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Abstrakt 

The objective of this work is describe SOMPak (Self-Organizing Map program Package). In 
the next few chapters you’ll find a description of all programs in this package, operating 
instructions and the reasons for insertion to the package. Furthermore you can learn more 
about the operation principle of SOMPak, which uses Kohonen’s algorithm and mostly 
Sammon’s mapping for visualization. 
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1   Úvod 
 
Obsahem a cílem této práce je seznámit čtenáře s programovým balíkem SOMPak 
(samoučící se neuronová síť) jako celkem, jednotlivými jeho částmi a jejich užitím, 
principům na jakých jsou programy založeny, teoretickými základy jak samotného 
algoritmu tak i algoritmů podpurných jako je zobrazování výsledků apod. 
 

2   Kohonenovy mapy 
 
Kohonenovy mapy jsou jedním z typů neuronových sítí, které využívají jednovrstvou 
topologii (tedy vlastně dvourozměrnou), ve které je vždy aktivní pouze jeden neuron, 
sama se upravuje (typ neuronové sítě bez učitele) a výpočet probíhá pomocí tzv. 
kompetice (výběr aktivního neuronu). 
Je jasné, že problémová doména, která tuto myšlenku vyžívá může mít obecně n různých 
neznámých, které je potřeba porovnávat, proto se pro zobrazení podobnosti do 
dvourozměrné mapy používá projekce z n-rozměrného prostoru právě do dvourozměrné 
mřížky (ve většině případů), kde každý neuron má svůj obraz v n-rozměrném prostoru. 
Důležité při této projekci je zachovat přibližně stejnou topologii (rozložení) daných bodů 
a jejich vzdáleností od sebe, aby bylo možné porovnávat tyto vzdálenosti také v této 
mřížce. 
Uspořádání ve dvourozměrné mřížce bývá většinou hexagonální nebo čtvercové. 
Každý neuron si určuje vzdálenost mezi svým váhovým (vektor v n-rozměrném prosturu) 
a vstupním vektorem podle specifické metriky. Touto metrikou rozumíme určení 
vzdálenosti dvou bodů v prostoru. Nejčastěji se užívá Euklidovská metrika (zvyšuje velké 
rozdíly a snižuje malé rozdíly) nebo Manhattanská metrika (ponechává vztahy na stejné 
úrovni). 
Základním pravidlem sítě je, že „vyhrává vždy jen jeden“, tj. výstupem sítě je matice, kde 
každému neuronu je přiřazen jeden prvek této matice a to buď 1 (pro vítězný neuron) nebo 
0 (pro ostatní neurony). 
Vstupní vektor x ∈ Rn je porovnáván pomocí dané metriky (obvykle je vybrán takový 
neuron s nejmenší euklidovskou metrikou ||x - mc|| = mini{||x - mi||})s mi (všemi neurony v 
mřížce) a „nejlépe pasující“ neuron je vrácen na výstup jako výsledek. 
Během učícího se procesu jsou neurony, ležící blízko aktivního neuronu (blízkost určuje 
zvolené okolí) aktivovány a pomocí učící se funkce jsou jejich pozice upraveny. Učící se 
funkce může být mi(t+1) = mj(t) + α(t)[x(t) – mi(t)], kde t je čas, α(t) se nazývá parametr 
učení neboli okolí neuronu.Často platí α(t)= h(||rc - ri||,t), kde rc,ri ∈ R2. S rostoucím ||rc - 
ri|| se hci → 0. 

Počáteční okolí je dobré zvolit co největší, tj. takové, aby pokrývalo všechny neurony. 
Jistá anomálie nastane pro neurony, které jsou blízko hranice a pro rohové neurony. Pro ty 
samozřejmě nebudeme uvažovat celé okolí, ale pouze příslušný výřez. Konečné 
minimální okolí, na kterém se naše okolí při své redukci zastaví, by mělo být malé. 
Většinou obsahuje pouze středový neuron. Existuje samozřejmě mnoho metod, jakým 
způsobem zmenšovat okolí. Podle Kohonena stačí toto okolí redukovat lineárně s délkou 
strany, tj. s kvadrátem plochy. Také tvar okolí si můžeme libovolně zvolit. Nejlepší by 
samozřejmě bylo kruhové, ale to je zase velmi obtížné realizovat. V praxi nejčastěji 
volíme čtvercové okolí, které lze snadno naprogramovat a také doba výpočtu bude kratší. 
U neuronových sítí potřebuje být algoritmus co nejrychlejší, protože se často jedná o 
iterační procesy a potřebujeme probíhat daný algoritmus mnohokrát. To z důvodu učení 
může trvat i několik hodin nebo dnů. Rychlost snižování okolí závisí přímo na době 



trénování, tj. při každém předložení vzoru snížíme toto okolí, a to tak abychom při 
předložení posledního trénovacího vzoru snížili okolí na minimální velikost. 
 
Autorem této myšlenky je profesor Teuvo Kohonen z Helsinské technické univerzity ve 
Finsku. 
 
K základním principům Kohonenových map (nebo také sítí) tedy patří : 

• Síť je samoučící se, tj. výsledky změny polohy jednotlivých neuronů po zadání 
vstupů nejsou srovnávány se správnými výsledky.  

• Vstupy jsou převedeny na vektory (obecně n-rozměrné), jejichž počet také 
odpovídá velikosti počtu vstupních neuronů. 

• Výstupem je pak vždy dvourozměrná mapa, která zobrazuje jednotlivé rozložení 
neuronů a jejich vzdáleností. 

• Všechny vstupní neurony jsou spojeny se všemi neurony na výstupu. 
• Síť se po každém kroku modifikuje a to podle aktuální velikosti okolí neuronu 

 
2.1.  Počáteční nastavení  
 
Na začátku se váhy spojů mezi vstupními a výstupními neurony nastaví náhodně a určí se 
okolí neuronů na výstupu. Velikost tohoto okolí určí jak velké okolí neuronu bude 
ovlivněno jeho změnou. 
 
 
2.2.  Průběh učení 
 
Na vstup je vložen vektor x = <x1,x2,x3,…xn> 
Vstupní vrstvu tvoří n neuronů, které slouží k distribuci vstupních hodnot x ∈ Rn 

Výše popsanou metodou nalezneme aktivní (nejblíže ležící neuron), předáme ho na výstup 
a přizpůsobíme váhy jeho a jeho okolí pomocí učící funkce. 
Tuto část opakujeme tak dlouho jak je to jen možné (čím déle tím lépe), nebo dokud 
existují trénovací data. 
 
2.3.  Výsledek 
 
Ve chvíli, kdy je učící proces dokončen je okolí neuronu tvořeno pouze daným neuronem, 
nebo se učící proces zcela vynechává.  
Po dostatečném opakování učícího procesu máme k dispozici síť, která by měla pro daný 
vstup velice přesně nalézt odpovídající neuron v mapě.  
Ve chvíli kdy je síť vytvarována se stejně jako v procesu učení vkládají data na vstup a 
získávají data z výstupu, s tím rozdílem, že se síť již netvaruje. 
 
2.4.  Příklad 
 
Pro lepší ilustraci předkládám příklad učení Kohonenovy sítě vytvořené programem 
„Simulátor SOM neuronové sítě“ Josefa Julínka z ČVUT. Program předkládá náhodné 
vektory na vstup a postupně modifikuje vzhled sítě. Během učení je také postupně 
zmenšováno okolí neuronu. 
Pro jednodušší pochopení byla zvolena čtvercová mřížka se čtvercovým jádrem neuronů. 



 
Počáteční rozložení sítě 

 
 

 
Síť po 10 iteracích učení – velikost okolí 9 

 

 
Síť po 20 iteracích – velikost okolí 9 

 



 
Síť po 100 iteracích – velikost okolí 9 

 

 
Síť po 300 iteracích – velikost okolí 8 

 

 
Síť po 1000 iteracích – velikost okolí 5 

 



 
Síť po 30000 iteracích – velikost okolí 0 

 
Z příkladu je jasně vidět, že se zvětšujícím se počtem iterací se mřížka narovnává a 
zpravidelňuje. Postupně klesá parametr učení (okolí) až k 0, kde již změna ovlivní pouze 
daný aktivní neuron. 

 
3   Sammonovo mapování 
 
Sammovo mapování je obvyklým způsobem zobrazování Kohonenovy mapy. Bylo ho použito 
i v minulém příkladu. 
Přesná definice projekce Sammona zní :“Mějme N vektorů v L-dimenzionálním prostoru, 
které označme xi, i = 1,..,N. K nim patří n dvoudimenzionálních vektorů označených yi, i = 
1,..,N. Označme dále vzdálenost mezi vektory xi a xj v L-dimenzionálním prostoru Dij a 
vzdálenost odpovídajících si vektorů yi a yj symbolem dij. Potom Sammonova projekce 
mapuje vstupní prostor na výstupní na základě minimalizace této chybové funkce“.  

 
 

Sammonova projekce z N-dimenzionálního do 2-dimenzionálního prostoru zachovává 
Euklidovu vzdálenost vektorů, čili čím vzdálenější jsou dvě tečky na obrázku, tím rozdílnější 
jsou jejich váhové vektory. Učení SOM sítě si lze představit "jako rozprostírání původně 
zmačkaného papíru do roviny tak, aby pokryl celý vstupní prostor". Obecně je tedy žádoucí, 
aby zobrazení Sammonovy projekce bylo co nejméně "pokrčené" a co nejvíce odpovídalo 
tvaru vstupního prostoru, který ovšem zpravidla neznáme.  
 
 
4   Použití 
 
Kohenovy sítě se používají ke hledaní shluků v datech (není třeba učitel – shluky neznáme 
dopředu), rozpoznání textu, problém obchodního cestujícího, atd… 
Na druhou stranu, pokud výsledkovou množinu známe, nebo víme které jednotlivé výsledky 
pro určitá data jsou známy, je lepší použít jiné metody využívající učitele k nalezení 
optimálního rozložení. 
 
 



5   SOM balíček 

SOMPak (Self-Organizing Map Packed) je softwarový simulátor Kohonenovy 
samoorganizující neuronové sítě. Program pracuje pod operačním systémem DOS, ale běžně 
se dá zprovoznit i pod Win 2000/XP. Ovládání tohoto programu je realizováno 
prostřednictvím dávkového souboru, kde si uživatel může nastavit typ sítě, počet učících 
kroků a jiné. Program nepodléhá licenčním podmínkám a pro vědecké účely jej lze používat 
zcela zdarma. Program je kompilovatelný v mnoha dialektech C++ (je psaný v ANSI C) a 
nemá platformě závislé rozhranní, což je na jednu stranu výhoda, protože je možné ho využít 
na více platformách, na druhou stranu ale trošku ubírá uživateli na zajímavosti, protože jeho 
ovládání není interaktivní a intuitivní. 

Balíček by se dal rozdělit do několika skupin a to podle účelu jednotlivých programů. 

5.1.  Příprava sítě  

• randinit – Náhodná inicializace sítě (lze zvolit rozměry sítě, topologii – hexagon nebo 
pravoúhlá mřížka, tvar okolí) 

• lininit –  Lineární inicializace sítě (stejně jako v předchozím případě lze zvolit 
rozměry sítě, topologii – hexagon nebo pravoúhlá mřížka, tvar okolí) 

5.2.  Trénování sítě  

• vsom – Program obsahující většinu algoritmů potřebných pro správnou funkci SOM. 
Trénuje mapu zadáváním vektorů, hledá aktivní neurony a zpětně mapu ovlivňuje 
(učí) (lze zvolit inicializační hodnotu učení, velikost okolí - postupně se automaticky 
zmenšuje, typ učící funkce – lineární nebo časově inverzní a několik dalších 
parametrů) 

5.3.  Vyhodnocení  

• qerror – Je zjištěna průměrná chybová odchylka pro všechny vstupní vektory a 
nalezené výstupní vektory  (lze volit mezi několika typy výpočtů odchylek a velikostí 
okolí pro počítaný neuron) 

5.4.  Vizualizace  

• visual – Náhodná inicializace sítě (lze zvolit rozměry sítě, topologii – hexagon nebo 
pravoúhlá mřížka, tvar okolí). Výstup je generován do ps nebo eps podle parametrů.  

• sammon – Sammonova projekce popsaná výše. Výstup je generován do ps nebo eps 
podle parametrů.  

• planes – Zobrazení relativních hodnot vektorů. Umožňuje zjistit, jak je daná 
proměnná, tj. daná složka vstupního vektoru, rozložená po síti, jinak řečeno, jak silně 
na ni který neuron reaguje. Porovnáním výstupů pro jednotlivé složky lze zjistit, které 
z nich a zhruba jak moc spolu korelují. Je to jistím způsobem detailnější pohled na síť 
než U-matrix, ale z jiného pohledu. 

• umat – U-matice zobrazuje neuronovou síť s barevně vyjádřenou informací o tom, jak 
moc se daný neuron liší od okolních ve svých váhách. Čím světlejší, tím je jim 
podobnější. Světlé oblasti vymezené tmavší hranicí tak představují shluky neuronů s 



podobným vektorem. Existují několik variací těchto matic jako p-matice, u*-matice. 
Výstup je generován do souboru eps nebo ps a je možné pomocí přídavných parametrů 
některé neurony z výsledného obrazu vyfiltrovat. 

5.5.  Ostatní  

• vcal – Příprava mapy k vizualizaci, používá se ke kalibraci mapy. Ve výsledné 
vizualizaci můžeme některé oblasti mapy označit na základě zadaných informací 
(např. jména vektorů atd).  

 

6   Příklad 

Pro vstup do SOMPaku byl použit příkladový soubor obsažený v balíčku. I když by možná 
bylo lepší zvolit jiný – námi známý druh dat, bylo využito této varianty, především proto, že 
data byla skutečně reálná a připravená na vstup (druhou variantou bylo analyzovat textová 
data, k nimž by ale musel být připraven konvertor z textů do vektorů). 

6.1.  Postup 

> randinit -din data.in -cout map.cod -xdim 20 -ydim 20 -topol hexa -
neigh bubble – Inicializace. Jako vstup je použit soubor data.din, výstupem je pak map.cod. 
Velikost pole je 20x20 s hexagonálním topologií a tvar okolí skokové funkce – bubble 

> vsom –din data.in –cin map.cod –cout map.cod –rlen 1000 –alpha 0.05 –
radius 10 – Fáze uspořádání – probíhají velké změny topologií, proto je nastaveno velké okolí 
(radius). Vstupní mapa je na konci přepsána výstupní, počet kroků je zvolen na 1000, parametr učení je 
0.05 

> vsom -din data.in -cin map.cod -cout map.cod -rlen 10000 -alpha 0.02 
-radius 3 – Fáze dolaďování. Okolí i rychlost učení jsou výrazně nižší 

> qerror -din data.in -cin map.cod – zjištění chyby. V našem případě byla chyba 
2.728867 na vzorek (celkově 3840 vzorků) 

> umat -cin map.cod -ps 1 -o umat.ps – výstup U-matice do souboru umat.ps  
> sammon –cin map.cod –cout sammon.out –rlen 1000 –ps 1 – výstup Samonovy 

vizualizace do souboru. Rlen udává „přesnost“ zobrazení. 
> Planes –cin map.cod [-din data.in] –ps 1 [-plane 1] – zobrazení planes do 

soubory. Parametr plane udává filtr. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2. Výsledky 

 

Umat  

 



 

Samsonovo mapování 

 

 

Planes zobrazení 



7   Varianty 
 
Nejznámější variantou Kohenových sítí jsou takzvané LVQ sítě (learning vector 
quantization). Tyto sítě víceméně pouze rozšiřují původní Kohenův algoritmus o „učitele“, 
tedy pro testovací data se síť zpětně dozvídá i správný výsledek. Z tohoto důvodu je síť 
rozšířena o informaci o třídě, do které vzor patří. 
LVQ má několik mírně odlišných algoritmů a to  

• LVQ1 - Hlavní myšlenkou prvního algoritmu je posunout vítězný neuron, který navíc 
leží ve správné třídě směrem ke vzoru. A naopak vítězný neuron, který leží v 
nesprávné třídě od tohoto vzoru odsunout 

• LVQ2 - Druhý algoritmus si vybírá na rozdíl od prvního dva nejbližší prvky. Úprava 
se provádí pouze pokud jeden z vítězných neuronů klasifikuje správně a druhý špatně. 
Tím se zajistí posouvání neuronů pouze na hranici mezi třídami.  

• LVQ3 - Třetí algoritmus je úpravou druhého. Při učení se v LVQ2 vzdalovaly neurony 
klasifikující špatně od svých optimálních pozic. 
Proto bylo přidáno další pravidlo, které přibližuje správně klasifikující neurony k 
tréninkovému vzoru. 

 
8   Závěr 

 
Na závěr bych uvedl svůj názor na dané téma a balík programů SOMPak 
 
8.1.  Kohonenovy mapy  
 

Kohonenovy mapy jsou velmi zajímavou kapitolou v oblasti neuronových sítí. Jejich 
využítí je velice široké a přesto, že jde již o starší techniku učení, drží si pevně místo 
mezi typy neuronových sítí.  
 

8.2.  SOMPak  
 

Je šikovně vytvoření balíček nezávislých programů, které dokáží nasimulovat 
prakticky jakoukoliv funkčnost, kterou u Kohonenových map potřebujete nebo by jste 
mohli potřebovat. Přestože nezávislost programů umožňuje využití jejich částí 
samostatně, nebo umožňuje s daty jednoduše manipulovat, musím říct, že díky tomuto 
rozdělení mi práce s balíkem přišla docela těžkopádná a nešikovná. Pro inicializaci, 
trénování a zobrazení musí být provedena řada kroků, které není schopen průměrný 
uživatel bez manuálu a dostatečných znalostí provést. Osobně si myslím, že by vůbec 
nebylo na škodu vytvořit jakési GUI, které by využívalo všech součástí balíku, ale 
přívětivěji a především intuitivněji působilo na uživatele.  
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