba pri alokácii pamäte signatúr tréningových vzorov! 

129



 41: Chyba pri alokácii pamäte vstupov tréningových vzorov! 

 42: Chyba pri alokácii pamäte výstupov tréningových vzorov! 

 43: Definícia neurónovej siete nie je kompletná! 

 44: Očakávam definíciu rozsahu vrstiev! 

 45: Očakávam ľavú zátvorku! 

 46: Vrstvy siete sú číslované od indexu jedna! 

 47: Rozsah tejto vrstvy už bol definovaný! 

 48: Bola vynechaná definícia rozsahu predchádzajúcej vrstvy! 

 49: Nie je možné definovať vrstvu s vyšším indexom ako má 

     výstupná vrstva! 

 50: Očakávam čiarku! 

 51: Počet receptorov sa nerovná šírke vstupu siete! 

 52: Počet efektorov sa nerovná šírke výstupu siete! 

 53: Očakávam pravú zátvorku! 

 54: Očakávam definíciu vrstvy, modulu alebo siete! 

 55: Nebol definovaný implementačný kód! 

 56: Nebol definovaný kód interných modulov! 

 57: Očakávam relativizovanie pripojenia synapsií! 

 58: Vrstva s týmto indexom nebola definovaná! 

 59: Neurón s týmto indexom nebol na danej vrstve definovaný! 

 60: Očakávam ľavú hranatú zátvorku! 

 61: Očakávam SYNOPSIS, TRAININGSET alebo END! 

 62: Telo relativizácie je prázdne! 

 63: Očakávam definíciu neurónu! 

 64: Očakávam bodku! 

 65: Očakávam definíciu aktivačnej funkcie! 

 66: Očakávam znak "<"! 

 67: Očakávam znak ">"! 

 68: Daný neurón nemôže byť receptorom! 

 69: Počet neurónov presahuje šírku danej vrstvy! 

 70: Relatívne posunutie presahuje počet vrstiev! 

 71: Relatívne posunutie presahuje šírku vrstvy! 

 72: Neurón má nulovú dimenziu! 

 73: Príliš veľká dimenzia neurónu! 

 74: Očakávam definíciu neurónu alebo ukončenie tela 

     relativizácie! 

 75: Očakávam pomlčku! 

 76: Očakávam zadanie typu adaptácie synaptického prepojenia! 

 77: Neurón neobsahuje vstup s takýmto vysokým indexom! 

 78: Vstup neurónu s indexom nula nie je definovaný! 

 79: Očakávam index neurónového vstupu alebo pravú hranatú 

     zátvorku! 

 80: V tejto definícii ostali nepripojené neurónové vstupy! 

 81: Prvá hranica intervalu musí byť menšia ako druhá! 

 82: Interval presahuje na danej vrstve maximálny index 

     neurónu! 
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 83: Tento vstup už bol zapojený! 

 84: Jeden z týchto vstupov už bol zapojený! 

 85: Kompilátor nevytvoril pole neurónov! 

 86: Kompilátor nevytvoril pole synapsií! 

 87: Kompilátor nevytvoril zoznam vrstiev! 

 88: Kompilátor nevložil do zoznamu vrstiev nadefinovaný 

     neurón! 

 89: Na tejto vrstve sa nachádza nedefinovaný neurón! 

 90: Kompilátor nevyprázdnil zásobník čísel! 

 91: Kompilátor nezapojil všetky spätné väzby! 

 92: Kompilátor nevyprázdnil zásobník relatívnych adries! 

 93: Kompilátor nezapojil všetky synapsie! 

 94: Kompilátor nevyprázdnil zásobník spracúvaných neurónov! 

 95: Kompilátor vytvoril malé pole neurónov! 

 96: Kompilátor prepísal v poli už existujúci neurón! 

 97: Príliš veľké pole bajtov! 

 98: Príliš veľké pole slov! 

 99: Príliš veľké pole 16-bitových integerov! 

100: Príliš veľké pole dvojslov! 

101: Príliš veľké pole 32-bitových integerov! 

102: Príliš veľké pole 8-bajtových reálnych premenných! 

103: Príliš veľké pole 10-bajtových reálnych premenných! 

104: Príliš veľké pole neurónov! 

105: Príliš veľké pole synapsií! 

106: Očakávam zadanie typu adaptácie prahu! 

107: Typ adaptácie prahu nemôže byť genetický! 

108: Očakávam pomlčku alebo dvojbodku! 

109: Adaptácia synaptického prepojenia nemôže byť riadená 

     neurónom! 

110: Typ výstupného neurónu a výstup siete nie sú kompatibilné! 

111: Viacnásobná definícia s výstupom typu neurón nie je 

     povolená! 

112: Na tejto vrstve ostal neurón s nepripojeným výstupom! 

113: Na tejto vrstve ostal neurón, ktorého prah je riadený ale 

     nepripojený! 

114: Očakávam čiarku alebo pomlčku! 

115: Neurón s takýmto indexom na uvedených vrstvách neexistuje! 

116: Očakávam číslo, pomlčku alebo pravú zátvorku! 

117: Očakávam číslo alebo pravú zátvorku! 

118: Kompilátor adresoval pole bajtov mimo jeho rozsah! 

119: Kompilátor adresoval pole slov mimo jeho rozsah! 

120: Kompilátor adresoval pole 16-bitových integerov mimo jeho 

     rozsah! 

121: Kompilátor adresoval pole dvojslov mimo jeho rozsah! 

122: Kompilátor adresoval pole 32-bitových integerov mimo jeho 

     rozsah! 
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123: Kompilátor adresoval pole 8-bajtových realov mimo jeho 

     rozsah! 

124: Kompilátor adresoval pole 10-bajtových realov mimo jeho 

     rozsah! 

125: Kompilátor adresoval pole neurónov mimo jeho rozsah! 

126: Kompilátor adresoval pole synapsií mimo jeho rozsah! 

127: Adaptácia riadeného prahu musí byť typu neuron! 

128: Riadená adaptácia prahu iným neurónom už bola definovaná! 

129: Očakávam definíciu podsiete! 

130: Kľúčové slovo jazyka nemôže byť identifikátorom podsiete! 

131: Riadiaci znak jazyka nemôže byť identifikátorom podsiete! 

132: Číslo nemôže byť identifikátorom podsiete! 

133: Tento identifikátor už bol definovaný! 

134: Očakávam definíciu dimenzie vstupu podsiete! 

135: Virtuálne receptory podsiete musia byť na jej prvej 

     vrstve! 

136: Očakávam nový identifikátor podsiete! 

137: Očakávam definíciu dimenzie výstupu podsiete! 

138: Výstupná vrstva podsiete musí mať vyšší index ako vstupná! 

139: Podsieť nemôže mať viac vrstiev ako celá neurónová sieť! 

140: Táto definícia podsiete nebola použitá! 

141: Príliš vysoký index vrstvy v podsieti! 

142: Vrstvy podsiete sú číslované od indexu jedna! 

143: Počet virtuálnych receptorov sa nerovná šírke vstupu 

     podsiete! 

144: Počet efektorov sa nerovná šírke výstupu podsiete! 

145: Očakávam definíciu tela podsiete! 

146: Očakávam identifikátor danej podsiete! 

147: Identifikátor je nekorektný! 

148: Tabuľka identifikátorov podsietí je prázdna! 

149: Nebol definovaný kód tela podsiete! 

150: Vrstva podsiete s týmto indexom nebola definovaná! 

151: Neurón s týmto indexom nebol na danej vrstve podsiete 

     definovaný! 

152: Očakávam relativizáciu synapsií alebo ukončenie tela 

     podsiete! 

153: Očakávam definíciu podsiete alebo implementačnú časť! 

154: V podsieti neuróny nemôžu mať prahy riadené iným neurónom! 

155: Výstup neurónu v podsieti nemôže byť typu neuron! 

156: Relatívne posunutie presahuje počet vrstiev podsiete! 

157: Interval presahuje na danej vrstve podsiete maximálny index 

     neurónu! 

158: Kompilátor vytvoril pre podsieť zásobník väzieb riadených 

     prahov! 

159: Kompilátor nevytvoril pre danú podsieť pole neurónov! 

160: Kompilátor nevytvoril pre danú podsieť zoznam vrstiev! 
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161: Kompilátor nevložil do zoznamu vrstiev podsiete 

     nadefinovaný neurón! 

162: Na tejto vrstve podsiete sa nachádza nedefinovaný neurón! 

163: Kompilátor nevytvoril pre danú podsieť pole synapsií! 

164: Kompilátor za definíciou podsiete nevyprázdnil zásobník 

     čísel! 

165: Kompilátor nezapojil v danej podsieti všetky spätné väzby! 

166: Kompilátor za podsieťou nevyprázdnil zásobník relatívnych 

     adries! 

167: Kompilátor v danej podsieti nezapojil všetky synapsie! 

168: Kompilátor pre danú podsieť nevyprázdnil zásobník 

     spracúvaných neurónov! 

169: Na tejto vrstve podsiete ostal neurón s nepripojeným 

     výstupom! 

170: Kompilátor v podsieti ponechal neurón s riadeným a 

     nepripojeným prahom! 

171: Kompilátor nenašiel v tabuľke špecifikovanú podsieť! 

172: Relatívne posunutie podsiete presahuje šírku vrstvy! 

173: Očakávam číslo alebo pomlčku! 

174: Vstup podsiete s indexom nula nie je definovaný! 

175: Podsieť neobsahuje vstup s takýmto vysokým indexom! 

176: Očakávam index vstupu podsiete alebo pravú hranatú 

     zátvorku! 

177: Očakávam definíciu neurónu, podsiete alebo ukončenie tela 

     relativizácie! 

178: V tejto definícii podsiete ostali nepripojené vstupy! 

179: Volanie podsiete presiahlo šírku tejto vrstvy! 

180: Kompilátor zaradil do štruktúry nedefinovaný neurón! 

181: Kompilátor zaradil neurón podsiete do nesprávnej vrstvy 

     siete! 

182: Kompilátor pripojil podsieť na neexistujúci receptor! 

183: Kompilátor nemohol pripojiť jeden vstup tejto podsiete! 

184: Kompilátor nemohol preindexovať synapsie podsiete! 

185: Kompilátor nevykonal korektne záverečné preusporiadanie 

     pamäte! 

186: Nedostatok pamäte pri alokácii poľa bajtov! 

187: Nedostatok pamäte pri alokácii poľa slov! 

188: Nedostatok pamäte pri alokácii poľa 16-bitových integerov! 

189: Nedostatok pamäte pri alokácii poľa dvojslov! 

190: Nedostatok pamäte pri alokácii poľa 32-bitových integerov! 

191: Nedostatok pamäte pri alokácii poľa 8-bajtových reálnych 

     premenných! 

192: Nedostatok pamäte pri alokácii poľa 10-bajtových reálnych 

     premenných! 

193: Nedostatok pamäte pri alokácii poľa neurónov! 

194: Nedostatok pamäte pri alokácii poľa synapsií! 
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195: Nedostatok pamäte pri alokácii poľa bajtov podsiete! 

196: Nedostatok pamäte pri alokácii poľa slov podsiete! 

197: Nedostatok pamäte pri alokácii poľa 16-bitových integerov 

     podsiete! 

198: Nedostatok pamäte pri alokácii poľa dvojslov podsiete! 

199: Nedostatok pamäte pri alokácii poľa 32-bitových integerov 

     podsiete! 

200: Nedostatok pamäte pri alokácii poľa reálnych/8 premenných 

     podsiete! 

201: Nedostatok pamäte pri alokácii poľa reálnych/10 premenných 

     podsiete! 

202: Nedostatok pamäte pri alokácii poľa neurónov podsiete! 

203: Nedostatok pamäte pri alokácii poľa synapsií podsiete! 

204: Chyba pri alokácii poľa bajtov! 

205: Chyba pri alokácii poľa slov! 

206: Chyba pri alokácii poľa 16-bitových integerov! 

207: Chyba pri alokácii poľa dvojslov! 

208: Chyba pri alokácii poľa 32-bitových integerov! 

209: Chyba pri alokácii poľa 8-bajtových reálnych premenných! 

210: Chyba pri alokácii poľa 10-bajtových reálnych premenných! 

211: Chyba pri alokácii poľa synapsií! 

212: Chyba pri alokácii poľa neurónov! 

213: Chyba pri alokácii poľa bajtov podsiete! 

214: Chyba pri alokácii poľa slov podsiete! 

215: Chyba pri alokácii poľa 16-bitových integerov podsiete! 

216: Chyba pri alokácii poľa dvojslov podsiete! 

217: Chyba pri alokácii poľa 32-bitových integerov podsiete! 

218: Chyba pri alokácii poľa reálnych/8 premenných podsiete! 

219: Chyba pri alokácii poľa reálnych/10 premenných podsiete! 

220: Chyba pri alokácii poľa synapsií podsiete! 

221: Chyba pri alokácii poľa neurónov podsiete! 

222: Na prvej vrstve ostali nepripojené receptory! 

223: Toto volanie podsiete presahuje šírku globálnej vrstvy! 

224: Neexistujúci index neurónovej siete! 

225: Číslo chyby presahuje počet chybových hlásení! 

226: Databáza tréningových vzorov je prázdna! 

227: Takýto tréningový vzor sa v databáze nenachádza! 

228: Signatúra tréningového vzoru s nulovou hodnotou nie je 

     definovaná! 

229: Tréningový vzor s nulovou dĺžkou nie je definovaný! 

230: Ukazovateľ na tréningový vzor nie je definovaný! 

231: Dĺžka vyhľadávaného vzoru je nekompatibilná s databázou! 

232: Databáza tréningových vzorov je plná! 

233: Kompilátor nenadefinoval typ neurónu! 

234: Kompilátor v perceptróne nadefinoval nulovú dimenziu! 

235: Kompilátor v jednotke RBF nadefinoval nulovú dimenziu! 
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236: Kompilátor nadefinoval v perceptróne nekorektne typ 

     synapsie! 

237: Kompilátor nadefinoval v jednotke RBF nekorektne typ 

     synapsie! 

238: Kompilátor nadefinoval v perceptróne nekorektne typ váh! 

239: Kompilátor nadefinoval v jednotke RBF nekorektne typ váh! 

240: Kompilátor nadefinoval v perceptróne nekorektne typ 

     aktivačnej funkcie! 

241: Kompilátor nadefinoval v jednotke RBF nekorektne typ 

     aktivačnej funkcie! 

242: Pri vyčísľovaní SLS fn. došlo k pretečeniu reálnej 

     hodnoty! 

243: Pri vyčísľovaní EXP fn. došlo k pretečeniu reálnej 

     hodnoty! 

244: Pri vyčísľovaní QDR fn. došlo k pretečeniu reálnej 

     hodnoty! 

245: Pri vyčísľovaní CUB fn. došlo k pretečeniu reálnej 

     hodnoty! 

246: Pri vyčísľovaní GAS fn. došlo k pretečeniu reálnej 

     hodnoty! 

247: Kompilátor nadefinoval v neuróne nekorektne typ výstupu! 

248: Pretiekol výstup neurónu typu BYTE! 

249: Pretiekol výstup neurónu typu WORD! 

250: Pretiekol výstup neurónu typu INTEGER! 

251: Pretiekol výstup neurónu typu DWORD! 

252: Pretiekol výstup neurónu typu LONGINT! 

253: Pretiekol výstup neurónu typu REAL! 

254: Kompilátor pripojil riadiaci neurón na neriadený prah! 

255: Nedošlo k načítaniu výstupnej hodnoty kvôli kolízii typov! 

256: Nedošlo ku vloženiu vstupnej hodnoty kvôli kolízii typov! 

257: Kompilátor nenadefinoval korektne typ populácie! 

258: Kompilátor nenadefinoval korektne typ adaptácie synapsií! 

259: Kompilátor nenadefinoval korektne typ výstupu neurónovej 

     siete! 

260: Časť definícií tréningových vzorov je prázdna! 

261: Očakávam DIRECTORY alebo ENTITY! 

262: Očakávam rovnítko alebo bodkočiarku! 

263: Očakávam apostrof! 

264: Kompilátor nevyhodnotil správne reťazec! 

265: Adresár s tréningovými vzormi nebol nájdený! 

266: Očakávam definíciu položky v danej entite tréningového 

     vzoru! 

267: Meno už bolo definované! 

268: Signatúra už bola definovaná! 

269: Vstup už bol definovaný! 

270: Výstup už bol definovaný! 
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271: Očakávam FILE alebo VECTOR! 

272: V tejto entite nebolo definované meno vzoru! 

273: Prázdna tréningová entita! 

274: Takáto signatúra už bola použitá! 

275: Tréningová databáza je už plná! 

276: Chyba pri alokácii pamäte názvov tréningových vzorov! 

277: Meno súboru s nulovou dĺžkou nie je definované! 

278: Súbor s tréningovým vzorom vstupu nebol nájdený! 

279: Dimenzia vstupu nie je kompatibilná s dátami v súbore! 

280: Dimenzia výstupu nie je kompatibilná s dátami v súbore! 

281: Súbor s tréningovým vzorom výstupu nebol nájdený! 

282: Chyba pri čítaní zo súboru vstupu tréningového vzoru! 

283: Chyba pri čítaní zo súboru výstupu tréningového vzoru! 

284: Kompilátor nenačítal korektne zložku vektora! 

285: Dimenzia vektora nie je kompatibilná s dimenziou vstupu 

     siete! 

286: Dimenzia vektora nie je kompatibilná s dimenziou výstupu 

     siete! 

287: Nekorektný zápis čísla! 

288: Typ vstupných premenných nepovoľuje záporné hodnoty! 

289: Typ výstupných premenných nepovoľuje záporné hodnoty! 

290: Typ vstupných premenných je celočíselný! 

291: Typ výstupných premenných je celočíselný! 

292: Pretiekla vstupná premenná! 

293: Pretiekla výstupná premenná! 

294: Očakávam čiarku alebo bodkočiarku! 

295: V tejto entite nebola definovaná signatúra vzoru! 

296: V tejto entite nebol definovaný vstup vzoru! 

297: V tejto entite nebol definovaný výstup vzoru! 
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