Posudek práce

předložené na Matematicko-fyzikální fakultě
Univerzity Karlovy
❑ posudek vedoucího
❑ bakalářské práce

Autor/ka:
Název práce:
Studijní program a obor:
Rok odevzdání:

❑ posudek oponenta
❑ diplomové práce

Ondrej Dušek
Analýza magnetických skyrmionů pomocí metod strojového učení
Fyzika / FOF
2021

Jméno a tituly vedoucího/oponenta: RNDr. Martin Žonda, Ph.D.
Pracoviště:
Katedra fyziky kondenzovaných látek,
Matematicko-fyzikální fakulta,
Univerzita Karlova
Kontaktní e-mail:
martin.zonda@karlov.mff.cuni.cz
Odborná úroveň práce:
❑ vynikající ❑ velmi dobrá ❑ průměrná ❑ podprůměrná ❑ nevyhovující
Věcné chyby:
❑ téměř žádné ❑ vzhledem k rozsahu přiměřený počet ❑ méně podstatné četné ❑ závažné
Výsledky:
❑ originální ❑ původní i převzaté ❑ netriviální kompilace ❑ citované z literatury ❑ opsané
Rozsah práce:
❑ veliký ❑ standardní ❑ dostatečný ❑ nedostatečný
Grafická, jazyková a formální úroveň:
❑ vynikající ❑ velmi dobrá ❑ průměrná ❑ podprůměrná ❑ nevyhovující
Tiskové chyby:
❑ téměř žádné ❑ vzhledem k rozsahu a tématu přiměřený počet ❑ četné
Celková úroveň práce:
❑ vynikající ❑ velmi dobrá ❑ průměrná ❑ podprůměrná ❑ nevyhovující

Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:
Práce analyzuje metodami strojového učení fázový diagram klasického Heisenbergovho modelu s interakci
DzyaloshinskiiMoriya. Je v první řadě potřebné vyzdvihnut, že práce obsahuje originální výzkum.
Analyzuje systém na větších mřížkách než dosud publikované práce, a hlavně používá pokročilejší metody
strojového učení. Nejedná se přitom jenom o malý technický posun, protože zvětšení systému vede k
uspořádáním, které neboli pozorované na menších mřížkách. Navíc proto dochází i k změně fázového
diagramu, který je zde adresován.
V práci je fázový diagram studován hněď několika metodami strojového učení i neuronových sítí. Všechny
metody jsou detailně rozebrány, jejich výsledky porovnány a sú zhodnocené jich silné i slabé stránky.
Diskutované jsou nejenom technické rozdíly ale i fyzikální charakteristiky, zvláště pak jak je jich schopna
konkrétní metoda či model strojového učení zahrnut v rozhodování a taky proč. Nakolik jsem to schopný
posoudit, v některých případech se nejedná jenom o použití standardě použitých schémat, ale problém jsi
vyžádal i nemalou dávku inovace. Obzvláště se mi pozdává použití RandomZoom, která nezodpovídá
typickým symetriím v kontextu mřížkových modelů.
Drobnou kritiku jsi zaslouží forma. Popisy pod obrázky vizuálně splývají s hlavním textem. Bylo by vhodné
použít jiný font, nebo popis jinak ohraničit. V některých případech je popis pod obrázky taky příliš strohý,
takže se musí čtenář hodně spoléhat na hlavní text. Navíc, u všech obrázku, které byli převzaty z jiných
díl, je žádoucí to explicitně zmínit, ne jenom uvézt zdroj na konci popisu.

Celkově se ale jedná o velmi kvalitní práci. Je rozumně napsaná a jde jí použij i jako krátký úvod do
problematiky automatické klasifikace fázi. Řeší aktuální fyzikální problém moderními metodami. Výsledky
jsou podrobně diskutované. Navíc práce přináší i nové zajímavé otázky.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:
Vzhledem k tomu že mně práce zaujala mám hodně otázek.
Otázky k textu:
1. Jak je definován úhel theta v rovnici (1.2)?
2. Strana 7.: Co se přesně myslí větou: “V posledních dvou mechanismech je velikost skyrmionů
menší než mřížková konstanta.” Jak jsi mám představit skyrmion menší než mřížková konstanta?
Znamená to jednoduše, že se nerealizuje?
3. Jak jsou skyrmióny detekovány experimentálně? Co přesně měří metody opsané na straně 7?
4. Jakou roli hraje při formování skyrmiónů spinorbitální vazba?
5. Jak je definována topologická bariéra?
6. Jak je definován vektor uspořádaní Q? Nechybí v rovnici (1.11) jednotkové vektory?
7. Strana 17: Nebylo by v případě skyrmiónů v modelovém systému, které byli napočteny při
periodických podmínkách výhodnější namísto 0paddingu použit taky periodické okrajové
podmínky? (strana 17)
8. V části 2.8 na obrázku 2.7 je uvedená závislost klasifikace a střední kvadratické chyby na epoše.
Klasifikace padne za méně něž 100 epoch z jedna téměř na 0. Ale střední kvadratická chyba se

začne výrazně měnit až při e~350. Proč je tomu tak a která z veličin je pro Vás směrodajná při
rozhodovaní, či je už neuron nastavený správně?
9. Tohle “Metoda nejbližších centroidů předpovídá příslušnou fázi dané mřížky vždy se stoprocentní
jistotou, nemůže dané mřížce přiřadit kombinaci vícero fází.” je poněkud matoucí věta. Na
obrázku 3.4 vidíme, že některé body nejsou přirazeny se stoprocentní jistotou. Jak je táto věta
tedy myšlená?
10. Nápad s koláčkovými grafy v obrázku 3.5 je moc hezký. Sčítají se vždy na 1? Nevidím na to
jednoznačný důvod.
11. Generalizační chyba DNN modelů je o několik řádu větší jako generalizační chyba metod
strojového učení. Proč tyhle modely nejsou schopné klasifikovat SK a SP fáze?
Všeobecní otázky:
1. Všechny modely byly trénované s předpokladem, že fázový diagram se skládá jenom ze třech fází.
Není možné, že v problematické oblasti A, případně i B se nachází nějaká dosud nepopsaná fáze?
Podle obrázku 3.29 je tahle oblast zcela izolovaná od hlavní SP fáze.
2. Dokud byste namísto úhlu théta požili jako vstupy Fourierovu transformaci, jaké výhody a
nevýhody by se dali očekávat? Je něco podstatného pro klasifikaci, co by tenhle přistup nebyl
schopný zachytit?
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