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1. Náročnost zadání méně obtížné zadání
 Cílem bylo analyzovat trajektorie již extrahované z videozáznamů. Výsledkem extrakce jsou pozice objektů

(vozidel) včetně rychlosti v jednotlivých časových okamžicích. Úlohou řešitele bylo v rovině počítat kolize
polygonů reprezentující predikované polohy objektů v čase a zjištěné údaje vizualizovat do videa převážně
vykreslením čar.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Bod 2. zadání oponent pochopit tak, že řešitel má zkoumat, zda vstupní data jsou dostatečně přesná pro různé

metody hodnocení dopravních konflitků, případně jak přesnost vstupních dat ovlivňuje spolehlivost počítaných
hodnocení konflitků.
Technická zpráva pravda obsahuje kapitolu 3 s názvem Citlivostní analýza. Ta vychází z obrázku 3.2, kde se
definují kolizní zóny "průniku dvou vozidel". Pokud obrázek znamená, že ke kolizi došlo a v případě A zadní
vozidlo rozbilo pouze nárazník vozidla před ním, zatímco třeba v případě C došlo k zničení celé poloviny předního
vozidla, asi není na místě hodnotit případ A jako lehký dopravní konflit - v každém případě je to konflikt vedoucí k
dopravní nehodě, tedy ten nejzávažnější možný. Význam kapitoly 3 tím zůstal oponentovi nesrozumitelný.
Tak či tak v posledním odstavci kapitoly 3 řešitel konstatuje, že požadovaná přenost určení pozice vozidel je 2cm
(až 84,5 cm v nejvelkorysejším případě), takže v datech z dronu, kde zabíraná auta mají rozměry pixelů,
požadovaná přesnost docela jistě nebude splněná. Takovou úvahu ale kapitola 3 (ani zbytek textu) neobsahuje.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Kapitola 2 poměrně podrobně popisuje dopravní konflikty a způsoby jejich hodnocení. Již zmiňovaná kapitola 3

obsahuje citlivostní analýzu, která se oponentovi zdá spíše jako kategorizace závažnosti dopravních nehod a
zjištěné výsledky ukazují na nepoužitelnost zvoleného přístupu.
Chybí popis nastudovaných poznatků potřebných pro vlastní řešení - metody výpočtu kolizí geometrických útvarů
v rovině, metody vyhledávání a indexování časoprostorových dat pro urychlení, atp.
Kapitola 4 popisuje návrh řešení, který spočívá v zásadě ve dvou algoritmech zapsaných na stranách 25 a 26.
Tyto jsou poměrně jednoduché - pro každou dvojici rozpoznaných objektů na vstupu se spočte kolize jejich
obalových polygonů a pokud existuje, zapíše se na výstup. Pravděpodobně by šlo uvažovat i alternativní přístupy,
které by neměly kvadratickou složitost vzhledem k počtu vstupních objektů, takové úvahy ale zpráva neobsahuje.
Experimentální vyhodnocení (kap. 6) bylo provedeno na třech reálných a jednom simulovaném záznamu dopravy.
Referenční data pořízená expertem jsou v tabulce 6.2, vůči ní řešitel vztahuje svoje naměřené tabulky 6.3, 6.4,
6.5 a 6.6. Je nešťastné, že srovnání je pouze na úrovni počtu zjištěných kolizí. Bylo by daleko správnější a
užitečnější porovnávat nalezené kolize s anotovanými kolizemi v čase a prostoru a vyhodnotit počty falešných
kolizí, přehlédnutých kolizí a třeba vykreslit příslušnou ROC/PRC křivku.

5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 Po formální stránce je technická zpráva vypracovaná velice pečlivě - je prakticky prosta jazykových chyb a

drobné chyby typografické a chyby matematického zápisu jsou velice vzácné.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Řešitel korektně cituje množství adekvátních prací.

Jak bylo naznačeno v bodě 4. tohoto posudku, mohl studovat a využít více poznatků z oblasti informačních
technologií (ne jen z bezpečnosti dopravy) a zabývat se efektivním indexováním vstupních dat, asymptotickou
složitostí výpočtu, statistickým zpracováním chyb vstupních dat a jejich vlivu na výstup, atp.
Řešitel zřejmě pracoval na firemním projektu - pořízení dat dronem, detekce vozidel v záznamech, různé prvky
zpracování a vizualizace byly pravděpodobně řešeny jinými lidmi. Technická zpráva je hodně nedůsledná v
odlišování vlastní práce a práce skupinové. Například obrázky 6.1, 6.2, 6.3 pravděpodobně řešitel nevytvářel
(nikde o vizualizaci trajektorií a rychlostí vozidel nepíše), přitom u obrázků ani v okolním textu autorství
nediskutuje. Taktéž grafika na plakátu (obr. 59) je k dohledání na webu mezi propagačními materiály komerčního
projektu DataFromSky.

7. Realizační výstup 65 b. (D)
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 Výstupem je aplikace v C++/Qt, která umožní nastavit parametry zpracování a spustit analýzu, s volitelným

vytvořením výstupního vizualizačního videa. Volba technologií je daná zřejmě firemním projektem, na němž
řešitel pracuje. S použitím vhodného jazyka (Python/SciPy, Matlab) by pravděpodobně bylo možné prototypovat
algoritmy zpracování daleko rychleji a šířeji experimentovat s různými metodami detekce dopravních konflitků.
Zdrojové kódy by zasloužily menší úklid a zpřehlednění. Soubor "CriticalSituation.cpp" inkluduje neexistující
soubor "CriticalSituation.h", což ale nevede k chybě překladu, protože nikde není využit.
Oponentovi se nikde v odevzdaných zdrojových kódech nepodařilo najít kód, který by byl schopen vykreslit
ikonku s vykřičníkem či černou přerušovanou čáru, kteréž jsou vykreslené v obrázku 6.5. Opět to může
naznačovat, že obrázek 6.5 (a snímky obsažené v přiloženém prezentačním videu) pochází odjinud, nikoli z
aplikace odevzdané jako řešení diplomové práce.

8. Využitelnost výsledků
 Projekt byl řešen jako firemní zadání a zřejmě již byl integrován do komerčního produktu.
9. Otázky k obhajobě
 Jste autorem obrázků 6.1, 6.2, 6.3 (či softwaru, který je vykresluje)? Jste autorem dominantní grafiky z

plakátu?
Která část odevzdaného řešení vykresluje ikonku s vykřičníkem a přerušovanou černou čáru obsaženou
v obrázku 6.5? Obrázek má ústřední úlohu v kapitole, v jejímž názvu je "vyhodnocení funkčnosti
vytvořeného řešení", takže by bylo silně žádoucí, aby se jednalo o vytvořené řešení, ne o řešení někoho
jiného z firmy.
Vysvětlete, jaký má vztah obrázek 3.2 k vlivu přesnosti vstupních dat na možnosti detekce dopravních
konflitků.
V tabulkách 6.3, 6.4, 6.5 a 6.6 reportujete počty nalezených dopravních konfliktů v trajektoricíh vozidel.
Zkoumal jste, kolik z těchto počtů jsou správné detekce (ke konflitku skutečně došlo) a kolik konfliktů
systém přehlédl (došlo ke konfliktu, ale systém ho nezaznamenal)? Jak toto vhodně vyhodnotit?

10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Oponent je při hodnocení rozpolcený.

Na jednu stranu student řešil zajímavé a užitečné téma, vytvořil funkční a zajímavé (byť ne příliš komplexní)
řešení. Jeho práce je přitažlivá a dokáže ji dobře prezentovat - o čemž svědčí ocenění na Excel@FIT. Také
textová zpráva je po formální stránce velice kvalitní.
Na druhou stranu řešení obsahuje technické nedokonalosti (citlivostní analýza, kvadratická složitost a naprostá
absence úvah, zda a jak se jí zbavit) a je dosti problematické po stránce čistoty autorství.
Oponent nezávidí řešiteli, že bude muset zmíněné skutečnosti dobře vysvětlit, a státnicové komisi, že se na ně
bude muset dobře vyptat a učinit si názor a navrhované hodnocení pravděpodobně i výrazně upravit - směrem
nahoru či dolů.

 

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

 

V Brně dne: 7. června 2018
  .................................

podpis
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