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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Práce s konvolučními neuronovými sítěmi přesahuje látku probíranou v současnosti na FIT, takže by se mohlo

jednat o náročnější zadání. Řešitel se v zásadě věnoval re-implementaci existujícího vědeckého článku, takže
zadání hodnotím jako průměrně obtížné.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Řešitel se věnoval problému re-identifikace osoby ve vícekamerovém systému a nikoliv přímo (biometrickému)

rozpoznání jedince. To je ale pouze terminologická změna - na rozsahu zadání se tím nic nemění.
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Text patří mezi diplomovými pracemi mezi stručnější - počet znaků odpovídá 44 normostranám, s obrázky je to o

něco více.
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Textová zpráva má vhodnou strukturu.

Text místy působí dojmem, že řešitel úplně dokonale nechápe, o čem píše:

V kap. 2.2 popisuje redukci dimenze vektoru, ale matematický zápis nepůsobí správným dojmem (míchá
se D, d a n).
O hledání optima metodou "gradient descent" systematicky píše jako o "algoritmu snižování hodnoty
gradientu", což ukazuje na zásadní nepochopení, o čem se v metodě jedná.
V kap. 5.1 definuje rozdíly mezi datovou sadou trénovací, validační a testovací, aby o několik řádků níže
napsal: "Jelikož je tato datová sada pro účely trénování neuronových sítí poměrně malá, nebyla
vytvořena samostatná validační datová sada (pro účely validace byla použita testovací sada)."
Na str. 33 uvádí, že existující přístup provádí fúzi dílčích výsledků z klasifikátorů na základě úspěšnosti,
což vypadá na nesprávnou interpretaci / nepochopení a je v rozporu s článkem [2], kde žádná fúze
neprobíhá, v kapitole 7.4 autoři trénují pouze klasifikátory pracující s různě velkými výřezy z obrazu.

Provedené experimenty někdy přinášejí překvapující zjištění ("V případě výsledků získaných po první fázi
trénování zvětšení datové sady nepřineslo očekávané zvýšení úspěšnosti vyhodnocení, ale spíše naopak.",
případně opačné chování vytvořeného řešení na sadě CUHK01 a CUHK03 oproti řešením v literatuře), ale řešitel
se nad nimi nijak nepozastaví, nekomentuje je a nesnaží se přijít na vysvětlení.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Text je zpracován dosti pečlivě. Formátování je kvalitní a velice dobré jsou obrázky. Autor používá srozumitelný

jazyk a pochopitelné formulace, pouze s občasnými pravopisnými chybami a překlepy.
6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Práce se zabývá poměrně složitými a aktuálními algoritmy (vychází z publikací z roku 2015 a 2016). Bohužel z

textu je možné usuzovat na nedokonalé pochopení studované látky (viz bod 4. výše).
7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Řešitel vyvinul a implementoval řešení re-identifikace chodců podle existujících článků s vlastní inovací.

Podle svých měření dosáhl velice kompetitivních výsledků. Oponent není dokonale přesvědčen o věrohodnoti
provedených experimentů. Jednak řešitel zaměňuje validační a testovací sadu a jednak dochází k dosti odlišným
vzorcům chování svého algoritmu oproti měřením z literatury, odlišnosti přitom blíže nezkoumá a nevysvětluje.

8. Využitelnost výsledků
 Podle provedených měření se řešiteli podařilo vytvořit velice kompetitivní řešení. Chování vytvořeného algoritmu

by bylo potřeba podrobit podrobnějšímu zkoumání, aby bylo možno se na naměřené výsledky spolehnout.
9. Otázky k obhajobě
 Čím si vysvětlujete, že zmnožením trénovací sady došlo ke zhoršením výsledků (kap. 5.2)?

Co znamená "vyhodnocení na rozšířené datové sadě" v popisku obrázku 5.5? Dataset jasně definuje
testovací datovou sadu - pokud jste vyhodnocoval na sadě nějakým způsobem modifikované, není
možné provádět (férové) srovnání s ostatními algoritmy (obr 5.8).
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10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Řešitel se zabýval náročnou a aktuální výzkumnou činností, kde dosáhl velice kompetitivních výsledků.

Popis nastudovaných poznatků nesvědčí o dokonalém pochopení problematiky. Provedená měření a jejich
prezentace vzbuzují jistou míru pochyb.
Textová zpráva hovoří o jednom řešení, které je postavené na existujících přístupech. U podobného díla by bylo
lze očekávat iterativní vylepšování a podrobnější vyhodnocení přínosů a vlastností jednotlivých úprav algoritmů.

 

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

 

V Brně dne: 2. června 2016
  .................................

podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         2 / 2

http://www.tcpdf.org

