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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadanie vyžaduje pochopenie študijných materiálov o konvolučných neurónových sieťach nad rámec látky

preberanej na FIT. Preto hodnotím zadanie ako obtiažnejšie.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Kapitoly práce a ich sekcie na seba správne naväzujú, kapitola 6 však obsahuje okrem experimentov aj návrh a

implementačné detaily konvolučných sieti použitých riešiteľom pri rozpoznávaní znakov. Tieto údaje by oponent
uvítal v samostatnej kapitole. Z obsahovej stránky a pochopiteľnosti práce je oponent spokojný, má len
nasledujuce pripomienky:

Riešiteľ často zbytočne opakuje údaje vo viacerých častiach práce.
Záver práce je zbytočne dlhý, keďže komentár k výsledkom obsahuje už časť s experimentami.
Vzťah 3.6 je nedostatočne popísaný a vysvetlený.
Výsledky prezentované v kapitole 6 by mali byť pre lepšiu prehľadnosť uvedené v sumarizačnej tabuľke,
prípadne viacerých tabuľkách.
Pri popise dátovej sady SVHN riešiteľ uvádza nesprávnu veľkosť tohto datasetu. Ceľkový počet fotiek v
dátovej sade je 800 000 a nie 600 000.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Formálne je práca až na jeden preklep (strana 17: "Pro kontrole" namiesto "Pro kontrolu") napísaná veľmi pekne.

Za nedostatok pokladá oponent použitie rastrových obrázkov v prípadoch, v ktorých mohol vytvoriť riešiteľ
jednoducho vektorovú verziu. Príkladom sú schémy ukazujúce architektúru použitých konvolučných sietí.

6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Autor čerpá z dostatočného množstva relevantných zdrojov, ktoré používa vhodným spôsobom. 
7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Riešiteľ navrhol automatický spôsob anotovania dát pre účely rozpoznávania textu, keďže ručné anotovanie by

bolo extrémne časovo náročné. To hodnotí oponent ako veľké pozitívum tejto práce. Tento spôsob demonštroval
a vytvoril rozsiahlu dátovú sadu vhodnú na experimentovanie s rozpoznávaním textu. Nad dátovou sadou
vykonal experiemnty s rozpoznávaním znakov pomocou 3 typov konvolučných neurónových sieti, ktorých
funkčnosť overil nad už existujúcou sadou SVHN. K týmto experimentom má však oponent výtku, pretože riešiteľ
používal testovaciu časť vytvorenéj dátovej sady ako validačnú sadu. Taktiež má oponent výtku ku
nasledovnému komentáru k výsledkom:

"Z předpokladu, že model Sítě Maxout Network má mnohem větší kapacitu oproti modelu Simplenet by
tedy rozdíl mezi těmito modely by měl být velký. Pokud se tento rozdíl snižuje, značí to snižující se kvalitu
anotace (zvyšující se počet chybně anotovaných znaků). Toto tvrzení je potvrzeno tím, že rozdíl v chybě
mezi těmito modely je na SVHN největší (71, 72 %), menší na MNPPC (38, 32 %) a vůbec nejmenší na
MPPC (15, 45 %)." - Menší rozdiel medzi modelmi môže skôr značiť, že dátová sada SVHM je zložitejšia
(keďže ako je ukázané na obrázku 5.1 sa čísla v sade vyskytujú na rôznych pozadiach, v rôznych
fontoch a rôznych farbách) než vytvorená dátová sady (čierne znaky na bielom pozadí).

8. Využitelnost výsledků
 Riešiteľ vytvoril rozsiahlu dátovú sadu s anotáciami textu pre účely experimentov s rozpoznávaním textu vo

fotkách dokumentov. Oponent si myslí, že je tu potenciál na vytvorenie publikácie k tejto dátovej sade a o
spôsobe jej vytvárania. Skripty, ktoré riešiteľ vytvoril umožňujú túto dátovú sadu ďalej rozširovať.

9. Otázky k obhajobě
 Aký je rozdiel medzi validačnou a testovacou sadou? Prečo ste vo svojich experimentoch používali
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validačnú sadu ako testovaciu sadu?
Rozmýšlali ste o tom extrahovať text priamo z PDF súborov namiesto použitia OCR na vyrendrovaný
text? Prečo ste sa rozhodli práve pre použitie OCR?

10. Souhrnné hodnocení 81 b. velmi dobře (B)
 Riešiteľ vykonal pri vypracovávaní veľké množstvo práce. Navrhol automatický spôsob vytvárania anotácií ku

fotkám textových dokumentov. Vytvoril rozsiahlu dátovú sadu s anotáciami textu vhodnú pre účely experimentov
s rozpoznávaním textu. Pre účely experimentov s rozpoznávaním znakov riešiteľ vybral a implementoval
(pomocou caffe frameworku) 3 modely konvolučných neurónových sieti. S týmito sieťami experimentoval nad
vytvorenou sadou. Keďže však práca obsahuje niekoľko vyššie uvedených nedostatkov navrhujem ohodnotenie
známkou B.

 

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

 

V Brně dne: 7. června 2016
  .................................

podpis
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