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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Ve své diplomové práci se pan Juráček zaměřil na odhad nerovnoměrné citlivosti pixelů v obrazových senzorech

(tzv. Photo Response Non-Uniformity) a využítí odhadnuté PRNU pro ověření, zda byl obrázek pořízen danou
kamerou.
Pro své experimenty s různými metodami odhadu PRNU vytvořil experimentální datovou sadu z několika zařízení
a s  ruzným charakterem obrazů. Příprava datové sady i rozsah provedených experimentů mírně překračují
rozsah původního zadání.

3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Technická zpráva začíná pěkně zpracovanou kapitolou o pořizování obrazu, která detailně shrnuje celou

problematiku a svým zpracování se blíží kvalitnímu výukovému materiálu! Přestože má kapitola souvislost s 
tématem práce, je až příliš obšírná. Pohybuje se od definice obrazu a  vzorkování, přes kinofilmovou kameru
a typy čoček, až po průřez fotodiodou nebo MOS kondenzátorem, elektrická schémata a různé varianty
provedení CCD čipů. Teorie však nemá v dalším textu konkrétnější přesah k  tématu práce - tj. jak všechny tyto
informace souvisí s identifikací senzoru a použitými metodami pro ověření pravosti. Kupříkladu ke zdrojům šumu
v obraze, což je z pohledu zadání mnohem zásadnější téma, se autor dostává až na straně 30...
Podobně je na tom i kapitola 3, kde si autor mohl odpustit popis některých dobře známých metod zpracování
obrazu.

4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Technická zpráva je přehledná a dobře pochopitelná. Tomu napomáhá její vhodná struktura i pečlivé zpracování

- vzorce jsou popsané, autor si pomáhá množstvím obrázků a diagramů.

Kapitola věnovaná návrhu jasně říká co a proč se autor rozhodl vyzkoušet a zřetelně vychází ze studia
literatury a existujících řešení v předchozí kapitole. Úplně přesně jsem nepochopil snad jen vylepšení PRNU
na str. 63.
Líbí se mi jasné formulace otázek/hypotéz, na které autor v rámci experimentů hledal odpověď.
Modelové příklady použití na závěr experimentů ukazují, že autor přemýšlel i nad praktickým použitím
navrhovaných postupů.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Typografická a jazyková stránka práce je velmi dobrá. Minimální množství překlepů, snadno čitelný

a strukturovaný text, odkazy na citace. Víceméně vše jak by mělo být. Snad jen popis je místy až příliš rozvláčný
a některé převzaté obrázky jsou rastrové a nemají dobrou kvalitu.

6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Výběr literatury je vhodný a dotýká se tématu práce. Autor se hned na 6 stranách věnuje existujícím řešením.

Nemohu si však odpustit poznámku, že těchto 6 stran stále silně kontrastuje se 40 stranami převzaté teorie...
O to více zamrzí, že citované metody nepatří mezi nejnovější, autor se mohl porozhlédnout i po novějších
metodách z let 2015+.
Ve zvolené literatuře bych také očekával metody pro porovnání úspěšnosti klasifikátorů a naladění jejich
parametrů. I ověření pravosti dat může být klasifikační úlohou.

7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Výsledná aplikace má charakter nástroje pro metod znalého technika, kterému umožní provedení různých

experimentů. Byla mi předvedena a je plně funkční.
Čistě z pohledu implementace nešlo o náročnou práci, autor využil existující implementace filtrů buď v knihovně
OpenCV nebo v jiných dostupných knihovnách.

Kód je strukturovaný do tříd, algoritmy pro práci s obrazem jsou od UI části aplikace oddělené formou jakési
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knihovny.
Kód je komentovaný, bohužel nikoliv v header souborech. Občas však komentáře působí samoúčelně -
často jen opakují to, co říká samotný název metody, ale není nijak popsán význam parametrů, jaké hodnoty
parametrů metoda očekává (např. typ obrázku), a co přesně je výstupem.

Zdrojové kódy vždy jasně deklarují svůj původ.
8. Využitelnost výsledků
 Přínosem práce je implementace a ověření vlastností jakési baseline metody pro identifikaci obrazového senzoru

pomocí odhadu PRNU na vytvořené vlastní datové sadě. Experimenty jsou poměrně rozsáhlé a  napovídají, jaké
jsou přibližné možnosti této metody. Výsledky práce otevírají široké možnosti dalšího pokračování formou
výzkumu - od kombinace filtrů pro odstranění šumu, zkoumání vlivu JPEG komprese, zpracování videa, až po
modernější přístupy založené na konvolučních neuronových sítích, apod.
K vyhodnocení experimentů bych však měl i několik komentářů:

Rozhodovací prahy autor určil ručně statistickou analýzou výsledků na datových sadách a je škoda, že se
nepokusil o automatizaci tohoto postupu. Bylo by pak mnohem snažší experimenty opakovat kupříkladu
s větší datovou sadou.
Hodnoty optimálních prahů se také mění pro různé sady-senzory, autor se nesnažil nalézt optimální hodnoty
přes všechny typy senzorů.
Také je otázkou, jaká je míra variability u náhodných snímků a zda je datová sada dostatečně velká pro
odhad PRNU z  náhodných snímků.

9. Otázky k obhajobě
 Máte nějakou tezi, proč filtrace šumu non-local means filterem dává zcela nepoužitelné výsledky?

Nebylo by u barevného obrazu lepší zpracovávat samostatně jednotlivé kanály než převést obraz na
šedotónový?
Mělo by smysl počítat korelaci šumu ověřovaného a referenčního snímku pouze v některých oblastech
obrazu?
Jak by vyšetřovatelé ve Vašich příkladech použití odhadli vhodnou velikost prahu, aby dokázali rozhodnout
s jistotou 99%?

10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Pan Juráček zpracoval téma i samotnou technickou zprávu s velkou pečlivostí a dosáhl i zajímavých výsledků.

Jen malý krůček dále mi chyběl, abych jeho práci hodnotil výborně - možná více automatizované postupy pro
vyhodnocení výsledků a porovnání metod, možná o něco novější metody nebo alespoň porovnání s nimi.

 

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

  
V Brně dne: 18. srpna 2020

 Španěl Michal, Ing., Ph.D.
oponent
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