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1. Náročnost zadání méně obtížné zadání
 Vzhledem ke zvolenému přístupu a prací s existujícími knihovnami, se domnívám, že se jedná o méně obtížné

zadání.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny. Práce obsahuje oproti zadání rozšíření, která zvyšují její hodnotu a přínos.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce splňuje formální požadavky na délku. Částem teoretického rozboru je věnováno více prostoru než je

bezpodmínečně nutné, vzhledem k zaměření realizační části.
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Práce je rozdělena do vhodného počtu kapitol, které na sebe tematicky navazují.

V kapitole 2 se autor zabývá aktuálním stavem biometrického zpracování podpisu, v kapitole 3 pak metodami
zpracování obrazu vhodných pro optické snímání podpisu pomocí série kamer.
Návrhová a implementační část v kapitole 4 však pouze stručně popisuje důvod pro opuštění snímání pomocí
kamer a dále pracuje se zařízením Leap motion, které je teprve v této části představeno. Vzhledem k této
skutečnosti působí kapitola 3 nadbytečně, zatímco v kapitole 4 se autor navíc k návrhu a implementaci, věnuje
technickému popisu tohoto zařízení, které do kapitoly tematicky nezapadá.
Vzhledem ke zaměření realizační a implementační části shledávám absenci širšího rozboru zařízení Leap motion
jako značný nedostatek.

5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 Jazykovou stránku nejsem kompetentní posoudit. V textu se nachází minimální množství typografických

nedostatků. Text a grafické elementy jsou vhodným způsobem formátovány a popisovány.
6. Práce s literaturou 100 b. (A)
 Neshledávám žádné nedostatky při práci s literaturou. V rešerši je představen velmi pečlivý průzkum existujících

metod a postupů. V hodnocení pak důsledné srovnání výsledků s relevantními akademickými publikacemi.

7. Realizační výstup 85 b. (B)
 V rámci realizačního výstupu student dodal požadovanou databázi, programové řešení využívající zařízení Leap

motion a demonstrační prototyp využívající kameru. Součástí je návrh a demonstrace finálního systému pro
snímání podpisu.

Programové řešení využívající kamery je ve značně rozpracovaném/nedokončeném stavu.

Programové řešení využívající Leap motion vhodně využívá existující SDK, čímž autor minimalizoval část věnující
se sledování pohybu a soustředí se tak hlavně na samotnou analýzu, porovnání a zobrazení podpisu. Výtku mám
ke kvalitě dokumentace. Jednotlivé moduly a metody jsou popsány minimálně, což spolu s minimem komentářů
komplikuje orientaci ve zdrojovém kódu.

Subideální je taktéž samotné výsledné "zařízení", které svou konstrukcí kazí výsledný dojem. Snímací modul
upevněný párem elastických pásků, nezaručuje jeho zafixování v podkladové konstrukci, která taktéž vzhledem
ke zvolenému materiálu nezabraňuje pohybu po stole.

Na druhou stranu je třeba vyzdvihnout implementované GUI které, byť nebylo explicitně vyžadováno, zvyšuje
celkovou hodnotu této práce.

8. Využitelnost výsledků
 V případě dílčích dokončení se výstup práce jeví použitelný v praxi. Limitující je především malá testovací

databáze, která však splňuje body zadání.

9. Otázky k obhajobě
 Za velký zdroj nepřesnosti považujete klesající FPS zařízení Leap motion, jakým způsobem by se tento
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problém dal vyřešit?
Vzhledem k dosaženým výsledkům, dovedl byste si představit, že by takovéto zařízení mohlo sloužit i pro
účely identifikace? Např. u bezpečnostních bran?

10. Souhrnné hodnocení 82 b. velmi dobře (B)
 Tato práce realizuje inovativní a minimálně prozkoumaný přístup k problematice biometrické verifikace na

základě podpisu. Výsledky jsou srovnatelné se state-of-the-art a demonstrují tak potenciálně zajímavý směr
výzkumu. Programová část této práce je na velmi vysoké úrovni a její celkové hodnocení je devalvováno
především podprůměrnou dokumentací a finální konstrukcí zařízení. Lehký tematický rozpor mezi teoretickou a
praktickou částí výsledné technické dokumentace pak řadí tuto práci jako celek mezi lehce nadprůměrné.

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2018
  .................................

podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         2 / 2

http://www.tcpdf.org

