
Algoritmy a struktury neuropočítačů 

                        ASN – P8 

Klasifikace  a predikce 

Classification, prediction 

Klasifikace -  sdružování dat do tříd             počet tříd známe 

    -  parametry vyjadřují podobné vlastnosti objektu 

    -  třídy = shluky (clusters)            shluková analýza 

    -  typ klasifikace:    a) s učitelem        (supervised) 

                                     b) bez učitele       (unsupervised) 

 

Klasifikátory založené  na umělých neuronových sítích 



Klasifikace s učitelem   -   porovnání neznámých vzorů se všemi známými   

                                             vzory 

Kritérium:  stupeň podobnosti  nebo vzdálenosti v nějaké metrice 

Klasifikace do 2 tříd 

pomocí MLNN se sigmoidální aktivační funkcí                  pomocí RBFN 

 

                                                                                                 Radial basic function 



Vybrané metody:   

            -   metoda K-nejbližších sousedů     (hranice nejsou jednoznačné) 

                    K-Nearest-Neighbor Method, KNN 

 

            -   klasifikace vzorků podle úhlu 

                 podobnost určuje „směr“ vektorů 
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apriorní informace -  porovnání jednotlivých  vzorků  se všemi  

referenčními daty a určení nejlepšího  z nich z hlediska podobnosti 

resp. vzdálenosti              vítěz  v soutěži               (winner) 



rozhodovací funkce               (discriminant  function) 
způsob  přiřazení  jednotlivých vzorů  do tříd 
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hranice třídy,  hranice  rozdělovacího  prostoru mezi třídami: 
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Klasifikace bez  učitele  -  vzájemné vztahy mezi vzory  se  určují   

                                            shlukováním 

                                         -  neznáme počet tříd  

jednoduché metody shlukování  - podle vzdálenosti  

 

hierarchické metody shlukování       (hierarchical  methods) 



menší výpočetní náročnost 

metody:    aglomerativní  -  slučování podtříd (merging methods) 

 

                  štěpící (rozdělující)   -  jednu velkou třídu dělí na menší      

                                                         podtřídy    (splitting methods) 

Příklady  

klasifikace 
 Umělé neuronové sítě  -  Kohonenovy samoorganizující se mapy 



Max.úhel Min.úhel 
Perioda 

opakování 
Frekvence 

Flexe a extenze v lokti 

Flexe a extenze v zápěstí 

Flexe a extenze v zápěstí 

         s oporou 

Aplikace KSOM 

Žlutá = pacient s CMP 



těžce  

poškozená 

hybnost  ruky 

Klasifikace pohybu ruky 



Klasifikace emocí – Radost, Hněv, Smutek, Nuda 



Predikce  -  předpověď, prognóza  toho, co se stane nebo nestane  

                        v budoucnosti 

                     -  odhady opřené o vědeckou hypotézu nebo teorii 

 

Predikce časových řad  -  predikujeme jednu  nebo  více hodnot  

                                        -  predikujeme trend nějaké veličiny                

                                           klasifikace do 2 tříd              veličina roste nebo klesá 

Postup 

 

1) Analyzujeme fyzikální a matematickou povahu predikovaných veličin. 

2) Provedeme výběr vstupních dat. Určíme požadovanou kvalitu 

prediktoru. 

3) Specifikujeme požadavky na přesnost predikce. 

4)    Vybereme vhodný model neuronové sítě . 

5)    Určíme trénovací a testovací data . 

6)    Optimalizujeme navrženou architekturu. 

7) Otestujeme. 

 



Aplikace UNS:        průběh základního kmitočtu  F0 ve větě 
 



Přístup:  algoritmický, heuristický, aplikace UNS 

 

          schopnost adaptace na základě známých vzorů 

          možnost využití nelinearit 

 

 

Aplikace:   předpokládaný vývoj zdravotního stavu pacienta 

(příklady)  pohyb kursů měn v příštím časovém období 

                    spotřeba el. energie v následujících hodinách 

                    predikce hustoty provozu v dané dopravní lokalitě 

 

Otázky:  na jakou dobu budeme predikovat 

                jakým způsobem budou data předzpracována 

 

Specifikace požadavků na přesnost: a)  střední kvadratická chyba MSE 

                                                                    (mean squared error)  

MSE = 1/N ∑ (predikce – skutečnost) 
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                                                    b) střední absolutní chyba MAE 

                                                        (mean absolute error) 

 

                         MAE = 1/N Σ | (predikce – skutečnost) | 

 

 

                                                    c)  střední relativní chyba MAPE 

                                                        (mean absolute percentage error) 

            

 

       MAPE = 100/N Σ | (predikce – skutečnost) / skutečnost |    % 

 

 

Typy používaných UNS:  MLNN s 1 skrytou vrstvou (alespoň) 

                                            RBF sítě (radiální přenosová funkce) 

                                            KSOM  

 

 

 



Nutnost  užití reprezentativní trénovací a validační množiny 

 

                                                                                          10% - 50% 

 

problém „stárnutí“ dat 

složitý průběh, zašuměná data               větší datový soubor 

 

Počet dat  >  10 krát počet parametrů   (doporučené heuristické pravidlo) 

Optimalizace architektury 

 

• Klestění  (prunning) velké sítě 

• Přidávání neuronů k malé síti 

• Citlivostní a toleranční analýza 

• Test nečekaných událostí v reálném provozu 

• Kdy je nutné síť přetrénovat ? 

 


