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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cílem bylo zpracovávat pomocí hotových nástrojů zaznamenané všesměrné video a prezentovat jeho snímky

jednoduchou webovou aplikací.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Splnění bodu 6. je hodně slabé - provedené experimenty byly minimální a závěry z nich nejsou nijak užitečné.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 55 b. (E)
 Teoretická část textu (kapitoly 2, 3, 4) působí dojmem samoúčelného výpisku z wikipedie a dalších podobných

zdrojů. Řešitel popisuje přepočty různých souřadných systémů a reprezentace všesměrných snímků a videa,
které prakticky nepotřeboval - vše mu zařídí externí knihovna, kterou pustí jako černou skříňku. Co skutečně
řešitel vytvářel - webovou aplikaci, uživatelské rozhraní, ovládání/orientace v 2D/3D prostoru, k tomu žádné
poznatky neuvádí.
Návrh aplikace je popsaný poměrně povrchně. Řešitel vůbec nediskutuje bezpečnost aplikace, její efektivitu a
možnosti urychlení, předpočítání některých údajů a podobně. Synchronizace pořízeného videa s měřeními z
dalších senzorů je udělaná maximálně naivním a nespolehlivým způsobem a řešitel vůbec nediskutuje, jaká jsou
rizika, jak tento problém vyřešit korektně, natož aby některé takové řešení navrhl a realizoval.
Vyhodnocení je slabé. Objektivní měření rychlosti/odezvy aplikace neexistují (a aplikace je přitom velice pomalá).
Uživatelské testování řešitel nějak provedl, ale povrchně a vlastně "jen jako": například kapitola 7.3.1 říká, že
"Niektorí užívatelia mali problém pri práci s trajektóriou. Po navedení však vedeli úlohu samostatne dokončiť."
Jaké problémy? Co si myslet o uživatelském rozhraní, které uživatelé dokážou samostatně používat až po
"navedení" ze strany autora? Jaktože si autor neklade otázku, jestli by nebylo co předělat, aby takovou potřebu
neměli?

5. Formální úprava technické zprávy 69 b. (D)
 Po formální stránce je práce mírně podprůměrná - obsahuje nekvalitní převzaté obrázky, hodně typografických i

některé gramatické chyby.
6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Jak bylo uvedeno v bodě 4 výše, text čerpající ze zdrojů je málo relevantní pro samotné řešení, co by relevantní

bylo (správný návrh webové aplikace, její bezpečnost a uživatelské rozhraní, ...), řešitel ignoruje.
7. Realizační výstup 55 b. (E)
 Výsledkem je velice jednoduchá webová aplikace (http://www.stud.fit.vutbr.cz/~xhrabo09/bakalarka/tour.html),

kterou je obtížné ovládat (rotace trajektorie, její posun a měřítko jsou vyřešeny hodně naivním způsobem, takže
ovládání je maximálně obtížné). Pouze okno s prohlídkou panoramatické fotografie funguje správně, protože je
realizováno externím nástrojem.
Aplikace řeší správu uložených trajektorií a jejich editaci. Neopírá se přitom o žádnou databázi, ale správa dat je
řešena jedním textovým souborem se seznamem záznamů a dalšími soubory, které se nahrávají do souborového
systému. Použití databáze by jistě zlepšilo udržovatelnost aplikace i její bezpečnost: volání příkazu >>"rm -rf " .
$line<< kde proměnná $line vznikla na základě ne velmi kontrolovaných uživatelských vstupů nepůsobí jako
prvek, jež by bezpečnost serveru zvyšoval.

8. Využitelnost výsledků
 Aplikace má sloužit jako rozšíření nástroje vyvíjeného v rámci výzkumu na FIT. Není tak dotažená, bezpečná,

rychlá a uživatelsky použitelná, že by byla bezprostředně začlenitelná do tohoto výzkumu.
9. Otázky k obhajobě
 Proč jste nepoužil databázový systém, ale vlastní databázi si vytváříte v textových souborech?

Od kliknutí na červený bod v trajektorii do jeho změny na zelenou barvu a změny obrázku uběhne několik
vteřin. Proč? Jak to zrychlit? Jak indikovat čekání na dokončení operace uživateli?
Co by bylo potřeba (a na kolika místech ve zdrojových kódech) změnit, aby aplikace dokázala
zpracovávat data i z jiné kamery, třeba používající trochu jiný formát panoramatických obrázků?

10. Souhrnné hodnocení 60 b. uspokojivě (D)
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 Zadání bylo vesměs splněno. Výsledkem je aplikace, které mnoho chybí do opravdu použitelného řešení. Textová

zpráva široce popisuje věci jen velmi málo relevantní (řeší je cizí nástroj použitý jako binárka) a nevěnuje se
vlastnímu řešení (webová aplikace, její UI).

 

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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