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Abstrakt 

 

Tato diplomová práce v její první části stručně charakterizuje hlavní způsoby 

biometrického rozpoznávání osob. Pro aplikaci na střelnou zbraň byla vybrána jako optimální 

technologie rozpoznávání pomocí oční duhovky uživatele. Chronologie samotného 

rozpoznávání byla zprvu popsána teoreticky, poté následovala praktická implementace 

algoritmu v programovacím prostředí MATLAB. V algoritmu modelu bylo vylíčeno 

předzpracování obrazu, detekce hran pomocí Cannyho detektoru. Dále lokalizace duhovky 

s využitím Houghovy transformace na kterou navazuje normalizace pomocí Daugmanova 

operátoru a Gaborova filtrace představující kódování. Výsledné kódy se porovnávají dle 

Hammingovy vzdálenosti. Pro využití v praxi byl vytvořen užitný model, vhodný k dalšímu 

vývoji. 
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Abstrakt 

 

The essential ways of biometric subjects recognition are defined briefly in the first 

thesis part. Chosing as optimal recognition technology by user iris for the fire arm application. 

Describing the self recognition chronology theoretically at first, further following the practical 

implementation of algorithm in MATLAB programming environment. The image preprocessing 

and the edges detection by the Canny detector were drawn out in the model algorithm. The iris 

localization with Hough transformation  use  whereon the normalization is connected by 

Daugman Operator and Gabor filter representing coding. Comparison of the final codes acc. to 

Hamming distance. The usable model appropriate for the next development was created for the 

subsequent improvement in the practice.  
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1. Úvod 
 

Každá zbraň v rukou neznalého, nezkušeného nebo nezodpovědného člověka je 

především potenciální smrtící nástroj. I v případě, že je vybavena několika pojistkami, tak 

pokud je stále schopná střelby, v neuváženosti závisí bezpečnost této zbraně v rozhodující míře 

na uživateli.  

Neustále přibývá nehod, ke kterým dochází při střelbě ze zbraní v rámci společných 

mysliveckých lovů, při cvičeních bezpečnostních složek, tréninku sportovní střelby nebo při 

rekreační střelbě. Hledáme-li příčiny těchto nehod, zjistíme, že se staly téměř každému střelci. 

Důvody mohou být na jedné straně neopatrnost či nedbalost, na straně druhé zase spěch nebo 

samotná nekázeň. 

Cílem této diplomové práce je vytvoření modelového zařízení pro biometrickou 

identifikaci uživatele střelné zbraně. Tato identifikace má za úkol jednoznačně určit, kdo ze 

zbraně střílí nebo kdo z ní v minulosti vystřelil. Pokud se uživatel nebude nacházet v předem 

vytvořené databázi, nebude verifikován a následně jemu nebude střelba povolena uzamknutím 

kohoutku na zbrani.  

V počátku této práce bych se chtěla zaměřit na rešerši stávajících způsobů 

biometrického rozpoznávání. Z nich následně vyhodnotit nejvíce adekvátní pro použití na 

střelnou zbraň. Popis celého systému rozpoznávání bude popsán zprvu teoreticky, následně 

bude pokračovat praktickou implementací do programovacího prostředí MATLAB. Průběžné 

kroky pro lepší orientaci budou vizualizovaný ve formě obrázků. 

Biometrická identifikace pomocí oční duhovky je relativně novou problematikou a 

neustále se vyvíjí. Její výhodou je větší přesnost, než u klasické daktyloskopické metody. 

Nevýhodou je náročnost na zpracování a artefakty vznikající okolním prostředím. V budoucnu 

bude možné na tuto práci navázat inovací algoritmů nebo pozměněním implementace. Na 

českém trhu chybí firma, která by se touto problematikou zabývala, byla by pro uživatele 

cenově dostupná a pružná vůči jeho požadavkům. Proto bude mít tato práce pozitivní vize do 

budoucna.    
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2. Zbraně a zákony 
 

V oblasti problematiky střelných zbraní je v současnosti podstatný jeden zákon, a to 

zákon č.119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu, který pojednává převážně o rozboru 

systému držení zbraní, jejich dělení do tříd, o zbrojních průkazech, licencování zbraní, střeliva a 

uživatelů, postizích při porušení zákona aj. 

Z toho zákona následně vyplývá chování střelce na veřejných střelnicích, honech a při 

výcviku státních složek. Obecně každá střelnice má své interní směrnice, které se obsahově od 

sebe markantně neliší. Za nejdůležitější je možné vyjmenovat následující: 

 

- Střelci a všechny další osoby jsou na střelnici přítomní na vlastní nebezpečí. Každý 

odpovídá za škody, které způsobí svým jednání.  
 

- Všechny přítomné osoby musí při střelbě používat ochranu sluchu a zraku. 
 

- Střelec se musí na požádání správce střelnice prokázat platným dokladem o 

oprávněném používání konkrétní zbraně. 

 

- Každý, kdo se zúčastní střelby- střelec, je povinen vyplnit záznamy v provozní 

knize střelnice a svým podpisem stvrdit, že se seznámil s provozním řádem, 

bezpečnostními předpisy a organizaci střelby. 

 

2.1  Zákon č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu  

Zákon nahradil zákon č. 288/1995 Sb. a jeho novelu zákon č. 13/1998 Sb. Upravuje 

kategorie střelných zbraní a střeliva, podmínky pro nabývání vlastnictví, držení, nošení a 

používání zbraní nebo střeliva, práva a povinnosti držitelů zbraní nebo střeliva, podmínky pro 

vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva a pro provozování střelnic, provádění 

pyrotechnického průzkumu, provozování informačních systémů v oblasti zbraní a střeliva, 

sankce a výkon státní správy v oblasti zbraní a střeliva. 

Zákon se nevztahuje hlavně na zbraně, střelivo a munici, které jsou nabývány nebo 

drženy ve výzbroji ozbrojenými silami České republiky (platí zákon č. 219/1999 Sb., o 

ozbrojených silách České republiky), bezpečnostními sbory (platí zákon č. 361/2003 Sb., o 

služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů), Vojenským zpravodajstvím (platí zákon 

č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství) nebo ozbrojenými silami anebo sbory jiných států 

při jejich pobytu na území České republiky.       [18]   

 

  

aspi://module='ASPI'&link='219/1999%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='361/2003%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='289/2005%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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2.2  Hlavy zákona 
 Hlava I 

Zabývá se úvodními ustanoveními, vymezením pojmů atd. 

 Hlava II 

Věnuje se kategoriemi zbraní a střeliva, kde zbraně jsou rozděleny do kategorii A, B, C, 

D včetně jejich přesné specifikace. 

 Hlava III 

Zabývá se nabýváním vlastnictví, držení a nošení zbraně a střeliva, kde se stanovuje, že 

nabývat do vlastnictví, s výjimkou dědění (§ 66), a držet nebo nosit zbraň nebo střelivo může 

pouze ten, kdo je držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence, pokud tento zákon 

nestanoví jinak. Dále následují paragrafy pro udělování výjimek, dále kdo vydává povolení 

vlastnit zbraň určité kategorie. 

 Hlava IV 

Věnuje se zbrojními průkazy a jejich skupinami. Část zákona specifikuje podmínky 

nabytí zbrojního průkazu, instituce zapojené do tohoto řízení, povinnosti žadatelů a držitelů. 

 Hlava V 

Popisuje zbrojní licence, systém jejich vydávání, prodlužování i odebírání, určuje 

instituce zapojené do tohoto řízení, povinnosti žadatelů a držitelů. 

Zbrojní licence je veřejná listina, která právnickou nebo fyzickou osobu opravňuje k 

nabývání vlastnictví a přechovávání zbraní nebo střeliva v rozsahu oprávnění stanovených pro 

jednotlivé skupiny zbrojní licence.  Zbrojní licence se rozlišují podle důvodů užívání zbraní 

nebo střeliva a rozsahu oprávnění do skupin A až K. 

 Hlava VI 

Hlava VI zákona se zabývá registracemi zbraní a průkazu zbraně.  

 Hlava VII 

Popisuje vývoz, dovoz a tranzit zbraní a střeliva. Určuje systém průvodních listů, jejich 

vzhled, vysvětluje pojem Evropský zbrojní pas, určuje povinnosti při přepravě zbraní a střeliva. 

 Hlava VIII 

Hlava VIII zákona se věnuje střelnicím. Střelnice je komplex zařízení a prostorů 

určených pro bezpečnou střelbu. Zákon popisuje pravidla vzniku střelnice, povinnosti správce 

střelnice, jejich zánik. 

 Hlava IX 

Zabývá se zvláštními ustanoveními o nakládání se zbraněmi a střelivem. Popisuje 

principy zadržení zbraní, střeliva, zbrojních průkazů aj. dokumentů včetně dalšího nakládání s 

nimi. Dále specifikuje zabezpečení zbraní a střeliva, svěření zbraní do rukou osoby bez 

zbrojního pasu, podmínky držení a nošení zbraní při zvláštních příležitostí, vystavování zbraní, 

jejich ničení a zkoušení, dědictví. 

  

aspi://module='ASPI'&link='119/2002%20Sb.%252366'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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 Hlava X 

Popisuje vedení a využívání informačních systémů. Ministerstvo vede informační 

systém obsahující osobní údaje a čísla průkazů držitelů či zkušebních komisařů, seznam licencí. 

Zákon popisuje systém uchovávání dat a dokumentů, centrální registr zbraní. 

 Hlava XI 

Určuje výkon státní správy. Upřesňuje zodpovědnosti státních institucí, jejich vztahy, 

povinnosti. 

 Hlava XII 

Popisuje správní delikty. Část zákona určuje podstatu přestupků, jejich vznik, 

penalizace držitelů zbrojních průkazů, licencí, zkušebních komisařů, právnických osob a 

správců střelnic. 

 Hlavy XIII a XIV 

Postihují společná a přechodná ustanovení. 

 

Zákon dále obsahuje přílohy s určením druhů zbraní, střeliva, sazebníky např. pro 

vydání zbrojního průkazu aj.          [18]   
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3. Biometrie 
Pojem biometrie pochází z řeckého základu, kde “bio“ znamená živé a “metron“ 

měření. Jinak řečeno, biometrie obnáší měření a zkoumání určité charakteristické nebo 

anatomické vlastnosti, převážně osob. Předpokladem pro využití této biometrické vlastnosti je 

její jedinečnost, stálost, praktická měřitelnost a technologická možnost dalšího zpracování, 

zaměřená na vyhodnocování porovnávání charakteristik nebo projevů, patřících různým 

jedincům.           [1] 

Mezi výhody biometrie patří: 

 zvýšení bezpečí a pohodlí, 

 eliminace pokusů o popření identity, 

 odrazuje podvodníky, 

 komplikovanost zfalšování, 

 nepřenositelnost. 

Mezi nevýhody patří: 

 nastolení nutnosti detekce živého, 

 ztráta soukromí, 

 napadnutelnost principu biometrického systému, 

 nelze jej anulovat. 

 

 

 

 

Obr. 1     Biometrie [2]       
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3.1  Historie biometrie 
 

Člověk od nepaměti denně rozpoznává biometrické vlastnosti osob ve svém okolí. Je 

schopen identifikovat jiného jedince pomocí biometrických informací, mezi které patří 

například struktura obličeje, tón, hlasitost a intonace hlasu, styl chůze, parametry postavy, stisk 

ruky apod. Lidský mozek množství těchto informací automaticky zaznamenává a zpracovává 

stejně tak, jako v případě softwarového rozpoznávání. 

Jako první v historii začal od roku 1858 využívat biometrii k identifikaci osob Sir 

William James Herschel. Jednalo se o otisky prstů zaměstnanců britské železnice, jelikož velké 

procento z nich bylo negramotných a neuměli se tudíž podepsat. Místo podpisu za převzatou 

výplatu otiskl dělník na výplatní pásku svůj palec a tímto potvrdil svou identitu. Následně 

Herschel začal otisky sbírat pro soukromé účely. 

Mezitím Francis Galton v roce 1865 vložil dědičnosti klíčovou roli. Zjistil, že děti totiž 

dědí od rodičů některé charakterové a anatomické vlastnosti. Pět let nato založil vědní obor 

antropometrie, který se zabývá měřením lidských tělesných proporcí. Tyto rozměry sloužily 

k jednoznačné identifikaci a verifikaci osob. Dokázal, že po dvacátém roku života zůstávají 

tělesné rozměry neměnné. Mezi měřené rozměry patřily tyto:  

 tělesná výška, 

 délka natažené paže, 

 výška v sedu, 

 délka hlavy, 

 šířka hlavy, 

 délka pravého ucha, 

 šířka pravého ucha, 

 délka levé nohy, 

 délka levého prostředníčku, 

 délka levého malíčku, 

 délka levého předloktí.       [1], [2]       

V roce 1880 publikoval Henry Faulds možnosti zjištění totožnosti zločince pomocí 

otisků prstů. Dokázal, že tyto otisky zůstávají po celý život neměnné.  

Francouzský vědec Alphonse Bertillon zavedl novou metodu, tzv. bertillonáž. Jedná se 

v podstatě o antropometrii a následném rozdělení osob do 243 kategorií.  

První praktické využití v kriminalistice nastalo až v roce 1891, kdy argentinský Juan 

Vucetich poprvé použil daktyloskopii pro policejní sektor. Snímal otisky obrazců papilárních 

linií obviněným osobám. Rok na to usvědčil prvního pachatele daktyloskopickou metodou. 

V roce 1924 americký Kongres založil identifikační oddělení FBI, které jako majoritní 

metodu zvolilo právě metodu otisků prstů. Do 1999 byly otisky evidovány a zpracovány 

papírově, po tomto roce evidence přešla na počítačovou techniku.    [1], [2]       
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3.2  Základní pojmy biometrie 

Biologické a behaviorální kritéria, která jsou vyžadována jednotlivými biometrickými 

metodami, jsou popsána níže. 

Jedinečnost - je základem všech biometrických systémů, bez které by nemohly 

fungovat. Jedná se o unikátní vlastnosti lidí, které jsou u každého člověka jedinečné, originální a 

u jiného jedince se nikdy nevyskytují ve stejných hodnotách. 

Univerzálnost - vlastnost, která se musí vyskytovat u co největšího počtu lidí, aby bylo 

možné provádět biometrické měření danou metodou. 

Trvalost - je třeba vybrat takové vlastnosti, které jsou během času stálé a neměnné. 

Měřitelnost - tyto vlastnosti musí být měřitelné za použití stejných technických 

prostředků.           [1], [2]       

 

3.2.1  Identifikace 

Obecně se pod pojmem identifikace skrývá proces zjištění identity, která se získává ve 

vztahu k jiným objektům. Neboli lze říci, že identifikace je akt porovnávání různých předmětů 

na základě jejich shody nebo rozdílu ve vlastnostech, struktuře, formách, funkcích, projevech, 

významu nebo v čase s cílem zjistit, zda se jedná o zcela shodné předměty. 

Identifikace člověka využívá biometrickou identifikaci. K jednoznačnému určení se 

aplikují anatomicko-fyziologické nebo behaviorální charakteristiky. K behaviorálním 

charakteristikám řadíme specifické rysy lidského chování a jsou v praxi používány méně často 

než anatomicko-fyziologické. Tyto vlastnosti jsou dány geneticky, po dvacátém roce života jsou 

neměnné a jejich padělání je náročné na provedení. Naproti tomu behaviorální vlastnosti člověk 

získá učením či zkušeností. Jsou sice unikátní, ale nejsou časově stálé. Do anatomicko-

fyziologických vlastností spadá identifikace pomocí oční duhovky a sítnice, tváře, tvaru 

vnějšího ucha, otisky prstů, geometrie prstů a ruky, topografie žil zápěstí, antropometrie a 

rozboru DNA. Do behaviorálních vlastností spadá hlas, podpis, písmo, dynamika psaní, aj.  

Dále je osobu možno identifikovat z hlediska medicínského. Např. vzhledem k 

prodělaným nemocem, zraněním a lékařským zásahům vznikají individuální a trvalé následky 

ve formě zjizvení. Identifikaci také napomáhají implantáty v podobě umělého chrupu, kostí, 

cév, kloubů a kardiostimulátorů.  

Identifikaci je přiřazován taktéž model 1:n. Což znamená One to Many Matching, 

v překladu shoda jedna k mnoha. Tento model udává proces porovnání a ztotožnění, kde vstupní 

vzorek je porovnáván s databází již uložených vzorků. Samotné zpracování může být velmi 

časově náročné, převážně u velkých databází. Proto se vybízí rozčlenění na podkategorie a 

podtřídy.           [1], [2]       
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Obr. 2     Biometrická identifikace [2]       

 

3.2.2  Verifikace 

Verifikace spočívá v odlišném přístupu. Uživatel nejprve zadá svou elektronickou 

identitu a na základě této identity dojde k ověření identity fyzické. Díky prvotní zadané 

elektronické identitě je z databáze vyhledán uživatelův záznam s biometrickými záznamy. Poté 

dojde k porovnávání dat, které má dva možné výstupy. Buď se data shodují a výsledkem je 

potvrzení nebo došlo k neshodě.  

Modelově se verifikaci říká porovnání 1:1, neboť se srovnávají jedny data uživatele 

s jedněmi daty z databáze. Cílem je zjištění, zda se opravdu jedná o osobu, za kterou se uživatel 

vydává.           [1], [2] 

 

3.2.3  Autentizace 

Autentizace slouží k jednoznačnému určení uživatele, který přistupuje k systému. Cílem 

autentizace je zajistit, že systém přesně ví, s jakým uživatelem komunikuje, kdo to je. O 

autentizaci se může jednat jak při verifikaci, tak při identifikaci. V praxi znamená potvrzení 

autentičnosti neboli hodnověrnosti uživatele.        [2]       
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3.3  Biometrie v praxi 

Vybrání správného biometrického systému pro užití v praxi je zásadní problém. Řešení, 

které vyhovuje jedné aplikaci, nemusí být adekvátní pro aplikaci druhou. V tabulce č. 1 jsou 

uvedeny základní typy identifikace spolu s faktory důležitých v provozu.  

Z tabulky je zřejmé, že nejméně výhodná dle chybného odmítnutí je identifikace 

obličeje. Nejpřesnější metodou je identifikace duhovky, ale mezi nevýhody zde spadají vysoké 

pořizovací náklady a náročnost zamezení vzniku chyb. Zatím nejpoužívanější, nejrozšířenější a 

nejméně nákladnou metodou je identifikace podle otisku prstu.      [5] 

 

Tab. 1: Vlastnosti základních typů identifikace  

 Otisk prstu Obličej Dlaň Duhovka 

Podíl chybných 

odmítnutí 0,2 – 36 % 3,3 – 70 % 0 – 5 % 1,9 – 6 % 

Podíl chybných 

přijetí 0 – 8 % 0,3 – 5 % 0 – 2,1 % pod 1% 

Doba transakce 

 
9 – 19 s 10 s 6 – 10 s 12 s 

Velikost šablony 

 
250 – 1000 B 84 – 1300 B 9 B 512 B 

Počet hlavních 

výrobců 25+ 2 1 1 

Náklady na 

zařízení 

 

nízké střední střední vysoké 

Faktory ovlivňující 

výkon 

špinavé, suché 

horké prsty 

různá osvětlení 

orientace 

obličeje, 

sluneční brýle, 

make-up a další 

změny ve 

vzhledu 

obličeje 

zranění ruky 

artritida, pocení 

špatné vidění 

odrazy 

 

[5] 
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Biometrické systémy na bázi fyzických charakteristik slouží od maximálního 

zabezpečení ke střednímu, zatímco systémy využívající charakteristiky chování poslouží pouze 

pro nižší stupeň zabezpečení. Z tohoto vyplývá, že behaviorální charakteristiky jsou jednodušeji 

zfalšovatelné.  

Biometrická hesla by mohla v budoucnu vystřídat hesla typu PIN, která jsou uživatelem 

těžko zapamatovatelná. Taktéž by mohlo dojít k náhradě průkazů totožnosti či řidičských 

průkazů, u kterých jsou jejich plastové kartičky náchylné na opotřebení a ztrátu, a to díky 

využití biometrických vlastností uživatele. Je ovšem otázkou, jak dalece bude tímto ovlivněna 

lidská svoboda. 
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4. Biometrické rozpoznávání 

Biometrické rozpoznávání je relativně mladým vědním oborem. Můžeme se uživatele 

dívat z nejrůznějších pohledů a využívat přitom nejrůznější algoritmy. Přitom rozlišujeme, jak 

uživatel vypadá, jak se chová, co má, zná nebo dělá.  

4.1  Otisk prstu, daktyloskopie 

Každý člověk má na povrchu prstů rukou i nohou papilární linie. Ty jsou pro každého 

člověka jedinečně tvarované a díky této unikátnosti můžeme porovnávat lidskou populaci mezi 

sebou.  

Papilární linie vznikají již v embryonálním vývoji a po ukončení růstového vývoje 

zůstávají neměnné. Můžeme se zde setkat s výjimkami v podobě onemocnění a poruch kůže. 

V historii se známí zločinci snažili zbavit svých otisků prstů. Různými způsoby si vytvářeli 

popáleniny nebo tržné rány na bříškách prstů, aby zabránili prozrazení vzhledem ke svým 

otiskům, které zanechali na místě činu. Bohužel si v tu chvíli neuvědomili, že mohou být 

jednodušeji identifikování právě díky tomuto zjizvení. 

Z globálního pohledu vytvářejí papilární linie v otisku prstu vzor, který se nazývá třídou 

otisku prstu. Třídy se také někdy označují jako singularity. Existují tyto třídy otisků prstů: 

oblouk, strmý oblouk, spirála (závit, vír), levá smyčka a pravá smyčka. Třídy otisků prstů jsou 

znázorněny na obrázku 3.         [2] 

 

 

Obr. 3:     Základní třídy otisků prstů:a) oblouk, b) strmý oblouk, c) levá smyčka, d) pravá 

smyčka, e) vír [2] 
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Na lokální úrovni se ve struktuře papilárních linií nachází tzv. markanty. Markant je 

malý detail, který je nějakým způsoben výjimečný ve vztahu ke struktuře papilárních linií, jedná 

se například o náhlé ukončení papilární linie, nebo o její rozdvojení. Otisky reprezentované 

markanty zaberou při ukládání málo místa a detekce markantů je relativně odolná vůči 

poškození otisku.          [2] 

4.2  Geometrie ruky 

Lidská ruka je do určité míry rovněž jedinečná, a to nejen z pohledu antropologů. 

Kombinace délky, šířky a tloušťky, měřené na všech pěti prstech jedné ruky, jejich tvar (obrys, 

kontura) a tedy rozměry jsou jedinečné a lze na nich založit velmi přesnou verifikaci osob. 

Identifikační charakteristiky ruky se od dospělosti nemění. Případné změny jsou způsobovány 

buď změnou tloušťky prstů a dlaně jako takové, nebo některými nemocemi, popřípadě úrazy. 

Skenery ignorují délku nehtů, které se v čase velmi rychle mění a dynamicky ovlivňují měřené 

charakteristiky. 

Uživatel klade ruku na horizontální plochu skeneru, opatřenou speciálními fixačními 

kolíčky tak, aby při každém snímání byla poloha ruky (její orientace) pokud možno stejná.Pro 

osvit se používají infračervené LED diody. Soustava zrcadel umožňuje odraz obrazu do snímací 

kamery a zároveň podstatně snižuje rozměry a hmotnost celého zařízení. Skener snímá pouze 

siluetu dlaně s prsty, nikoliv otisky jednotlivých prstů, dlaně jizvy nebo barvy. Snímání je 

černobílé a připomíná promítání ruky položené např. na desku zpětného projektoru. Jeden obraz 

je snímán se shora kolmo na rovinu snímací desky, druhý obraz postranního zrcadla vykresluje 

pohled na dlaň z boku. Tato metoda je v praxi známá jako ortografické snímkování (skenování). 

[1], [2]       

 
Obr. 4:     Geometrie ruky 
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4.3  Hlas a řeč 

Rozsáhlou disciplínu rozpoznávání hlasu a řeči, neboli audioanalýzu, lze rozdělit na 

několik oblastí: rozpoznávání řeči (tedy jejího obsahu), rozpoznávání mluvčích (verifikace a 

identifikace) a speciální rozpoznávání. Způsobů, kterými lze řeč analyzovat je spousta. Lidská 

řeč je ovšem velmi různorodá, tudíž největším problémem je dnes nalezení takových parametrů 

řečového signálu, který by zaručoval spolehlivě identifikovat řeč i její význam. Proto je nutné 

do tohoto oboru zahrnout ve větší míře matematické obory statistika a pravděpodobnost, čímž 

ovšem snižujeme výslednou spolehlivost.         

4.3.1  Rozpoznávání řeči 

První z oblastí je rozpoznávání řeči, tedy extrakci obsahu řeči. Buď se jedná o 

rozpoznání plynulosti řeči (rozeznání hlásek, slov, vět), nebo porozumění významu - sémantika. 

Existují aplikace, které jsou založeny prvně na rozpoznání hlásek. Druhým stupněm je 

rozpoznání slov, což se využívá dnes nejčastěji (např. mobilní telefony - vytáčení hlasem). V 

případě požadavku na rozsáhlou databázi slov je ovšem potřeba počítat s adekvátně vysokými 

nároky na výpočetní techniku. Posledním stupněm je rozpoznání obsahu řeči, která stojí na 

znalosti gramatiky, syntaxi a sémantiky jednotlivých řečí, což v dnešní době představuje 

obtížný úkol, který ve výsledku snižuje možnosti použití a tedy i atraktivitu.   [1], [2]       

4.3.2  Verifikace a identifikace mluvčích 

Verifikace neboli kontrola pravdivosti mluvčích, plyne z ověření vyřčeného textu, který 

může být závislý, nebo nezávislý. V prvním případě se jedná o vyřčení určitého, předem 

dohodnutého slova. Aplikace, které heslo zpracovávají, jsou jednoduché. Na druhou stranu u 

textu nezávislého, kdy mluvčí není omezen, je to naopak. Využití dnes nalézá verifikace 

mluvčích např. v oblasti telefonického bankovnictví, případně v dalších oborech, které vyžadují 

hlasové ověření. 

Identifikace mluvčích je natolik náročná disciplína, která má za úkol na základě 

promluvy rozpoznat jedince. Logicky je zde problém v tom, že osoba může měnit hlas. Tím 

pádem by bylo třeba vytvořit aplikaci, která čerpá z parametrů, které jsou nezpochybnitelné. 

Taková zatím neexistuje a je zde opět potřeba počítat s využitím statistiky a pravděpodobnosti. 

[1], [2]       

4.3.3  Speciální rozpoznávání 

Okrem výše zmíněných druhů rozpoznávání hlasu a řeči existují i speciální, které mají 

za úkol zjistit v hlase příznaky psychického nebo fyzického stavu člověka. Může to být přesněji 

např. určení hladiny alkoholu v krvi, neboť změnu hlasu v tomto případě nelze změnit vůlí, 

nebo stanovení únavy, nálady aj. 
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4.4  Písmo a podpis 

Písmo a podpis patří k základním biometrickým vlastnostem. Zkoumat lze jak výsledek 

psaní - statická metoda, tak i průběh psaní - dynamická metoda. 

Rozpoznávání písma staví na klasifikaci písmen do tříd, utváření vět a dokonce i 

rozpoznání smyslu psaného textu. Rozpoznání podpisu spočívá v určení jedinečných příznaků 

podpisu člověka a jeho následným porovnáním. Pro podobné znaky typu "0" a "O" se zavádí 

poměrné veličiny, které hodnotí poměr velikosti mezi jednotlivými znaky. 

Rozpoznávání písma lze provádět buď on-line, nebo off-line.  Prvně jmenovaný způsob 

pracuje s digitalizačními tablety, kdy jako výstup nám slouží množina souřadnic bodů a 

informace o položení nebo zvednutí pera - tahy. U druhého způsobu je text nasnímán scannerem 

a dále zpracován programem.  

V praxi se nejčastěji využívá systémů rozpoznávání písma v případě podpisů osob. 

Avšak i zde, jak bylo zjištěno, hraje roli aktuální psychický a fyzický stav člověka proto, aby 

výsledek byl obhajitelný. Stejně tak je nutné vlastnit systém, který odhalí padělatele podpisů. 

Do budoucna bude jistě třeba tyto aplikace nadále zlepšovat.      [2]       

 

Obr. 5:     Rozpoznávání dle podpisu 

 

 

4.5  DNA 

Kyselina deoxyribonukleová je asi nejlepší identifikátor osob, dokáže každého člověka 

jednoznačně rozlišit, zařadit do rodiny, určit pohlaví, rasu, zdravotní stav aj. Používá se 

především v oblasti forenzní medicíny, avšak už dnes lze DNA využít i v oboru biometrické 

identifikace, i když zatím nikoliv v masivním měřítku. Důvodem je především příliš dlouhá 

časová potřeba k rozboru vzorku (desítky minut), který je navíc třeba získat jako část 

identifikovatelné osoby, a kvalitní technické zázemí. Proto se dnes DNA v biometrii využívá 

hlavně v případech soudních sporů. 
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Vzorky DNA lze získat např. z pozůstatků na nádobí, skle, z ušního mazu, zbytků 

nehtů, moči, vlasů s kořeny, zaschlé nebo čerstvé krve, kapesníků aj. Dešifrování kyseliny 

probíhá ve třech krocích. Nejdříve je nutné získat a izolovat vzorek DNA - extrakce, poté je 

třeba vytvořit kopie cílových sekvencí - kopírování, nakonec je nezbytné získat unikátní kód z 

DNA vzorku - sekvencování.         [2] 

4.6  Další biometrické ukazatele 

Následně stručně popsané biometrické ukazatele náleží spíše do skupiny dynamicky 

kontrolovaných. 

4.6.1  Dynamika stisku kláves 

Psaní uživatele na klávesnici je založeno na identifikaci jeho přirozeného rytmu stisků 

kláves. Každý z nás má totiž odlišné neurofyziologické faktory, které psaní ovlivňují. Sledují se 

časové prodlevy mezi stisky kláves, délka trvání každého stisku, poloha prstu na klávese, tlak 

prstu na klávesu a celková rychlost psaní. 

Uplatnění v praxi nachází tato metoda převážně pro počítačový login a síťovou 

bezpečnost, kde vyvstanou její výhody, kterými jsou neinvazivnost, akceptovatelnost u 

uživatelů a jednoduchost. Není také potřeba žádný speciální hardware. Jako hlavní nevýhodu lze 

určit nižší spolehlivost, danou aktuálním stavem uživatele - nutné aplikovat statistickou 

pravděpodobnost.          [1] 

4.6.2  Rozpoznávání chůze 

Identifikace uživatele pomocí rozpoznání specifických vlastností jeho chůze je další 

technologie biometrického oboru. Snažíme se dosáhnout nalezení jedinečných prvků chůze v co 

největším spektru situací, a to i na větší vzdálenosti (kamerové systémy ve městech). 

Spolehlivost technologie je u tohoto případu oproti jiným docela nízká. Zvyšuje se např. 

při pohybových problémech osoby, která se projeví na její chůzi a je specifická. Dalšími 

aspekty jsou oblečení, obutí, osvětlení scény aj. 

Samotné rozpoznávání se děje následovně: prvně se definují hraniční body, poté se 

provede vyjmutí siluety postavy dle hraničních bodů, rozlišení hraničních bodů je sníženo pro 

usnadnění následné korelace.         [1], [2] 

4.6.3  Rozpoznávání pohybu rtů 

Tento typ biometrického rozpoznávání se provádí na základě charakteristik pohybu rtů 

v průběhu rozhovoru nebo během vyslovení předdefinované fráze. V současnosti existují dvě 

možnosti objasnění a snímání. První z nich pracuje na principu osvětlení obličeje za pomoci 

infračerveného záření. Je to metoda bezpečná, ovšem finančně nákladná. Druhý způsob je 

pomocí levného infračerveného záření (Near-InfraRed), nejčastěji při aktivním snímání. 
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Z důvodu zvýšení bezpečnosti se zde nabízí možnost tvorby multimodálního 

biometrického systému, který zahrnuje rozpoznávání obličeje, pohybu rtů a rozpoznání hlasu.  

Pro zpracování pohybu rtů může být použit algoritmus pro zpracování obličeje. Každý 

pohyb je vyexportován z nasnímaného videa (běžná nebo i termokamera). Je třeba dbát i na 

vhodné osvětlení, případně použít infračervené světlo. 

Průběh zpracování oblasti úst začíná nasnímáním rtů a transformací do HSL barevného 

modelu. Poté je použit mediánový filtr, následovaný expanzí a redukcí.    [1], [2] 

4.6.4  Rozpoznávání podle tvaru ucha 

Růst a změna proporcí ucha každého jedince probíhá v prvních čtyřech měsících života. 

Poté se již pouze zvětšují proporce, čehož lze snadno využít v biometrii. Snímání ucha je 

neinvazivní a tedy uživatelsky přívětivé. Aplikace slouží k verifikaci, tak i identifikaci osob, 

porovnání je provedeno na základě celkové struktury ucha. 

V praxi se používá v množství případů Iannarellisův systém, který pracuje s 12 ušními 

rozměry. Pro porovnání vyžaduje tento systém zarovnání a normalizaci obou uší. Rysy uší jsou 

uloženy i s informací o rase a pohlaví, což jsou další rozlišovací znaky. Vzdálenost se udává po 

jednotkách 3 mm. Pokud se některé body nedají určit, rapidně klesá rozlišovací schopnost celé 

technologie. Nevýhodou je také nutnost kvalitního náhledu ucha ve vztahu k lidem s dlouhými 

vlasy.            [1] 

4.6.5  Rozpoznání podle pachu 

Dnes se běžně využívá psů pro identifikaci jedince pomocí jeho pachů. K identifikaci v 

civilní sféře je ovšem třeba kvalitních pachových senzorů, které v dnešní době ještě nejsou na 

trhu. I tak je tato metoda biometrie na vzestupu a prodělává rychlý vývoj. 

Nevýhodou celé technologie je, že lidský pach se skládá z přibližně 30 chemických 

sloučenin. 

4.7  Krevní řečiště hřbetu ruky 

Povrch hřbetu lidské ruky je protkán sítí cév. Pod souhrnným pojmem cévy rozumíme 

tepny, přinášející okysličenou krev od srdce a plic a žíly, které vracejí krev od jednotlivých 

tělních orgánů zpět k okysličení. Jejich geometrické rozmístění (tvar, velikost, orientace) je 

specifické pro každou osobu. Podobně jako u ostatních biometrických metod bylo prokázáno, že 

obraz krevního řečiště tvořeného cévy je unikátní a zároveň dostatečně stabilní v průběhu života 

každé osoby a lze na něm založit její spolehlivou identifikaci/verifikaci. Rozmístění krevních 

kanálů, kterými proudí krev, se formuje již v prenatálním období. Obraz je odlišný pro pravou a 

levou ruku, je různý i u dvojčat. 

Technologie je na první pohled velice podobná jako metoda geometrie ruky a nese 

s sebou její výhody. Metoda není nijak invazivní a je sociálně přijatelná, nevyvolává žádné 

asociace s policejními postupy, jako je např. identifikace založená na otiscích prstů.  
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Uživatel klade ruku jejím hřbetem nahoru na snímací plochu sceneru. Na rozdíl od 

geometrie ruky se nesnímají ani nevyhodnocují vzdálenosti charakteristických bodů, ale 

pořizuje se celkový plošný obraz rozložení všech cév v blízkosti povrchu hřbetu ruky. Hřbet 

ruky je nasvěcován polem infračervených diod a snímán černobílou CCD kamerou v šestnácti 

stupních šedi. 

Infračervené snímkování je citlivé na vyzařované teplo. Protože cirkulace krve 

v lidském těle roznáší tepelnou energii, na snímku je možné rozeznat objekty s různou teplotou. 

Cévy kontrastně vystupují na pozadí a jsou na snímku zvlášť dobře viditelné. Důležitým 

faktorem pro bezpečnou identifikaci nebo verifikaci osoby je testování, zda pověřený objekt je 

živý. Tepelné vyzařování v určitém logickém rozsahu (daném průměrnou teplotou lidského těla) 

pak může soužit právě jako takový důkaz. 

Snímání obrazu v infračerveném pásmu je podobné klasickému vizuálnímu 

(fotografickému) snímkování. Uživatel není nijak nucen v procesu snímání umisťovat ruku do 

stále téže polohy, tak jak to je známé v metodě geometrie ruky prostřednictvím stabilizačních 

kolíčků. Obraz krevního řečiště je prostorově orientován až v samotném procesu zpracování 

obrazu, jehož cílem je nalezení šablony a konečná identifikace/verifikace uživatele. Další 

zpracování je už podobné např. zpracování otisků prstů. 

Využití  metody- Metoda kresby krevního řečiště má stejné základní využití jako 

metoda geometrie ruky. Navíc má lepší možnosti pro miniaturizaci, takže se předpokládá její 

využití ve sféře bankovních automatů, automobilových dveřních zámků, atd.  

Kromě hřbetu ruky lze bezkontaktně skenovat i krevní řečiště dlaně ruky („Palm 

Vein“). Existuje celá řada uplatnění této metody, např. pro přístup k počítačům, kopírkám apod. 

[1], [2] 

 

4.8  Tvář 

Metody pro rozpoznávání tváře lze rozdělit do dvou základních oblastí. Jedná se o 

metody založené na zpracování rysů tváře a na zpracování obrazu jako takového.  

4.8.1  Přístupy založené na rysech tváře:  

Tyto přístupy byly často vyvinuty v raných dobách vývoje oblasti rozpoznávání 

lidských tváří, a proto zde existuje vcelku velké množství publikovaných článků.  

Využívají znalosti o obličeji a jeho rysech a aplikují různé metody pro extrakci těchto 

rysů, jako jsou např. nízko-úrovňová analýza provádějící segmentaci vizuálních rysů, či aktivní 

tvarové modely. 
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4.8.2  Přístupy založené na zpracování obrazu:  

Tyto přístupy chápou řešený problém jako problém rozpoznávání vzoru (pattern 

recognition problem). Detekce tváře pomocí přesného modelování rysů obličeje je 

nepředvídatelná právě kvůli možnému chování tváře a vlivu okolí (např. různé natočení tváře, 

mimika, nasvícení scény, aj.). Kdežto přístupy založené na zpracování obrazu často klasifikují 

tváře bez nutnosti hledání těchto rysů a mohou tak řešit i složitější problémy. Mezi tyto metody 

lze zařadit např. porovnávání šablon nebo vzorů (template matching a pattern matchning) 

lineární podprostorové metody či neuronové sítě. Lineární podprostorové metody chápou 

kolekci obrázků tváří jako vektory podprostoru v prostoru všech obrázků, díky čemuž lze 

aplikovat rozmanité algebraické metody, jako jsou analýza hlavních komponent (PCA) či 

lineárních diskriminační analýza (LDA)      [1], [2] 

 

 

Obr. 6:     Biometrická identifikace tváře 

 

4.9  Oční duhovka a sítnice 

4.9.1  Duhovka 

Duhovka se začíná tvořit ve třetím měsíci těhotenství a struktury vytvářející vzor 

duhovky jsou z velké části dokončené do osmého měsíce, ačkoliv usazování pigmentu může 

pokračovat ještě v prvních postnatálních letech. Složitý vzor duhovky může obsahovat mnoho 

charakteristických znaků jako například klenuté vazy, rýhy hřebeny, krypty, prstence, koróny, 

pihy a klikaté čáry.  

Barva duhovky je dána především hustotou melaninového pigmentu v její přední vrstvě 

a stromou; přičemž modrá barva je výsledkem absence pigmentu: světlo dlouhé vlnové délky 

pronikne, ale kratší vlnové délky jsou rozptýlené stromou. Příčně pruhovaná trabekuklární 

síťovina elastických hřebenovitých vazů vytváří ve viditelném spektru charakteristickou 

strukturu, zatímco v blízké infračervené části spektra (near infrared – NIR), které se využívá při 
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neinvazním snímání duhovky na vzdálenost až jednoho metru, dominují ve vzoru duhovky 

hlubší a poněkud pozvolna modulované stromální znaky. Při NIR vlnových délkách i tmavě 

pigmentované duhovky vykazují bohaté a spletité znaky.     [1] 

 

 

Obr. 7:      Duhovka oka 

4.9.2  Sítnice 

Sítnice jak je patrné z obr. č. 9 se nachází na zadní straně oční bulvy. Jedná se o světlo 

citlivý povrch zadní strany oka. Je složen z nervových buněk tyčinek a čípků, které převádějí 

přicházející světelné paprsky na nervové signály. Tyčinky poskytují černobílé a čípky barevné 

vidění. Oční nerv vystupuje z oka v místě, kde se nenacházejí žádné tyčinky ani čípky. 

Označujeme je pojmem slepá skvrna. Popisovaná biometrická technologie porovnává právě 

strukturu sítnice v okolí slepé skvrny. Vzhledem k umístění sítnice je chráněna před vlivem 

vnějšího prostředí. Díky tomu je vzor cév za oční sítnicí téměř neměnný. 

Vlastní snímání se provádí zaměřením infračerveného paprsku o nízké intenzitě skrz 

zornici na vzor cév nacházejících se na zadní straně oka. Vzhledem k výše uvedenému se dnes 

jedná o metodu s vysokou mírou spolehlivosti.       [1], [2] 

                                       

 

Obr. 8:      Struktura cév sítnice oka[1] 
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5. Rozpoznávání podle duhovky 

Z rešerší základních druhů biometrických rozpoznávání [viz kapitola 3.] byla zvolena 

jako nejvhodnější metoda pro střelné zbraně rozpoznávání podle oční duhovky. Jelikož uživatel 

této zbraně musí fokusovat zrak do hledí zbraně, lze této situace konstruktivně využít a k hledí 

umístit kameru. Ta se spolu se softwarovým řešením postará o identifikaci.  

5.1  Anatomie oka 

Oči jsou párový orgán a umožňují nám vnímat okolí pomocí zrakového vjemu. Obě 

oční bulvy jsou chráněné kostěnými lůžky, zvanými očnice. Zvenku jsou chráněny víčky, řasy, 

obočím a slzným filmem. Pohyb je umožněn šesti svaly, které se upínají k oční bulvě.  

Duhovka, latinsky Iris, má tvar kruhového terčíku z hladkého svalstva. Kruhový otvor 

uprostřed duhovky se nazývá zornice (zřítelnice, pupila). Paprsčitě nebo kruhovitě uspořádaná 

svalovina rozšiřuje nebo zužuje zornici. V duhovce jsou pigmentové buňky, jejichž množství a 

hloubka uložení určují její barvu (modré mají pigmentu nejméně, hnědé a černé nejvíce). Tato 

pigmentová vrstva zabraňuje, aby paprsky vnikaly do oka jinudy než zornicí. 

Světelné paprsky, které do oka pronikají zornicí, jsou zaostřovány rohovkou a čočkou a 

vytvářejí obraz na sítnici. Sítnice obsahuje miliony světločivých buněk, známých jako tyčinky a 

čípky, které přeměňují obraz do odpovídajících nervových impulzů. Tyčinek je zhruba 130 

miliónů a rozlišují stupně šedi. Barevné vidění umožňují čípky, kterých je zhruba 7 miliónů a 

rozpoznávají v aditivním modelu RGB (červená, modrá, zelená) 

Tyto impulzy jsou přenášeny zrakovým nervem přímo do mozku. Informace 

přicházející z obou zrakových nervů jsou v mozku zpracovány a vytvářejí jediný koordinovaný 

obraz.            [4] 

 

 
Obr. 9:       Anatomický řez okem [4] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zornice


 

21 

 

5.2  Nalezení duhovky v obraze 

Aby bylo možné zachytit detaily vzoru duhovky, obrazový systém by měl poskytovat 

snímek duhovky minimálně o poloměru 70 pixelů.  Oční duhovka je snímána kamerou, obrazec 

duhovky se snímá při infračerveném světle o vlnových délkách 700nm až 900nm, které je 

neinvazivní pro uživatele. Pod viditelným světlem můžeme na duhovce pozorovat především 

viditelné vrstvy, odhaluje méně texturní informace než osvětlení infračervené.   

Pro úspěšné vytvoření vzoru obrazu spolu se získáním přesných parametrů popisující 

její tvar, je v první řadě důležitá její lokalizace. Pokud provedeme detekci nesprávně, může se 

objevit šum (např. řasy, odrazy, čočka a oční víčka). Z obrazu se musí oddělit zornice, která se 

nachází přibližně ve středu oka, tak i vnější část oka od duhovky. K tomuto účelu se používá 

algoritmus pro detekci hran v obraze nebo speciální integro-diferenciální operátor. 

Po oddělení obrazu duhovky je takto izolovaný obraz duhovky pomocí algoritmu 2D 

Gabor wavelets převeden na vektory. Tyto vektory obsahují informaci o orientaci, četnosti a 

pozici specifických plošek.  

Při identifikaci se porovnává takto upravený obraz uživatele, který se právě přihlásil do 

systému s referenční šablonou pomocí testu statické nezávislosti, za užitím Hammingovy 

vzdálenosti.            [1], [8] 

 

5.2.1  Detekce hran 

Princip různých rozlišení a hledání nejlepšího z nich realizuje Cannyho hranový 

detektor. Základní myšlenka vychází z představy, že skokovou hranu (ve 2D obrázku si ji 

můžeme představit jako schod) lze hledat filtrem. Návrh tohoto filtru je formulován jako úloha 

variačního počtu za podmínky, že budou splněny jisté požadavky na chování filtru. Detektor je 

optimální pro skokové hrany vzhledem ke třem kritériím.  

 Detekční kritérium  

Požaduje, aby významné hrany nebyly přehlédnuty, a aby na jednu hranu nebyly 

vícenásobné odezvy.  

 Lokalizační kritérium 

Vyžaduje, aby rozdíl mezi skutečnou a nalezenou polohou hrany byl minimální.  

 Požadavek jedné odezvy 

 Zajišťuje, aby detektor nereagoval na jednu hranu v obraze vícenásobně. Toto 

očekávání je již částečně zajištěno prvním kritériem. Tento požadavek je zaměřen zejména na 

zašuměné a nehladké hrany, což první požadavek nezajistí.  

Odvození Cannyho detektoru je zdlouhavé, a proto se spokojíme s rekapitulací hlavních 

myšlenek.  

Nejprve byl hranový detektor formulován pro 1D signál a první dvě kritéria 

optimalizace. Pomocí variačního počtu s využitím programu pro symbolické odvozování bylo 

nalezeno explicitní řešení.  
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Po přidání třetího kritéria, tj. zabránění vícenásobným odezvám, bylo nutné hledat 

optimální odezvu filtru numerickou optimalizací. Výsledný filtr lze s chybou menší než 20% 

aproximovat filtrací Gaussiánem.  

Detektor hran je zobecněn do 2D. Hrana je zde dána polohou, orientací a velikostí 

(představme si ji jako výšku schodu). Lze ukázat, že konvoluce s 2D Gaussiánem a derivace ve 

směru gradientu vytváří jednoduchý a účinný diferenciální operátor, který na rozdíl od přístupu 

poskytuje i orientaci hrany. Nechť G je 2D Gaussián a předpokládejme, že chceme obrázek 

podrobit konvoluci s operátorem Gn, který představuje první derivaci G ve směru n, tj. směru 

gradientu:           [19] 

 

   
  

  
     [ ] (1) 

 

Směr gradientu není předem znám, ale existuje jeho robustní odhad. Je-li f obrazová 

funkce, normála k hraně se odhaduje jako: 

 

  
 (   )

| (   )|
 [ ] (2) 

 

Pozice hrany odpovídá lokálnímu maximu konvoluce obrázkové funkci f s operátorem 

Gn ve směru n: 

 

 

  
       [ ] (3) 

 

V předchozí rovnici dosadíme za Gn z rovnice        a získáme: 

 

  

   
       [ ] (4) 

 

Rovnice ukazuje, jak najít lokální maxima ve směru kolmém na hranu. Tato operace se 

někdy nazývá potlačení odezev mimo maxima (angl. non-maximal suppression). Jelikož 

konvoluce a derivace jsou asociativní operace, můžeme nejdříve realizovat konvoluci obrázkové 

funkce f s Gaussiánem G a potom vypočítat směrovou druhou derivaci s využitím výpočtu ve 

směru n podle rovnice. Síla hrany (velikost gradientu intenzity f) se vypočte podle:  

 

|    |  | (   )| [ ] (5) 

 

Vícenásobné odezvy na jedinou hranu, které jsou způsobené šumem, jsou v hranové 

detekci běžným problémem. Výstup detektoru se obvykle prahuje, a tím se zvolí, která hrana je 

považována za významnou.  
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Po prahování jsou často hrany nesouvislé, ačkoliv by mnohdy měly tvořit souvislou 

hranici. Tuto potíž lze potlačit prahováním s hysterezí. Silné hrany s modulem gradientu nad 

vyšším prahem jsou považovány za hranové pixely pro dané měřítko. Osamocené slabé hrany s 

menším modulem gradientu než vyšší práh obvykle pocházejí z šumu. Pokud jsou ale souvislé 

se silnou hranou, je větší naděje, že mohou být hranovými body. Za ně jsou považovány, když 

odpovídající modul gradientu přesahuje nižší práh. Vyšší a nižší práh lze nastavit automaticky 

podle odhadnutého poměru signálu k šumu.  

Správné měřítko pro hranový operátor záleží na velikosti objektů v obrázku. Jelikož 

obraz ještě není interpretován, a tudíž se neví, co jsou objekty, je potřebné vyzkoušet všechna 

měřítka a sdružit informaci z nich. Měřítko je dáno střední kvadratickou odchylkou  

Gaussiánu. Detektor může mít významnější odezvy na hranu ve více měřítkách, v tom případě 

je použit operátor v nejmenším měřítku, protože nejlépe lokalizuje hranu. Canny navrhl způsob 

syntézy z odezev detektoru v různých měřítkách. Nejdříve jsou označeny odezvy detektoru pro 

nejmenší měřítko a hrany pro větší měřítka hypotetického detektoru se syntetizují z nich. 

Syntetizovaná odezva se porovná se skutečnou odezvou pro příslušné větší měřítko . Hrany 

navíc proti syntetizovanému odhadu se zavedou jen tehdy, jsou-li silnější než předpokládala 

syntéza.           [12], [19] 

Obr. 10:       Druhy hran 

 

 

5.2.2  Lokalizace duhovky 

 

 Houghova transformace 

Houghova transformace je metoda pro nalezení parametrického popisu objektů v 

obraze. Při zavádění je potřeba dopředu vědět o jaký útvar se jedná, a musí se znát jeho 

analytický popis. Nejčastěji se tato metoda používá pro detekci jednoduchých objektů v obraze, 

jakou jsou přímky, kružnice, elipsy, atd. Houghova transformace je používána především pro 

segmentaci objektů, jejichž hranice lze popsat jednoduchými křivkami. Hlavní výhodou této 

metody je robustnost vůči nepravidelnostem a porušení hledané křivky. 
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Klasická Houghova transformace byla určena pro identifikaci přímek v obraze, ale 

později byla Houghova transformace rozšířena pro určení pozic libovolných tvarů, nejčastěji 

kruhů nebo elips. 

 

       [ ] (6) 

 

kde: 

k – směrnice přímky, 

q – úsek vyťatý přímkou na ose y. 

 

Kruhová Houghova transformace (Circular Hough Transform – CHT) je metoda 

vyhledávající kruhové objekty ve vstupním obraze. CHT je speciální aplikací obecné Houghovy 

transformace používané hlavně pro detekci rovinných útvarů. Funkce CHT je založena na 

vyhledávání maximální shody hodnoceného obrazu s předlohou, v našem případě s kružnicí.  

 

                 [ ] (7) 

 

kde:  

r – vzdálenost bodu [x, y] od počátku souřadného systému 0, 

ϕ – velikost orientovaného úhlu mezi normálou a osu x. 

 

Algoritmem je sestavena hlasovací matice, tzv. akumulační prostor, kde jsou 

uchovávány hodnoty popisující míru shody obrazu s předlohou pro jednotlivé body obrazu a 

parametry hledaného útvaru. Výsledná hodnota je poté určena hledáním lokálního maxima 

akumulačního prostoru. V případě detekce kružnice je nutné v akumulačním prostoru uchovávat 

nejen informaci o poloze, ale i o vhodném poloměru kružnice.    [9], [12] 

 

 

                   Obr. 11:       Originální prostor                      Obr. 12:       Parametrický prostor 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADmka


 

25 

 

 Gaborův filtr 

Metoda detekce kruhových vlnek. V obrazové analýze jsou Gaborovy vlnky používány 

například u objektů pomocí Gaborova prstence, a je založena na konvoluční filtraci obrazu 

pomocí modifikované Gaborovy texturní analýze nebo při rozpoznávání objektů. Jejich 

popularita v oblasti strojového vidění pramení především z přirozené podstaty funkce, která je 

velmi podobná receptivnímu poli u primárních zrakových centrech mozku savců. Jádro 

konvolučního filtru je navrženo podle vztahu:     [8], [12] 
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kde: 

σ - směrodatná odchylka Gaussovské obálky, 

r - poloměr prstence, 

(x0, y0) - souřadnice středu filtru v prostoru, 

exp
2 

- komplexní rovinná vlna s frekvencí f0 ve směru vlny. 

 

 Daugmanova metoda 

Daugmanův integro-diferenciální operátor byl navržen k lokalizaci vnitřního a vnějšího 

okraje duhovky. Funkce předpokládá, že zornice a duhovky jsou kruhové útvary a chová se jako 

kruhový hranový detektor. Úpravou parametrů je možné realizovat také detekci horního a 

dolního očního víčka. Funkce je popsána vzorcem: 
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kde: 

I(x,y) - analyzovaná obrazová matice, 

r - poloměr r v normalizovaném křivkovém integrálu I(x,y). 

 

Neboli integro-diferenciální operátor hledá maximum parciální derivace s ohledem na 

poloměr r v normalizovaném křivkovém integrálu I(x,y) podle oblouku ds s poloměrem r a 

souřadnicemi (x0, y0). 
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[10], [11] 
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 Gradientní metoda 

Gradientní metoda slouží k extrakci zájmových oblastí z obrazu získaného metodou 

excentrické fotorefrakce. Spočívá ve výpočtu gradientního obrazu snímku ve směru osy x a y a 

následném výpočtu magnitudy podle vzorce: 

 

 (   )  √{ (   )  [ (     )]  [ (   )   (     )] } [ ] (12) 

 

kde: 

I (x, y) - body vstupního obrazu, 

G (x,y) - výstupní gradientní obraz.  

 

Získané kandidátní body předpokládané hrany zornice jsou dále zpracovány algoritmem 

RANSA, který určí jejich příslušnost k hledanému kruhovému útvaru. 

 

5.2.3  Normalizace duhovky 

Normalizace duhovky je velmi důležitý proces z celého algoritmu. Jelikož je třeba brát 

v úvahu, že duhovka bude snímána pokaždé s jiným poloměrem. Tyto změny zapříčiní: 

 snímání z různé vzdálenosti kamery od oka,  

 lišící se poloměry uživatelů,  

 variabilita osvětlení (dilatace pupily).  

 

K předejití deformování duhovky je nutná kompenzace těchto faktorů pomocí 

normalizace. Jako první publikoval metodu normalizace Daugman. Využil transformaci 

z kartézského do 2D pseudo-polárního souřadnicového systému. Na obrázku č. lze vidět, že 

proces normalizace převádí souřadnicový kruhový výřez do obdélníkové podoby s konstantními 

parametry ρ a θ.         [10],[11], 

 

 

Obr. 13: Normalizace duhovky [16] 
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 Polární souřadný systém je popsán parametry θ ϵ (0, 2π) a   ϵ (0, 1) a rovnicemi: 

 

 ( (   )  (   )   (   ) [ ] (13) 

 

 (   )  (   )    ( )      ( ) [ ] (14) 

 

 (   )  (   )    ( )      ( ) [ ] (15) 

 

 Hraniční body zornice (  ( )   ( )) jsou počítány: 

 

  ( )         ( )     [ ] (16) 

 

  ( )         ( )     [ ] (17) 

 

 Hraniční body duhovky (  ( )   ( )) jsou počítány: 
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kde: 

SP, Sd - souřadnice středu pupily a duhovky, 

Rp, Rd - poloměr zornice a duhovky. 

          [1], [11] 

5.2.4  Kódování duhovky 

 

Z celé rozbalené neboli extrahované duhovky je zapotřebí vytvořit její kódový vektor. 

Kódovací proces je tvořen postupným fázovým kvantováním části vzoru duhovky za pomoci 

identifikace kvadrantu komplexní roviny pro každý výsledný fázor, při promítnutí dané oblasti 

duhovky na komplexně obohacené 2D Gaborovy wavelety.     [1],[14] 

 Gaborova filtrace je v polárním souřadném systému definována jako: 
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kde: 

r a θ - souřadnice z Daugmannova modelu popsaném v předchozí podkapitole, 

α a β - znázorňují efektivní výšku a délku, 

ω - frekvence filtru.  
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I( , φ) je hrubý obrázek duhovky v polárním souřadném systému, který je invariantní 

vůči velikosti a translaci a který rovněž koriguje rozšiřování zornice. Bit v komplexní rovině 

g{Re,Im} odpovídající reálné a imaginární části odezev filtru, jehož reálná a komplexní část je 

buďto 1 nebo 0 (viz vzorec 21 a 22) v závislosti na znaménku 2D integrálu.  

Symbol ω je waveletová frekvence. Celkem je pro každou duhovku spočítáno 2048 

takových fázových bitů (256 bajtů), nyní se dále vyjadřuje počet zakrytých bitů, což značí, zda 

je nějaká část duhovky zakryta obočím, včetně zakrytí řasami, zrcadlových odlesků, artefaktů1 

kontaktních čoček nebo horších poměrů signálu k šumu a takové oblasti by měly být při 

demodulaci ignorovány jako artefakty.        [12] 

Kvantování fázové informace reálné a imaginární složky je rozděleno do čtyř úrovní: 
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5.2.5  Porovnání kódů 

Porovnávání kódů je prováděno pomocí Hammingovy vzdálenosti. Ta u dvou řetězců 

značí, na kolika pozicích se liší. Vždy se porovnávají dva kódy duhovek mezi sebou. 

Hammingova vzdálenost je dána jako exkluzivní součet mezi kódem A, kódem B a jejich 

jednotlivými bity.         [1], [12] 
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kde: 

N - počet bitů v platné oblasti duhovky. V případě, že oblast není zastíněna 

  víčkem, je to 8 x 256 = 2048. 

  

Pokud nám Hammingova vzdálenost vyjde 0 nebo blížící se k nule, znamená to, že se 

jedná o totožné duhovky. Pokud ale nastane, že výsledná Hammingova vzdálenost je větší než 

0,329, musí být vyřčena neshodná identifikace a duhovky se od sebe liší.  
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Prahová hodnota pro rozhodování je 0,33. Této hodnoty se dosáhlo srovnáváním 9,1 

miliónů různých duhovek, kdy přijetí nesprávné hodnoty je 1 : 4 000 000.   

 

Tab. 2: Pravděpodobnosti nesprávného přijetí na základě Hammingovy vzdálenosti 
 

Prahová hodnota (HD) Pravděpodobnost nesprávného srovnání 

0,26 1 : 10
13 

0,27 1 : 10
12

 

0,28 1 : 10
11 

0,29 1 : 13  10
9
 

0,30 1 : 1,5  10
9
 

0,31 1 : 185  10
6
 

0,32 1 : 26  10
6
 

0,33 1 : 4  10
6
 

0,34 1 : 690 000 

0,35 1 : 133 000 

[1], [2] 
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6. Realizace modelu 
 

Celý model byl realizován v programovacím prostředí MATLAB s využitím jeho 

komponentu pro zpracování obrazu. Image Processing Toolbox je výkonný, pružný a snadno 

ovladatelný nástroj pro zpracování a analýzu obrazu.  

Algoritmus identifikace uživatele byl navržen pro univerzální připojení web kamery do 

počítače. Kde z kontinuálního videa je vytvořen fotografický záznam, následně je provedena 

hranová detekce pomocí Cannyho hranového detektoru. Díky tomuto je schopná segmentace 

duhovky za užitím Houghovy kruhové transformace. Mapování bodů neboli normalizace je 

provedena Daugmannovým filtrem. Vytvořený kód duhovky je porovnáván s Hammingovou 

vzdáleností v databázi s ostatními kódy uživatelů.  

 

 

 

Obr. 14:       Blokové schéma identifikace 

 

6.1  Předzpracování obrazu 
 

Většina obrazů, se kterými Matlab pracuje, je v tomto prostředí reprezentována 2D 

polem (tj. maticí), ve kterém každý element odpovídá jednomu pixelu zobrazeného obrazu. 

Některé obrazy, jako třeba RGB obrazy, vyžadují pole 3D. Třetí složkou obrazu je informace o 

barevné ploše (červená, zelená, modrá).  

Funkce videoinput inicializuje video. Z nastavitelných parametrů lze zvolit, s jakým 

druhem operačního systému počítače se pracuje. Pro Windows slouží winvideo, 1 signalizuje 

číslo kanálu, kde je webkamera připojena a v poslední řadě se nastavuje formát a rozlišení 

videa. Rozlišení videa je ve formátu 640 na 480 pixelů.  

Toto rozlišení je z důvodu časové a výpočetní náročností softwaru. Fotografie 

s vysokým rozlišením zvyšují časovou náročnost operací výpočtů a samotný MATLAB vyšší 

rozlišení nezpracuje. V opačném případě fotografie s nízkým rozlišením představují nepříliš 

kvalitní data, která se nehodí pro další zpracování.      [3] 
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obj=videoinput('winvideo','1','RGB24_640x480');  

preview(obj)                
obj.FramesPerTrigger=1;      

start(obj); 

 

JPEG z anglického Join Photographics Experts Group, je standardní metoda ztrátové 

komprese používané pro ukládání počítačových obrázků. K docílení bezeztrátové komprese je 

vhodnější využití formátu BMP z anličtiny BitMaP. V souboru typu BMP jsou uloženy 

informace o barvě a jasu jednotlivých bodů obrázků. Rastr neboli bitmap formátu JPG a BMP, 

je tvořen barevnými body – pixely. Každý pixel má svou barvu.    [17] 

Z ukázky kódu příkaz getsnapshot zhotoví fotografii z videa. Tato fotografie je potřeba 

konvertovat do RGB kódu a následně do GREYSCALE kódu. Taktéž řečeno, obrázek se 

převede z barevného režimu na stupě šedi, zachovají se hodnoty o světlosti, ale barevná 

informace se odstraní a nelze ji obnovit. Výsledný obrázek po této konverzi je uložen do 

formátu *.bmp a díky těmto krokům bude jednodušší následná práce.  

 

 

im=getsnapshot(obj);        
in=ycbcr2rgb(im);           
is=rgb2gray(in); 
imwrite(is,'myimage.bmp') 

 

 
Obr. 15 vlevo: Vytvoření fotografie z kontinuálního videa 

Obr. 16 vpravo:  Převod do stupně šedi a uložení do formátu *.bmp 

 

 

6.2  Cannyho hranový detektor 

Po předzpracování obrazu následuje detekce hran. Při tomto kroku bylo důležité převézt 

fotografii do stupně šedi, protože navrhovaná funkce v programu MATLAB příjme za vstup 

pouze tento formát.  U hranové detekce výstupní obraz znázorňuje informace polohy hran. Byl 

vybrán Cannyho hranový detektor, který má tvar Gaussovy funkce a tímto se potlačí vyskytující 

se šum v obrazu.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ztr%C3%A1tov%C3%A1_komprese
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ztr%C3%A1tov%C3%A1_komprese
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Příkazem fspecial se navrhuje dvou - dimenzionální  filtr. V tomto případě byl 

požadován gaussián. Parametr sigma slouží k automatické volbě šířky gaussového filtru. Platí, 

že čím je hodnota sigma menší, tím více se detekují hrany s menším rozdílem jasu. Při větší 

hodnotě sigma se dostává méně hran s většími rozdíly jasu.  

Druhý parametr hsize udává vektorovou velikost filtru.  Prahováním se volí, která hrana 

je považována za významnou. Rozdíly mezi nastavitelnými parametry jsou k vidění na 

obrázcích číslo 17. – 20..  

 

gaussian = fspecial('gaussian',hsize,sigma); 
im = filter2(gaussian,im);         

 

 

 

Obr. 17 vlevo: Originální obraz formátu *.bmp 

Obr. 18 vpravo:  Cannyho detektor s parametry: sigma = 4.5, treshold 0.5 

 

       

 

 

Obr. 19 vlevo: Originální obraz formátu *.bmp 

Obr. 20 vpravo:  Cannyho detektor s parametry: sigma = 4.5, treshold 0.5 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

6.3  Detekce 

U detekce duhovky se vytvoří vnitřní a vnější okraje duhovky. Taktéž se tomuto 

procesu říká segmentace. Kdy se oko rozdělí na segmenty a vyznačí se okraje duhovky. Tento 

proces využívá Houghovy transformace, přesněji Houghovy kruhové transformace, která je 

přesněji popsána v kapitole 5.2.2.       [13], [15] 

Ukázka z kódu vyobrazuje funkci k najití vnitřního a vnějšího ohraničení duhovky. Kdy 

h je Houghova transformace, nutné vstupy jsou hranová mapa a hodnoty úhlů rmin a rmax. 

Poté se hledají hodnoty v mapě všech hran, které mají nenulovou hodnotu. Výsledek 

detekce je znázorněn bílými kružnicemi.  

 

h = houghcircle(edgeim, rmin, rmax) 
[rows,cols] = size(edgeim); 
nradii = rmax-rmin+1; 
h = zeros(rows,cols,nradii); 
[y,x] = find(edgeim~=0); 

 

 

Obr. 21 vlevo: Originální obraz formátu *.bmp 

Obr. 22 vpravo:  Obraz segmentované duhovky  

 

 

6.4  Mapování  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapování neboli normalizace duhovky je vytvořena dle Daugmanova operátoru. Tento 

algoritmus vytvoří síť na lokalizované duhovce mezi jejím vnitřním a vnějším okrajem. Pro 

vytvoření je třeba nejprve převézt hodnoty souřadnic vnitřního a vnějšího okraje duhovky do 

dvourozměrné matice. Tyto hodnoty souřadnic se od sebe odečtou. Mezi nimi se vytvoří síť 

detekované oblasti.  

Dále je zapotřebí odečíst a nezapočítávat zornici. Ta je celá tmavá a pro následné 

kódování nemá význam a kód by zbytečné zkreslovala. Taktéž se do kódu nezapočítávají části 

oka, které jsou překryté víčky.   
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Výsledná oblast polar_array  pro detekci je znázorněna vyšrafováním bílé mapy uvnitř 

hledaných segmentů duhovky. Meze pro šrafování se získaly z předchozího kroku lokalizace 

duhovky.             

 [13] 

 

x_iris = double(x_iris); 
y_iris = double(y_iris); 
r_iris = double(r_iris); 

  
x_pupil = double(x_pupil); 
y_pupil = double(y_pupil); 
r_pupil = double(r_pupil); 

 

polar_noise = zeros(size(polar_array)); 
coords = find(isnan(polar_array)); 

 

 

 
Obr. 23 vlevo: Originální obraz formátu *.bmp 

Obr. 24 vpravo:  Cannyho detektor s parametry: sigma = 4.5, treshold 0.5 

 

 

Obrázky č. 25 – 27 znázorňují špatné mapování. Celý tento problém nastal již u 

uživatele. Ten z nedbalosti nedodržel podmínku a neměl upřený zrak kolmo na osu kamery. 

Systém správně detekoval duhovku, ale díky nevhodnému úhlu zraku ke kameře nelze vidět 

celý povrch duhovky. Tato duhovka je pro další užití nevhodná z důvodů zkreslení a deformace 

informace.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 25 vlevo: Originální obraz formátu *.bmp 

Obr. 26 uprostřed:  Chybná detekce duhovky 

Obr. 27 vpravo:  Chybné mapování duhovky 
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6.5  Kódování duhovky 
 

Samotné kódování je za pomocí Gaborova filtru. Využívá souřadnic, které jsme dostali 

při mapování duhovky. Těm přiřazuje efektivní výšku a délku v obraze ve formě fázové 

informace. Výsledky algoritmu jsou matice template a mask. Ty mají binární podobu. Hodnoty 

uvnitř matice odpovídají odezvám reální a imaginární části filtru.  

Tempale znázorňuje šablonu duhovky již v binárním tvaru. Mask je matice masky 

duhovky. Tyto výstupy jsou důležitými atributy, pro následné porovnávání. Z binární podoby 

šablony duhovky se dále vytvoří kód, který je vizualizovaný do obrázkové podoby. Ten je ve 

dvou vyhotoveních. První je ze standardně normalizované duhovky a druhý má již potlačený 

šum.  

Nejčastější šum je typu „salt and paper“. Lze jej účinně potlačit využitím opět 

Gaborovy filtrace. Ta je obecně popsána v kapitole 5.2.4.     [13] 

Výňatek z kódu:  

 
fo = 1.0/wavelength    rfo = fo/0.5;                         %  
    logGabor(1:ndata/2+1) = exp((-(log(radius/fo)).^2) / (2 * 

log(sigmaOnf)^2));   
    logGabor(1) = 0;   

     
    filter = logGabor; 

     
    filtersum = filtersum+filter; 

 
template = zeros(size(polar_array,1), length); 

mask = zeros(size(template)); 

 

 

 

 

 

Obr. 28: Kódovaná duhovka pomocí Gaborova filtru 

 

 

 

Obr. 29:  Kód duhovky s potlačeným šumem 
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6.6  Porovnávání kódů 

Porovnávání slouží na základě Hammingovy vzdálenosti matic, které jsme dostali 

z předchozích kroků. Postup porovnávání je popsán v kapitole 5.2.5. 

Kde výstupní parametr hd značí Hammingovou vzdálenost mezi dvěma porovnávanými 

duhovkami. Jinak řečeno, je to počet pixelů, ve kterých se liší dvě kombinace matic. Na 

vstupech jsou matice šablon a masky dvou duhovek. Ty se mezi sebou porovnávají. Pokud 

vyjde Hammingova vzdálenost menší než 0,33, dají se duhovky považovat za totožné. 

V opačném případě jsou tyto duhovky od sebe odlišné. Viz kód: 

 

hd = gethammingdistance(template1, mask1, template2, mask2, 

scales) 

  
template1 = logical(template1); 
mask1 = logical(mask1); 

  
template2 = logical(template2); 
mask2 = logical(mask2); 
 

totalbits = (size(template1s,1)*size(template1s,2)) - 

nummaskbits; 
 

if totalbits == 0 
        hd = NaN;  
    else     
        hd1 = bitsdiff / totalbits; 
        if  hd1 < hd || isnan(hd) 
            hd = hd1;        
        end 

          
    end 

 

Pro názornost porovnávání je uveden příklad. Malá databáze obsahující 3 obrazy. Dva 

z nich jsou totožné, jeden se liší. K porovnání je nutné vytvořit jejich matice extrakcí, v tomto 

případě reprezentující proměnné template a mask. Poté byl vytvořen cyklus for, který porovnává 

pozice v matici velikosti 3 x 3 systémem „každý s každým“. Výsledek celého cyklu jsou dvě 

matice. První matice je maticeVzdalenosti, která přiřadí Hammingovu vzdálenost porovnávané 

dvojici obrázků viz tabulka č. 3. Z té lze vyčíst, že pokud porovnáváme stejné obrázky, vyjde 

Hammingova vzdálenost rovna 0. Pokud se porovnává dvojice odlišných obrázku, Hammingova 

vzdálenost je nenulová. Že se jedná o různé duhovky lze usoudit, když tato hodnota přesáhne 

hranici 0,33.  

Druhá tabulka, maticeRozhodnuti, udává pravdivostní hodnotu z předchodí matice. 

Pokud se jedná o shodné duhovky, vypíše „1“. Pokud je dvojice duhovek vyhodnocena za 

odlišné, vypíše se „0“.  
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Proměnné uložených obrázků: 

[template1, mask1] = createiristemplate('imageEYE.bmp'); 
[template2, mask2] = createiristemplate('imageEYE.bmp'); 
[template3, mask3] = createiristemplate('oko2.bmp'); 

 

 

 

Tab. 3: Matice Hammingových vzdáleností dvojic obrázků 

 

maticeVzdalenosti       

  imageEYE imageEYE oko2 

imageEYE 0 0  0.3764 

imageEYE 0 0  0.3764 

oko2  0.3764  0.3764 0 
 

 

Tab. 4: Matice pravdivostního rozhodnutí shody na základě tabulky 3. 

 

maticeRozhodnuti       

  imageEYE imageEYE oko2 

imageEYE 1 1 0 

imageEYE 1 1 0 

oko2 0 0 1 
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7. Uživatelské rozhraní 

7.1  Detekce z fotografie 

Celý algoritmus se spouští skriptem Biometricke_rozpoznani.m. Po spuštění se otevře 

dialogové okno, které odkazuje buď na detekci nového uživatele, nebo na porovnání stávajícího 

uživatele. Pokud nechceme provádět žádnou akci, zavřeme jej pomocí tlačítka Konec.  

 

 
Obr. 30: Biometricke_rozoznani.m 

 

 

Jestliže uživatel zvolí Nového uživatele, odkáže se script automaticky do jednoduchého 

m-file s názvem nacteni_fotky.m. Předem pořízený snímek z fotoaparátu je nejprve třeba 

zkontrolovat, v jakém formátu se s ním pracuje. Nejčastěji se obraz ukládá do formátu *.jpg, 

proto i zde byl tento formát zvolen jako defaultní nastavení. Dále je nutná kontrola, v jakém 

rozlišení se obraz nachází. Jak bylo zmíněno již předem, program MATLAB neakceptuje větší 

rozlišení než je 640 x 480 pixelů. Pokud je rozlišení větší, je třeba obrázek oříznout. Na odlišné 

rozlišení různých obrázků není třeba brát zřetel, protože všechny vstupní obrazové data projdou 

v průběhu algoritmu procesem normalizace.  

V nově otevřeném uživatelském rozhraní může uživatel vybrat a načíst fotografii ze 

souboru pomocí tlačítka Načtení.  Ta se načte, vykreslí se její stávající podoba, plus je 

konvertována do stupně šedi. Po stisknutí tlačítka Detekuj se provede detekce z šedotónového 

obrazu. Z důvodu nízké operační paměti počítače, je třeba počkat několik sekund, než se 

provede celý algoritmus zpracování duhovky. Pokud si není uživatel jistý koncem celé detekce, 

může se přesvědčit ve workspace MATLABU, zdali je stále “busy”. Po skončení detekce se 

výsledky algoritmu zobrazí pomocí stlačení tlačítka Vykresli. Výsledky celého procesu se 

automaticky uloží do složky Diagnostics. Pro zavření uživatelského rozhraní slouží tlačítko 

Zavřít.  
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Obr. 31: Nacteni_fotky.m 

 

 

Při zvolení druhé možnosti, a to porovnání uživatele, se otevře skript s názvem 

porovnani_fotky.m. Znova se nahraje zvolený obrázek, provede se celý algoritmus zpracování 

duhovky, ale již se nevykreslí výsledky, jen se v textovém poli vypíše, zdali byla nalezena 

shoda s některou z předem uložených duhovek. Celé rozhraní lze uzavřít stisknutím tlačítka 

Zavřít. 

 

7.2  Detekce z videa 

Detekce z kontinuálního videa funguje na obdobném principu jako detekce z fotografie. 

Uživatel tentokrát spustí základní skript s názvem Biometricke_rozpoznani2.m. Stejně jako u 

detekce z fotografie, může si uživatel vybrat, zda chce uložit nového uživatele nebo porovnávat 

uživatele s databází.  

 Po odkázání souboru s názvem nacteni_videa.m a spuštění tohoto skriptu, se otevře 

uživatelské rozhraní. V tomto uživatelském rozhraní po stisknutí tlačítka Načtení se aktivuje 

web kamera a pořídí se z ní fotografický záznam. Ten se převede do greyscale stupnice a uloží 

se do formátu *.bmp. Po dalším stisknutí tlačítka, v tomto případě Detekuj, se provede uvnitř 

programu detekce duhovky. Tlačítko Vykresli slouží pro vykreslení segmentované a 

normalizované duhovky. Dále ve spodním panelu lze vidět binární kód duhovky převedený 

z matice od obrázku. K zavření tohoto okna slouží tlačítko Zavřít.  
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Při druhém výběru porovnání uživatele s databází slouží další m-file s názvem 

porovnani_videa.m. Po aktivaci videa se sejme fotografie duhovky, u které se provede 

diagnostika, zda je shodná s některou z dříve uložených duhovek z databáze.  

Vytvořená databáze uchovává matice pro každou duhovku pod názvy template a mask. 

Tyto matice se následně mezi sebou porovnávají. Pokud vyjde Hammingova vzdálenost mezi 

dvojicí kódů menší než prahová hodnota 0,33, považují se duhovky za totožné. Pokud 

Hammingova vzdálenost tuto hodnotu překročí, duhovky jsou odlišné. Viz ukázka kódu 

z MATLABU.  
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8. Zhodnocení algoritmu  

Celý tento model byl navržen v programu MATLAB. Algoritmus rozpoznávání je 

funkční jak s připojením web kamery, tak s využitím fotoaparátu. Obě varianty pořizují 

fotografii, která se následně zpracovává.  

Cesta pro ukládání výsledů je nastavena dle příkazů a výsledné výstupy se ukládají do 

složky s názvem Diagnostics.  

 

global DIAGPATH  
DIAGPATH = 'diagnostics' 

 

global DIAGPATH 
DIAGPATH = ('C:\Program Files\MATLAB\R2013a\bin\iriscode_default 

\diagnostics'); 

 

Z pořízené fotografie se uloží výstupní obrázky oka. V prvním případě se vykreslí 

obrázek eyeimage.bmp-segmented.jpg, který má po segmentaci ohraničenou duhovku. Jako 

další navazuje obraz s názvem eyeimage.bmp-normal.jpg, kde je viditelná normalizovaná 

mřížka. Ta je zobrazena i s redukcí šumu do obrázku s názvem eyeimage.bmp-noise.jpg. 

Výsledná binární matice je k vidění přímo ve workspace programu MATLAB nebo je 

převedena do digitální podoby obrázku. Ten pak nese název eyeimage.bmp-polarnoise.jpg nebo 

eyeimage.bmp-polar.jpg, záleží, zda chceme vizualizovat masky s šumem, či nikoli.  

Testování algoritmu proběhlo na osobním notebooku s následujícími parametry: 

 

Tab.5: Parametry operačního systému 

Typ parametru Hodnota 

Operační systém Windows 7 

Typ systému 32 - bitový operační systém 

Paměť RAM 3 GB 

Procesor Intel Atom CPU N270 1,6 GHz 
 

8.1  Nevýhody algoritmu  

Od uživatele je očekávána plná spolupráce. Aby nastalo správné vyhodnocení binárního 

kódu duhovky, musí uživatel dodržovat následující pokyny:  

 Dívat se rovně do kamery / fotoaparátu. 

 Umístění oka je kolmo na optiku snímače. Tak se zvýší přesnost segmentace 

vnitřních a vnějších okrajů duhovky.  

 Oko je lokalizováno uprostřed snímku. Tímto se potlačí deformace duhovky. 
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 Uživatel je v klidu, nevykonává pohyb. Pokud je sám aktivní nebo neustále 

pohybuje okem, vznikají rozostřené snímky, které nejsou adekvátní pro samotnou 

detekci.  

 

Dále je třeba dbát na vhodné osvětlení místnosti. Při nízkém osvětlení je zaostřovací 

schopnost kamery nižší a můžou vzniknout méně kvalitní fotografie se špatně čitelnými obrazci 

na duhovce. Při špatně zvoleném umístění zdroje světla, vznikají na duhovce odlesky, takzvaně 

prasátka. Ty jdou odstranit použitím osvětlení infračerveného záření se snímáním CCD 

kamerou.  

Další uvedená nevýhoda není samotného algoritmu, ale je dána tím, že programovací 

prostředí MATLAB vyžaduje vysoké požadavky na hardware. U počítačů, které mají nižší 

paměť RAM, se obvykle výpočetní doba prodlužuje.   

 

8.2  Výhody algoritmu 

Pokud uživatel dodržuje veškeré pokyny, je systém spolehlivý a na funkčnost nemá 

vliv. Hlavní výhodou algoritmu je ta, že tato práce představuje základní náhled na biometrickou 

identifikaci duhovky a lze na ni v budoucnu úspěšně navázat.  

Algoritmus přináší nový úhel využití biometrického snímání oční duhovky a tím 

exceluje v jeho unikátnosti. Použitý algoritmus lze přepsat do jiného programovacího jazyka a 

tímto urychlit celkové zpracování obrazu.  

Díky kódu, který lze využít jak pro kameru, tak pro detekci z fotografie, lze zobecnit a 

využít i v jiných směrech biometrického rozpoznávání.  
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9. Závěr 
 

Tato diplomová práce se v úvodu zabývá problematikou střelných zbraní, dále 

významným zákonem č. 119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu, který pojednává převážně 

o rozboru systému držení zbraní, jejich dělení do tříd, o zbrojních průkazech, licencování 

zbraní, střeliva a uživatelů, postizích při porušení zákona aj. Z tohoto zákona se dále odvíjí 

interní směrnice veřejných střelnic, chování střelce při loveckých akcí, sportovní střelbě aj. 

Dále bylo popsáno, o čem vědní odvětví Biometrie pojednává. Jedná se o měření určité 

charakteristiky osoby a tyto charakteristiky lze dělit na anatomické a behaviorální. Následně 

byly vysvětleny rozdíly mezi identifikací, verifikací a autentizací uživatele. Také byly popsány 

výhody biometrie a v protipólu také nevýhody. Ve zkratce bylo zmíněno i málo z historie toho 

vědního oboru.  

Následující kapitola obsahovala rešerši různých druhů biometrického rozpoznávání. 

Popsány byly metody detekce podle otisku prstu, geometrie ruky, krevního řečiště hřbetu ruky, 

tváře, tvaru ucha, DNA, oční duhovky a sítnice. Dále následoval popis behaviorálních znaků, ke 

kterým se řadí rozpoznávání podle písma a podpisu, pohybu rtů, dynamiky stisku kláves a stylu 

chůze.  

Za nejvhodnější metodu pro aplikaci na střelnou zbraň bylo vybráno biometrické 

rozpoznávání podle oční duhovky. V samotné kapitole, zabývající se touto problematikou, bylo 

popsáno oko nejprve z anatomického hlediska. Poté už se práce odvíjela k popisu vytvoření 

algoritmu pro detekci duhovky v obraze.  

Veškeré algoritmy využívají takzvané schéma čtyř kroků. To znamená, že duhovka byla 

potřeba nejprve lokalizovat. Lokalizace duhovky neboli její segmentace, byla popsána pomocí 

speciální Houghovy kruhové transformace. Na ní navazoval další krok a to mapování bodů. 

Tento krok je umožněn Daugmanovým operátorem. Třetí krok se nazýval kódování a byl 

proveden Gaborovou filtrací. Výsledné kódy se v posledním kroku porovnaly za užitím 

Hammingovy vzdálenosti. Aby bylo možné provést tyto čtyři kroky, musela se fotografie 

nejdříve předzpracovat. K tomu napomohl Cannyho hranový detektor. Všechny tyto uvedené 

metody byly nejprve teoreticky vysvětleny, matematicky popsány a poté implementovány do 

algoritmů.   

Nejdůležitější části algoritmů všech kroků byly popsány v šesté kapitole. Pro lepší 

znázornění byly doplněny obrázky, aby bylo jasné, co který krok přesně předvádí. Celý 

algoritmus byl naprogramován v prostředí MATLAB.   

Pro přehlednost bylo vytvořeno uživatelské rozhraní. Toto rozhraní bylo schopné 

detekce jak z pořízené fotografie, tak z videa webkamery. Při spuštění si mohl uživatel vybrat, 

zda chce detekovat a uložit nového uživatele nebo porovnávat uživatele s uloženými kódy 

v databázi.  
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V rámci této diplomové práce bylo možné připravit v určeném časovém úseku 

biometrický systém, který úspěšně modeluje možné budoucí nasazení při rozpoznávání 

uživatele střelné zbraně v praxi. Jedinečnost této technologie na globálním trhu je tímto 

nepopiratelná. Na model bylo pohlíženo i v kritické rovině tak, aby byly nalezeny možné 

nedostatky či problémy, kterými se můžou později v rámci dalších prací zabývat ostatní 

kolegové a odstranit je tak k plné spokojenosti budoucích uživatelů. Zde se nabízí např. 

přepsání celého algoritmu do jiného programovacího jazyka, a tím urychlit dobu celkové 

detekce. Nebo využít CCD kameru spolu s infračerveným osvětlením, a díky tomuto snížit 

procento artefaktů ve formě světelných odrazů. Dále by se mohla vytvořit rozsáhlejší a 

sofistikovanější databáze uživatelů a sní vytvoření serveru, který je vhodnější pro rychlejší 

zpracování dat. V neposlední řadě můžou veškeré výsledky této práce posloužit pro prohloubení 

znalostí v oblasti biometrie.  

Co se hardwarové stránky této technologie týče, snímače, které se dnes vyrábí, jsou na 

trhu volně k dispozici. Jejich pořizovací cena však není pro mnohého uživatele dostupná. 

Technologie  má svůj pevný algoritmus, který není možné upravovat dle požadavků uživatelů. 

Taktéž v České republice chybí firma, která by se přímo zaměřovala na distribuci. Díky tomuto 

vzniká trhlina na trhu, která by se mohla v nejbližší době zaplnit.    

V budoucnu snímací kamera bude umístěna na zbrani souběžně s jejím hledím. Tím 

pádem, pokud uživatel bude chtít zamířit na cíl, bude přinucen se také podívat do kamery. V 

případě, že program nenalezne duhovku střelce, uživatel tedy nezamířil a opět se uzamkne 

kohoutek zbraně. Tímto se lze snadno vyvarovat střelbě „naslepo“, což nesporně zabrání mnoha 

zbytečným úrazům. 

Tento program po rozšíření budou moci v praxi využít hlavně trenéři sportovní střelby, 

kteří budou mít své žáky neustále pod kontrolou. Dále ho bude možno využít na veřejných 

střelnicích pro kontrolu manipulace se zbraněmi a při střelbě z nich.  
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