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VÝZVA

PRÍNOS PRE ŠTUDENTOV

Vytvoriť vizuálne formy podpisu, ktoré najviac pomôžu forenzným
expertom skúmať zhodu vlastnoručného digitálneho podpisu s
ďalšími vzorkami. Cieľom bolo zabezpečiť nezávislosť na nástrojoch
tretích strán, ktoré sme doteraz využívali (napr. Kofax SignAlyze)
a uistiť našich klientov, že v prípade súdneho sporu budú mať
forenzní experti dostupný nástroj pre detailnú analýzu podpisu
vykonanom v aplikácií SIGNATUS.

RIEŠENIE

Študentský tím spravil analýzu vhodných technológií pre vizualizáciu priebehu podpisu a vykreslovania grafov. Detailnejšie
sa zoznámil s knižnicami JavaFX, ktoré najviac vyhovovali požiadavkám projektu. Bližšie sa tiež oboznámil s požiadavkami KEÚ
PZ, s procesom zberu biometrie podpisu, jeho štruktúry v ISO
štandarde 19794/7-2014 ako aj s technológiou Wacom. Práve
technológia Wacom umožnila v aplikácií zber biometrie podpisu
prostredníctvom podpisovacej podložky rady STU.

POUŽITÉ TECHNOLÓGIE A ZARIADENIA

V rámci projektu sa nám podarilo vytvoriť JAVA aplikáciu, ktorá
umožňuje načítanie biometrie podpisu a jej vizualizáciu.
Aplikácie so svojimi základnými vlastnosťami dokáže:
●● Načítať podpis
o zo vstupného CSV
o z Wacom STU SignPadu
●● Zobraziť biometriu podpisu v reálnej veľkosti
●● Zobraziť vzdušné ťahy podpisu
●● Prehrať podpis v relatívnom a absolútnom čase
●● Graficky zobraziť podpis na osi X,Y
●● Zobraziť priebehu prítlaku v čase
●● Pracovať s podpisom
o zmenu farby, názvu podpisu
o posúvanie podpisu
o screenshot podpisu a grafov z uložením do
clipboardu
o vypnutie/zapnutie viditeľnosti podpisu
o zoom podpisu

Wacom STU SignPad
Windows
Android
JAVA
SIGNATUS

Aplikácia vo svojej demo verzii splnila očakávania a forenzným
expertom priniesla riešenie nezávislé na nástrojoch tretích strán.

Sme softvérová spoločnosť
s viac ako 25 ročnou tradíciou. Pôsobíme na
Slovensku, v Čechách, Nemecku a USA.
ANAlab - výskumno-vývojové laboratórium funguje
už viac ako 10 rokov a zúčastnilo sa ho viac ako 100
študentov vysokých škôl.
Medzi najnovšie projekty patria: Vizualizácia
dát z výrobného podniku v prostredí
Augemented reality, Vizualizačný
nástroj pre forenznú analýzu
digitálneho podpisu či Využitie
technológie BlockChain v
elektronickom podpise.
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