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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Toto zadání je obtížné, protože kombinuje návrh neuronových sítí s evolučním návrhem.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Student s pomocí knihovny navrhl konvoluční neuronovou síť, která provádí klasifikaci obrázků ze dvou

základních datasetů (MNIST a CIFAR). Pomocí evolučního algoritmu navrhl nové konvoluční vrstvy, které
umožnily snížit celkovou plochu (a tím i spotřebu) neuronové sítě. Tím bylo zadání splněno.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy odpovídá diplomové práci.
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 V první části autor seznamuje čtenáře s konceptem neuronových sítí a evolučních algoritmů. Tato část obsahuje

všechny potřebné informace. V druhé části, která popisuje experimentální výsledky, bych ocenil větší přehlednost
a více informací o prováděných výsledcích. V kapitolách 9.2 a 9.3 by pomohlo se zaměřit i na výběr vstupních dat
a na výslednou hodnotu fitness funkce. Zvýšení přehlednosti by pomohlo například v popisu architektur sítí (kap.
6.2.1 a 6.3.1), který by byl čitelnější ve formě obrázku.

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 K jazykové stránce textu nemám větších výhrad. V práci se však nachází některé formální nedostatky, které

snižují přehlednost textu, např. některé algoritmy nemají definované vstupy a výstupy, popis obrázku 9.4 nejdříve
popisuje spodní a pak horní řadu, drobné typografické chyby atd.

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 V práci je využito 23 zdrojů, z nichž 6 odkazuje na dokumentace použitých nástrojů a zbytek jsou vědecké

publikace. Autor použil relevantní literaturu a řádně se na ni v práci odkazuje.
7. Realizační výstup 70 b. (C)
 Autor zvolil optimalizaci neuronových sítí využívající náhradu konvolučních vrstev za  řešení nalezená evolučním

algoritmem. Výsledné neuronové sítě vykazují velkou úsporu využitých prostředků s tím, že celková klasifikační
schopnost sítě zůstává zachována.

Při evolučním návrhu konvoluční vrstvy existuje celá řada faktorů, které autor zvolil bez dalšího ověření či
zdůvodnění - jedná se zejména o to, jakým způsobem zvolit trénovací data, jaké základní parametry CGP vedou
k nejlepšímu řešení, jakou množinu funkcí pro CGP použít či jestli je výhodnější provádět evoluční návrh nebo
optimalizaci stávajícího řešení za povolení určité odchylky. Tyto výsledky by zvýšily hodnotu práce více než
řešení základního problému symbolické regrese.

Drobný problém vidím v porovnání výsledků s konvenčním řešením. Autor srovnává nalezené filtry s původními,
které využívají operaci násobení s libovolnou hodnotou váhy. Pro korektní vyhodnocení úspory by však bylo
vhodné se porovnat s filtrem, který násobí vstupní data konstantními hodnotami vah (stejně, jak to provádí
navržený filtr). Řešení prezentované v práci bude mít pravděpodobně menší prostorové nároky i než filtry s
konstantními násobičkami, úspora však bude mnohem menší.

8. Využitelnost výsledků
 Práce se zabývá tématem, které je nové a nabízí zajímavý potenciál dalšího výzkumu. Pro případnou publikaci

výsledků by však bylo nutné doplnit experimentální část.
9. Otázky k obhajobě
 1. Ce znamená l-back parametr 0 při návrhu obvodů pomocí CGP?

2. Jakým způsobem se vybírala vstupní data pro návrh aproximovaných konvolučních vrstev?
10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Autor vytvořil novou metodologii pro optimalizaci konvolučních sítí. Pomocí Kartézského genetického

programování se mu podařilo navrhnout aproximace již natrénovaných konvolučních vrstev. Tyto aproximace
vedou ke snížení celkové náročnosti výsledné neuronové sítě při zachování schopnosti klasifikovat v rozumných
mezích. Vzhledem k úspěšnému návrhu a implementaci celého procesu, avšak pouze základnímu
experimentálnímu vyhodnocení navrhuji hodnotit práci stupněm C (75 bodů).
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Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 7. června 2018
  .................................
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