
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta diplomové práce
Student: Rek Petr, Bc.
Téma: Knihovna pro návrh konvolučních neuronových sítí (id 3868)
Oponent: Mrázek Vojtěch, Ing., UPSY FIT VUT
1. Náročnost zadání značně obtížné zadání
 Zadání hodnotím jako obtížné, protože je vyžadováno vytvoření kompletní knihovny pro práci s neuronovými

sítěmi včetně učení.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Zadání bylo splněno v celém rozsahu. Rozšíření práce lze identifikovat v podpoře vlastních datových typů, což

umožní práci využít při výzkumných účelech. Dále bylo nad rámec zadání implementováno několik
optimalizačních algoritmů a pokročilé konzolové rozhraní zásadně usnadňující experimenty s různými
architekturami neuronových sítí.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva má obvyklý rozsah a obsahuje všechny potřebné informace.
4. Prezentační úroveň předložené práce 100 b. (A)
 Technická zpráva je dobře strukturována, kapitoly na sebe plynule navazují a jsou velmi dobře pochopitelné.

Oceňuji zejména detailní popis učení neuronových sítí a shrnutí poznatků z experimentů pro jednoduchou
reprodukci výsledků.

5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 Práce je psána kvalitní češtinou a je téměř bez chyb.
6. Práce s literaturou 100 b. (A)
 Autor ve své práci využívá 42 zdrojů, z nichž velkou část tvoří vědecké publikace. Použitá literatura je relevantní

a jsou odkazovány v souladu s citačními normami.
7. Realizační výstup 100 b. (A)
 Výstupem práce je knihovna pro práci s konvolučními neuronovými sítěmi. Tato knihovna je rozšířená o možnost

definice vlastních datových typů a příslušných operací. Zdrojový kód knihovny je přehledný a dobře
dokumentovaný. Práce navíc obsahuje obsáhlé experimentální vyhodnocení. Na benchmarkových úlohách autor
prokázal, že jeho implementace je konkurenceschopná jak v oblasti učení a přesnosti klasifikace, tak i v rychlosti.

8. Využitelnost výsledků
 Přestože existuje celá řada knihoven pro práci s neuronovými sítěmi, tato práce je unikátní zejména v možnosti

použití libovolných datových typů a operací. Knihovna je použitelná například pro simulaci hardwarových
akcelerátorů neuronových sítí.

9. Otázky k obhajobě
 1. Jakým způsobem je nutné knihovnu rozšířit, aby bylo možno ji využít při vyhodnocování nových technik,

jako je aproximační počítání?
10. Souhrnné hodnocení 100 b. výborně (A)
 Práci hodnotím jako velmi kvalitní. Textová zpráva čtenáře detailně seznamuje jak s použitými technikami, tak

s možnostmi a doporučeními pro nasazení navržené knihovny v praxi. Knihovna vykazuje vlastnosti srovnatelné
s nejpoužívanějšími knihovnami podobné kategorie určené návrh neuronových sítí. Díky možnostem
jednoduchého použití vlastních datových typů může být knihovna klíčovým nástrojem pro výzkum v oblasti
hardwarové implementace a optimalizace neuronových sítí. Proto navrhuji hodnotit práci stupněm A - výborně.

 

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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