
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta diplomové práce
Student: Vopálenský Radek, Bc.
Téma: Detekce, sledování a klasifikace automobilů (id 20513)
Oponent: Sochor Jakub, Ing., UPGM FIT VUT
1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Rastrový převzatý obrázek 2.3. Poznámka pod čarou je na jiné straně a označení této poznámky utíká na

nový řádek, kde je samostatně a tudíž vypadá velmi podivně (obdobný problém  u všech dalších obrázků
s referencí na poznámku pod čarou). 
Váhy konvoluční vrstvy v CNN určitě nejsou stejné pro všechny neurony. 
Plně propojená vrstva nemusí být "klasifikační". Celkově je popis o CNN zmatený.
Kapitola 3 obsahuje zbytečně podrobný popis použitých nástrojů (OpenCV, ROS atd.).
Autor zbytečně míchá (příliš podrobný) popis implementace a návrhu systému. Text se tudíž nečte
dobře. 
Generované grafy jsou zbytečně rastrové (např.: 4.7, 4.8). Tyto grafy mají také podivné názvy ("Graf of
success").

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Po formální stránce je práce v pořádku. 
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Autor cituje vše relavantní a potřebné.
7. Realizační výstup 70 b. (C)
 Zdrojové kódy jsou relativně přehledné a obsahují návod k použití. 

Bohužel autor nepochopil smysl využití Dockeru (dodání Dockerfile pro sestavení Docker image) a odevzdané
zdrojové soubory tento Dockerfile neobsahují. 

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky mohou být využitelné jako první verze modulárního systému pro analýzu dopravy.  
9. Otázky k obhajobě
 1. Proč klasifikujete výřezy po jednom (batch size = 1), když už máte celý track, který chcete klasifikovat? 

2. Proč jste provedl vyhodnocení závislosti úspěšnosti klasifikace na IoU detekce pouze pro 32 vzorků? 
10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Text práce je mírně horší, po ostatních stránkách je práce průměrná. Navrhuji tudíž hodnocení stupněm C.

 

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

 

V Brně dne: 28. května 2018
  .................................

podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

