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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Jedná se o průměrně obtížné zadání, kdy bylo požadováno odladit aplikaci rozpoznávání obrazu založenou na

konvolučních neuronových sítích (CNN) na různých platformách (CPU, GPU, Raspberry PI a s využitím
akcelerátoru Intel Neural Compute Stick - NCS) a dále porovnat dosaženou výkonnost a spotřebu.

2. Splnění požadavků zadání zadání téměř splněno s drobnými výhradami
 Zadání bylo splněno s drobnou výhradou, kdy v technické zprávě (konkrétně v kapitole 4) je nedostatečně

popsán způsob implementace testovací aplikace na jednotlivých platformách. V nekomentovaných zdrojových
kódech bez návodu neumím implementaci dohledat. Bod 3 zadání tak není úplně splněn.  Naopak oceňuji
důkladné experimentální porovnání jednotlivých implementací.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Obsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí. Vyšší počet stran zprávy je způsoben uvedením velkého

množství tabulek a grafů z provedených experimentů a ponecháním prázdných stran před každou novou
kapitolou. 

4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Technická zpráva je správně a logicky strukturována. Hlavní výhradu mám ke kapitole 4, která by měla být

podrobnější, obsahovat např. bloková schémata jednotlivých implementací a informovat, co jednotlivé části
realizují a které zdrojové kódy toto implementují. Není zřejmé, zda byla při implementaci využita data z kamery.
Dále bych uvítal seznam či tabulku používaných CNN a jejich parametry (počet a typ vrstev apod.). Kapitoly 4.1.1
až 4.1.3 uvádí přesnost a výpočetní náročnost různých sítí. Odkud byly tyto údaje převzaty? Kap 5.1 popisuje
využití statistickým metod, ale není popsáno, co vlastně bude autor analyzovat. Uvítal bych detailní příklad
provedení typické analýzy.  Oceňuji velké množství provedení měření na různých zařízeních a různých CNN
s různou složitostí. Domnívám se, že ke zpracování výsledků by bylo možné použít jednodušší postup (např.
krabicový graf) namísto statistického testování hypotéz. Chybí analýza, proč jednotlivá měření vykazují
v některých případech velmi různé hodnoty pro jednotlivé konfigurace, např. obr. 5.5 - modré a červené body.
Text dále obsahuje drobné nepřesnosti, např. ve vztahu pro výpočet Softmax (1.5) je chyba - index k je nevyužit,
n je počet tříd; obr. 2.5 - proč je výstupem konvoluce obraz 3 x 3 pixely a proč po operaci sčítání vznikne 3D
struktura?

5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Práce je napsána slovensky, tudíž nemohu úplně posoudit jazykovou stránku. Domnívám se však, že na mnoha

místech chybí interpunkce. Množství překlepů, typografických chyb a neobratných formulací není zanedbatelné.
Například:

Odkaz na literaturu je systematicky chybně zapisován až za tečku ukončující větu a bez mezery před [.].
Na titulní stránce je místo anglického nadpisu česká verze.
Kapitola Úvod nemá číslo.
Názvy modelů a algoritmů (např. konvoluční síť) nepíšeme s velkým písmenem.
Před každou kapitolou je zbytečně ponechána jedna prázdná strana.
Odkud byl převzat obr. 3.1?
Na str. 47 se odkazujete na obr. 4, který neexistuje.
Obr. 5.16. je ve skutečnosti tabulka a ne obrázek.

6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Literatura obsahuje 42 položek, které jsou relevantní k tématu práce. Student se na literaturu řádně odkazuje.

Položky v seznamu použité literatury však nejsou zapsány jednotným způsobem.
7. Realizační výstup 60 b. (D)
 Odevzdaná implementace sestává zejména z řady relativně krátkých zdrojových souborů (.py, .sh) a datových

souborů s výsledky měření (.xlsx, .csv). Velmi stručný soubor READ.md pouze označuje hlavní soubor aplikace
a uvádí  potřebné nastavení systému. Dodané soubory jsou prakticky bez komentářů a neobsahují identifikaci
autora. Není popsáno, k čemu slouží jednotlivé soubory. Vytvořené řešení mi bylo předvedeno a je funkční.
V rámci bakalářské práce bylo experimentálně získáno mnoho výsledků, které jsou zajímavé z pohledu dalšího
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využívání studovaného akcelerátoru CNN.
8. Využitelnost výsledků
 Výsledky by mohly být využity pro efektivnější realizaci dalších systémů obdobného typu.
9. Otázky k obhajobě
 Čím jsou způsobeny podivné skoky ve spotřebě prakticky ve všech grafech na obr. 5.9?

Jaká je přesnost klasifikace u navržené implementace (v kontextu toho, že navržené řešení sestává
z předem natrénovaných CNN se známou přesností)? 

10. Souhrnné hodnocení 60 b. uspokojivě (D)
 Autor práce získal prostřednictvím měření výkonnosti a  spotřeby řadu zajímavých informací o různých

implementacích CNN na několika platformách, vč. využití akcelerátoru CNN. Experimentální vyhodnocení je
bohaté. Celkový dojem snižuje nekvalitní zpracování některých částí technické zprávy a způsob vytvoření
a prezentace dodaného software.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 18. srpna 2020

 Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.
oponent
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