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Anotácia  
 

Automatizované systémy biometrickej identifikácie osôb bývajú súčasťou 

sofistikovaných kriminalistických ale aj komerčných systémov. Biometrické dáta človeka 

možno výhodne využiť na overenie jeho identity. Cieľom tejto práce je analyzovať 

možnosti súčasných biometrických snímačov a popis modulu snímača odtlačku prsta 

Miaxis SM-621. Ďalej bude nasledovať analýza možností pripojenia snímača k počítaču. 

Posledným cieľom je naprogramovanie prístupového systému k technickým zariadeniam 

s možnosťou využitia tohto snímača. 

 

Annotation 

 

Automatic biometrical people identification systems are usually integrated into 

sophisticated criminal and business systems. Biometrical information is a clever way how 

to verify his identity. Aim objective this diploma project is analyzing opportunities of 

actual biometrical sensors and describing fingerprint module Miaxis SM-621. The next 

objective is to analyze how to connect this module with computer. The last objective is to 

create the access system to technical devices with the potence to use biometrical 

identification. 
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Úvod 
 

Identifikácia osoby biometrickými prvkami má svoje počiatky v kriminalistických 

zoznamoch zločincov a záznamoch o nich z miesta činu. S vývojom výpočtovej techniky 

sa tieto záznamy začali digitalizovať a vznikali softvéry na porovnávanie a triedenie 

biometrických dát. Až v treťom tisícročí sa začínajú biometrické technológie masívne 

rozširovať. Taktiež ich pole pôsobnosti sa rozrástlo od klasických kriminalistických 

aplikácií o aplikácie komerčného rázu.  

Biometrické prvky nájdeme na dokladoch i rôznych identifikačných a platobných 

kartách. Na trhu je dostupných mnoho elektronických modulov na snímanie biometrických 

prvkov človeka ako aj hotových účelových systémov využívajúcich biometrické 

technológie. Identifikácia osoby je potrebná na každom kroku a práve tieto systémy 

prinášajú riešenie bez identifikačných kariet, čipov alebo ďalších predmetov ktoré nesú 

identifikačný znak. Podpis, dúhovka oka, odtlačok prsta, odtlačok ucha, odtlačok ruky, to 

všetko sú prirodzené znaky človeka, ktoré môžu jednoznačne určiť jeho identitu.  

Najrozšírenejšie komerčné aplikácie využívajúce snímanie spomenutých znakov 

človeka sú najmä prístupové, bezpečnostné a dochádzkové systémy. Pri týchto systémoch 

býva snímač biometrického znaku voľne prístupný a dáta z neho sú zasielané do 

centrálneho systému. Systém údaje overí a pošle pozitívnu alebo negatívnu odozvu späť na 

miesto identifikácie osoby.  

 

Cieľom tejto práce je :  

 

 analyzovať možnosti súčasných biometrických snímačov  

 popis modulu snímača odtlačku prsta Miaxis SM - 621 

 analyzovať možnosti pripojenia snímača k počítaču  

 naprogramovať prístupový systém k technickým zariadeniam s možnosťou 

použitia tohto snímača na identifikáciu užívateľa 

 



5 

1 Základné pojmy 

1.1 Identita  človeka 

Inak povedané totožnosť je definovaná ako kombinácia biologických i  

psychických, vrodených i získaných individuálnych a špecifických vlastností a schopností. 

Identita je stelesnením nášho vlastného Ja. Každý je totožný iba sám so sebou. [2] 

1.2 Identifikácia 

Termínom identifikácia sa označuje proces alebo akt zistenia alebo preukázania 

identity, alebo vyhodnotenie identity jedného objektu vo vzťahu k iným objektom. Na 

identifikáciu sa môžeme pozerať z rôznych pohľadov. Osoby môžeme rozlišovať podľa 

toho, ako sa vypadajú, podľa mena, alebo podľa správania. Ľudí rozlišujeme podľa toho čo 

vlastnia, čo robia alebo čo vedia. Môžeme použiť fyzické, biologické alebo genetické 

charakteristiky. Keď toto všetko zhrnieme, môžeme vytvoriť schému zobrazujúcu základné 

možnosti identifikácie osoby. [2] 

 

 Bezp. karta ID 

                                        Vlastníctvo                  Znalosti PIN 

 Kľúče Rodné číslo 

  Heslo 

                                                                

                                                          Biometrické 

                                                        charakteristiky 

 

 

 

 

  Odtlačok Geometria      Očná      DNA      Hlas    Podpis 

      prsta       ruky   dúhovka 

 

Obrázok 1 : Schéma základných možností identifikácie osoby [2] 

V tejto práci bude pozornosť venovaná hlavne biometrickým charakteristikám. 
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2 Biometria 

Biometriou sa rozumie súbor vedných poznatkov založených predovšetkým na 

štatistickom a analytickom prístupe, ktorého predmetom je skúmanie a následné praktické 

využitie merateľných charakteristík živých organizmov s cieľom ich následnej 

identifikácie alebo verifikácie. [2] 

Tieto znaky sú neopakovateľné a nenapodobniteľné. Biometria umožňuje 

identifikovať človeka, ktorého identitu nepoznáme, alebo overiť  to, či človek je naozaj 

identický s osobou, za ktorú sa vydáva, napr. predložením identifikačného či cestovného 

dokladu. [5]  

Biometrické charakteristiky sú teda špecifické merateľné obrazce alebo dáta živého 

organizmu, ktoré sa snímajú, spracovávajú a vyhodnocujú a uchovávajú v procese 

identifikácie alebo verifikácie. [2] 

Biometrické charakteristiky môžeme podľa zdroja [2] rozdeliť na : 

  Anatomicky – fyziologické 

  Behaviorálne  

2.1 Behaviorálne  biometrické charakteristiky 

 Ide o poznatky, ktoré sú pre každého jedinca unikátne, ale môžu byť časovo 

nestále.  Odrážajú individuálne prejavy jedinca, ktoré získal za celý čas života. 

Zaraďujeme tu napríklad : 

  Podpis – nespracováva sa iba statický obraz podpisu, ale aj dynamické 

charakteristiky  pri jeho písaní  : rýchlosť pera, prítlak, smer a ďalšie   

  Hlas – obsahuje taktiež unikátne znaky, ktoré nie je možné zameniť alebo 

zabudnúť 

   Chôdza a  ďalšie [2] 

 Behaviorálne charakteristiky nie sú svojimi vlastnosťami vhodné na okamžitú 

identifikáciu osoby. Svoje uplatnenie nachádzajú skôr v kriminalistickej praxi ako 

v komerčnej sfére. V tejto práci budú podrobnejšie popísané niektoré technológie 

využívajúce Anatomicko – fyziologické charakteristiky v kapitole 2.2 
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2.2 Anatomicko – fyziologické biometrické charakteristiky 

 Ide o charakteristiky, ktoré sú danému jedincovi dané ako stále a časovo nemenné. 

Tieto charakteristiky skúmajú hlavne vedecké poznatky o častiach ľudského tela, ktoré 

nesú jedinečný identifikačný znak.  

Najčastejšie sú používané  :  

  Odtlačok prsta – považuje sa za „symbol“ biometrickej identifikácie , používa 

sa okolo sto rokov a je aj súdne akceptovateľný. Princíp identifikácie pomocou 

odtlačku prsta je v unikátnych obrazcoch tvorených papilárnymi líniami kože. 

Snímanie je možné kriminalistickým princípom pomocou čiernej farby ale aj 

tzv. live scanningom. Tieto metódy budú objasnené v ďalších kapitolách.  

  Očná sietnica – Snímanie charakteristických znakov prebieha svetelným 

lúčom. Biela sietnica odráža väčšiu časť svetla na rozdiel od malých cievok 

a žiliek. Obrazec získaný takýmto spôsobom je počas života nemenný.  

  Očná dúhovka – Obsahuje tiež unikátne identifikačné znaky. Ide o náhodne 

rozmiestnené farebné štruktúry. Tieto štruktúry sú rozmiestnené jedinečne pre 

každého človeka a rozmiestnenie je časovo nemenné. Snímanie je možné aj 

klasickou video technológiou. 

  Geometria ruky – Je to jedna z prvých plne - automatizovaných metód 

biometrickej identifikácie ľudí. Podstatou tejto metódy je dvojrozmerné alebo 

trojrozmerné snímanie dĺžok a šírok jednotlivých prstov, kĺbov a kostí.  

  Tvár človeka – Je špecifická pre každého človeka. Obsahuje identifikačné 

antropologické body ktoré sú špecifické a časovo nemenné.  

  DNA – Obsahuje obrovské množstvo informácií o človeku, ktoré ešte nie sú 

celkom preskúmané. DNA nesie genetickú informáciu o danom jedincovi. Je 

predpoklad, že DNA bude najspoľahlivejšou technológiou na určenie identity 

človeka.  

  Stavba vonkajšieho ucha, geometria dlaní a chodidiel  a iné.  [2] 

V tejto diplomovej práci budú podrobnejšie rozobrané technológie spojené so 

snímaním odtlačku prsta, okrajovo potom aj príklady iných technológií. 
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3  Daktyloskopia 
 

Daktyloskopia skúma odtlačky papilárnych línií na koncových článkoch prstov 

rúk, dlaní, koncových článkoch prstov nôh a chodidlách osôb. [6] Na iných miestach 

ľudského tela sa tieto línie nevyskytujú. Slovo daktyloskopia je odvodené od dvoch 

gréckych slov : daktylos – prst, skopein – vidieť. [2] 

3.1 Základné princípy daktyloskopie 

Odtlačky prstov ako identifikáciu, alebo spečatenie podpisu používali už staré 

grécke a čínske štáty. V rozvoji daktyloskopickej náuky významnú úlohu hral aj český 

filozof a lekár Jan Evangelista Purkyně. Jeho zásluha spočíva v tom, že ako prvý  popísal a 

identifikoval deväť základných  vzorov papilárnych línií. [2]   Princíp dalktylokopickej 

identifikácie stojí na základe vedeckých podkladov, ktoré sformuloval Francis Galton, 

v 90-tych rokoch 19. storočia. Ide o tri tvrdenia, ktoré boli časom overené. 

Tvrdia, že priebeh papilárnych línií a nimi vytvorené obrazce:  

   sú jedinečné a neopakovateľné, čo v praxi  znamená, žena svete nenájdeme  

dve osoby, u ktorých by sme identifikovali úplne totožné obrazce papilárnych 

línií. Pomocou metód pravdepodobnosti a je dokázané, že pravdepodobnosť 

výskytu rovnakého odtlačku prsta je dosť malá na to, aby bola pre 

kriminalistickú vedu a prax zanedbateľná. Doteraz, po viac ako storočnej dobe, 

keď bola metóda odtlačkov prsta používaná, nebolo toto tvrdenie vyvrátené. Je 

zaujímavé, že ani jednovaječné dvojčatá nemajú zhodné odtlačky prsta napriek 

tomu, že vlastnia rovnakú genetickú výbavu. 

   sú nemenné počas života. Výskum prenatálneho vývinu ľudského organizmu 

ukázal že tvorba papilárnych línií začína v štvrtom mesiaci tehotenstva. 

Dovtedy na koži nie sú badateľné žiadne stopy. Ich vývin sa ukončí v 6. 

mesiaci tehotenstva. Charakteristické útvary z tvorené papilárnymi líniami na 

rukách a nohách sa nemenia a ostávajú dokonca i po smrti jedinca, až kým 

kožné tkanivo nepodľahne prírodnému rozkladu. Od tejto doby sú útvary 

vytvorené papilárnymi líniami prítomné na rukách a nohách, nemenia sa a 

ostávajú zachované i po smrti jedinca, až kým sa koža nerozloží. Výnimočné 

zmeny môžu nastať iba pôsobením cudzích vplyvov – úraz, choroba.  
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  sú neodstrániteľné. Papilárne línie nemožno odstrániť,  pokiaľ nie je 

odstránená zárodočná vrstva pokožky. Táto tvrdenie znamená, že ak 

odstránime papilárne línie iba z pokožky a  zárodočná vrstva ostane 

neporušená, papilárne línie znova časom nadobudnú pôvodný tvar a veľkosť.  

Tento fakt je uznaný kriminalistami z dôvodu, že odstránenie zárodočnej 

vrstvy je zložitý proces a je na to potrebný odborný zákrok. V kriminalistickej 

praxi sa nepreukázalo, žeby tento zákrok bol častý, ide skôr o raritu. 

3.2 Biologický základ daktyloskopie 

Štúdium a teda aj praktické skúmanie odtlačkov prsta nie je možné bez základnej 

znalosti anatómie kože človeka. Z hľadiska daktyloskopie sú najdôležitejšou časťou kože tzv. 

papilárne línie, ktoré sa nájdeme na koži dlaňovej strany rúk a chodidlovej strany nôh.  

Táto vrchná časť pokožky má okrem papilárnych línií i ďalšie špecifické znaky : 

 je bez ochlpenia,  

 neobsahuje žiadne mazové žľazy,  

 má vyššiu koncentráciu nervových zakončení,  

 má vyššiu koncentráciu potných žliaz,  

 nie je pigmentovaná. 

Papilárne obrazce sú tvorené usporiadaným systémom vyvýšených častí a znížených 

častí povrchovej časti pokožky  - latinsky epidermis. Línie na povrchu  zodpovedajú smerom 

priebehu líniám na hranici zárodočnej vrstvy a hlbokých častí pokožky (viď Obrázok 2). 

 
Obrázok 2 : Prierez stavbou ľudskej kože [6]  
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3.3 Identifikačné znaky odtlačku prsta 

Je zrejmé, že odtlačok prsta nie je možné skúmať, ani porovnávať s iným ako celok. 

Na tento účel sa používajú  charakteristické vzory a potom aj  nepravidelnosti, zvané 

markanty. Pri definícií charakteristických vzorov sa vyskytujú pojmy delta a jadro, ktoré je 

potrebné objasniť. 

Delta – ide o útvar tvorený tromi líniami, ktoré sa stretávajú v jednom bode, alebo 

tvoria trojuholník podobný gréckemu písmenu delta. Tento útvar býva zvyčajne zastúpený na 

každom odtlačku prsta, niekedy aj viacnásobne.  

Jadro vzoru predstavuje myslený stred, alebo vrchol odtlačku (viď Obrázok 3). [6] 

Charakteristický vzor je základné usporiadanie papilárnych línií viditeľné na prvý 

pohľad. V tuzemskej praxi je uznaných a schválených niekoľko základných vzorov, ktoré 

zároveň umožňujú základnú klasifikáciu odtlačku prsta. Ide o : 

 Oblúk – ide o jednoduchý tvar. Línie sú vedené z jednej strany prsta na druhú 

a na priestore prstového bruška sú mierne zakrivené. Je potrebné podotknúť, že 

ide o zakrivenie paralelné pre niekoľko línií. 

 Otvorená slučka vpravo alebo vľavo  - tento vzor musí nutne obsahovať deltu 

umiestnenú v závislosti od toho, či ide o slučku vpravo, alebo vľavo. Línie 

tohto vzoru sú rotované okolo jedného bodu a vracajú sa späť na miesto odkiaľ 

vychádzajú, ale obrazec nie je uzavretý. 

Obrázok 3 : Schematické zobrazenie delty a jadra odtlačku. [6] 



11 

 Uzavretá slučka vpravo alebo vľavo – tento obrazec je podobný ako otvorená 

slučka, s rozdielom že línie papilárne línie vytvárajú uzavretý obrazec. Aj v 

tomto vzorovom obrazci je obsiahnutá delta v pravej, alebo ľavej časti.   

 Vír - tento útvar obsahuje  dve delty, nad ktorými sú usporiadané línie 

v kruhoch, elipsových útvaroch, alebo špirálovito rotujúce okolo jadra. 

Markanty sú vo svojej podstate nepravidelnosti v usporiadaní obrazcov papilánych 

línií. Počet, druh a usporiadanie daktyloskopických markantov sú pre každého človeka 

unikátne a teda tieto znaky nesú vysokú identifikačnú hodnotu. V praxi najviac používané 

nepravidelnosti zobrazuje Obrázok 4, kde zľava zhora v smere hodinových ručičiek vidieť 

tieto markanty :   očko, vidlica doľava, vidlica doprava,  kríženie, koniec línie, začiatok línie, 

koniec línie, krátka línia, posunutie, rozdvojenie, háčik, jadro, zdvojenie. 

                  

Obrázok 4 : Daktyloskopické markanty [6] 

 

V celej kapitole 3 bol parafrázovaný zdroj [6], ktorý slúži ako učebnica na Akadémii 

policajného zboru SR v Bratislave.  
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4 Snímanie biometrických charakteristík 

Snímaním biometrických znakov sa ľudia zaoberajú dlhý čas. Už v starovekých 

štátoch sa ku podpisu obchodných a iných zmlúv pridával aj odtlačok prsta. Donedávna sa 

viedli v kriminalistických ústavoch kartotéky s ručne, pomocou tlačiarenskej černe 

nasnímanými, odtlačkami prsta. V dnešných časoch je technológia snímačov najrôznejších 

druhov a princípov schopná  snímať, analyzovať a rozlišovať  biometrické znaky a pracovať 

s nimi v digitálnej forme.  

4.1 Snímače neelektrických veličín 

Snímač môžeme definovať  ako technický prvok, ktorý je schopný na základe zmeny 

neelektrickej veličiny na strane vstupu získať informácie a tieto previesť na signál iného 

druhu (elektrický, pneumatický...), kvôli jednoduchšiemu spracovaniu a ďalšiemu prenosu 

týchto informácií. 

Na snímače všetkých druhov sú kladené rôzne kvalitatívne  požiadavky. Najmä je to 

presnosť merania danej veličiny, časová stálosť vlastností a malá závislosť na rušivých 

vplyvoch. Z toho vyplýva požiadavka na celkovú spoľahlivosť konštrukcie a funkcionality 

snímača. 

Základné možnosti rozdelenia snímačov vyplývajú z využitého spôsobu komunikácie 

s celou meracou sústavou a zo spôsobu merania. Nakoniec je možné snímače deliť podľa 

vnútorného princípu, ktorý využívajú. 

Podľa spôsobu komunikácie s meracou sústavou snímače delíme na : 

 Aktívne  (generátorové) - pri zmene meranej veličiny samé generujú výstupný 

signál, najčastejšie elektrický. 

 Pasívne – na rozdiel od aktívnych menia niektorú z vnútorných charakteristík, 

ktorá je ďalej sledovaná a prevedená na výstupný signál. 

Podľa spôsobu merania snímače delíme na  

 Bezkontaktné – nie je potrebný fyzický styk snímača a meraného objektu 

 Kontaktné – aby merali, styk s meraným objektom je nutný 

 



13 

Podľa vnútorného princípu môžeme snímače deliť do veľa tried. Napríklad týchto :  

 odporové, indukčné, kapacitné, magnetické, indukčnostné  

 piezoelektrické,  termoelektrické, optoelektronické, 

 svetelného žiarenia 

 hallove, emisné, ionizačné, 

 polarografické, pyroelektrické, elektrokinetické a iné 

V tejto práci bude pozornosť venovaná hlavne rôznym druhom snímačov odtlačku prsta. 

4.2 Snímače odtlačku prsta 

V tejto podkapitole budú popísané princípy niektorých z najčastejších druhov 

snímačov odtlačku prsta. Najskôr budú popísané princípy kontaktných snímačov.  

Optické snímače sú jedny z prvých do praxe nasadených snímačov odtlačku prsta. 

Patria do skupiny kontaktných snímačov. Princíp takýchto snímačov je v zachytávaní 

odrazeného svetelného toku. Na prst je zospodu vysielané svetelné žiarenie, ktoré sa inak 

odráža od papilárnych brázd ako od výstupkov. Snímač je konštruovaný tak, aby nezachytával 

žiarenie z brázd, ale iba z výstupkov = papilárnych línií. Tieto snímače je možné relatívne 

jednoducho oklamať napodobeninou prsta.  

Elektronické snímače majú princíp založený na deformácii elektrického poľa medzi 

dvomi elektricky nabitými doskami. Ak je na vrchnú dosku priložený prst, zmení sa 

elektrické pole. Táto zmena je zaznamenávaná a spracovávaná. Náčrt princípu takého to 

snímača je na Obrázku 5. 

 

Obrázok 5 : Princíp elektronického snímača [2] 

 



14 

Kapacitné snímače na zaznamenávanie odtlačku prsta využívajú zmeny elektrickej 

kapacity. Snímač obsahuje veľký počet odizolovaných vodivých plôch. Tieto plochy sa 

dotykom buď spájajú do vodivej siete pod výstupkami alebo nevodivého okolia pod 

brázdami. Je možné zmerať kapacitné úbytky a zmeny napätia medzi vodivými plôškami. [2] 

Principiálne zobrazenie kapacitného snímača je na  Obrázku 6. 

 

Obrázok 6 : Princíp kapacitného snímača [2] 

Tlakové snímače využívajú piezoelektrický jav v kryštáloch. Výstupky väčším 

tlakom pritláčajú na plochu snímača a preto tiež v týchto miestach je generované elektrické 

napätie.  Toto napätie je merané a transformované na obrazec papilárnych línií. 

Teplotné snímače majú ďalšiu bezpečnostnú vlastnosť a to možnosť obmedzenia 

použitia napodobeniny prsta, ktorá má iba s malou pravdepodobnosťou rovnakú teplotu ako je 

normálna teplota človeka. Princíp je zrejmý – výstupky ktoré sú  bližšie ku ploche snímača 

znamenajú inú teplotu ako brázdy a teda je možné na základe tohto vytvoriť obrazec 

papilárnych línií a ďalej s ním pracovať.  

V ďalšej časti tejto kapitoly  budú popísané bezkontaktné možnosti snímania odtlačku 

prsta a to snímače optické a ultrazvukové.. 

Optické bezkontaktné snímače majú princíp podobný kontaktným optickým 

snímačom a teda zaznamenávanie odrazeného svetelného lúča a filtrovanie výstupkov 

pomocou citlivosti prijímacieho zariadenia. Z hľadiska hygieny sú vhodnejšie bezkontaktné 

ako kontaktné snímače. 
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Ultrazvukové snímače používajú princíp podobný ako u optických snímačov. 

Z vysielača je vysielaný ultrazvukový signál, ktorý dopadá na snímaný prst. Tu sa signál 

deformuje inak na papilárnych výstupkoch ako na brázdach a odráža sa k prijímaču signálu. 

Ten býva tvorený buď pevnou sústavou, alebo rotujúcou hlavou. Základný princíp 

ultrazvukových snímačov lepšie približuje Obrázok 7 . 

    

Obrázok 7 : Princíp ultrazvukového snímača [2] 

Ultrazvukové snímače majú principiálne najlepšiu možnosť obmedziť rušivé vplyvy 

snímania. Znečistenie, vlhkosť dokonca ani čiastočné zbrúsenie vrstvy papilárnych výstupkov 

nijako zásadne neovplyvňuje kvalitu naskenovaného snímku. Takýto obraz je veľmi presný 

a trojrozmerný, tiež má vysoký kontrast. 

4.3 Počítačové spracovanie nasnímaného odtlačku 

Po nasnímaní odtlačku prsta prichádza na radu jeho digitálne spracovanie. 

Spracovanie principiálne pozostáva z troch fáz : 

 Predspracovanie snímku 

 Analýza snímku 

 Porovnávanie snímok 

Predspracovanie snímku je fáza, v ktorej sa naskenovaný „surový“ obrázok 

vyčistí od všetkých chybných miest, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť analýzu snímku. 

Ide predovšetkým o nedostatky spôsobené šumom v snímacom a prenosovom aparáte, 

nečistoty na snímanom objekte, nepresnosť samotných snímačov a teda v podstate všetky 

časti nasnímaného obrazu, ktoré nie sú v priamom súvise s obrazom papilárnych línií. 

V tejto fáze je zväčša aj zvyšovaný kontrast obrázku tak, aby línie boli lepšie čitateľné. 
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Potom je obrázok binarizovaný. To znamená, že obrázok je prevedený do módu 

dvoch farieb, pričom jedna farba predstavuje pozadie a druhá vykresľuje papilárne línie. 

Na konci predspracovania snímku dochádza ku skeletizácii. Výsledkom tejto činnosti je 

obrázok, na ktorom čiara predstavujúca papilárnu líniu má hrúbku presne jedného bodu. To 

je dôležité kvôli ďalšej analýze obrázku a lokalizácii markantných útvarov. [2] 

Analýza snímku  prebieha je účinná iba vtedy, ak je analyzovaný obrázok 

predspracovaný. V tejto fáze sú v skeletizovanom obrázku vyhľadávané markantné body 

(ďalej markanty) a sú zaznačené vo forme bodu. Druh vyhľadávaných markantov je 

závislý od druhu použitého algoritmu použitého riešenia. Jednoduchšie algoritmy 

využívajú len základné markanty ako začiatok a koniec línie a rozdvojenie. Tieto markanty 

sa  dajú najľahšie identifikovať, ale sú  aj najrozšírenejšie a teda nemajú takú identifikačnú 

hodnotu ako niektoré zložitejšie markanty. Veľmi dôležitou činnosťou je aj odfiltrovanie 

falošných markantov a ich eliminácia z obrázku. Vyhľadávanie markantov v obrázku býva 

chráneným know-how firmy produkujúcej daný softvér. [2] 

Nájdené markanty spolu tvoria tzv. šablónu odtlačku, ktorá je používaná pri 

porovnávaní dvoch odtlačkov a pri vyhľadávaní. V šablóne môžu byť markanty spojené 

úsečkami, prípadne polygonálnymi útvarmi – viď Obrázok 8. Pre každý markant musí 

šablóna obsahovať jeho typ, súradnice a orientáciu. Počet markantov v šablóne zväčša 

býva najmenej 10 a nepresahuje 100 v závislosti od druhu softvéru. Tieto šablóny sú 

archivované v databázach, kvôli neskoršiemu využitiu. Často sú uchovávané aj originálne 

naskenované obrázky, kvôli prechodu na iný softvér a teda potrebe spracovania šablón 

v inom formáte. [2] 

 

 

Obrázok 8 : Možné formy šablón odtlačkov [2] 



17 

Porovnávanie snímok a jeho výsledky považujeme za finálnu fázu počítačového 

spracovania odtlačku prsta. Predošlé dve fázy poskytujú šablónu s informáciami, ktoré sú 

nevyhnutné pre porovnávanie. Principiálne prebieha porovnávanie systémom prechádzania 

všetkých šablón v databáze. Pri konkrétnom porovnávaní dvoch šablón postupujeme 

spôsobom „každý s každým“, teda porovnávame každú možnú kombináciu markantov 

daných dvoch šablón. Porovnávanie je ukončené, ak už nie sú ďalšie šablóny v databáze 

(porovnávanie negatívne), alebo ak sa porovnávaním zistila zhoda s niektorou šablónou v 

databáze v postačujúcom rozsahu. Tento rozsah, inak povedané kritérium zhody je 

špecifikom konkrétneho porovnávajúceho algoritmu. [2] 
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5 Komerčné využitie biometrických charakteristík 

Biometrické charakteristiky boli v minulosti primárne využívané hlavne pre 

kriminalistickú prax. Po zlacnení technológií s tým spojených a teda zlepšení ich 

dostupnosti sa tieto technológie presadzujú aj v rôznych oblastiach komerčného ale aj 

bezpečnostného využitia. Ide najmä o oblasti týkajúce sa kontroly osôb pri vstupe do 

budov, časová agenda zamestnancov firiem, selektovanie nebezpečných osôb pri vstupe do 

lietadiel, ochrana čipových kariet a iné oblasti kde je potrebná identifikácia osôb.  

V kapitole 5 bude stručne popísaných niekoľko príkladov takýchto technológií.  

5.1 Identifikačné preukazy s biometrickými charakteristikami 

Účelom existencie identifikačných preukazov (občiansky vodičský, cestovný...) je 

jednoznačné preukázanie identity človeka. Tieto preukazy nemôžu byť prenositeľné na inú 

osobu. Skôr existovali iba preukazy s možnosťou vizuálnej kontroly. S pokrokom techniky 

sa na preukazy začali na umiestňovať aj prvky ochranné ale aj ďalšie charakteristiky okrem 

fotografie a základných osobných údajov o danom človeku. Nie je zvláštnosťou, že 

novodobé preukazy obsahujú čip, na ktorom sú údaje o človeku uložené v digitálnej forme. 

To je dôležité z hľadiska rýchleho overenia pravosti a zistenia dodatočných údajov, ktoré 

nie sú vytlačené na samotnom povrchu karty.  

  

Obrázok 9 : Príklad identifikačného preukazu s biometrickými charakteristikami [2] 

 Identifikačná karta na Obrázku 9 obsahuje veľa ochranných prvkov ako vodotlač, 

ochranné známky, čip. Fotografia je gravírovaná do viacerých vrstiev materiálu karty a je 

do karty vsadená bez pozadia. Zo zadnej strany je čiarový kód, v ktorom je zakódované 

veľké množstvo informácií. Taktiež obsahuje obrazec viditeľný pod ultrafialovým 

žiarením. Z biometrických charakteristík je to podpis, farba očí a hmotnosť.   
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5.2 Prístupové systémy s využitím biológie ruky 

Je preukázané, že každý človek má na ruke jedinečné identifikačné znaky.  Systémy 

identifikácie využívajúce ľudskú ruku sú založené na dvoch základných princípoch.  

Prvou možnosťou identifikácie je využitie celkovej geometrie ruky. Ruka je 

komplexne nasnímaná, respektíve sú zmerané metrické charakteristiky ako celej ruky, tak 

aj jednotlivých prstov a ich špecifických vzdialeností. Je dôležité, aby pri takomto snímaní 

bola ruka správne situovaná na snímacie zariadenie. To je v praxi riešené vymedzovacími 

zarážkami na ploche snímača, ktoré pomôžu ruku správne umiestniť na snímacie 

zariadenie. Táto metóda bola zjednodušená kvôli rýchlosti spracovania a sú kvantifikované 

charakteristiky iba dvoch prstov. 

Druhou možnosťou využitia ruky ako identifikátora je skenovanie krvného 

riečišťa dlane. Bolo zistené, že aj rozloženie ciev a žíl je v každej ruke iné a relatívne 

nemenné počas života. Toto rozloženie nadobúda konkrétne tvary a parametre už 

v prenatálnom období. 

 
 

Obrázok 10 : Zariadenie na skenovanie krvnej siete ruky [2] 

Na Obrázku 10 je zariadenie na skenovanie krvného riečišťa ruky. Ide o 

bezkontaktné snímanie. Snímaná plocha ruky je osvietená infračervenými žiaričmi 

a následne snímaná kamerou v režime 16 farieb. Snímok je potom spracovávaný podobne 

ako je popísané v kapitole 4.3. Výsledkom je šablóna, ktorá sa použije na overenie identity. 

Takéto systémy sa môžu použiť na posilnenie bezpečnosti počítačových prostriedkov 

napríklad vhodnou kombináciou s prihlasovacím menom a alfanumerickým heslom. 
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5.3 Využitie systémov rozpoznávania tváre 

Jedným z najstarších a veľmi prirodzených spôsobov identifikácie človeka je 

využitie vzhľadu jeho tváre. Ľudia sa podľa tváre spoznávali od nepamäti a snažili sa tieto 

tváre aj zachytávať na rôzne maľby a obrazy. Podľa nich bolo možné daného človeka 

identifikovať. Neskôr po vynáleze fotografického prístroja bolo možné tváre 

zaznamenávať rýchlejšie a presnejšie. Sú rozpracované rôzne metódy, ktoré zväčša na tvári 

rozoznávajú niekoľko identifikačných bodov (viď Obrázok 11). Tieto body a vzdialenosti 

medzi nimi môžeme považovať za akúsi šablónu tváre, podľa ktorej je možné tvár 

porovnávať s inými. 

 

 

Obrázok 11 : Rozloženie charakteristických bodov na ľudskej tvári [2] 

V tejto dobe sú plne rozvíjané metódy strojového videnia, ktoré je možné využiť pri 

rozpoznávaní tvárí.  Prvou fázou je nájdenie tváre ako takej v zábere snímacej kamery. 

Potom sú nasadené rôzne metódy, ktoré sa snažia nájsť podobnosť so vzormi. Na to sú 

využívané metódy neurónových sietí a  tiež znalostné systémy a ich pravidlá.  

Metódy rozpoznávania tváre nachádzajú svoje uplatnenie hlavne v bezpečnostných 

aplikáciách napríklad bezpečnostné kamery v strážených objektoch alebo na letiskách. 

Niektoré sofistikované počítačové systémy umožňujú oprávnenie pracovať na nich  iba po 

úspešnom rozpoznaní tváre pracovníka. 
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5.4 Identifikácia osôb pomocou  charakteristík oka 

Spoľahlivým a na identifikáciu často používaným biometrickým prvkom je ľudské 

oko. V praxi sa používajú najmä dva identifikačné prvky z oka a to očná sietnica a očná 

dúhovka. 

Očná dúhovka je zafarbená časť oka v tvare medzikružia. Toto medzikružie 

obsahuje vzorovú kresbu, ktorá je pre každého človeka unikátna. Snímacie zariadenie 

najskôr spraví snímok oka v potrebnom rozlíšení. Potom je vhodným algoritmom z tohto 

snímku vyselektovaná dúhovka. V princípe je dúhovke vyhodnocovacím algoritmom 

priradený jednoznačný kód. Podľa tohto kódu je dúhovka vyhľadávaná a porovnávaná.  

 
 

Obrázok 12 : Prístupové zariadenie využívajúce charakteristiky ľudského oka [2] 

Očná sietnica je sieť všetkých krvných cievok a žiliek v oku. Snímka sietnice je 

opäť vyhodnocovaná pomocou  šablóny snímku a porovnávaná  na základe 

charakteristických bodov. Pre veľmi náročné dosiahnutie kvalitného snímku s dostatočnou 

viditeľnosťou sietnice tento systém nie je prakticky rozšírený.  

Na Obrázku 12 je zobrazený terminál na snímanie očnej dúhovky pripojený na 

vyhodnocovací systém. Užívateľ dovolí nasnímať kamerou oko, systém vyhľadá komu 

patrí a ak má daný človek prístup do budovy je mu povolený vstup do výťahu 

a naprogramované poschodie na ktorom má izbu. Ide o zariadenie firmy Panasonic  

ET300.  [2] 
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5.5 Čipová karta so zvýšenou bezpečnosťou 

Jednou z podmienok používania čipovej karty vystavenej na konkrétne meno je, že 

ju smie používať iba oprávnený užívateľ. Ako ochranný prvok sa štandardne používa 

heslo, ale začína sa aj overovať identita užívateľa karty a to jednoduchým spôsobom. Do 

čítačky elektronického čipu je integrovaný snímač čiarového kódu s vyhodnocovacím 

zariadením. Šablóna odtlačku prsta oprávneného užívateľa karty je uložená na čipe karty.  

Po vložení karty do snímača je užívateľ vyzvaný na priloženie prsta na snímač. Ak  

priložený prst korešponduje s uloženou šablónou je vyžiadané zadanie hesla ku karte. 

Potom už je identifikovaný užívateľ oprávnený robiť také operácie, aké  potrebuje.  

 
Obrázok 13 : Čítačka čipových kariet a odtlačku prsta AET60 od firmy ACS  [8] 

Na Obrázku 13 je zobrazená prenosná čítačka čipových kariet s integrovaným 

zariadením na snímanie odtlačkov prsta. Ide o zariadenie prednostne určené na využitie 

v komerčnom sektore, hlavne v obchodných reťazcoch, čerpacích staniciach a podobne. 

Tento princíp zlepšovania bezpečnosti má veľký potenciál širokého uplatnenia 

a rozvoja. Nemusí byť použité iba snímanie odtlačku prsta, ale alternatívne aj očná 

dúhovka, prípadne krvné riečište ruky. 
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6 Prístupový systém k technickým zariadeniam 

Táto kapitola sa bude sa bude venovať praktickej časti diplomovej práce. Najskôr 

budú definované požiadavky na takýto prístupový systém a teda definovanie všetkých 

súčastí, ktoré má takýto systém obsahovať, aké funkcie má vykonávať a aké podmienky sú 

naň kladené. Ďalej bude popísaný snímač, jeho pripojenie a komunikácia s PC a ďalšie 

použité prostriedky. Potom bude nasledovať popis realizovaného riešenia doplnený o 

 a screenshoty vytvorenej aplikácie. 

6.1 Požiadavky na prístupový systém 

Funkciou prístupového systému všeobecne je predovšetkým chrániť technické 

zariadenia a priestory pred neoprávnenými osobami. Tieto systémy môžu byť aj 

mechanické – to znamená, že prístup ku chránenému objektu je zamedzený napríklad 

dverami alebo rôznymi bezpečnostnými krytmi alebo závorami. V ponímaní tejto 

diplomovej práce je ale prístupový systém chápaný skôr počítačový program, ktorý podľa 

identifikačných znakov stanoví či pokus o autentizáciu vykonáva oprávnená osoba, alebo 

nie.  

 Hlavnou ideou praktickej časti tejto diplomovej práce je vytvoriť modelový 

prístupový systém k technickým zariadeniam, ktorého základ môže byť využitý napríklad 

v strojárskej firme na ochranu a monitorovanie strojového parku firmy.  

Jadrom tohto systému je databáza navrhnutá pre potreby uschovávania 

a analyzovania informácií získaných prihlasovaním a odhlasovaním do riadiaceho panelu 

stroja.  Každý stroj môže mať určité stavy a to stav nečinný, v prevádzke a v údržbe. Stav 

nečinný je vtedy, ak nie je v prevádzke alebo v údržbe. Do režimu prevádzky a údržby sa 

môže prihlásiť len pracovník s potrebným druhom oprávnenia. V databáze sú uložené aj 

potrebné informácie o pracovníkoch a strojoch. Dátová štruktúra aplikácie bude uvedená 

v nasledujúcich kapitolách.  

Ďalšou súčasťou tohto systému je tzv. prihlasovací terminál. Jeho funkcionalita je 

taká, že po zadaní prihlasovacích údajov - alfanumerických aj biometrických sú tieto údaje 

overené v databáze a oprávnenému užívateľovi je umožnený prístup v rozsahu svojich 

práv.  Nutnou súčasťou takéhoto prístupového systému je aj kontrola, správa a analýza dát 

v databáze zo vzdialenej lokality, napríklad cez webové služby.  
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6.2 Snímač Miaxis SM-621 

SM-621 je snímací modul s vyhodnocovacou elektronikou vyrábaný čínskou 

firmou Miaxis Biometrics Co. Využíva optickú metódu snímania s modrým podsvietením 

sklenenej snímacej plochy (viď Obrázok 14). Samotný modul so snímacou plochou je 

spojený s riadiacou a vyhodnocovacou jednotkou. 

 

Obrázok 14: Vyobrazenie snímača Miaxis SM-621 spolu s prídavnou elektronikou [9] 

Teraz budú uvedené základné parametre tohto zariadenia  uvedené v jeho 

oficiálnom návode [1]. Napájacie napätie má byť z intervalu 3.6V-7V, Doba verifikácie  

sta ku vzoru 1:1 je 0,6 sekundy. Dôležité parametre, ktoré kvantifikujú spoľahlivosť a 

presnosť snímania a rozpoznávania odtlačku sú aj FAR a FRR,  ktoré uvádza výrobca :  

FAR  <  0. 001 %   FRR  <  1.5 %. Význam týchto parametrov bude teraz v krátkosti 

objasnený.  

FAR (False rejection rate), vo voľnom preklade znamená pravdepodobnosť 

nesprávneho odmietnutia vyjadruje v percentách šancu, že snímač nesprávne vyhodnotí 

odtlačok oprávnenej osoby a táto osoba musí podstúpiť proces identifikácia znova. Čím 

menšia táto hodnota je, tým je systém dôveryhodnejší. 

FAR (False acceptance rate), v preklade znamená pravdepodobnosť nesprávneho 

prijatia a vyjadruje v percentách šancu, že snímač identifikuje ako oprávnenú aj osobu, 

ktorej biometrické znaky by nemali byť uznané. Tento parameter je veľmi dôležitý 

a v prísne strážených aplikáciách sa musí blížiť nule. 
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Komunikácia modulu snímača SM-621 je zaistená pomocou klasického  UART 

protokolu, inak povedané sériového portu. Na okraji elektronickej dosky snímača nájdeme 

6 pinové rozhranie, ktoré slúži ako fyzické rozhranie modulu.. Význam jednotlivých pinov 

v komunikácii je uvedený nižšie :  

1.  VIN  - napájanie, kladný konektor napájania 

2.  TD   - odosielanie dát 

3.  RD   - prijímanie dát  

4.  NC   - nie je definovaný  

5.  EN ABLE  - slúži ako vypínač modulu pripojením na zem  

6. GND  - uzemnenie, záporný konektor napájania 

Je zrejmé, že na pripojenie tohto snímača k PC je potrebný  prevodník RS232 – 

TTL. V tomto prípade je možné využiť akýkoľvek z bežne dostupných prevodníkov tohto 

typu.  Odporúčaná rýchlosť komunikácie po sériovej linke sa uvádza 57600 bps. 

Samotná komunikácia snímača s počítačom cez sériový port používa 

štandardizovaný protokol vyvinutý výrobcom, ktorý určuje formát 

odosielaných a prijímaných dát. Snímač odpovedá sekvenciou na vyslaný príkaz 

v požadovanej forme. Sú k dispozícii 3 druhy paketov  a to command (príkazový), data 

(dátový) a end (ukončovací). Príkazové pakety majú v prvých bitoch zakódovaný druh 

príkazu a snímač na ne odpovedá zaslaním jednej z prípustných odpovedí. Bližší popis 

a syntax jednotlivých príkazov komunikačného protokolu tohto snímača je možné nájsť 

v manuáli Miaxis SM-621 uvedeného v použitej literatúre ako zdroj [1]. 

V tejto diplomovej práci bolo použité rozšírené zapojenie snímača s prídavnou 

elektronikou. Tento prídavný kit má označenie FTP30A a je dodávaný českou firmou 

Flajzar. Jeho hlavné súčasti sú riadiaci procesor, pamäť na 50 odtlačkov a spínacie relé. 

Odtlačky sa do pamäti ukladajú po stlačení ovládacieho tlačidla. Po priložení prsta na 

snímaciu plochu je odtlačok vyhľadaný v pamäti. Ak je identický odtlačok nájdený, na 

výstup relé je privedená logická 1, inak 0. Pozitívny a negatívny výsledok hľadania je 

vyjadrený aj rozsvietením červenej, alebo zelenej diódy. Výstup zo spínacieho relé bol 

vyvedený cez prevodník MAX232 na šiesty pin deväťpinového sériového konektora, 

odkiaľ ho je možné prečítať v PC. Modul FTP30A možno použiť ako základ jednoduchého 

prístupového systému pre malý počet užívateľov.  
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6.3 Ďalšie použité prostriedky 

Tu bude popísaný použitý databázový systém MySQL, použitý programovací jazyk 

a skriptovací jazyk PHP. 

MySQL – je bezplatný a voľne šíriteľný relačný databázový systém. Databáza 

môže obsahovať niekoľko tabuliek, ktoré sú medzi sebou spojené väzbami. Tabuľka má 

stĺpce a riadky. Stĺpce udávajú logický význam a dátový typ jednotlivých polí v týchto 

stĺpcoch, riadkami rozumieme jednotlivé záznamy v tabuľke. Na obsluhu a prácu 

s databázou MySQL slúžia dotazy, ktorých podstatu tvorí klasický jazyk SQL. Na 

vzdialenú správu tejto databáze boli vytvorené viaceré nástroje, asi najpoužívanejší je 

phpMyAdmin. [10] 

Microsoft Visual Studio je pomenovanie integrovaného programátorského 

prostredia, v ktorom je možné použiť niekoľko programovacích jazykov. V tejto práci bol 

použitý jazyk C#. Prostredie Visual Studia je veľmi variabilné a intuitívne čím  výrazne  

zrýchľuje písanie kódu a vo výsledku zjednodušuje tvorbu aplikácií pod bežiacich pod MS 

Windows. Umožňuje programovať objektovo orientované aplikácie, ktoré pre svoju 

činnosť vyžadujú nainštalovaný .NET Framework príslušnej verzie. Dôležitá je aj možnosť 

tzv. vizuálneho programovania  - jednoduchého pridania komponenty z ponuky a následné 

nastavenie parametrov tejto komponenty a písanie vykonávaného kódu. Štandardná sada 

komponent je rozšíriteľná o platené alebo aj voľne šíriteľné komponenty alebo knižnice 

funkcií.   

 PHP je voľne šíriteľný štruktúrovaný skriptovací programovací jazyk. V praxi sa 

používa hlavne na tvorbu dynamických internetových stránok a aplikáciách na strane 

servera. To znamená, že celý php kód je spracovávaný na strane servera a klientovi je 

zasielaný už len spracovaný program vo forme HTML. Toto je nesmierne užitočná 

vlastnosť hlavne kvôli bezpečnosti aplikácií. Celosvetovo je obľúbené spojenie Linux + 

Apache + PHP + MySQL ako základ webových serverov, ale PHP dobre funguje aj pod 

operačným systémom Windows.  

 Na inštaláciu webového serveru Apache, PHP a MySQL na lokálny počítač na 

účely testovania je možné použiť rôzne programové balíčky, v tejto práci je použitý voľne 

šíriteľný balíček VertrigoServ. Tento obsahuje okrem 3 základných súčastí aj správcovský 

program na správu databáz MySQL – phpMyAdmin.  
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6.4 Dátový model aplikácie 

Na návrh, popis a analýzu dátového modelu aplikácie sa používajú dva základné 

prostriedky a to DFD a ERD. 

DFD – (Data Flow Diagram) – v preklade diagram toku dát je nástroj, ktorý slúži 

na grafické zobrazenie toku informácií v informačných ale aj iných systémoch. Tento 

nástroj je užitočným pomocníkom pri návrhu dátového modelu aplikácie. Na tvorbu DFD 

je možné použiť 4 súčasti a to :  

 Proces (elipsa) – mení vstupy na výstupy  

 Pamäť (rovnobežné čiary) – uschováva dáta 

 Terminátor (obdĺžnik) – je to externý prvok, komunikujúci so systémom 

 Tok dát (orientovaná úsečka) – graficky zobrazuje smer presunu informácií   

Na tvorbu DFD na počítači je možné použiť viacero softvérových produktov, 

v tejto práci bol použitý nástroj CASE Studio vo verzii 2. Diagram toku dát nultého radu 

pre aplikáciu Prístupový systém je zobrazený na Obrázku 15. 

 

Obrázok 15 : Diagram toku dát aplikácie Prístupový systém 
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Jednou z dôležitých vlastností DFD je, že tento diagram môže byť viacúrovňový. 

To znamená, že každý proces v Diagrame môže byť diferencovateľný na čiastkové 

procesy, ktoré je možné vizualizovať ďalším DFD. Vznikajú nám takto tzv. rozlišovacie 

úrovne, inými slovami presnosť s akou chceme DFD vykresliť. Napríklad na obrázku 15 je 

zobrazený proces aj “Služby prihlasovacieho terminálu“. Tento proces môžeme ďalej 

rozložiť a rozložený zobraziť diagramom uvedeným nižšie, na Obrázku 16. 

 

Obrázok 16 : DFD prvého radu 

Diagram na Obrázku 16 nazývame diagramom prvého radu  pôvodného DFD. Je 

zrejmé, že takýchto diagramov je možné urobiť viac, respektíve pre každý proces 

v diagrame obsiahnutý. Diferencovať možno aj ďalej, až po úroveň kedy procesy 

v diagrame sa nedajú logicky deliť na čiastkové procesy. Výhodami DFD sú jednoduchosť, 

prehľadnosť a hlavne nezávislosť na implementácii konečnej aplikácie.   
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ERD (Entity - Relationship Diagram) – v preklade diagram vzťahov medzi 

entitami. Pojem entita označuje položku, ktorá je ponímaná ako abstraktný alebo aj reálny 

celok, a tak s ním je možné aj narábať. Každú entitu charakterizuje niekoľko atribútov. 

Atribúty sú vlastnosti danej entity. Ak by sme v databáze nadefinovali entitu “ Človek “ jej 

atribútmi by mohli byť výška váha, meno, priezvisko, rodné číslo a iné údaje 

charakterizujúce človeka. Medzi entitami existujú väzby na určitom atribúte. Tieto väzba 

určujú vzťah medzi týmito entitami a ten rozlišujeme podľa počtu položiek v danej entite 1 

: 1, 1 : N, M : N. V relačnom modeli databázy  predstavuje entitu tabuľka, ktorá má stĺpce 

– tie predstavujú atribúty, a riadky, ktoré predstavujú jednotlivé záznamy alebo objekty  

danej entity. ERD aplikácie Prístupový systém má podobu zobrazenú na Obrázku 17. 

 

Obrázok 17: ERD aplikácie Prístupový systém 

 Dátový model aplikácie Prístupový systém je zložený z piatich tabuliek, dve sú 

voľné a tri viazané. V tabuľke zamestnanec sú uchovávané základné osobné údaje 

o zamestnancoch alebo inak povedané oprávnených osobách, dôležité je ID zamestnanca 

a údaje o odtlačkoch prsta.   ID je jednoznačné  a unikátne identifikačné číslo zamestnanca, 

v prípade tejto aplikácie bol zvolený šesťmiestny číselný kód. Pre možnosť použitia 

biometrických prvkov slúžia textové atribúty otisk1 otisk2 a otisk3. Do nich je možné 

uložiť identifikačný reťazec jednotlivých odtlačkov prislúchajúcich danej osobe, alebo 

druhá možnosť je ukladať naskenované vzorky prstov na diskový serverový priestor 

a v databáze uchovávať adresu umiestnenia a názov daných súborov. Tieto súbory potom 

môžu byť použité na porovnávanie s predkladaným biometrickým znakom. 
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 Tabuľka opravneni predstavuje zoznam modelových oprávnení respektíve licencií 

na používanie niektorého druhu strojárskeho zariadenia alebo údržbárske práce na danom 

stroji. V základe sú definované tieto druhy licencií :  “Bruska“, “Frezka“, “Lis“, 

“Soustruh“, “Vrtacka“, “Servis“. Zamestnanec s oprávnením Servis je v tomto programe 

oprávnený vykonávať servisné práce na všetkých druhoch strojov. Každej licencii je 

pridaný číselný kód a krátky popis významu licencie. 

 Tabuľky opravneni a zamestnanec sú navzájom prepojené pomocou tabuľky 

prirazeni. Táto tabuľka určuje, ktorý zamestnanec je držiteľom ktorých licencií. Jeden 

zamestnanec môže byť v tomto programe držiteľom viacerých licencií. Koľko licencií 

zamestnanec má, toľko záznamov s jeho IDzam sa v tejto tabuľke nachádza.  

 Tabuľka stroje je číselníkom strojárskych zariadení v danom podniku. Stroje sú 

evidované podľa názvu, typu stroja, výrobcu a roku výroby. Dôležitou informáciou o stroji 

je potrebné oprávnenie, ktoré musí zamestnanec nutne mať,  aby mohol stroj obsluhovať. 

V konečnom dôsledku bude na prihlasovaného zamestnanca kladená podmienka na 

identifikáciu a zároveň držanie potrebnej licencie.  

 Poslednou tabuľkou je tabuľka statistika. Táto tabuľka môže byť použitá na 

archiváciu činnosti, respektíve históriu prihlasovania a odhlasovania zo sledovaných 

zariadení. Každý záznam je identifikovaný identifikátormi zamestnanca a stroja. 

Archivované sú informácie o stave, ktorý stroj má, a interval časov medzi ktorými daný 

stav trvá. Stroj môže pri zjednodušenom uvažovaní môže byť v troch stavoch a to online, 

offline a servis. Čas je v databáze ukladaný vo formáte RRRR-MM-DD-HH-MM-SS. 

Poslednou pridanou informáciou je približný čas trvania daného stavu zaokrúhlený na celé 

minúty. Je to v tomto prípade výhodné kvôli možnosti využitia tzv. agregačných funkcií. 

Tieto funkcie sú rýchlou možnosťou napríklad na sčítanie časových úsekov pre daný stroj 

za určité časové obdobie. 

 Dátový model aplikácie je v tomto tvare pripravený na realizáciu v databázovom 

systéme MySQL. Ak by bolo potrebné v budúcnosti dátový model upravovať, bude nutná 

analýza všetkých ďalších dodatočných úprav hlavne obslužných funkcií a príkazov, ktoré 

s databázou pracujú a ktoré by po jej zmene nefungovali správne alebo vôbec. Takéto 

zmeny je vhodné v praxi vykonať pri tzv. updatovaní softvéru, kedy prichádza jednak 

k rozšíreniu možností funkcionality programu a jednak je možné reanalýza celého systému 

a vo výsledku aj spomínaná úprava dátového modelu aplikácie. 
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6.5 Realizácia dátového modelu v MySQL 

Fyzicky je možné databázu realizovať najmenej tromi možnosťami. Prvou 

možnosťou je využitie štandardnej konzoly MySQL servera. V tejto konzole je potrebné 

postupne písať príkazy jazyka SQL, ktoré postupne vytvoria databázu a všetky jej tabuľky 

s predvolenými atribútmi.  

Druhou možnosťou je tvorba databázy priamo zo softvérovej aplikácie, ktorá ju má 

používať. Táto možnosť je však použiteľná hlavne na úpravy existujúceho dátového 

modelu a na tvorbu dočasných tabuliek. Dočasné tabuľky je výhodné vytvoriť v prípade 

potreby zložitejších výpočtov na rozsiahlej matici dát, ktoré pochádzajú z viacerých 

tabuliek. Tieto dáta sa dajú uložiť do dočasnej tabuľky a je s nimi jednoduchšia 

manipulácia. Po dokončení výpočtov alebo pri zatvorení aplikácie sú dočasné tabuľky 

spolu s ich obsahom vymazané.  

Tretia možnosť je v praxi najbežnejšia a to je využitie správcovského programu. 

V tejto práci bol použitý vyššie spomínaný phpMyAdmin. Tento program poskytuje 

prehľadné a zrozumiteľné grafické užívateľské prostredie. Tvorba databáz v tomto 

programe je veľmi rýchla a pohodlná. Je potrebné podotknúť, že v podstate všetky tri 

popísané možnosti tvorby databáz používajú rovnaké SQL príkazy.  

Ukážka vytvoreného kódu v SQL jazyku :  

CREATE DATABASE `dbaccsystem`; 

 USE `dbaccsystem`; 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `opravneni` ( 

   `idopr` varchar(10) COLLATE cp1250_czech_cs NOT NULL, 

   `nazov` varchar(50) COLLATE cp1250_czech_cs NOT NULL, 

   `popis` varchar(200) COLLATE cp1250_czech_cs NOT NULL, 

   PRIMARY KEY (`idopr`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=cp1250 COLLATE=cp1250_czech_cs; 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `prirazeni` ( 

   `idzam` varchar(10) COLLATE cp1250_czech_cs NOT NULL, 

   `idopr` varchar(50) COLLATE cp1250_czech_cs NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=cp1250 COLLATE=cp1250_czech_cs; 
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Po vytvorení všetkých tabuliek  príkazmi „ create “ boli do systému navedené 

skúšobné dáta, ktoré majú overiť databázu po všetkých stránkach. Na vkladanie dát do 

konkrétnych tabuliek sa používa príkaz “ insert “ . Ten obsahuje kľúčové slová INSERT, 

INTO, VALUES  a samozrejme názov tabuľky a vkladané dáta. 

Príklad naplnenia tabuľky “opravneni“  :  

INSERT INTO `opravneni` (`idopr`, `nazov`, `popis`) VALUES 

 ('1', 'Sustruh', 'Licencia na obsluhu sústružiacich strojov'), 

 ('2', 'Frezka', 'Licencia na obsluhu frézovacích strojov'), 

 ('3', 'Lis', 'Licencia na obsluhu lisovacích strojov'), 

 ('4', 'Bruska', 'Licencia na obsluhu brúsiacich strojov'), 

 ('5', 'Vrtacka', 'Licencia na obsluhu vŕtacích strojov'), 

 ('6', 'Servis', 'Oprávnenie na vykonávanie servisu a údržby strojov'); 

Posledným krokom tvorby databázy bolo testovanie príkazov “ select “. Tieto 

príkazy môžeme tvoriť od úplne jednoduchých, až po príkazy spájajúce dáta z viacerých 

tabuliek príkazom “ join “. Taktiež bolo otestované aj filtrovanie dát pomocou klauzuly 

WHERE, ako aj usporadúvanie vyselektovaných dát klauzulou ORDER BY.  

Príklady testovaných príkazov v jazyku SQL :   

SELECT  * FROM prirazeni where idzam = ' meno' ORDER BY idopr; 

- Príkaz vráti zostavu, ktorá obsahuje zoznam všetkých licencií, ktorými disponuje 

zamestnanec, ktorého identifikátor je predaný ako parameter 

SELECT  * FROM  zamestnanci JOIN prirazeni  on zamestnanci.idzam = prirazeni.idzam order by meno 

- Príkaz vráti zostavu všetkých zamestnancov a všetkých im priradených licencií, 

pretože tento príkaz nemá žiaden filter, iba spojenie dvoch tabuliek  

SELECT  ID, nazov, druh, licence  FROM  stroje where licence = ' opravnenie '; 

- Príkaz vráti zostavu, ktorá obsahuje zoznam vybraných atribútov strojov, ktoré 

vyžadujú druh licencie predávaný parametrom. 

SELECT  COUNT(*) FROM zamestnanec  where idzam =  'meno'   AND  heslo = 'heslo'; 

- Príkaz vráti počet záznamov, pre ktoré je špecifický identifikátor a heslo uvedené 

v parametroch príkazu. Takýto príkaz je možné použiť na overenie, či existuje 

užívateľ s danou identitou a či sa hlási správnym heslom.  
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6.6 Popis aplikácie Prístupový systém 

Aplikácia prístupový systém bola naprogramovaná v jazyku C#, ktorý je súčasťou 

programovacieho prostredia Visual Studio od firmy Microsoft.  Na začiatku bol vybraný 

druh aplikácie, ide o štandardnú aplikáciu Visual C# - Windows Application. Takýto druh 

aplikácie vyžaduje k spusteniu nainštalovaný .Net framework, ktorý je behovým 

prostredím pre aplikácie naprogramované na platforme Microsoft .NET. Framework je 

zjednodušene povedané knižnicou funkcií, ktoré aplikácie na platforme .NET pre spustenie 

vyžadujú. Po inštalácii potrebných prostriedkov bola naprogramovaná samotná aplikácia. 

 

Obrázok 18 : Aplikácia prístupový systém v neprihlásenom režime 

 Čo sa týka aplikácie, jej vzhľad v režime, keď nikto nie je prihlásený je zobrazený 

na Obrázku 18. Aplikácia sa v podstate snaží simulovať vzhľad dotykového 

prihlasovacieho terminálu umiestneného pri technickom zariadení. Na displeji je zobrazený 

aktuálny čas a dátum, výber zariadenia ku ktorému sa chce daný zamestnanec prihlásiť  

a komponenty umožňujúce vstup. 

 Po zadaní prihlasovacích údajov sú tieto údaje overené na strane servera a následne 

je užívateľ informovaný o platnosti alebo neplatnosti jeho prihlasovacích údajov. V tomto 

okamihu sa program prepne do prihláseného režimu a zmení sa tým aj vzhľad pracovnej 

plochy aplikácie. Tento vzhľad je zachytený na Obrázku 19 na nasledujúcej strane.  
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Obrázok 19 : Aplikácia v prihlásenom režime 

V prípade, že užívateľ je oprávnený obsluhovať daný stroj, aplikácia ho o tomto 

informuje hlásením. Všetky vstupné ovládacie prvky sú skryté a na ploche ostane iba 

informácia o dĺžke trvania prihlásenia a tlačidlo na odhlásenie z aplikácie. Po odhlásení  sa 

aplikácia opäť prepne do predchádzajúceho stavu. 

Funkcionalita tejto aplikácie vyhovuje požiadavkám, ktoré sú definované v kapitole 

6.1. Samotná funkcionalita aplikácie je zrejmá, ale dôležité je jadro aplikácie ktoré je 

tvorené z niekoľých celkov. Nižšie bude uvedený popis najdôležitejších súčastí aplikácie.  

 Práca s databázou MySQL  

 Práca s časovými údajmi 

 Prihlasovanie k strojom a odhlasovanie 

 Konektivita so zariadeniami po sériovej linke 

 Pre prácu s databázou MySQL boli využité objekty pre prácu s databázami, ktoré 

sú súčasťou Visual Studia. Ešte pred samotným programovaním bolo potrebné 

nainštalovať podporu pre prácu s MySQL do systému Windows. Ide o software, ktorý 

sprostredkováva rozhranie s databázou MySQL. Po inštalácii bolo možné pridať lokálny 

MySQL server  medzi systémové zdroje dát operačného systému. Týmto sa databáza stala 

pripojiteľnou pre Visual studio a aplikácie v ňom.   
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 Nižšie je uvedený krátky úryvok zo zdrojového kódu aplikácie, ktorý predstavuje 

vytvorenie a používanie objektov Visual Studia pre prácu s databázami :  

pripojenie = new MySqlConnection("datasource=localhost; username=root;  

password=vertrigo; database=dbACCsystem"); 

pripojenie.Open();   

DataSet Dataset = new DataSet(); 

 

MySqlCommand Dotaz = new MySqlCommand(); 

Dotaz.Connection = pripojenie; 

Dotaz.CommandText = "Select * from stroje";      

 

MySqlDataAdapter adapter = new MySqlDataAdapter(); 

adapter.SelectCommand = Dotaz; 

adapter.Fill(Dataset, "stroje"); 

dataGrid1.DataSource = Dataset.Tables["stroje"].DefaultView; 

dataGrid1.SetDataBinding(Dataset, "stroje"); 

pocet = Dataset.Tables[0].Rows.Count; 

pripojenie.Close();   

  

 Objekt pripojenie je triedy MySqlConnection. Táto trieda sprostredkováva samotné 

pripojenie do databázy. Najskôr sú objektu pripojenie nadefinované parametre  - názov 

servera, prihlasovacie meno, heslo a názov databázy. Následným príkazom je toto 

pripojenie pomocou metódy Open() otvorené a je pripravené na používanie.  Ďalej je 

vytvorený objekt Dataset, ktorý sprostredkováva sadu dát, ktorú zo zdroja dočasne 

nakopíruje do pamäti, aby s dátami bolo možné pracovať aj bez nutnosti neustáleho 

pripojenia do databázy. Tretím dôležitým objektom je objekt Dotaz triedy 

MySqlCommand, ktorý predstavuje príkaz vykonávaný nad databázou. Dotaz môže mať 

veľa parametrov, ale hlavné je nastaviť pripojenie, cez ktoré  sa dotaz vykoná a potom 

samotný text SQL dotazu v jazyku SQL. Posledným dôležitým objektom použitým v tejto 

práci je objekt adapter triedy MySqlDataAdapter. Tento objekt slúži na obojsmerný prenos 

informácií medzi MySql serverom a Datasetom. Po vytvorení objektu adapter nastáva 

vykonanie SQL príkazu typu “select“. Následne je dataset prostredníctvom  adaptera 

naplnený dátami tabuľky “stroje“. Na konci je ešte príklad naplnenia komponenty Datagrid 

dátami z datasetu. Posledný riadok znamená ukončenie komunikácie so serverom 

a uzatvorenie pripojenie metódou Close().  

string Query =  

"INSERT INTO statistika(idzam, ID, stav, start, stop, doba) values  

(' "+ meno.Text + "','" + dataGrid1[VyberStroja.SelectedIndex, 0]. 

ToString() + "','" + stav + "','" + prihlaseny + "','" + datumocas + 

"','" + Convert.ToString(doba / 60) + "')"; 

pripojenie.Open();    

MySqlCommand pridaj = new MySqlCommand(Query, pripojenie); 

pridaj.ExecuteNonQuery(); 

pripojenie.Close(); 
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 Tento príklad ukazuje spôsob akým sú zo vstupných objektov aplikácie dáta 

ukladané do databázy. Query je textová premenná, do ktorej je poskladaný celý text SQL 

príkazu INSERT. V tomto prípade je do databázy vkladaný obsah ktorý sa mení 

v závislosti na obsah vstupných objektov. Preto v tomto dotaze vystupujú parametre. Ďalej 

je vytvorený objekt pridaj triedy MySqlCommand, ktorý umožňuje priamo spustiť SQL 

dotaz na pripojenom serveri. Na konci je pripojenie uzavreté. 

 Práca s časovými údajmi je v podobných systémoch veľmi dôležitá. Ako bolo 

vyššie spomínané, čas je v tejto aplikácii ukladaný v špecifickom formáte. Je to z dôvodu 

ďalšej konektivity na ukladané dáta pomocou PHP. Čas je teda ukladaný vo formáte 

RRRR-MM-DD-HH-MM-SS. Takéto usporiadanie s oddeľovaním pomlčkou uľahčuje 

triedenie a usporiadanie záznamov v databáze. Na obrazovke je ale pre zvyklosti  čas 

zobrazený v klasickom formáte – viď Obrázok 18 alebo Obrázok 19. Samotné získavanie 

času je zabezpečené systémovými nástrojmi, ktoré pracujú priamo s operačným systémom 

a jeho časom. Prácu s časom v C# je možné deklarovať na nasledujúcom úryvku zo 

zdrojového kódu aplikácie : 

cas.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString(); 

datum.Text = DateTime.Now.ToShortDateString(); 

 

datumocas = DateTime.Today.Date.Year.ToString() + "-" +  

DateTime.Today.Date.Month.ToString() + "-" + 

DateTime.Today.Date.Day.ToString() + "-" +  

DateTime.Now.Hour.ToString() + "-" +  

DateTime.Now.Minute.ToString() + "-" +  

DateTime.Now.Second.ToString(); 

 

 Prvé dva riadky kódu slúžia na zobrazenie času a dátumu na obrazovku cez 

komponenty label a ich textový výstup. Potom nasleduje textová premenná datumocas, 

ktorá je naplnená hodnotami o aktuálnom dátume a čase v zodpovedajúcom formáte. Na 

získavanie času zo systému je použitý objekt DateTime a jeho metódy. Toto sa deje 

pravidelne každú sekundu a uskutočňuje to komponenta timer zo štandardnej sady 

komponent. Pre Timer je možné nastaviť rôzne intervaly spínania behu udalostí a je ho 

možné aktivovať a deaktivovať – viď kód nižšie. 

merac.Enabled = true; 

merac.Enabled = false; 

 Ešte jeden timer v aplikácii slúži na meranie doby, akú je užívateľ prihlásený do 

systému. Táto doba narastá po sekundách a je ukladaná pravidelne do premennej na to 

určenej. Táto doba je potom premenená na celé minúty a je prikladaná do záznamu 

o prihlásení v databáze.  
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 Prihlasovanie je v aplikácii sprostredkované pomocou vstupných komponent edit 

a tlačidiel button. Do nich sú zadávané vyžiadané alfanumerické údaje. Ako alternatíva je 

k dispozícii identifikácia pomocou snímača odtlačku prsta. Tá má nevýhodu, že snímač nie 

je schopný identifikovať, ktorému užívateľovi daný odtlačok patrí. Vie iba vyhodnotiť, či 

patrí do skupiny odtlačkov, ktorú má v pamäti. Najvýhodnejšie z hľadiska bezpečnosti je 

nastaviť kombinovaný spôsob prihlasovania alfanumerickými údajmi spolu s odtlačkom 

prsta. Proces využitia odtlačku prsta na prihlasovanie je popísaný nižšie.  

Prihlasovanie môže byť uskutočnené len ku konkrétnemu stroju. Na to slúži listbox 

na ľavej strane pracovnej plochy aplikácie, v ktorom je zoznam identifikátorov všetkých 

strojov, Konkrétny stroj sa zvolí obyčajným kliknutím. Keď sú zadané prihlasovacie údaje 

(meno a heslo) a stlačené tlačidlo na prihlásenie, sú tieto údaje odoslané na server. Meno a 

je na serveri vyhľadané v tabuľke zamestnancov a je overené heslo. Poslednou činnosťou 

na serveri je overenie, či má daný užívateľ vôbec právo obsluhovať daný stroj. Podľa ID 

stroja sú vyhľadané informácie o danom stroji a z nich vybraný údaj, akú licenciu užívateľ 

potrebuje. Či daný užívateľ má potrebnú licenciu sa overuje v tabuľke prirazeni. Ak je táto 

licencia overená, je užívateľ prihlásený do aplikácie a spúšťa sa meranie doby prihlásenia. 

 Odhlasovanie prebieha stlačením tlačidla odhlásiť. Aplikácia prechádza do 

odhláseného režimu. Zastaví sa meranie doby prihlásenia a táto doba sa premení na celé 

minúty. Nasleduje zapísanie údajov o prihlásení do databázy. Ide o údaje o stroji, 

užívateľovi, čase prihlásenia a odhlásenia, o dĺžke trvania prihlásenia a o tom, či bol 

užívateľ prihlásený v stave servis. Tento záznam je uložený do tabuľky statistika.  

 V prípade, že je na prihlasovanie použitý aj snímač odtlačku prsta, prebieha 

prihlasovanie podobne, až na vyžiadanie priloženia prsta. Výstup zo snímača je sledovaný 

v tomto prípade každú desatinu sekundy. Snímaču trvá vyhodnotenie prsta zhruba 

sekundu. Ak je tento prst v nastavenom časovom limite rozoznaný, užívateľovi je 

povolený prístup do aplikácie. Prístup je povolený logickým signálom cez sériový port, 

ktorý je primárne nastavený na dve sekundy, ale je možné jeho trvanie zmeniť. Podrobnejší 

popis komunikácie nasleduje nižšie. 

  Konektivita so zariadeniami po sériovej linke je vo Visual studiu 

umožnená prostredníctvom komponenty  Serial port. Táto komponenta po vložení do 

programu slúži na sprostredkovanie rozhrania medzi aplikáciou a sériovým portom. Objekt 

Serial port má parametre, ktoré je možné nastaviť a aj meniť už počas behu programu.  
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 Prvým krokom pri používaní sériového portu je otvorenie portu pre prenos dát. 

Slúži na to funkcia Open(). Až po otvorení portu je umožnené aplikácii s ním pracovať. 

Možnosti sú celkom široké – od základných ako sú indikačné funkcie jednotlivých stavov, 

cez nastavovanie parametrov portu až po prenos dát.  Na overenie, či je daný sériový port 

otvorený dobre poslúži logická funkcia IsOpen. Samotnú komunikáciu je potrebné rozdeliť 

na odosielanie dát a prijímanie dát. Odosielanie má na starosti metóda Write(), prijímanie 

umožňuje metóda Read(). Je možné nastaviť názov portu, rýchlosť prenosu, paritu, 

stopbity, formát dát a ďalšie parametre. Po ukončení práce so sériovým portom počítača je 

nutné tento port uzavrieť príkazom Close().  

V tejto práci bol snímač SM-621 spolu s prídavným kitom (viď Obrázok 20) 

použitý na zvýšenie bezpečnosti vytvorenej aplikácie.  Po vyzvaní programu  na priloženie 

prsta je predkladaný odtlačok analyzovaný a porovnávaný s uloženými vzormi v pamäti. 

Ak riadiaci procesor vyhodnotí predkladaný odtlačok ako totožný s niektorým z uložených 

vzorov, je na vstup spínacieho relé privedené napätie. To sa prejaví aj na výstupe tohto 

spínacieho relé, z ktorého je signál pomocou prevodníka privedený na šiesty pin sériového 

portu. Tento pin je označovaný DSR (Data Set Ready). Cez komponentu Serial port je 

možné priamo zistiť stav DSR. Slúži na to logická funkcia serialPort1.DsrHolding. 

Ak je na daný pin privedená logická 1, vracia spomínaná funkcia tiež logickú 1. Ak je na 

vstupe logická 0, aj návratová hodnota funkcie je 0. Takto možno jednoducho overiť, či 

prst priložený na snímač patrí niektorému z oprávnených užívateľov.  

 
Obrázok 20 : Snímač v zapojení pre túto diplomovú prácu 
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6.7 Popis webovej aplikácie Evidencia prihlásení 

 Priemyselné prihlasovacie terminály slúžia na zber dát pri technických 

zariadeniach. Tieto terminály v teréne  nebývajú vybavené prostriedkami na správu 

a analýzu zozbieraných dát. Na takýto účel slúžia rôzne administrátorské nástroje. Tieto 

jednak umožňujú administrátorovi kontrolovať a spravovať databázu a každému 

oprávnenému užívateľovi poskytnú informácie, ktoré sa týkajú jeho, alebo jeho 

podriadených. Je výhodou, ak je takýto nástroj prístupný aj na diaľku v sieťovom prostredí 

a nevyžaduje inštaláciu ďalších softvérových prostriedkov. Toto spĺňajú okrem iných aj 

dynamické webové aplikácie programované v skriptovacom programovacom jazyku PHP. 

V tejto práci bola myšlienka vzdialeného administratívneho nástroja realizovaná v podobne 

webovej aplikácie Evidencia prihlásení.  

 Prvým krokom pri tvorbe tejto aplikácie bolo programovanie pripojenia na MySQL 

databázu. To bolo realizované štandardným pripojovacím skriptom. Potom bola 

komunikácia odskúšaná niekoľkými testovacími dotazmi. Nasledovalo vytvorenie 

rolovacieho menu a hlavičky aplikácie, ktorá je zobrazená na obrazovke neustále pre lepšiu 

navigáciu a urýchlenie práce s touto aplikáciou. S tým súvisí aj zabezpečenie aplikácie 

prístupovým heslom a menom totožným s aplikáciou Prístupový systém. Prihlasovanie 

prebieha hneď po otvorení aplikácie a bez prihlásenia nie je možné prezerať ani meniť 

žiadne dáta. Po prihlásení sa dynamicky vyhradí malé množstvo pamäti a v nej je uložený 

záznam o tom, kto je prihlásený. Pri prechode na iný pohľad aplikácie je vždy overené, či 

je daný užívateľ prihlásený a či má na daný pohľad právo. Takýmto spôsobom by bolo 

možné presne nadefinovať pohľady, ktoré daný prihlásený užívateľ môže prehliadať 

prípadne upravovať . 

 Grafická úprava tzv. outfit aplikácie bol nastavovaný pomocou štýlov CSS. Toto je 

výhodné použiť, kvôli možnosti budúcej úpravy vzhľadu aplikácie. Stačí upraviť šablónu 

a zmena sa automaticky prejaví na všetkých miestach, kde bol daný štýl použitý.   

 V menu aplikácie sú voľby na úpravu údajov o zamestnancoch, strojoch 

a licenciách vrátanie pridávania záznamov k týmto entitám. Jednotlivým užívateľom je 

možné priradiť niektoré z oprávnení pre daný typ stroja, aby sa k nim mohol prihlásiť.  

Vzhľad tejto aplikácie je vyobrazený na Obrázku 21.  
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Obrázok 21 : Aplikácia Evidencia prihlásení 

 
Obrázok 22 : Aplikácia Evidencia prihlásení - štatistika 

 S uloženými dátami o prihlasovaní k strojom sa v praxi vykonávajú rôzne štatistiky. 

V aplikácii Evidencia prihlásení je táto funkcionalita prezentovaná základným výpisom 

zoznamu prihlásení k strojom pre daného užívateľa a súčet dôb prihlásenia. Ukážka tohto 

výpisu je na Obrázku 22. Dôležité je, že dátový model tejto aplikácie je navrhnutý 

komplexne. Z tohto dôvodu je možné rozšírenie funkcionality v oblasti tvorby štatistík. 
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6.8 Návrh rozvoja aplikácií Prístupový systém a Evidencia prihlásení 

 Aplikácie vytvorené pre potreby tejto diplomovej práce nie sú úplne 

plnohodnotnými aplikáciami, ktoré by mohli byť bezprostredne nasadené do praktickej 

prevádzky. V týchto aplikáciách išlo hlavne o teoretické ale aj praktické preukázanie 

možností, ktoré snímač SM-621 poskytuje. Naprogramované aplikácie teda disponujú 

najmä základnými možnosťami, ktoré v budúcnosti môžu byť v prípade záujmu rozšírené.  

Rozvoj aplikácie Prístupový systém je možný hlavne v nasledujúcich oblastiach : 

 doprogramovanie rozhrania voči riadiacim systémom technologických 

zariadení 

 komplexnejšie využitie možností snímača SM-621 (na toto je ale potrebné 

dokúpenie balíka hardvérových ovládačov a funkcií ktorý stojí nemalé finančné 

prostriedky) 

 celkové ošetrenie vstupných údajov do aplikácie 

 lepšie ošetrenie možných dôvodov výpadku systému a výnimiek – toto je 

dôležité hlavne z dôvodu stability systému 

 naprogramovanie aplikácie aj v programovacom jazyku, kde nezáleží na 

platforme – aplikácie .NET sú hlavne pre Windows 

Rozvoj aplikácie Evidencia prihlásení je možný hlavne v oblasti štatistických prostriedkov. 

Prakticky ide o takéto dátové zostavy a funkcionality:  

 pre každého užívateľa rozpad histórie prihlásenia podľa jednotlivých strojov, 

usporiadanie podľa mesiacov, jednotlivých dní, prípadne aj rozlíšenie či bol 

stroj opravovaný, alebo činný 

 možnosť nastavenia zálohovania dát v určitom časovom intervale 

 pre každý stroj história pripojení, ale hlavne štatistika za určité doby a v nich 

pomer činnej doby, nečinnej doby a doby servisu za nejaký časový interval – 

tieto dáta by neskôr bolo možné použiť v prípade potreby plánovania údržby 

a servisných zásahov na danom technickom zariadení 

 rozšírenie a doplnenie správy licencií na používanie rôznych strojov  
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Záver 
 

Táto diplomová práca bola spracovaná v súlade so zadaním práce a cieľmi 

definovanými v tomto zadaní. Úvodné kapitoly podávajú ucelenú informáciu o biometrii 

ako vede a o jej teoretických základoch. Špeciálna pozornosť bola venovaná daktyloskopii 

a metódam analýzy odtlačkov prsta a ich špecifických charakteristík. Na snímanie 

odtlačkov prsta bolo vyvinutých niekoľko metód. Tie najznámejšie sú stručne objasnené 

v kapitole 4.2. Každá z týchto metód má svoje špecifiká a rušivé elementy, ktoré musia byť 

zohľadnené pri návrhu systémov s použitím biometrických snímačov. Následne boli 

popísané fázy možného spracovania odtlačkov na počítači. Výsledkom počítačového 

spracovania sú šablóny odtlačku v digitalizovanej podobe, ktorých použitie urýchľuje 

proces identifikácie osoby. Niektoré snímače obsahujú priamo integrovaný modul 

s mikroprocesorom, ktorý analyzuje odtlačky prsta a porovnáva ich. Ak snímač takýto 

modul neobsahuje, je na tento účel použitý softvér na počítači.  

Kapitola 5 prezentuje niekoľko praktických príkladov použitia biometrickej 

identifikácie v praxi. S priebehom času pribúdajú rôzne aplikácie biometrie v komerčnej 

sfére a identifikačná karta s ochranným prvkom, či brána chránená dúhovkou oka alebo 

odtlačkom prsta sa rozširuje od vysoko chránených objektov k ďalším inštitúciám.  

Ak chce inštitúcia použiť na identifikáciu svojich zamestnancov biometrické prvky, 

má v podstate na výber dve možnosti. Prvou je zakúpenie kompletného riešenia v podobe 

prihlasovacieho terminálu s pamäťou a všetkým potrebným príslušenstvom v jednom 

zariadení. Takéto riešenie je výhodné pre firmy s menším počtom zamestnancov, ktoré 

nemajú veľký areál a identifikácia je potrebná iba na jednom mieste. Výhodou sa javí 

nižšia cena, keďže nie je potrebný ďalší centrálny počítač, ani iné ďalšie technické prvky. 

Pre inštitúcie na rozľahlých lokalitách sa ale takéto riešenie príliš nehodí. Viacero 

kompletných prístupových riešení komplikuje ich správu, aktualizácie nastavení a aj 

samotný zber informácií  z nich.  

Pre potreby väčších firiem sa javí ako výhodnejšie použitie centrálneho servera 

s databázou a prihlasovacie terminály rozmiestnené v  potrebných lokalitách. Takéto 

riešenie je nákladnejšie, zato flexibilné a ľahko rozšíriteľné. Jedna databáza v jednej 

lokalite má výhodu aj v možnosti centrálnej správy dát prístupového systému a v možnosti 

tieto dáta zálohovať.  
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Myšlienka systému s centrálnou správou dát a terminálmi distribuovanými v teréne 

bola rozvinutá v praktickej aplikácii tejto diplomovej práce. V tomto duchu bol vybraný 

snímač fy. Miaxis – SM-621 spolu s prídavnou elektronikou, ktorá zjednodušila 

komunikáciu s počítačom.  Tento snímač môže komunikovať štandardným UART 

protokolom. Avšak v zapojení s prídavnou elektronikou popísanou v kapitole 6.2 

a zobrazenou na Obrázku 20 je funkcionalita snímača doplnená o priame vyhodnocovanie 

odtlačkov a porovnávanie v pamäti zariadenia. Konkrétne parametre a stručný popis 

komunikácie s počítačom po sériovej linke je v kapitolách 6.2  a 6.6. 

Pre potreby tejto diplomovej práce bola vytvorená databáza, “terminálová“ 

aplikácia a webová aplikácia. Tvorba databázy bola vedená štandardnými krokmi od 

vytvorenia modelu toku dát DFD, cez návrh diagramu vzťahov medzi entitami ERD, 

definovanie konkrétnych entít a ich atribútov až po praktickú aplikáciu dátového modelu 

v systéme MySQL a konečné testovanie. Aplikácia Prístupový systém simuluje činnosť 

terminálu pripojeného na technologické zariadenie a sprostredkováva prihlásenie 

užívateľom. Po zadaní prihlasovacích údajov sú tieto údaje overené v databáze, prípadne 

v pamäti elektroniky snímača a je buď povolený alebo odmietnutý prístup. O prihlásení 

a odhlásení je vedený záznam v databáze. Aplikácia Evidencia prihlásení poskytuje pohľad 

na dáta aj zo vzdialených lokalít. Tieto tri softvérové zložky spolu so snímačom  tvoria 

základ funkčného prístupového systému, ktorý by po úpravách mohol byť použitý aj 

v praxi.  

Prínosom tejto diplomovej práce je myšlienka prepojenia oblasti biometrickej 

identifikácie človeka s výrobných zariadení, napríklad strojárskych. Je možné že pri trende 

klesajúcich cien biometrických zariadení a raste rozšírenia týchto technológií príde aj na 

presadenie sa biometrie v priemyselnej sfére. Majú na to všetky predpoklady. Najväčšou 

výhodou oproti iným spôsobom identifikácie osôb je presnosť a ťažká možnosť oklamania 

biometrického snímača. Nepopierateľná výhoda je aj to, že biometrické znaky nosí každý 

stále so sebou a nie je potrebná výroba dodatočných kariet, čipov a podobne. V tomto 

duchu prináša diplomová práca návrh riešenia pre priemyselné firmy, ktoré majú záujem 

využívať progresívne sa rozvíjajúce biometrické technológie. 
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