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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cílem práce bylo implementovat systém pro automatické měření rychlosti aut z dohledové kamery. Součásti

práce byly automatická kalibrace statické kamery a sledování aut s výpočtem jejich rychlosti. Část sledování aut
lze řešit poměrně jednoduše (metody pro detekci a sledování objektů jsou volně dostupné). Kalibraci kamery
(hledání úběžníků a inference měřítka scény) bylo nutné implementovat podle originálního článku.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Student měl přeimplementovat metodu z článku dodaného vedoucím a zaintegrovat ji do funkčního celku. Cíl

práce byl sice splněn, nicméně mám dvě výhrady: 1/ Systém je navržen dost neprakticky a je těžko použitelný; 2/
Metoda měření rychlosti je nefunkční kvůli chybné implementaci odhadu měřítka, které ve studentově podání
nemůže vůbec fungovat správně.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je vpořádku.
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Struktura práce je logická. Srozumitelnost textu je ale často velmi špatná a práce se tak čte jen velmi

těžko. Např. podkapitola 3.4 (Klasifikacie vozidiel) zabývající se residuálním učením (a ne klasifikací
vozidel) je naprosto nepochopitelná. Nebo začátek kapitoly o implementaci je zmatený.
Jak přesně pracuje klasifikace aut jsem se v práci vůbec nedozvěděl. Co je vstupem? Jeden obrázek?
Sekvence? Jak velké obrázky?
Popisy některých metod (např. sledování vozidel, výpočet měřítka) mohly být místo souvislého textu
prezentovány pseudokódem, který by byl přehlednější.
Oceňuji provedené experimenty, které ukazují výsledky jednotlivých konfigurací systému.
Celkové text působí dojmem, že byl psán narychlo.

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Po formální stránce je práce vpořádku (tedy až na občasné zmatené vyjadřování zmíněné v předchozím bodě).

Rovnice mohly být číslované a tak by se s nimi v textu lépe pracovalo.
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Student cituje vědecké články zabývající se kalibrací kamer a neuronovými sítěmi. Práce obsahuje řádně

označené převzaté obrázky.
7. Realizační výstup 50 b. (E)
 Výstupem je software pro automatickou kalibraci kamery a měření rychlosti projíždějících vozidel. Díky špatnému

návrhu, je tento software jen těžko použitelný v praktických aplikacích. Vyžaduje výkonný počítač s GPU (což je
nutnost pro detekci a klasifikacu aut) a velké množství paměti (protože v paměti zbytečně uchovává velkou
historii snímků). Tyto problémy by se daly poměrně jednoduše řešit lepším návrhem.
Odhad měřítka scény je v originálním článku řešen pomocí zarovnání známého 3D modelu na několik pozorování
aut v obraze (při známé orientaci kamery ve scéně a známé ohniskové vzdálenosti). Z takto zarovnaných 3D
modelů je možné pomocí referenčních bodů v rovině vozovky určit měřítko scény. Studentova verze nicméně
naprosto ignoruje vliv perspektivy a referenční měření provádí pomocí špatně zvolených bodů, v důsledku čehož
jsou měření vychýlená a celá metoda pak dává chybné výsledky. 

8. Využitelnost výsledků
 Student se pokusil přeimplementovat publikovanou metodu a porovnává své výsledky s originálním článkem. 
9. Otázky k obhajobě
 Jak se změní výsledky s použitím správných referenčních bodů? Porovnejte s výsledky prezentovanými v

technické zprávě.
Jak se musí změnit celý výpočet měřítka scény, aby se měřítko určilo správně?
Jak snížit výpočetní a paměťovou náročnost celého systému?

10. Souhrnné hodnocení 60 b. uspokojivě (D)
 Můj dojem z práce je takový,  že student nevěnoval dostatek času ani návrhu systému (který je neprovozovatelný

na běžném PC), ani implementaci metody z dodaného článku. 
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Jedním problémem je úplná nefunkčnost výpočtu měřítka scény (a tím i měření rychlosti, což byl hlavní cíl práce).
Řešení zvolené studentem nemůže ani teoreticky fungovat. Úprava systému, tak aby počítal měřítko správně,
není příliš složitá. Dalším problémem je kvalita technické zprávy, která je místy zmatená.

 

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

 

V Brně dne: 6. června 2018
  .................................

podpis
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