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Co jsou 
neuronové sítě?



Umělá neuronová síť
● Výpočetní model
● Využití v “umělé inteligenci”
● Některé modely jsou velmi jednoduché, jiné složitější
● Deep learning?



Takže co je deep learning?



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/t
humb/4/46/Colored_neural_network.svg/300px-C
olored_neural_network.svg.png 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/Colored_neural_network.svg/300px-Colored_neural_network.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/Colored_neural_network.svg/300px-Colored_neural_network.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/Colored_neural_network.svg/300px-Colored_neural_network.svg.png


Trocha historie
● Není to žádná novinka
● 1943 McCulloch a Pitts
● 1957 Frank Rosenblatt - Perceptron
● Ze začátku se používala skoková přenosová funkce

○ Po nějaké době se ukázalo, že s ní lze řešit pouze lineární problémy



Skoková přenosová funkce Sigmoida
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McCulloch-Pitts 
model

1.  … vektor vstupů (input vector)
2.  … vektor vah (weight vector)
3.  … aktivační funkce
4.  … práh (bias, threshold)
5.  … výstup neuronu



Backpropagation
● Na počátku se neuronová síť sestaví s náhodnými vahami
● Backpropagace (nevím jak je to česky) je algoritmus na úpravu vah v 

neuronové síťi
● Nejprve vyhodnotíme model na vstupu, ke kterému máme spravný výsledek
● Pak spočítáme odchylku od správného výsledku
● U lineárního modelu:

○ Postupujeme po patrech neuronové sítě od zadu a podle vah spojení rozdělujeme odchylku a 
upravujeme váhy jednotlivých spojení

● Jenže neuronové sítě nejsou jednoduché a lineární, takže musíme použít 
složitější algoritmus



https://github.com/pvigier/gradient-descent
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Jak závisí chyba na váze synapse

Tohle je ta “lucerna” ke SGD. 
Určuje směr svahu.



Další typy neuronových sítí
● Konvoluční neuronové sítě (CNN)

○ Aplikují konvoluční filtry na obrázek a tím dokáží efektivně analyzovat obrázky
● Rekurentní neuronové sítě (RNN)

○ Obsahují cyklické synapse, které jim propůjčují schopnost krátkodobé paměti (LSTM, GRU), 
dokáží efektivně analyzovat a generovat sekvence

● Autoenkódéry
○ Skládají se z encoderu a decoderu, lze s nimi vyvíjet lepší metody komprese



Můj projekt



Rekurentní neuronové sítě

http://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/ 
Rekurentní neuronové sítě si pamatují svoje předchozí stavy a ovlivňují podle nich 
své rozhodnutí.

http://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/


Generování textů
● Používá rekurentní neuronové sítě ke generování textu (což je sekvence)
● Neuronová síť dostává jako vstup deset písmen a předpovídá příští písmeno
● Používá knihovnu keras
● Algoritmus generování:

○ Vezmeme 10 počátečních písmen
○ Opakujeme, dokud nemáme dost textu:

■ Vygenerujeme příští písmenko
■ Poslední písmeno z deseti umístíme na konec textu
■ Nové písmenko vložíme na začátek těch 10 písmen



LSTM
● Gradient Vanishing Problem
● 1997 - Sepp Hochreiter a Jürgen Schmidhuber (2000 vylepšeno týmem Felixe 

Gerse)
● Tři brány (gates) na kontrolu vstupů ze svých předchozích stavů a z nového 

vstupu (cell, input gate, output gate, forget gate)

http://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/ 
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