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Pro NSP SI, GK, ME

Posudek oponenta diplomové práce

Název práce: Vytěžování snímků z panoramatické kamery mobilního
mapování

Autor práce: Bc. Pavel Belanis

Oponent práce:Ing. Michal Buday

Popis práce:

Cieľom diplomovej  práce je  vytvorenie klasifikátoru pre  vyhľadávanie  dopravného značenia na

obrazových dátach, ktoré sú získane z panoramatickej kamery Ladybug5. Nasledovne otestovanie

vhodne zvoleného  metodického  postupu pre  automatizovanú  tvorbu  dátovej  sady  v programe

QGIS zo získaných panoramatických snímkov,  ktoré obsahujú  dané dopravné značenia. Autor

práce sa zameral na dvojicu značiek zvislého dopravného značenia a to značka „hlavná cesta“ a

„daj prednosť v jazde“. Diplomová práca je napísaná na 54 strán, ktoré sú rozdelené na 4 kapitoly,

vrátane úvodu a záveru. V elektronickej forme sú priložené dva klasifikátory (typu HAAR). Vždy

jeden pre  každú značku. Ďalej sú priložené dva súbory s  príponou .shp a vzorové snímky 15

snímkov s dopravným značením hlavnej cesty a 12 snímkov pre značenie daj prednosť v jazde. V

kapitole 2 sa autor venuje rešeršnej činnosti odbornej literatúry, teoretickým poznatkom pri tvorbe

klasifikátoru  za  pomoci  knižnice  OpenCV a pasportizácii  dopravného značenia  na pozemných

komunikáciach. Kapitola 3 je venovaná praktickej časti, načrtnutie jednotlivých postupov a zhrnutiu

dosiahnutých výsledkov.

Hodnocení práce:
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1. Odborná úroveň práce ☐ x ☐ ☐

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ x ☐ ☐

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ x ☐

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce x ☐ ☐ ☐

5. Splnění požadavků zadání práce x ☐ ☐ ☐

Komentář k bodům 1. až 5.:

V práci je značné množstvo tvrdení o tom, aký postup či  použitá hodnota je v danom prípade

optimálna.  Tieto  tvrdenia  sú  pravdepodobne  prebraté  z odbornej  literatúry,  ktorá  však  nieje

citovaná. 
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Připomínky a dotazy k práci:

1. Vysvetlite rozdiel medzi klasifikáciou a detekciou dopravného značenia?
2. Bolo vykonané porovnanie vytvoreného klasifikátoru zo získaných dát voči dátam z verejne

dostupných databáz dopravného značenia? Napríklad:
 German Traffic Sign Recognition Benchmark (GTSRB) (Stallkamp et al., 2011,2012)
 KUL Belgium Traffic Signs Dataset (KUL Dataset) (Timofte et al., 2011)
 Swedish Traffic Signs Dataset (STS Dataset) (Larsson and Felsberg, 2011)
 RUG Traffic Sign Image Database (RUG Dataset) (Grigorescu and Petkov, 2003)
 Stereopolis Database (Belaroussi et al., 2010)
3. Str. 28 kamera Ladybug umožňuje prácu v rozlíšení 2048 x 2448 pixlov. Priložené snímky

majú rozlíšenie 1024 x 1224 pixlov? Čo sa s nimi stalo?
4. Akú úlohu má použitá kamera Ladybug5 pri samotnom procese vytvárania klasifikátorov?

Je možné následne použiť daný klasifikátor na snímky získané iným spôsobom ?
5. Na  str.  36  tab.  5  pojednáva  o  spoľahlivosti  pri  hľadaní  značiek  danými  klasifikátormi.

Považuje  autor daný výber (19 značiek  daj  prednosť v  jazde,  16 značiek  hl.  cesty)  za
dostatočne reprezentatívny. Podľa snímkov priložených na CD vo forme el. prílohy daný
klasifikátor nebol otestovaný pri jasnom slnečnom svetle (jasné podnebie) alebo stmievanie
sa, ani niesu prítomné reflexné dopravne značenie poprípade s reflexným okolím značky.
Poprípade dopravné značenie, ktoré je čiastočne v tieni a čiastočne na priamom slnečnom
svetle (viď. obr.  16 na str. 32)?

6. Na str. 40 tab. 7 chýba informácia, pre ktorý klasifikátor sú dané hodnoty uvedené  (HAAR/
LBP). Zároveň prečo  sú rozdielne počty vybraných snímkov značne odlišné v závislosti na
použitej mierke okna a počte susedov( napr. Značka „daj prednosť v jazde“ má celkový
počet vybratých snímkov pre mierku 1,05 77, zatiaľ  čo pre  1,25 je to len 20 snímkov).
Zároveň pre zvolenú mierku okna 1,05 je vysoký pomer negatívne pozitívneho nálezu ku
celkovému počtu snímkov FPPF (False postives per frame: FP/počet snímkov). U značky
„daj prednosť v jazde“ je to 0,55 a u značky „hlavná cesta“  0,67.

7. Str. 44 je použitý termín „GPS souřadnice“. Je to správne?
8. Str.  46  „dostatečným  množstvím  vzorů  pro  zvolené  značky  se  prokázalo  použití  500

pozitivních vzorů pro oba typy značek a 1 000 negativních vzorů.“  Podľa tabuľky č. 5 na
str. 36 nieje zrejmé či bol vytvorený klasifikátor s väčším množstvom vzorov a zároveň jeho
použitie sa už nevyznačovalo žiadnym signifikantným prínosom?

9. Nesúhlasím s tvrdením v závere (str. 46) „Klasifikátor rozpozná značky v obou pruzích, ale
umístí je na stejné místo pořízení snímku. Je tedy znemožněno správné umístění značky,
která se nachází mimo trajektorii trasy. Tímto postupem je možné správně detekovat pouze
značky podél trajektorie trasy.“ Naozaj nieje možné umiestniť správne značky aj v opačnom
smere  ako  je  pohyb  vozidla?  Napríklad  pomocou  snímkových  súradníc,  poprípade
smerovým pretínaním?

10.V závere práce autor tvrdí, že takto umiestnené dopravné značenie má presnosť niekoľko
metrov. Je toto tvrdenie založené na nejakom testovaní? Alebo sa jedná len o kvalifikovaný
odhad?

11.Knižnica openCV umožňuje aj výpočty pomocou grafickej karty (GPU) bola táto možnosť
využitá alebo skúmaná v rámci práce?

12.Trénované klasifikátory v práci sú vytvárané zo vzorov, ktoré boli prevedené z RGB do
GRAYSCALE  farebnej  škály.  Ale  výsledný  klasifikátor  je  testovaný  ako  na  farebných
snímkoch tak aj na snímkoch prevedených do stupňov šedi. Bol vytvorený klasifikátor z
RGB vzorov? Bol by takto vytvorený klasifikátor prínosom ?

13.Priložené klasifikátory  sú  typu HAAR,  podľa  textu  práce  boli  však  vytrénované aj  dva
klasifikátory typu LBP. Prečo niesu súčasťou príloh?

14.Prečo niesu súčasťou príloh aj skripty napísané autorom práce s príponou *.py ?
15.Prečo niesu súčasťou príloh použité pozitívne a negatívne vzory použité pre trénovanie

jednotlivých klasifikátorov?
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Závěr:

Autor  práce  splnil  zadanie  v  plnom  rozsahu.  Napriek  uvedeným  pripomienkam
doporučujem prácu k obhajobe a hodnotím klasifikačným stupňom:

Klasifikační stupeň podle ECTS:

Datum:  30.5.2019 Podpis oponenta práce: 

………………………………………………

Fakulta stavební VUT  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno

C / 2


