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1. Náročnost zadání značně obtížné zadání
 Reinforcement learning je samostatně náročný problém. Pro úspěšné řešení tohoto zadání je potřeba nejen tento

podobor perfektně ovládnout, ale seznámit se s výzkumem posledních let a správně jej využít. Zadání práce
nemá daleko od samostatného výzkumu v oboru umělé inteligence.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Student nejen zadání splnil, ale navíc správně porozuměl metodě DQN (deep Q-learning) (DeepMind 2013).

Propojil kód implemtující tuto metodu s Open AI Gym, studoval vliv hyperparametrů metod na učení, a nakonec
využil metodu DDQN (Hasselt 2015). Práce byla oceněna na konferenci Excel.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 95 b. (A)
 Práce vysvětluje problematiku reainforcment learning, Q-learning, a DQN takovým způsobem, že je použitelná

jako referenční materiál. Logická návaznost podporuje i vysvětlení čím se student zabíval, a co vytvořil. Součástí
technické zprávy jsou přídavné materiály ve formě videí, které ukazují funknčí výstup učení a jsou také na vysoké
úrovni.

5. Formální úprava technické zprávy 100 b. (A)
 Kvalitní text, typografie v Latexu, a navíc desítky kvalitně promyšlených grafů které dokazují tvrzení v textu. Na

úrovni článku. Křivky v podkapitole 4.2 jsou možná zbytečně matoucí.
6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Literatura obsahuje 32 zdrojů, včetně asi 10 článků z posledních 5 let, a vhodné knihy
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Díky velkému množství experimentů (433 CPU-dní) se student naučil vliv hyperparametrů na několik vybraných

metod reinforcement learning (posilovaného učení). Tyto parametry doladil tak, aby dosáhl výraznému zlepšení v
úspěšnosti v učených hrách oproti náhodnému hráči. Výstupem práce je tedy vyladěný algoritmus který se
kvalitně učí na třech velmi odlišných hrách, což je výrazně náročnější než úspěch na jedné úloze.

8. Využitelnost výsledků
 Práce byla oceněna na konferenci Excel pro svou akademickou kvalitu, a obsahuje validace výsledků výzkumu v

oboru umělé inteligence. Jediné co by práci mohlo ještě vyzvednout je nový poznatek, ale ve své aktuální formě
už předbíhá veškerá očekávání na BP.

9. Otázky k obhajobě
 Jaké rozšíření oproti vaší implementaci jsou nutné k hraní složitějších stavových her jako Doom, na

kterých byl DQN uváděn v článku který ho prezentoval?
Proč se vaše implementace DDQN přestane učit po několik desítkách tisíc epizod? Co by jí pomohlo?

10. Souhrnné hodnocení 95 b. výborně (A)
 Student dokázal nastudovat složité metody umělé inteligence, experimentovat s jejich hyperparametry, a vyladit

je na aplikability na škále her. Výsledná práce je mezi nejlepšímy v tomto ročníku, čemuž odpovídá i ocenění na
Excel@FIT.

 

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

 

V Brně dne: 1. června 2018
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