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Abstract:  

The article deals with the means of artificial intelligence – specifically neuron networks and their 
possible use in solving problems in the field of medicine and traffic accidents. It describes 
construction elements of a neural network (neural entry, neural threshold, input function, 
activation function, output function, synaptic connections, pre-synaptic and post-synaptic 
neurons).  Further, the structure of a multi-layered neuron network is presented with the following 
type of layers – input layer, hidden layers, and output layer). Moreover, the neural network 
learning is briefly explained as well as the structuring of a representative sample into a training 
sample and a testing sample. Further away, there is an example of using a neural network in 
medicine and an example of using it to verify the individuality and recognisability of contacts 
during a collision between a vehicle and a pedestrian under the conditions where other attributes 
of the said collision have substantially the same features. Thereinafter, a procedure of the 
performed experiment is stated. The purpose of using the Fortis system is explained. In conclusion, 
the possibilities of using neural networks in other fields, such as criminalistics and forensic 
science, are assessed. 
 

Keywords:   
Artificial intelligence, neuron network, medicine, traffic accidents, Fortis system, contacts, 
signatures 
 
Abstrakt: 
Článok sa zaoberá prostriedkami umelej inteligencie – konkrétne neurónových sietí a možnosťami 
ich využitia pri riešení úloh v oblasti medicíny a dopravných nehôd. Sú v ňom popísané stavebné 
prvky neurónovej siete (vstup do neurónu, prah neurónu, vstupná funkcia, aktivačná funkcia, 
výstupná funkcia, synaptické pojenia, neuróny predsynaptické a postsynaptické, stup do neurónu, 
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aktivačná funkcia neurónu).  Ďalej je prezentovaná štruktúra viacvrstvovej neurónovej siete s 
nasledovnými typmi vrstiev vstupná vrstva, skryté vrstvy, výstupná vrstva). V príspevku  je stručne 
objasnené učenie neurónovej siete, kde je objasnené členenie reprezentatívnej vzorky na 
trénovaciu vzorku a testovaciu vzorku. ďalej je uvedený príklad využitia neurónovej siete v 
medicíne a príklad jej využitia pre overenie individuality a rozpoznateľnosti kontaktov v priebehu 
zrážky medzi vozidlom a chodcom za podmienok, kedy ostatné znaky uvedenej zrážky majú v 
podstate zhodné znaky. V ďalšom je uvedený postup vykonaného experimentu. Je vysvetlený účel 
použitia systému Fortis. Záverom sú stručne zhodnotené možnosti využitia neurónových sietí a v 
iných oboroch ako napr. v kriminalistike a vo forenzných vedách. 

Kľúčové slová: Umelá inteligencia, neurónová sieť, medicína, dopravné nehody, systém Fortis, 
kontakty, signatúry 

Úvod 
Úspešnosť rozhodovania pri ľudskej činnosti je priamo závislá na výbere 

možností z viacerých alternatív prípadne v určení pokračovania vývoja nejakej 
udalosti alebo javu. Môžeme si položiť otázku za akých okolností je možné dospieť k 
najsprávnejšiemu rozhodnutiu. Odpoveďou je množstvo a kvalita informácií, ktorými 
disponujeme. Medzi významné zložky informácie o rôznych procesoch a javoch patrí 
aj vedomosť o ich vývoji v budúcnosti. Búrlivý rozvoj vedy v dvadsiatom storočí 
výrazne ovplyvnil aj túto oblasť. Rast ľudského poznania prináša človeku stále väčšiu 
možnosť oslobodiť sa od závislosti na prebiehajúcich procesoch tým, že môže s 
vysokou presnosťou predvídať ich výsledky a vyhnúť sa tak rôznym nepriaznivým 
dôsledkom, a tak isto môže tieto procesy usmerňovať a meniť. Tieto vzťahy sú však 
tak komplikované alebo sa tak rýchlo sa meniace, že si to vyžaduje systém schopný 
adaptácie na nové podmienky, schopný získavať znalosti na základe príkladov, 
schopný získané vedomosti uchovať a v ľubovoľnom čase použiť, jednoducho systém 
inteligentný. Výpočtová technika svojím hyperdynamickým vývojom už umožňuje 
takéto systémy postaviť, pričom príkladom, ktorým sa chceme zaoberať je umelá 
neurónová sieť (ďalej NS) a jej možnosti vyžitia v riešení konkrétnych úloh. 

1.  Stručný popis stavebných prvkov neurónových sietí 
Základným prvkom a procesnou jednotkou v neurónovej sieti je neurón. 

Štruktúra neurónu je na obr.1. Neurón pozostáva z nasledujúcich základných častí : 

 

 
Obr. 1 Štruktúra statického neurónu  [2] 
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1. vstup do neurónu, 

2. prah neurónu - je hodnota i, ktorá prispieva ku vstupu z externého sveta, 

3. vstupná funkcia in (y, w), 

4. aktivačná funkcia neurónu f (in), ktorej výsledkom je stav (aktivácia) neurónu 
xi, 

5. výstupná funkcia neurónu out(xi), ktorej výsledkom je výstup y, 

6. synaptické spojenia (synapsie), majú svoj smer a spájajú jednotlivé neuróny d, 
sú vybavené parametrom nazývaným synaptická váha,. 

Podľa toku signálu po synapsii rozoznávame neuróny: 

7. predsynaptické (zdrojové - pred synapsiou), 

8. postsynaptické . (cieľové - po synapsii ) 

 

Na označovanie synaptických váh sa používa symbol wij, kde i označuje 
postsynaptický neurón a j označuje predsynaptický neurón. Teda ide o synapsiu, ktorá 
vychádza z neurónu j a smeruje k neurónu i.  

 

 
Obr. 2 Označenie neurónov [2]  

9. vstup do neurónu - je funkciou jednotlivých vstupov prichádzajúcich od 
predsynaptických neurónov. Vo väčšine prípadov je to súčet týchto vstupov 
uvažovaných s určitými váhami, napríklad vstup do i-tého neurónu, ktorý má 
N predsynaptických neurónov, môže byť vyjadrený v tvare: 

    (1)  

 

kde wij sú synaptické váhy, yj sú výstupy z neurónov s ktorými je neurón 
prepojený a i je prah neurónu i. Rovnica môže byť prepísaná v tvare: 
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                                  (2) 

kde w0 = i a y0 = 1 alebo - 1. Prah je vlastne vstup do neurónu z vonkajšieho sveta, 
teda nie z iných neurónov. To znamená, že v prípade, ak nie sú žiadne vstupy do 
vyšetrovaného neurónu i z ostatných neurónov j = 1,..., N, potom vstupom do neurónu 
je iba prah θi. Neuróny, ktoré majú takýto vstup, nazývame tiež sigma neuróny. 

 

10. aktivačná funkcia neurónu, už v tomto momente je potrebné pozerať na NS 
ako na dynamický systém, teda systém závislý na čase. Môžeme hovoriť o   
stave neurónu v čase t resp. v čase t +1. Aktivačná funkcia neurónu je 
funkciou vstupu do neurónu in(t). Stav neurónu i je definovaný premennou xi 
v tvare:  

                               (3) 

Funkciu ƒ nazývame aktivačnou funkciou neurónu 

 

 
Obr. 3 Neurónová sieť s plným prepojením [2]   

 

Vo všeobecnosti  neurónová sieť má štruktúru popísateľnú orientovaným grafom, 
ktorého vrcholy predstavujú neuróny a orientovaných hrán synapsie. Vlastnosti 
takýchto všeobecných sietí sa ťažko analyzujú, a preto sú študované a analyzované 
hlavne siete s pravidelnými štruktúrami. Jednou z často používaných štruktúr je 
viacvrstvová NS s nasledovnými typmi vrstiev: 

- vstupná vrstva - ktorej neuróny dostávajú vstup len z vonkajšieho sveta a výstup 
tejto vrstvy obvykle pokračuje smerom k ďalším neurónom NS, 

- skryté vrstvy - ktorých neuróny dostávajú vstup z ostatných neurónov alebo aj z 
externého sveta cez prahové prepojenia a ich výstupy pokračujú ďalej do NS. 
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- výstupná vrstva - podobná skrytej vrstve, ktorej výstup však vyúsťuje do 
externého sveta. 

 

Reálne je NS tvorená ako súbor navzájom spojených jednoduchých prvkov – 
neurónov vykonávajúcich matematické operácie. Medzineurónové spojenia, nazývané 
synapsie sú ohodnotené reálnymi číslami - váhami, ktoré predstavujú získané znalosti. 
Neurónovej sieti sú ponúkané príklady a v závislosti od typu učenia niekedy aj správne 
odpovede.  

Na základe týchto príkladov sa upravia hodnoty na synapsiách prostredníctvom 
učiaceho algoritmu. Tento proces, nazývaný učenie, je po konečnom počte krokov 
skončený a počas fázy tzv. života keď nedochádza k zmene váh na synapsiách je NS 
pripravená poskytnúť výstup pre neznámy „podobný“ príklad.  

Predikcia je potom odhad správania sa daného systému v budúcnosti na základe 
hodnôt daných veličín z minulosti a prítomnosti. Predikčný systém potom predstavuje 
model správania sa skúmaného systému.  

Reálne je NS tvorená ako súbor navzájom spojených jednoduchých prvkov - 
neurónov vykonávajúcich matematické operácie. Medzineurónové spojenia, nazývané 
synapsie sú ohodnotené reálnymi číslami - váhami, ktoré predstavujú získané znalosti. 
Neurónovej sieti sú ponúkané príklady a v závislosti od typu učenia niekedy aj správne 
odpovede. 

Učenie NS je proces, v ktorom sa parametre NS  (synaptické váhy, ďalej SV) 
menia na základe nejakých pravidiel. Charakter týchto pravidiel , ktoré vyvolávajú 
zmeny SV NS, determinuje typ učenia NS. Pod učením rozumieme adaptáciu NS, 
ktorá po ukončení učenia bude nositeľkou znalostí získaných počas učenia.  [2] 

Reprezentatívnu vzorku je zvykom náhodne rozdeliť do dvoch základných typov 
vzoriek:  

1. Trénovacia vzorka → je to množina usporiadaných hodnôt, ktorá sa používa pri  
fáze učenia. Dôležitosť reprezentatívnosti týchto dát je mimoriadna, pretože 
znalosti sa pri učení z týchto dát extrahujú do synaptických váh neurónovej 
siete. Ak táto množina nie je vhodne vybraná, potom aj samotné učenie nebude 
kvalitné. Dáta by mali popisovať komplexné chovanie  systému, ktorý  
reprezentujú.  

2. Testovacia vzorka → je to množina usporiadaných hodnôt, ktorá sa používa vo  
fáze života za účelom otestovania získaných znalostí počas učenia. 

2. Príklady využitia neurónovej siete v praxi 
 

2.1 Príklad využitia v medicíne 

V roku 2008 bolo metódou pre predikciu AD (Alzheimerova choroba) na základe 
analýzy génových polymorfizmov 42 kandidátnych génov zanalyzovaných niekoľko 
pacientov s týmto ochorením. Bolo analyzovaných niekoľko polymorfizmov v génoch 
ako je napríklad APOE, ACE, APBB2, DAPK1, KNS2, ID, APP, DAPK1, TOMM40 
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a ďalšie, ktoré boli pred tým spojované s AD. Paralelne so 42 polymorfizmami sa 
analyzovalo 384 polymorfizmov u 96 osôb v jednom behu pre stanovenie rizika iného 
multifaktoriálneho ochorenia ako je obezita či kardiovaskulárne choroby. Zistilo sa, že 
u ľudí s rodinnou anamnézou AD sa zvyšuje riziko o 27 %. Použitie neurónových sietí 
v predikcií ochorení na základe analýzy z výsledkov genetickej analýzy neboli zatiaľ 
využité. Táto metóda pracuje na princípe výberu vhodného modelu pre riešenie 
problému. Neurónová sieť sa naučí rozlišovať rozdiely medzi pacientmi a kontrolnou 
skupinou pri hodnotení a kvantifikovaní rizika ochorenia. Výhodu tejto metódy môže 
byť, že pracuje nezaujate, nezávisle analyzuje danú sadu dát a hľadá vzťahy, ktoré by 
mohli ľahšie uniknúť pozornosti výskumníkov [9]. 

 

2.2 Príklad experimentálneho využitia neurónovej siete k zisteniu individuality a 
rozpoznateľnosti priebehu kontaktov medzi vozidlom a telom chodca v 
priebehu zrážky pri dopravnej nehode 

Uvedený experiment bol vykonaný za účelom overenia jedinečnosti zrážkového 
deja ako podmienky využívania súdnolekárskeho systému FORTIS, ktorý používa 
vlastný modifikovaný bodový systém, ktorý navrhuje rozdelenie komplikácií do dvoch 
skupín: priame poúrazové komplikácie a pridružené komplikácie, čo umožňuje 
možnosť nepriamo hodnotiť aj kvalitu poskytnutia zdravotnej starostlivosti v prípade 
prežívania poškodeného. Program PC Fortis, ktorý využíva systém FORTIS, je potom 
možné pokladať za pomôcku pre prax pri využívaní modifikovaného systému 
parametrizácie poranení, predstavuje možnosť  vizualizácie zobrazení poranení ako 
významnej informácie pre znalca odboru cestná doprava a jeho navrhnutie je možné 
pokladať za súčasť nového riešenia problematiky parametrizácie poranení chodcov. Za 
jeho prednosť je možné pokladať aj skutočnosť, že umožňuje vytvorenie individuálnej 
signatúry poranení pre konkrétny typ zrážky a pre konkrétne podmienky, medzi ktoré 
patria individuálne vlastnosti tela chodca, jeho poloha, pohyb, druh vozidla, jeho 
rýchlosť, dynamika v momente zrážky apod. [1]  

 Za nasledovného teoretického predpokladu 

- pomocou simulačného programu PC-CRASH je možné vykonať simuláciu 
zrážky a vyšetriť parametre kontaktov chodca s vozidlom, tieto parametre 
zodpovedajú svojou veľkosťou váhe parametrov poranenia chodca vyjadrenej 
modifikovaným systémom FORTIS a vytvárajú možnosť vytvorenia signatúry 
zvoleného parametra, ktorá reprezentuje individuálne znaky konkrétneho typu 
zrážky a svojou charakteristikou má do určitej miery zhodné znaky vzniku a 
následkov s poraneniami chodca. 

K čomu bol použitý nasledovne prezentovaný postup [1]: 

- v simulačnom programe PC-CRASH nasimulovať zrážky vozidla a chodca a 
ich pohyb do konečných polôh, pričom pozornosť je venovaná predovšetkým 
oblasti zrážok s neúplným prekrytím po rôznymi uhlami a s rôznymi smery 
pohybu chodcov, pri využití etalonu štandardného chodca  a štandardného 
vozidla 

- spracovať údaje o zrážke v číselnej podobe (vozidlo – rýchlosť, dráha, 
naklonenie, uhlová rýchlosť, brzdné spomalenie, otáčky kolies, bočné vodiace 
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sily, viactelesový systém (chodec) – kontaktné sily, uhlová rýchlosť, rýchlosť, 
energia, sily-kĺby, zrýchlenie, uhlové zrýchlenie 

- určiť parameter reprezentujúci dostatočne možnosť vzniku poranenia a 
vytvárajúci individuálnu signatúru zrážky 

- vykonať hodnotenie „poranení chodca“ (výpočtového modelu - viactelesového 
systému) – zvoleného parametru v priebehu zrážky a vytvorenie signatúry 
každej zrážky 

- pripraviť projekt neurónovej siete – v danom prípade je použitý typ doprednej, 
klasickej, viacvrstvovej siete s výstupnými signoidálnymi funkciami 

- natrénovať neurónovú sieť  získanými údajmi 

- overiť správnosť zvolených váh spojenia a presnosti polí kontaktov zvolených 
na viactelesovom systéme a na vozidle 

- overiť schopnosť vyhľadať „natrénovanú“ dopravnú nehodu u náhodne 
simulovaných zrážok a pohybu vozidla a chodca po nej 

 

Pri modelovaní boli použité údaje o celkovo 255-tich simulovaných zrážkach 
chodec–automobil. Je potrebné zdôrazniť, že „koeficient kontaktu“ takto vypočítaný 
pre účely modelovania, nevyjadruje identicky zranenia skutočného chodca pri 
rovnakej nehode ako táto bola simulovaná, že v tomto postupe sa jedná o percentuálne 
rozloženie násilia pôsobiaceho na jednotlivé časti výpočtového modelu chodca, ale je 
na nich funkčne závislý a preto má informačnú hodnotu, ktorá je podmožinou 
informačnej hodnoty vyplývajúcej zo skutočných zranení, ale vytvára možnosť 
vytvorenia charakteristickej signatúry, ktorou je možné nahradiť signatúru skóre 
poranení stanovenej pomocou modifikovaného systému FORTIS a lokalizáciu 
poranení [1]. 

Pre identifikáciu (modelovanie) bola použitá dopredná neurónová sieť učená 
algoritmom BackPropagation.  Na učenie neurónovej siete bol použitý Stuttgart Neural 
Network Simulator.[1] 

 
Obr. 4 Stuttgart Neural Network Simulator [1] 
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Neurónová sieť (NS) obsahovala 16 neurónov vo vstupnej vrstve, 10 neurónov v 
skrytej vrstve (aktivačná funkcia sigmoidálneho typu) a 3 neuróny vo výstupnej 
vrstve. Vstupom do NS boli koeficienty poranenia pre jednotlivé časti tela. 
Koeficienty poranenia boli kvôli požiadavkám topológie NS normované do intervalu 
<0,1>. 

 
Obr. 5  Použitá neurónová sieť [1] 

 

Tab 1 Najlepšie dosiahnuté výsledky pomocou NS, 1000 epoch učenia [1] 

Výsledky NS – Trénovacia množina 
 a b c UA 
a' 27 3 2 84.38% 
b' 10 71 7 80.68% 
c' 1 2 29 90.62% 
celkovo: 38 76 38 152 
PA 71.05% 93.42% 76.32%  
Celková presnosť 83.55% 
Priemerná presnosť na triedu 80.26% 
Výsledky NS – Testovacia množina 
 a b c UA 
a' 17 0 2 89.47% 
b' 8 49 5 79.03% 
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c' 1 2 19 86.36% 
celkovo: 26 51 26 103 

PA 65.38% 96.08% 73.08%  
Celková presnosť 82.52% 
Priemerná presnosť na triedu 78.18% 

Legenda k tab 1: a - zachytenie sprava, b - čelné prekrytie, c -zachytenie zľava, a' - 
vzorka klasifikovaná ako zachytenie sprava, b' - vzorka klasifikovaná ako čelné prekrytie, c' - 
vzorka klasifikovaná ako zachytenie zľava. PA - Producers Accuracy (pravdepodobnosť, že 
vzorka patriaca do určitej triedy bude zaradená do správnej triedy), UA - Users Accuracy 
(pravdepodobnosť, že vzorka zaradená do určitej triedy naozaj patrí do danej triedy), celková 
presnosť - počet správne klasifikovaných vzoriek/ počet všetkých vzoriek, priemerná presnosť - 
súčet percentuálnych presností vypočítaných pre jednotlivé triedy/3. 

 
Výsledky dosiahnuté pomocou NS s učením typu Backpropagation naznačili, že 

rozloženie poranení na tele chodca je funkčne závislé na type zrážky, pri ktorej tieto 
zranenia utrpel a že ich signatúra zobrazená na obr. 6 je použiteľná pri identifikácii 
typu zrážky. [1] 

 
Obr. 6  príklad 16 prvkovej signatúry vypočítaných „Koeficienty kontaktov"[1] 

Uvedený experiment a jeho výsledky viedli k tomu, že boli porovnávané 
signatúry kontaktov tela chodca a vozidla pri konkrétnych výpočtoch  v priebehu 
zrážky a porovnaním boli zisťované ich zistiteľné odlišnosti [8]: 
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Obr. 7  Zobrazenie priebehu kontaktov tela chodca a vozidla pre odlišné vstupné 

hodnoty a polohy chodca a signatúr ich kontaktov [8] 

 

Porovnaním zistených signatúr kontaktov so signatúrou poranení chodca je 
možné následne vyhodnotiť správnosť riešenia zrážky vozidla a chodca porovnaním 
pomerov pôsobiaceho násilia (síl) a jeho následkov (poranení) a ako je zobrazené na 
obr. 8 a 9. 

 
 

Obr. 8  Zobrazenie poranení chodca, 
klasifikovaného systémom FORTIS a 

vytvorenej signatúry poranení [8] 

Obr. 9  Zobrazenie porovnania zhody 
signatúr kontaktov a poranení [8] 
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Záver 
Je zrejmé, že existujú mnohé teoretické a aj praktické úlohy ktoré vzhľadom na 

množstvo dát a údajov nie je možné úspešne riešiť štandardnými metódami a že sa aj v 
prezentovaných prípadoch, predikcie Alzheimerovej choroby a overenia individuality a 
rozpoznateľnosti kontaktov chodca s vozidlom, využitie NS ukázalo efektívnym 
riešením.  

Je zrejmé, že rozvoj využitia neurónových sietí bude naďalej pokračovať rýchlym 
tempom a že tieto sa postupne začnú stále viac uplatňovať v mnohých oboroch, medzi 
ktoré je možné zaradiť nielen medicínu, ale aj kriminalistiku a forenzné vedy, kde sa tiež 
objavujú problematiky vyžadujúce si spracovanie množstvá získaných dát a na základe 
týchto následné vykonanie prognózy možného vývoja niektorých konkrétnych procesov 
resp. predikcie výskytu určitých udalostí.    
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