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1. Assignment complexity more demanding assignment
 Jedná se o implementační práci poměrně malého rozsahu. Zadání je náročnější díky nutnosti nastudovat a

efektivně využít architekturu GPU.
2. Completeness of assignment requirements acceptable under reservation
 Mám výhrady k bodům 3 a 5.

Veškerá analýza algoritmů a kritických částí pro akceleraci je čistě teoretická, velmi vágní a bez odkazů
na jakákoliv naměřená data. Netuším, jakou analýzu autor v bodě 3 provedl.
Vyhodnocení je provedeno velmi zběžně na jediném videu. Autor pouze změřil zrychlení výpočtu. Chybí
rozbor naměřených výsledků.

3. Length of technical report in usual extent
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí.
4. Presentation level of technical report 75 p. (C)
 Části práce věnované teoretickému popisu anti-spoofingu a GPGPU jsou strukturovány logicky a jsou čtivé a

pochopitelné. Zdůvodnění výběru akcelerovaného algoritmu je velmi stručné a samotný popis LBP-TOP je
obtížně pochopitelný. Popis jednotlivých technik pro paralelní implementaci a popis výsledků měření je matoucí a
vyžadoval opakované čtení. U obrázku 4.3 netuším, čeho v kapitole 4.3.1 se týká. Kromě těchto velmi stručných
částí obsahuje práce zbytečnosti jako obrázek 5.1 nebo přílohu B.

5. Formal aspects of technical report 85 p. (B)
 Práce je psaná anglicky s občasnými chybami. Není jich ale mnoho.

V práci zůstaly po vysázení LaTeXem chyby, které ztěžují čtení. Např. obrázek 4.2 je vložený doprostřed
deklarace funkce, tabulka 5.2 je uvnitř nesouvisejícího textu a tabulka 5.3 osamoceně na prázdné stránce. Popis
LBP-TOP by byl podstatně čitelnější v podobě pseudokódu.
Další drobnou chybkou jsou chybějící tečky u popisů obrázků a tabulek.

6. Literature usage 85 p. (B)
 Student využil relevantní zdroje. Velká část zdrojů jsou manuály, což odpovídá implementační povaze práce. U

zdrojů [14-16] bohužel chybí podstatné údaje.
7. Implementation results 70 p. (C)
 Vytvořené zdrojové kódy jsou velmi stručné. Samotná implementace LBP-TOP má pouze pár set řádků. Testy

vyhodnocují pouze dobu běhu algoritmu na jediném videu. Rozměry videa jsou zadané ve zdrojovém kódu, takže
je obtížné změřit výkon na jiných datech.

8. Utilizability of results
 Extrakce LBP příznaků je často využívaný algoritmus a jeho implementace je široce využitelná. Bohužel kód

odevzdaný na CD vyžaduje ještě hodně úprav. Pro jeho použití by bylo třeba jej ručně vypreparovat z testovacího
programu a odstranit omezení jako jsou rozměry videa zadaná ve zdrojovém kódu.

9. Questions for defence
 Na základě čeho jste zvolil pro akceleraci právě algoritmus LBP-TOP?

Co nejvíce omezuje výkon vaší implementace? Je omezená propustností paměti nebo výpočením
výkonem?

10. Total assessment 70 p. good (C)
 Efektivní implementace algoritmů pro GPU je náročná. Implementace vytvořená studentem je použitelná pouze s

množstvím úprav. Testy výkonu jsou stručné a není z nich jasné, jak efektivní implementace skutečně je. Práci
hodnotím stupněm C.
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