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K celé práci lepší OK horší nevyh.

Obtížnost zadání X

Splnění zadání X

Rozsah práce X X

Cílem práce je návrh a implementace softwaru pro post-processing scanovaných doku-
mentů. To má zahrnovat nejprve vyčištění obrazu: narovnání křivě nascanovaných stránek,
vyrovnání kontrastu, odstranění šumu. Poté má obraz rozdělit na text, obrázky a linky a uložit
ve formátu PDF. Přitom se program má snažit o úsporu místa: prázdný prostor neukládat
vůbec, podobné znaky uložit pouze jednou, atd.

Toto zadání bylo splněno částečně. Program většinu z těchto činností dělá (s výhradami
popsanými níže), textová složka práce je ovšem poněkud minimalistická a chybí v ní podstatné
části.

Součástí zadání též bylo, že program má být připraven na propojení s dalšími nástroji na
rozpoznávání textu. O tom existuje pouze letmá zmínka v samém závěru textu.

Textová èást práce lepší OK horší nevyh.

Formální úprava X

Struktura textu X X

Analýza X

Vývojová dokumentace X

Uživatelská dokumentace X

První kapitola práce se věnuje předzpracování obrazu. Uvádí obvyklé algoritmy pro převod
do stupňů šedi, vyrovnání kontrastu a lokální i globální prahování. Také rozebírá možnosti
detekce natočení pomocí Houghovy transformace.

Část o převodu do stupňů šedi používá jeden z obvyklých vzorců, ovšem bez jakékoliv
citace či zdůvodnění.

Část o vyrovnání kontrastu slibuje rozbor různých metod, ale pak uvádí pouze ekvalizaci
histogramu, kterou se navíc bez bližšího vysvětlení rozhoduje v programu nepoužít. Následuje
stránka výpočtů spojitého případu ekvalizace, který je takřka nekomentovaný, s neuvedeným
zdrojem a především irelevantní.



Popis prahovacích technik je po matematické stránce důkladnější, ale chybí v něm citace
zdrojů a diskuse nastavení parametrů. Dva ze tří algoritmů jsou demonstrovány na obrázku,
ale třetí už ne a navíc není uvedeno, jakým parametrům ukázka odpovídá.

Detekce natočení pomocí Houghovy transformace je popsána přijatelně.

Druhá kapitola se zabývá segmentací obrazu. Hledání úseček používá už vybudovanou
Houghovu transformaci (byť s odkazem na pravděpodobnostní variantu, která v předchozím
textu je jen letmo zmíněna). Hledání netextových objektů (obrázků) využívá Bloombergův
algoritmus, který je popsán jen velmi stroze bez náznaku vysvětlení, proč by měl fungovat a
jakou má časovou složitost. Chybí analýza dalších možností.

Ve třetí kapitole se budují techniky pro kompresi znakových objektů clusterováním po-
dobných znaků. Metriku podobnosti zavádí ad hoc bez jakékoliv analýzy (není ani zřejmé, že
je to vůbec metrika), clusterovací algoritmy pouze zmiňuje, volí jeden z nich a vůbec nepopi-
suje, jak funguje. Celému netriviálnímu problému clusterování byly věnovány pouhé dvě strany
textu.

Čtvrtá kapitola obsahuje uživatelskou dokumentaci. Strohou, ovšem pro program s takto
jednoduchým ovládáním zcela dostatečnou. Chybí specifikace formátu vstupních dat.

Pátá, závěrečná kapitola popisuje implementaci. Vesměs se odkazuje na rozbor z před-
chozích kapitol. Pomíjí ovšem dva důležité podproblémy: algoritmus pro rotaci obrázku a celé
generování formátu PDF.

Celá práce je napsána značně uspěchaným slohem s mnoha jazykovými a typografickými
chybami. Často chybí korektní citace zdrojů. Též je zarážející, že text o zpracování obrazu
doprovází nekvalitní ilustrace s viditelnými kompresními artefakty.

Vazba práce nesplňuje formální požadavky dané směrnicí děkana č. 1/2015, neboť umož-
ňuje snadné rozebrání, výměnu obsahu a opětovné složení.

Implementaèní èást práce lepší OK horší nevyh.

Kvalita návrhu X X

Kvalita zpracování X X

Stabilita implementace X

Implementace je prakticky použitelná až na drobné problémy.

Program je někdy až nepříjemně pomalý (přes 10 s na zpracování jedné strany A4), ale
to je kompenzováno možností zařadit do fronty ke zpracování více snímků najednou.

Je nepraktické, že program umí fungovat výhradně v interaktivním režimu.

Ekvivalenční třídy znaků jsou sice správně rozpoznány, ale poté ve výsledném PDF re-
prezentovány velmi neefektivním způsobem: jako samostatné obrázkové objekty, dokonce bez
komprese do object streamů. To výsledku značně škodí.

Vzhledem k uvedeným nedostatkům navrhuji práci v této podobě odmítnout a vrátit
k opravě a doplnění.

Celkové hodnocení: neprospěl

Práci navrhuji na zvlá¹tní ocenìní: ne

V Praze dne 9. června 2015

Martin Mareš


