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oponents\ý posudok dizertačnei práce

METODY OBRAZOVE DETEKCE OBSAZEIYOSTI
ZELE,ZNI C F{IH O PRE JE ZDU

Ing. Zdeněk Šilar
Íng. Martin Dobrovolný Ph.D.

Tému pokladám za vysoko aktuálnu' Pri neustálom zvyšovaní sa počtu vozidiel na cestách, ako aj
zvyšovaní objernu prepravy po železnici, budovanÍ že|ezničných koridorov a snahy zahusťovať
vol'né kapaciý je otázka bezpečnosti že|ezničných priecestí nanajqýš aktuálna'

Autorvkapitole 3.1 definuje 3 ciele, zkto4ých zavedec|rý ciel,dizertačnej práce považujem iba
posledný: ýber, návrh, overenie a optimalizácia vhodných metód pre detekciu, segmentáciu
a klasifikáciu pohybujúcich sa objektov v obraze.

z. Zvo|ené metódy spracovania dizertačnei práce
Autor pri zostavovaní práce postupoval systematicky. Práca ie rozde|ená do 7 kapitol wátane
úvodu azáveru, ce|kom na 95 stranách bez príloh. Vpočiatočných kapitolách autor analyzuje
súčasný stav detekcie obsadenosti železničných priecestí a vyhodnocuje problémy jednotliých
prístupov.

V kapitole 4 autor popisuje metódy obrazovej detekcie a segmentácie objektov, ktoré doktorand
pri riešení analyzoval.

Za kl,účové považujem kapitoly 5 a 6' V kapitole 5 doktorand popisuje architekturu
nawhovaného systému, použité algoritmy a ich úpravy, pričom odóvodňuje ich volbu použitím
na vzorke údeosekvencií a porowrávaním nameraných hodnót. Použité metódy a spósob
vyhodnotenia použitia považujem za dostatočný pre tento typ práce.

V kapitole 6 autor popisuje overenie a vyhodnocuje nawhované riešenie. Ako hlavnú metódu
overenia použil experimentálne overenie nawhnuých a implementovaných metód spracovania
obrazu. Definuje spósob qýpočtu hodnotiacich parametrov a na základe nich vyhodnocuje celý
systém. Hoci sú v tejto kapitole prezentované ýsledky v tabul'kovej aj grafickej podobe, podl'a
mójho názoru nie je vyhodnotenie na úrovni, ktorá by bo|a od takéhoto druhu práce očakávaná:

Autor:
Školitel'.

1. Aktuálnosť témy a splnenie ciel'ov dizertačnej práce



Celkoý počet údeosekvencií, na ktoých boli overované algoritmy bol 5, čo považujem

zamal(t vzorku.
V'yhodnocovarriu pri riznych poveternostných podmienkach mai byt venovaný váčší
priestor. očakával by som porormanie pri róznych poveternostných podmienkach, pri
podobných ostatných parametroch (hustota premávky, poloha kamery atď.). Použitá
videosekvencia 4 (zamračené, dážď, snehJ má až B krát nižšiu hustotu premávky ako
videosekvencia 1 (s|nečno).
Twdenie v prvom odstavci kapitoly 6,2, že ,,nawžený systém detekoval obsazenost
železničního přejezdu spolehlivě.. je podl'a mójho názoru vágne a nie je dok|adované
k..lantitatívne' V predchádzajúcej kapitole sú uvádzané prík|ady nesprávnej detekcie. Aby
bol systém plne funkčný, ma| by nielen úspešne detegovať obsadenosť železničného
priecestia, ale aj úspešne nedetegovať obsadenosť, t.j. vyhnúť sa falošnej detekcii.
Chýba porovnanie navrhovaného riešenia s exisfuiúcimi riešeniami používanými v ČR
alebo vo svete. Autor sám pri formulácii cie|'ov v úvode kapitoly 3 uvádza, že úlohou
systému je odstrániť h]avné neýhody existujúcieh riešení' Preto v-vhodnotenie, do akej
miery sa to autorovi podarilo, je úac ako očakávané'

Zoznam literatury obsahuje 66 odkazov, pričom minimáine 19 odkazov nie je starších ako 5
rokov. Kpráci bol priiožený autoreferát na 28 stranách. Zoznam vlastných publikácií autora
obsahuje 9 publikácií. Všetky súvisia s dizertačnou témou a považujem ich za pnebeŽné
publikovanie qýsledkov autora. okrem jednej publikácie v zahraničí, všetky sú domáceho
charakteru. odporúčam, aby autor d'alšie svoje publikačné qýstupy smeroval na zahraničné fóra.

3. Dosiahnuté výsledlry a prínosy pre prax alebo rozvoi vedy
Za hlavný prínos dizertačnej práce považujem ucelený náwh komplexného systému pre
detekciu obsadenosti že|ezničného priecestia. Táto problematika sa rieši na róznych fórach
nielen ýskumných, ale aj komerčných, pričom neexistuje obecné 1ooo/o riešenie. Nawhovaná
práca posúva tuto oblasť do domény počítačového videnia a obrazovej detekcie.

Autor v závere práce konštatuje, že po reimplementácii navrhnutého systému z prostredia
MATLAB do vhodného programovacieho iazyka by mohol byt systém nasadený do nepretržitej
monitorovacej prevádzlry. osobne si mvslím, že na to, aby bol systém spustený do nepretržitej
prevádz|<y, bude potrebné vyriešiť ešte množstvo praktic\ých problémov' Súh|asím však
s autorom, že nawhovaný systém má potenciál voriť záHad pre detekciu obsadenosti
že|ezničný ch prie cestí m etó d ami obraz ovej d etekci e.

4. Text práce
Prácaje spracovaná na vysokej grafickej úrovni s množstvom obrázkov, ktoré vhodne dopÍňa;ú
text. Práca je dobre čitatelhá s minimom gramaticlqých chýb a preklepov.

V práci sú použité skratky, ktoré sú síce vysvetlené pri prvom použití, ale čitatel,ovi by pomohol
zoznam skratiek s ich vysvetlením, h|a'.rne pri prerušovanom čítaní práce.

2 .

3.

4.



5. otÁzky na dizertanta
ProsÍm pň obhaiobe zodpovedať nasleduiúce otázky:

o Za účelom s}<rátenia času spracovania obrazu tak aby bolo v reálnom čase spracovateťné
video s váčším rozlíšením ako 256x192 pn 20 snímkach/sec by bolo vhodné úlohu riešiť
paralelným spracovaním. Sú nawhované algoritmy dostatočne para|elizovateťné pre
vyržitie v grafických karuách s velhým počtom jadier?

. Do akei miery by zlepšilo detekciu obsadenosti resp. zníženie falošných detekcii použitie
2 kamier?

6. Záver t
Posudzovaná dizertačná práca spÍňa podmienlry stanovené pre úroveň dizertačných prác.
odporučam predložiť dizertačnú prácu na obhajobu a po úspešnei obhajobe odporučam Ing.
Zdeňkovi Šilarovi udeliť vedecko-pedagogicku hodnosť Ph.D.
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