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Aktuálnosť témy

Téme biometrickej  autentizácie je v súčasnosti  venovaná veľká pozornosť v celosvetovom meradle
nielen vo vedeckej komunite ale tiež pri vývoji moderných bezpečných komunikačných a informačných
systémov.  Jednou z jednoduchých a účinných metód,  ako  zvýšiť  presnosť  autentizácie  a odolnosť  voči
zneužitiu (napr. spoofing), je kombinácia viacerých modalít pri biometrickej analýze. Tému práce preto
hodnotím ako veľmi aktuálnu.

Obsah a štruktúra práce

Práca je spracovaná v rozsahu 99 strán, citovaných je 65 literárnych prameňov (okrem publikácií autora).
Práca je rozdelená do 8 kapitol. Po prehľade súčasného stavu problematiky a stručnom rozbore používaných
metód  biometrickej  analýzy  a  klasifikácie  doktorand  definuje  ciele  dizertácie.  Návrhu  systému  a
experimentálnemu overeniu sú venované kapitoly 4-7. Prínosy dizertacie sú zhrnuté v záverečnej 8. kapitole.
Práca má štandardnú štruktúru, spĺňa požiadavky kladené na dizetračné práce. Je dobre čitateľná. Kapitoly
majú logickú nadväznosť.

Zvolené postupy riešenia

Navrhované postupy riešenia vychádzajú zo štandardne používaných postupov klasifikácie.  Autor práce sa
rozhodol  pre  kombináciu dvoch modalít  pre  výskum zvyšovania  presnosti  autentizácie:  hlasu a obrazu
tváre.  Jednoduché  snímanie  bez  potreby  priameho  kontaktu,  predurčuje  takýto  systém  k širokému
praktickému využitiu. Autor študoval spôsoby kombinácie čiastkových výsledkov klasifikácie pomocou
jednoduchých  logických  a  aritmetických  operácií.  Navrhované  metódy  vyhodnotil  experimentálne  na
vlastnej  databáze.  Výkonnosť  jednotlivých  metód  porovnával  pomocou  štandardizovaných  metrík.
Čiastkové systémy rozpoznávanie rečníka buď na základe hlasu alebo geometrie sú založené na SVM
klasifikácií. Podľa predbežných výsledkov autora SVM klasifikácia pri obidvoch modalitách poskytla lepší
výsledok ako druhá uvažovaná metóda – viacvrstvová dopredná neurónová sieť. 

Splnenie cieľov, výsledky a prínos dizertácie

Ciele práce, tak ako sú definované v 3. kapitole, považujem za splnené. 

Autor  poukázal  na komplementaritu  vybraných modalít,  čo umožňuje  zvýšenie  presnosti  a  výkonnosti
biometrických systémov kombináciou čiastkových výstupov aj pomocou jednoduchých logických operácií.
Aj  keď výstupy práce  neprinášajú  zásadné  nové  objavy,  majú  určitú  pridanú  hodnotu  a  potvrdzujú  a
dopĺňajú výsledky v oblasti viacnásobnej biometrie prezentované v literatúre.

Ku kapitole 7.2 mám však kritickú pripomienku: Dosiahnuté výsledky sú porovnávané najmä so staršími
publikáciami (viac ako 10-20 rokov), pričom vývoj v oblasti biometrie v posledných rokoch zanamenal
výrazný pokrok. Navyše citované práce hodnotili výsledky na iných databázach obsahujúcich obrazové a
zvukové  dáta  s  inými  svetelnými  a  akustickými  podmienkami.  Preto  považujem  tvrdenie  na  str.  84.
„ … navržený systém dosahuje vysoké přesnosti a nízké chybovosti v porovnání s existujícími systémy, což

ho předurčuje k možnosti reálného nasazení“ za dosť odvážne. 

Neporozumel som tiež tvrdeniu (str. 85): „Teoretickým přínosem této části dizertační práce je skutečnost,
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že  klasifikátor,  který  dodržuje  časovou  sekvenci  zpracovávaných  segmentů  vyžaduje  pro  dosažení

maximální  přesnosti  pouze  minimální  počet  signifikantních  parametrů,  kdežto  klasifikátor,  který  tuto

sekvenci poruší potřebuje pro dosažení maximální přesnosti maximální počet parametrů.“ Prosím lepšie
vysvetliť takto deklarovaný prínos pri obhajobe práce.

Výsledky dizertácie autor publikoval v niekoľkých časopisoch a na medzinárodných konferenciách SPIE.
Autor uvádza 8 publikácií indexovaných v databáze WoS a 12 v databáze SCOPUS. K dispozícii som mal
zoznam 9 publikácii  autora (uvedených na str.  97-98),  z čoho v štyroch je prvým autorom, 3 priamo,
ostatné čiastočne súvisia  s témou dizertácie. Publikačnú činnosť považujm za postačujúcu.

Formálna a jazyková stránka

Po formálnej stránke je práca na veľmi dobrej úrovni. K práci je priložené médium s použitými skriptami a
dátovými súbormi,  čo umožňuje  reprodukovateľnosť experimentov.  Práca je  dobre čitateľná.  Jazykovú
úroveň si však netrúfam hodnotiť, pretože čeština nie je môj materinský jazyk.

 

Pripomienky k práci a otázky k obhajobe

1.  V časti  venovanej  prehľadu súčasného  stavu  chýba  popis  rozpoznávania  rečníkov pomocou  tzv.  i-
vektorov.  V  súčasnosti  je  to  jedna  z  najdôležitejších  techník,  ktorá  umožňuje  dosiahnutie  najvyššej
presnosti rozpoznávania hlasu, dokáze výrazne eliminovať vplyv prenosového kanálu ako aj akustického
prostredia. 

2. Podobne mi v práci chýba hlbší rozbor nových typov neurónových sietí (NN) a metód hlbokého učenia.
Chýba najmä akákoľvek zmienka o konvolučných NN (CNN). Práve CNN sú v špičkou pri rozpoznávaní
obrazových objektov (a teda aj tváre) a vysoko prevyšujú ostatné existujúce techniky.

3. Uvažovali ste aj vplyv prenosového kanálu a kodeku pri tvorbe trénovacej a testovacej rečovej databázy?
V reálnych  podmienkach  je  ťažké  zabezpečiť  súlad  kanálu  pri  trénovaní  systému  a  potom  samotnej
autentizácii.

4. Aký je podľa Vás dôvod, že pri rozpoznávaní hlasu SVM dosiahla lepšie výsledky ako neurónová sieť
(NN)? 

5. Akým spôsobom ste kontrolovali, aby nedošlo k pretrénovaniu NN?

6. Pre dva nezávislé javy je výsledná pravdepodobnosť súčasného výskytu súčin pravdepodobností. Vy ste
použili súčet (str. 73). Z hľadiska teórie pravdepodobnosti je toto nekorektný postup. Prečo ste sa takto
rozhodli?

7. Je 18 referenčných rečníkov dostatočný počet na objektívne zhodnotenie úspešnosti? Pozn. pre zníženie
vplyvu malej početnosti dát resp. ich nevyváženosti sa štandardne robí viacnásobné testovanie (k-fold cross
validation).

Celkové zhodnotenie

Záverom a na základe vyššie uvedeného hodnotenia môžem konštatovať, že predložená dizertácia aj
napriek výhradám spĺňa kritéria kladené na dizertačné práce. Doktorand Ing. Továrek preukázal odbornú
erudovanosťa schopnosť samostatnej tvorivej vedeckej práce. 

Dizertačnú prácu odporúčam k obhajobe pre získanie vedecko-akademickej hodnosti PhD.

V Žiline 25. 1. 2018

        -----------------------------------

                            doc. Ing. Roman Jarina, PhD.

            Elektrotechnická fakulta, 

Žilinská univerzita v Žiline
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