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Abstrakt 

Tato práce pojednává o biometrických technologiích, zejména o pokročilé 

identifikaci osob. Objasňuje základní zákonitosti a principy biometrik. Stručně popisuje 

a porovnává současné metody biometrické identifikace. Hlavní část práce je zaměřena 

na způsob získávání a úpravu obrazu otisku prstu.  
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Abstract 

This work deals with the biometric technologies, mainly with the advanced 

personal identification. It explains the basic rules and principles of biometrics. It briefly 

describes and compares the current methods of biometric identification. The main part 

of the work is focused on the fingerprint capturing and the fingerprint image processing.  
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Úvod 

Cílem této bakalářské práce bylo podat ucelený přehled o nejpouţívanějších 

biometrických identifikačních metodách, vyhodnocení jednotlivých technologií 

z různých hledisek a stanovení obecných principů biometrik. 

Nejdříve jsou vysvětleny vybrané pojmy a definice tak, aby byla práce jiţ od 

první kapitoly srozumitelná a dalo se v ní lehce orientovat. Jedná se pouze o prvotní a 

stručný nástin do problematiky. Následně jsou vysvětleny obecné zákonitosti, je popsán 

proces identifikace a verifikace osob. Další kapitoly se zabývají jiţ konkrétními 

technologiemi biometrické identifikace. Dané metody jsou navzájem srovnány 

z hlediska spolehlivosti, uţivatelské přijatelnosti, ceny, atp. Tématem druhé části práce 

je počítačové vyhodnocování otisků prstů – tzv. live scanning. Jsou zde vysvětleny 

základní principy jednotlivých snímačů otisků prstů, jejich přednosti a nedostatky, je 

podrobně vysvětlena jejich fyzikální podstata.  

Praktická část se soustředí na počítačové zpracování otisku prstu. Byla 

vytvořena softwarová aplikace v prostředí MATLAB
®
, která vyhledává jedinečné 

identifikační body v otisku.  
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1 Biometrická identifikace a verifikace 

1.1  Základní pojmy 

 Biometrie. Biometrie představuje soubor vědních poznatků, jejichţ cílem je 

zkoumání a praktické vyuţívání jedinečných měřitelných charakteristik lidského těla a 

jeho projevů, které jsou neopakovatelné a v čase neměnné. 

 Biometrický vzorek. Zachycení určitých anatomicko-fyziologických nebo 

behaviorálních charakteristik nazýváme biometrickým vzorkem. Je to identifikovatelný, 

nezpracovaný obraz, který dále slouţí k vytvoření biometrické šablony. Jedná se 

například o otisk prstu, zvukový záznam, podpis, atp. V některé literatuře je označován 

pojmem biodata. 

 Biometrické charakteristiky. Jsou to veškeré měřitelné fyziologické nebo 

behaviorální údaje z biometrického vzorku, které se mohou vyuţít pro ověření identity 

jednotlivce. Ne všechny naměřené údaje lze vyuţít k identifikaci. 

 Biometrické markanty. Je to právě ta část biometrických charakteristik, které 

lze vyuţít pro identifikaci nebo verifikaci osoby. 

 Biometrická šablona. Jedná se o konečný výsledek zpracování biometrického 

vzorku. Obsahuje naměřené hodnoty a charakteristiky takového počtu markantů, který 

je postačující pro jednoznačnou identifikaci nebo verifikaci. Šablony se ukládají např. 

do počítačových databází a následně se vyuţívají k automatizované verifikaci. Velikost 

šablon se u jednotlivých biometrických metod značně liší. 

 Biometrická identifikace. Identifikace je proces komparace nasnímaných dat s 

referenčními šablonami, jiţ dříve uloţenými v databázi (jedná se o tzv. One-To-Many 

Matching). Identifikace odpovídá na otázku: „Kdo to je?“.  Identifikační systémy 

nepoţadují, aby uţivatel určil svou identitu před biometrickou komparací.[1] 

 Biometrická verifikace. Verifikace je proces komparace nasnímaných dat s 

jedinou referenční šablonou (One-To-One Matching). Verifikace odpovídá na otázku: 

„Je to ta osoba, za kterou se pokládá?“. Uţivatel tedy nejprve zadá svou identitu, na 

základě které se určí referenční šablona a pak poskytne potřebná biometrická data. [1] 

V několika příštích kapitolách zabývajících se pouze obecným pohledem na 

biometrické technologie, budou pojmy verifikace a identifikace povaţovány za 
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synonyma. Pouze v případech, kdy je to nezbytné pro správnou interpretaci, budou tyto 

pojmy rozlišeny. 

1.2  Obecné principy biometrie 

 Jakkoliv se jednotlivé metody, zaloţené na odlišných biologických 

charakteristikách liší, lze mezi nimi nalézt určitou shodu, společné rysy. Na základě 

těchto společných znaků, je moţné stanovit zobecněné principy a zákonitosti, které 

vyhovují všem biometrickým technologiím. 

1.2.1  Snímání biometrických dat 

  Proces biometrické identifikace začíná měřením anatomicko-fyziologických 

nebo behaviorálních charakteristik člověka. Tyto charakteristiky jsou načteny pomocí 

snímacích senzorů. U kaţdé z biometrických metod se uplatňují různé fyzikální zákony 

a principy. Biometrický vzorek je do jisté míry ovlivňován jak vnějším prostředím, tak i 

vlastním chováním měřené osoby. Citlivost na vnější působení se bude pro dané metody 

lišit, vyplývá to především z fyzikálních principů, na nichţ jsou konkrétní snímače 

zaloţeny. Například kapacitní snímače otisku prstů jsou ovlivňovány elektrostatickou 

elektřinou, kdeţto optické snímače, zaloţeny na úplně rozdílném fyzikálním principu 

jsou vůči tomuto působení imunní, atp. 

1.2.2  Přenos dat 

 Zabezpečení přenosu dat je nezbytné v takových případech, kdy biometrický 

systém sbírá biodata na jednom místě a skladuje, respektive zpracovává na místě 

druhém. Biometrické systémy obecně pracují s poměrně velkými objemy dat. Je proto 

nutné, aby byl přenos rychlý a kladl co nejmenší nároky na úloţné prostory. Před 

samotným přenosem a zpracováním se musí data zkomprimovat. Po přenosu, před další 

technologickou fází se data dekomprimují. Komprimace a dekomprimace znamenají 

určitou ztrátu kvality biometrických dat. 

1.2.3  Zpracování dat 

1.2.3.1 Vytvoření šablony 

Cílem je nalezení dostatečného mnoţství identifikačních markantů a odfiltrování 

všech redundantních informací. Extrakce markantů z biometrického vzorku a tím pádem 
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sestavení šablony, závisí ve velké míře na pouţitých algoritmech – ty se samozřejmě u 

kaţdého výrobce liší. Jde o autorsky chráněná know-how vývojových organizací.  

            Důleţitým faktem je, ţe vytvoření šablony má nevratný charakter – 

z naměřených charakteristik uţ není teoreticky nikdy moţné rekonstruovat originální 

obraz biometrického vzorku. V databázích jsou uloţeny pouze šablony, které nesou 

dostatečné mnoţství informací k identifikaci dané osoby, ale nedostatek informací 

k sestavení původního obrazu biometrického vzorku. Je tím zaručena ochrana osobních 

údajů a soukromí osob.    

1.2.3.2      Kontrola kvality 

 Po extrakci markantů je potřeba zjistit, zda je nasnímaný biometrický vzorek 

v dostatečné kvalitě. Pokud systém vyhodnotí vzorek jako nedostatečný, poţaduje po 

snímacím zařízení nový, kvalitní vzorek. [1] 

1.2.3.3      Porovnávání a ukládání šablon 

Šablona, která obsahuje dostatečné mnoţství kvalitních identifikačních 

charakteristik, je odeslána do porovnávacího procesu. Porovnávání probíhá mezi právě 

nasnímaným vzorkem a jiţ předem uloţenou šablonou v databázi. Pojmem enrollment 

se v praxi rozumí úplně první ukládání referenční šablony do databáze. 

Cíl porovnávání je zcela jasný: jde o nalezení dostatečně přijatelné shodnosti 

načtené šablony s jednou nebo více šablonami, uloţenými v databázi, a tím stanovení 

nebo potvrzení identity. Jak jiţ bylo zmíněno v první kapitole, v některých případech je 

nutné rozlišovat pojmy identifikace a verifikace. 

Verifikace znamená tzv. porovnávání 1:1 (One-To-One), kdy je nasnímaný 

biometrický vzorek porovnáván pouze s jednou referenční šablonou. Vyvstává ale 

otázka, jak určit vhodnou referenční šablonu? V automatizovaných systémech se musí 

při verifikaci vyuţít tzv. pomocná  identifikace, kdy se daná osoba identifikuje na 

základě svého personálního identifikačního čísla, jména, hesla, atp., a tím se určí 

referenční šablona. V některých případech můţe být šablona uloţena na čipové kartě, 

která jiţ sama o sobě slouţí jako personální identifikátor. Zcela evidentní výhodou je, ţe 

referenční šablona není uloţena v ţádném centralizovaném úloţišti. Odpadají tak 

veškeré bezpečnostní rizika spojená s datovým přenosem osobních údajů. Dochází tak 

ke kombinaci identifikace předmětem (čipová karta) a biometrické identifikace. [1] 
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Identifikace neboli porovnávání 1:n (One-To-Many), porovnává právě 

nasnímanou šablonu s n šablonami uloţenými v databázi, které patří osobám vyuţívající 

společně např. jeden objekt, přístupový bod, atp. 

Jiţ ze samotných definic identifikace a verifikace vyplývá zcela jasný závěr: 

verifikace je mnohem rychlejší, neţ procesy identifikační, v nichţ je potřeba porovnat 

všech n uloţených referenčních šablon, oproti jedné šabloně u procesů verifikačních. 

Ukládání referenčních šablon je moţné do centralizovaných databází nebo přímo 

do identifikačního prvku. V prvním případě je tedy potřeba uloţit jak referenční 

šablonu, tak i další, pomocné identifikační údaje (příjmení, heslo, rodné číslo, atp.) do 

databáze. Z bezpečnostních důvodů jsou tyto údaje ukládány zvlášť, do různých 

databází. [19] 

1.2.4  Proces rozhodování 

S vyuţitím matematických algoritmů se stanoví míra shodnosti mezi právě 

nasnímanou šablonou a šablonou referenční, která je uloţena v databázi. Na základě 

míry shodnosti jsou identifikované osobě buď přidělena, nebo zamítnuta určitá práva. 

[6]  

1.3  Kritéria biometrických technologií 

V literatuře [1] se tato kritéria dělí do pěti různých skupin.  

1.3.1  Operační kritéria 

Jedinečnost. Biometrická identifikace předpokládá, ţe kaţdá osoba je identická 

jen a pouze se sebou. Biologickou podstatu člověka nelze změnit ani odcizit. 

Neměnnost. Charakteristiky měřené danou identifikační metodou musí být 

v čase relativně neměnné. Absolutní neměnnosti dosáhnout nelze. 

Spolehlivost.  Při opakované verifikaci musí být dosaţeno stejných naměřených 

hodnot, nebo hodnot zatíţených předem známou a přijatelnou chybou. 

Přijatelnost. Z procesu identifikace musí být vyloučeny takové biometrické 

metody, které by společensky, náboţensky nebo eticky diskriminovaly uţivatele, stejně 

tak jako technologie, které jakýmkoliv způsobem poškozují nebo oslabují lidský 

organismus. Daná biometrická metoda musí být uţivatelsky přívětivá. 
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1.3.2 Metodická, algoritmická a bezpečnostní kritéria 

Proces identifikace/verifikace by samozřejmě nemohl být úspěšně dokončen bez 

uplatnění matematických algoritmů, které zpracovávají dané biometrické údaje. Kaţdá 

metoda je charakteristická vlastními matematickými algoritmy, podloţenými vhodnou 

matematickou teorií. Tyto matematické prostředky musí být náleţitě otestovány a 

certifikovány. 

Tabulka 1 Srovnání vybraných biometrických metod na základě operačních kritérií [17] 

Metoda Snímání Neměnnost Jednoznačnost Přijatelnost 

Geometrie ruky Optické-infračervené Dobrá 1 : 10 000 Velmi dobrá 

Oční duhovka Optické Velmi dobrá 1 : 6 000 000 Nedobrá 

Hlas Elektroakustické Proměnlivá 1 : 10 000 Dobrá 

Podpis Statické / dynamické Proměnlivá 1 : 10 000 Velmi dobrá 

Otisk prstu Optické, kapacitní, atd. Velmi dobrá 1 : 1 000 000 Dobrá 

 

Matematické algoritmy by měli pracovat efektivně a měli by především 

zabezpečit kódování biometrických dat. Je velice důleţité, aby byla načtená biometrická 

data zakódována a pro neoprávněnou osobu skryta. Skutečný význam naměřených 

hodnot musí být po celou dobu identifikace utajen. Pracuje se pouze s vybranými 

markanty, tak aby nemohlo dojít ke zneuţití osobních dat. Algoritmy musí být 

dostatečně bezpečné a spolehlivé ve všech fázích procesu verifikace. Mimořádná 

pozornost musí být věnována i bezpečnému uloţení dat v databázích, síťovému 

prostředí  a spolehlivosti přenosových protokolů. [1] 

1.3.3 Technická kritéria 

Biometrické technologie mohou být charakterizovány následujícími technickými 

kritérii: 

1.      minimální čas zpracování, 

2.      minimální chybovost, 

3.      dostatečný prostor na uloţení identifikačních charakteristik, 

4.      kompatibilita s jinými systémy 
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5.      nezávislost na vnějším prostředí.  

Mezi nejdůleţitější kritéria patří minimální časová náročnost procesu. Při časové 

analýze se vyhodnocují doby jednotlivých fází: čas přípravy uţivatele a zařízení, čas 

potřebný k nasnímání biometrického vzorku, čas na zpracování, případně i uloţení 

charakteristik a čas samotné verifikace. [1] 

Systém by měl také disponovat dostatečným prostorem pro uloţení 

biometrických dat. S tím souvisí velikost ukládaných šablon – snímané hodnoty by 

měly být komprimovány do prvků minimálních rozměrů. Ale pouze do té míry, aby bylo 

následné vyhodnocování stále efektivní a zatíţené minimální chybou. 

Technologie by měla být schopna odstranit rušivé vnější vlivy tak, aby byla 

vnějším prostředním ovlivňována pouze minimálně. 

 

  

 

 

Neméně podstatným kritériem je i chybovost technologie. Rozlišují se dva 

základní druhy chyb. Pravděpodobnost přijetí neoprávněného uţivatele (FAR – False 

Acceptance Rate) a pravděpodobnost odmítnutí oprávněné osoby (FRR – False 

Rejection Rate). Platí nepřímá úměra těchto hodnot: čím niţší je FAR tím vyšší je FRR 

a naopak. Hodnota při, které se rovnají FRR a FAR se nazývá EER (Equal Error Rate). 

Pomocí parametrů FAR a FRR lze hodnotit spolehlivost identifikačního/verifikačního 

systému a jednotlivé systémy vzájemně porovnávat. [6] 

Za předpokladu, ţe existuje poţadavek na biometrickou aplikaci, aby byla 

naprosto vyloučena moţnost přijetí neoprávněné osoby (FAR = 0), pak 

pravděpodobnost odmítnutí oprávněné osoby vzroste.  

Konkrétní případ je zobrazen na Obrázku 1. Nulové hodnotě FAR odpovídá 

přibliţně 12% pravděpodobnost, ţe nebude přijata oprávněná osoba. Takto nastavené 

zařízení je nastavené tzv. jedním směrem. Je tedy náchylné k odmítání i oprávněných 

osob.  

Biometrická metoda FRR [%] FAR [%] 

Otisk prstu 0,5 0,01 

Geometrie ruky 10 0,05 

Sken oční sítnice 10 0,0001 

Tabulka 2 Chyby FAR a FRR vybraných metod [17] 
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Je-li zařízení nastaveno opačným směrem, tj. FRR = 0, zvýší se tak 

pravděpodobnost přijetí neoprávněné osoby FAR. A je poměrně náchylné k přijímání 

neoprávněných osob. 

 

Obrázek 1 FAR a FRR reálné biometrické aplikace 

1.3.4 Finanční a výrobní kritéria 

Finanční kritéria obecně nelze moc dobře generalizovat. Některé biometrické 

technologie mohou mít nízké jednorázové náklady, ale naopak vysoké dlouhodobé 

náklady. Do celkových nákladů se zahrnují následující poloţky: 

1.      pořizovací cena, 

2.      cena instalace a náklady spojené s uvedením do provozu, 

3.      cena návazných systémů a upgrady, 

4.      cena provozu, údrţby, obsluhy, školení zaměstnanců. 

1.4  Současný stav biometrických metod 

Biometrické systémy zaţily svůj první boom jiţ v devadesátých letech minulého 

století. Nicméně, jak se ukázalo později, tato technologie přišla poněkud předčasně, 

ještě dříve neţ byla připravena k masovému rozšíření, a tak se na pár let odmlčela. 
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Za poslední roky se však udělal značný pokrok a  biometrické technologie jsou 

opět na vzestupu. Nasvědčují tomu například stále větší finanční a duševní investice do 

biometrických systémů.  

Velmi dobrým příkladem je Německo, které má z evropských zemí nejvíce 

rozvinutý průmysl zabývající se biometrikou. V roce 2004 investovalo do biometriky 12 

milionů euro, ale v roce 2009 jiţ přes 300 milionů euro, takový trend se dá očekávat 

v následujících letech i v ostatních vyspělých zemích. Podle agentury Frost Sullivan 

se v roce 2012 velikost trhu s biometriky oproti roku 2008 ztrojnásobí. 

Biometrické technologie postupně nachází nová uplatnění i v komerčních 

aplikacích. V komerční sféře našly uplatnění zejména tyto technologie: skenování 

otisku prstu, rozpoznávání obličeje, rozpoznání hlasu, skenování sítnice a duhovky, 

geometrie ruky, dynamika psaní na klávesnici, podpis. Procentuální zastoupení 

jednotlivých identifikačních technologií je zobrazeno v Grafu 1. 

Je nutno zmínit i ty technologie, které jsou zatím ve fázi výzkumu nebo 

disponují sníţenou obchodní rentabilitou a do komerční sféry tak zatím nepronikly. 

Prozatím se uplatňují především v policejně-soudních aplikacích. Mezi takové 

technologie jsou zahrnuty: identifikace na základě DNA, tvaru ucha, pachu, skenování 

ţil, geometrie prstu, skenování nehtového lůţka, identifikace na základě chůze. 

 

otisk prstu 
49% 

rozpoznání hlasu 
4% 

podpis 
3% 

sken duhovky 
6% 

dynamika psaní na 
klávesnici 

1% 

sken obličeje 
15% 

geometrie ruky 
10% 

ostatní metody 
12% 

Zastoupení jednotlivých biometrik na trhu 

Graf 1 Procentuální zastoupení biometrik na trhu 
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1.4.1  Přehled biometrických identifikačních metod 

1.4.1.1 Identifikace podle oční sítnice    

● Interface s uživatelem. Uţivatel se zaměří na konkrétní bod snímače ve 

vzdálenosti 2 – 3 cm. 

● Princip. Konkrétně se vyuţívá ţilek na sítnici,  které jsou pro kaţdou osobu 

unikátní a v průběhu ţivota se nemění. Jak se uvádí v literatuře [10], tyto ţilky 

mají při osvětlení nízko-intenzitním infračerveným světlem jiné odrazivé 

vlastnosti neţ zbytek sítnice. Vznikne tak jedinečný biometrický obraz 

v několika stupních šedi. 

● Velikost šablony. Velikost šablony se pohybuje v rozmezí 30 – 45 bytů. 

● Verifikační čas. 10 – 12 sekund. 

● Výhody. Skenování oční sítnice patří mezi nejpřesnější metody vůbec. Oční 

ţilky v sítnici jsou v čase téměř neměnné. Malá velikost šablony. 

● Nevýhody. Sníţená úspěšnost identifikace při onemocněních oka – zelený zákal, 

zánět. Pro velkou část populace je  proces snímání velmi nepříjemný. Snímač 

bývá většinou fixně upevněn na zdi a můţe se tak stát, ţe řada uţivatelů nebude 

schopna poskytnout sítnici pod správným úhlem. 

1.4.1.2 Identifikace podle oční duhovky           

● Interface s uživatelem. Duhovka je snímána klasickou CCD kamerou ze 

vzdálenosti 5 – 50 cm. 

● Princip. Duhovka je tvořena pigmentovými skvrnami, rýhami, kolagenními 

vlákny, cévami. To všechno jsou jedinečné biometrické znaky, jejichţ umístění a 

vzájemná orientace slouţí k identifikaci osoby. Algoritmům pro extrakci a 

zpracování význačných bodů  postačuje obraz ve stupních šedi. 

● Velikost šablony. 256 – 512 bytů. 

● Verifikační čas. 3 – 5 sekund. 

● Výhody. Vhodné pro přísně střeţené objekty. Vysoká spolehlivost a přesnost, 

uţivatelsky přijatelné. Ověřování, zda se jedná o vlastnost ţivého organismu – 

změna osvětlení v průběhu skenování musí vyvolat pupilární reflex, tzn. 

rozšíření zornice při malém osvětlení, respektive zúţení při vysokém osvětlení. 
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● Nevýhody. Moţnost oklamání systému speciálními čočkami. Většina algoritmů 

na rozpoznání duhovky je patentově chráněna, náklady na pořízení snímače jsou 

proto znatelně vyšší, neţ je tomu v případě jiných biometrik. [11] 

1.4.1.3 Identifikace podle otisku prstu 

● Interface s uživatelem. Přiloţení prstu na optický, kapacitní, tlakový, teplotní, 

ultrazvukový nebo optoelektronický snímač po dobu 1 – 2 sekund. 

● Princip. Povrch prstu je tvořen papilárními liniemi (vyvýšeniny) a brázdami 

mezi nimi, které vytváří vzory, zcela unikátní pro kaţdého člověka. Tyto vzory 

obsahují tzv. markanty (vzájemně odlišitelné identifikační body, jedná se 

většinou o rozdvojení nebo ukončení papilární linie). Na základě těchto 

markantních bodů dochází k verifikaci načteného obrazu a uloţené referenční 

šablony.  

● Verifikační čas. 2 – 3 sekundy. 

● Velikost šablony. 240 – 1000 bytů. 

● Výhody. Velmi malé rozměry některých snímačů – kapacitní, tlakové. Otisky 

prstů jsou v čase neměnné. Disponují vysokou spolehlivostí a přijatelnou cenou. 

Jsou velmi rozšířené v komerční i policejně-soudní sféře. 

● Nevýhody. Přímý fyzický kontakt se snímačem. Náchylnost snímače na 

nečistoty, rozdíl mezi suchými a mokrými prsty. 

1.4.1.4 Identifikace podle geometrie ruky 

● Interface s uživatelem. Uţivatel přiloţí ruku na plochu optického snímače. 

● Princip. Při tomto typu identifikace dochází k měření délek a šířek jednotlivých 

prstů, tvaru a velikosti dlaně. Zaznamenávají se veškeré význačné body podél 

obvodu ruky. Jak je uvedeno v literatuře [10], některé snímače zaznamenávají 

3D profil ruky a je tak moţné docílit vyšší přesnosti identifikace. 

● Velikost šablony. 9 – 20 bytů. 

● Verifikační čas. 2 – 3 sekundy. 

● Výhody. Šablona je paměťově nenáročná, do zařízení je moţno nahrát rozsáhlou 

databázi uţivatelů. Snadná obsluha, uţivatelsky velmi přijatelná, přirozená a 

středně přesná metoda. 
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● Nevýhody. Geometrie ruky není trvalým biometrickým znakem uţivatele, v čase 

se mění. Lze snadno oklamat. Nelze implementovat do menších zařízení. 

1.4.1.5 Identifikace podle  rozpoznání obličeje 

● Interface s uživatelem. Uţivatel je snímán klasickou CCD kamerou ze 

vzdálenosti 55 – 65 cm. 

● Princip. Uţitím správných algoritmů se definují význačné body obličeje, na 

základě kterých dochází k identifikaci. Systém rozpozná obličej velmi rychle, 

nicméně někdy je potřeba mírně upravit svůj vzhled – např. odhrnout vlasy 

z čela. Odlišení od referenční šablony musí být minimální.  

● Velikost šablony. 1kB, po kompresi 100 bytů. 

● Verifikační čas. 3 – 4 sekundy. 

● Výhody. Nízká cena. Není zapotřebí ţádný fyzický kontakt uţivatele se 

snímačem, v některých případech je moţné identifikovat i na veliké vzdálenosti 

bez vědomí uţivatele. Moţnost rozpoznání více obličejů v jednom obraze. 

● Nevýhody. Nepříliš přesná metoda. 

1.4.1.6 Identifikace podle charakteristiky hlasu 

● Interface s uživatelem. Uţivatel hovoří do mikrofonu. 

● Princip. Nejprve je potřeba získat záznam hlasu – mikrofonem nebo i pomocí 

mobilního telefonu. Ve většině případů se pouţívá nějaká ustálená fráze, ale 

existují i systémy, kde je moţné pouţít jakýkoliv text. Získaný záznam je 

potřeba dále upravit, aplikuje se řada filtrů a následně dochází k 

extrakci  jedinečných znaků, z nichţ se sestaví biometrická šablona. 

● Verifikační čas. Většinou 4 – 6 sekund. 

● Výhody. Velmi přirozená a uţivatelsky přijatelná metoda. Relativně nízká cena. 

● Nevýhody. Jedná se o nespolehlivou metodu, má na ni velký vliv vnější 

prostředí – hluk, fyzický i psychický stav uţivatele (stres, strach, nachlazení). 

1.4.1.7 Identifikace podle charakteristiky podpisu 

● Interface s uživatelem. Uţivatel se podepíše speciálním perem na tablet. 
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● Princip. Nevyhodnocuje se pouze statický obraz podpisu, ale i dynamické 

charakteristiky při jeho psaní – rychlost a směr podpisu, tlak pera na tablet. 

● Verifikační čas. Většinou 4 – 6 sekund. 

● Výhody. Metoda s velkým potenciálem. Velmi přirozená a uţivatelsky 

přijatelná. 

● Nevýhody. Zatím není moc rozšířená. Při zranění ruky je tato metoda téměř 

nepouţitelná, ne kaţdý uţivatel se podepisuje stále stejně – z důvodů stresu, 

nemoci, ve spěchu. 

 

  



16 

 

2 Počítačové vyhodnocování otisků prstů 

Identifikace osob na základě snímání otisků prstů patří bezpochyby mezi 

nejznámější, nejvíce prezentované a nejstarší biometrické metody, u níţ byla 

v masovém měřítku vyuţita výpočetní technika. Aplikace výpočetní techniky měla 

značný význam pro urychlení a zkvalitnění celého procesu identifikace. 

Automatizované daktyloskopické metody jsou vybudovány na velice silné vědecké 

teorii. Bezpečnostně-komerční aplikace vyuţívají poznatky z klasické (policejně-

soudní) daktyloskopie, kde je kladen mimořádný důraz na vysokou spolehlivost a 

objektivnost identifikačního procesu. Automatizované vyhodnocování otisku prstu bylo 

v minulosti testováno na velkém mnoţství dat, ve spolupráci s odborníky v oboru 

daktyloskopie a za dozoru státních institucí. [1] 

Aby se zvětšila efektivita práce policejních sborů, byl v USA v 60. letech 

vyvinut velký tlak ze strany Federal Bureau of Investigation (FBI) na vývoj 

automatizovaného systému, který by identifikační proces urychlil a zefektivnil. 

Počítačová podpora daktyloskopie byla podstatně ovlivněna prudkým rozvojem 

informatiky v osmdesátých a devadesátých letech. S vývojem počítačových programů 

se značně změnila i oblast vyuţití. Cílené nasazení výpočetní techniky umoţnilo rozšířit 

tyto technologie i do komerční sféry. 

Struktura počítačového zpracování otisku prstu: 

1. snímání otisku prstu, 

2. počítačové zpracování, 

3. závěrečné vyhodnocení. 

V první etapě jde především o načtení biometrických údajů a jejich převod do 

elektronické podoby.  

Následně, ve druhé fázi, je potřeba odstranit šum, zefektivnit čitelnost otisku, 

nalézt charakteristické markanty a aplikovat dané algoritmy pro porovnání otisků. 

V poslední etapě se stanoví závěrečné vyhodnocení – zda se jedná či nejedná o 

oprávněnou osobu. Na základě této skutečnosti budou dané osobě přidělena, respektive 

zamítnuta poţadovaná přístupová práva. 
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2.1  Snímání otisku prstů 

2.1.1 Klasické snímání daktyloskopických otisků 

Jedná  se  o  metody  vyuţívané zejména bezpečnostními a policejními sluţbami. 

Klasické snímání v sobě zahrnuje tyto činnosti: vyhledávání, zviditelňování a fixace 

daktyloskopických stop fyzikálními, chemickými nebo fyzikálně-chemickými 

metodami, které se následně přenáší na daktyloskopickou kartu. Jsou to právě ty 

metody, které jsou známé především z kriminalistické činnosti – zviditelňování otisku 

pomocí práškovité hmoty, nátěr prstu tiskařskou černí, atp. 

Klasické metody snímání nejsou předmětem této bakalářské práce, proto jsou 

zde zmíněny pouze okrajově. 

2.1.2  Bezprostřední snímání daktyloskopických otisků (live-scanning) 

Pojmem live-scanning se rozumí veškeré technologie a metody, které ke snímání 

otisků vyuţívají výpočetní techniku a jsou tak bezprostředně převáděny do digitální 

podoby. Tento termín označuje získání obrazu otisku prstu bez pouţití mezikroku v 

podobě přenesení na jiné médium – např. na daktyloskopickou kartu, jak je tomu u 

klasických metod snímání.  

2.1.2.1 Kapacitní snímače 

Kapacitní snímače převádějí měřenou neelektrickou veličinu na změnu kapacity. 

Základem těchto snímačů je většinou dvou elektrodový systém s parametry, které se 

mění působením měřené neelektrické veličiny. [5] 

 Pro kapacitu jednoduchého rovinného kondenzátoru platí: 

                                                   
l

S
C r   0                                                   (1) 

kde  C  je kapacita kondenzátoru [F], 

        S - plocha elektrod [m
2
], 

                    l - vzdálenost elektrod [m], 

                   ε0  - permitivita vakua [F.m
-1

] , 

                   εr - relativní permitivita dielektrika [F.m
-1

]. 
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Podle uvedeného vztahu kapacita kondenzátoru závisí pouze na ploše elektrod, 

jejich vzdálenosti a na jakosti dielektrika. Těchto vlastností se vyuţívá i u kapacitních 

snímačů otisků prstů. 

Všechny druhy kapacitních snímačů jsou sloţeny z matice malých vodivých 

plošek, které jsou od sebe vzájemně odizolovány a jsou pokryty tenkou ochrannou 

vrstvou. Snímací senzor obsahuje řádově 10
5
 takovýchto vodivých plošek. 

 Po přiloţení prstu na snímací plochu dojde na jednotlivých vodivých ploškách 

ke změně elektrické kapacity. Jak je uvedeno v rovnici 1, výsledná kapacita se bude 

měnit přímo úměrně s relativní permitivitou a nepřímo úměrně se vzdáleností elektrod. 

Papilární linie jsou téměř v přímém kontaktu se snímací plochou – odděluje je pouze 

tenká vrstva odumřelých buněk, kdeţto brázdy jsou ještě navíc oddělovány vrstvou 

vzduchu. Plošky v oblasti pod papilárními liniemi mají tedy větší kapacitu neţ plošky, 

které se nachází pod brázdami (viz obrázek 2). 

Skenování otisku probíhá ve dvou fázích. V první fázi dojde ke zkratování 

obvodu sepnutím reset spínače. V druhé fázi se kondenzátor opět nabije a integrátor 

obdrţí určitý přírůstek náboje ∆Q. [2] 

Z rovnice 2 vyplývá, ţe výstupní napětí bude přímo úměrné přírůstku náboje a 

nepřímo úměrné kapacitě mezi vodivými ploškami a pokoţkou. 

                                                  
C

Q
U


                                                             (2) 

kde U je výstupní napětí [V], 

       ∆Q - přírůstek náboje [C], 

      C - kapacita [F]. 

Kaţdý obrazový bod je 8 bitový. Otisk je tedy zobrazen ve 256 odstínech šedé 

barvy. Hodnota 0 představuje černou barvu, hodnota 255 barvu bílou.  

Kapacitní snímače patří mezi nejrozšířenější technologii pro pouţití 

v přístupových systémech. Výhodou těchto snímačů je nejen malý rozměr, ale i 

relativně levná výroba a jednoduchý princip funkčnosti. K zajímavým vlastnostem patří 

moţnost nastavení určitých elektrických parametrů pro vyrovnání se s méně kvalitními 

podmínkami kůţe (suché, mokré prsty). Jedná se o velmi přesné snímače, které jsou 

často ideálním řešením pro zabudování do nejrůznějších hardwarových zařízení.  
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V praxi se však ukázaly  i  značné nevýhody kapacitních snímačů. Nejčastěji   se   

jedná o problém zničení   snímače  vlivem statické elektřiny a působením vnější 

vlhkosti. Dalším slabým místem je citlivost na znečištění pokoţky prstu (zbytky od 

jídla, dermatologické krémy na ruce), které podstatně mění vodivost lidské pokoţky.  

 

2.1.2.2 Optické snímače 

Optické senzory pracují na technologii FTIR – Frustrated Total Internal 

Reflection. Jedná se o nejstarší a nejpouţívanější techniku. Její první pouţití se datuje 

do 70. let minulého století. 

Laserový paprsek zespodu osvětluje prst přiloţený na průhledné desce senzoru. 

Papilární linie jsou v přímém kontaktu s deskou, zatímco brázdy mají odstup. Mnoţství 

odraţeného světla závisí na výšce papilárních linií, respektive na hloubce brázd. 

Papilární linie odráţejí světlo více, brázdy méně.  

Velkou výhodou FTIR metody je, ţe snímá trojrozměrný povrch, takţe jej lze 

jen velmi těţko oklamat. Odraţený světelný tok je snímán CCD prvkem. 

Princip CCD (Charge Coupled Device – nábojově vázané struktury) spočívá 

v tom, ţe po dopadu světelného záření vzniká v kaţdé buňce senzoru, podle stejného 

principu jako ve fotodiodě, elektrický náboj, jehoţ velikost odpovídá intenzitě 

dopadajícího optického záření. Velikosti nábojů v jednotlivých buňkách odpovídají 

rozloţení optickému záření snímané scény. [4] 

  

Obrázek 2 Kapacitní snímač 
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Na odraz samozřejmě působí i vnější vlivy – například pot a nečistoty mezi kůţí 

a dotykovou plochou. Nečistoty mohou být následně skenovány s dalším otiskem a 

můţe tak dojít k verifikaci špatné osoby. Toto bývá častým problémem u levných, 

nesprávně navrţených snímačů. U kvalitnějších snímačů jsou tyhle nedostatky řešeny 

tenkou silikonovou fólií na snímací ploše. Zabraňuje mechanickému poškození a 

zlepšuje kvalitu obrazu, řeší i problém se suchými, respektive mokrými otisky. Tento 

druh snímače je poměrně náročný na výrobu. Jeho rozměry jsou ve srovnání s ostatními 

snímači poněkud velké. [6] 

 

Výhodou je velká plocha snímání, dobré rozlišení a poměrně vysoká kvalita 

pořízeného obrazu. Optické snímače jsou velmi často pouţívány jako řešení 

přístupových bodů do budov. 

2.1.2.3 Teplotní snímače  

Teplotní snímače otisků prstu v sobě obsahují teplotně citlivý čip, tzv. 

pyrodetektor.  Teplotní snímače reagují na teplotní rozdíly mezi papilárními liniemi, jeţ 

se dotýkají snímacího povrchu a brázdami, které jsou od povrchu více vzdáleny, a tedy 

mají jinou teplotu. Neměří se absolutní velikost teploty, ale pouze diference tepelné 

energie pokoţky předané senzoru. 

Pyroelektrické detektory jsou zaloţeny na pyroelektrickém jevu. Dochází ke 

změně spontánní polarizace PS při změně teploty (viz Obrázek 4). Senzor představuje 

kondenzátor, na jehoţ elektrodách se při změně polarizace v pyroelektriku (např. 

keramické materiály na bázi titaničitanu a zirkoničitanu) naindukuje náboj. [3] 

Obraz otisku se získá pomalým přejíţděním prstu po citlivé ploše snímače.  

Výsledkem je několik digitálních pásů (frames), které jsou následně poskládány do 

uceleného obrazu otisku. [6] 

Obrázek 3 Optický snímač 
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Značnou nevýhodou snímače je právě výše uvedený fakt, ţe obraz otisku je 

získáván pohybem prstu přes snímací plošku. Při opakování snímání je moţné získat 

několik různých otisků stejného prstu. Je proto velmi problematické vytvořit databázi 

otisků. 

 

Výsledný otisk je zobrazen pouze v 16 odstínech šedé barvy. Nízká  kvalita   

obrazu   vylučuje   vyuţití   tohoto druhu snímače v přístupových systémech,   kde  je 

kladen velký důraz na spolehlivost identifikačního procesu.   

Tento typ snímačů je spíše uplatňován u notebooků, USB flash disků, mobilních 

telefonů. Zde poskytují ve většině případů dostatečnou ochranu proti neoprávněnému 

pouţití. 

2.1.2.4 Tlakové snímače 

Tlakové senzory reagují na tlak papilárních linií na povrchu snímacího senzoru. 

Povrch je tvořen elastickým, piezoelektrickým materiálem, který tlak papilárních linií 

transformuje do elektrického signálu a tak vytváří obraz daktyloskopického obrazu. 

Piezoelektrické snímače jsou aktivní snímače, které vyuţívají piezoelektrického 

jevu. To znamená, ţe vlivem mechanických deformací uvnitř některých krystalických 

dielektrik vzniká elektrická polarizace. Na povrchu tak vznikají zdánlivé náboje, které v 

přiloţených elektrodách váţou nebo naopak uvolňují náboje skutečné. Jakmile 

mechanické napětí ustane, dielektrikum se vrátí do původního stavu. [5] 

Po přiloţení prstu na snímací plochu, se papilární linie a brázdy nachází 

v různých vzdálenostech od senzoru. Tím se mění i dané tlakové působení na snímací 

Obrázek 4 Spontánní polarizace pyroelektrika 
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plochu. Papilární linie vyvolávají na ploše senzoru znatelné tlakové působení, kdeţto 

v brázdách je tlak niţší (blíţící se k nule). 

Tlakové senzory pracují stejně dobře jak v suchém, tak v mokrém prostředí. 

Jejich funkčnost není omezena ani vzdušnou vlhkostí jako u některých jiných snímačů. 

Tlakové senzory tedy do jisté míry řeší problémy s tzv. „suchými“ a „mokrými“ prsty. 

Tento typ snímače byl vyvíjen přes deset let a uveden na trh byl v roce 2001. 

Samotný senzor s veškerou řídicí a porovnávací technologií byl miniaturizována aţ do 

rozměrů, kdy je moţné jej implementovat do klasické platební karty. [1] 

2.1.2.5 Optoelektronické snímače 

Optoelektronické senzory se skládají zpravidla ze dvou základních vrstev. Horní 

vrstva, která je v přímém kontaktu s povrchem prstu verifikované osoby, je vyrobena z 

polymeru TFT (Thin Film Tranzistors). Tento polymer po styku s prstem emituje světlo.  

To je zachyceno v druhé, skleněné vrstvě, do které je zataven velký počet fotodiod. 

Světelný impuls vysílaný polymerem je převeden na impuls elektrický a je tak vytvořen 

velmi přesný digitální obraz otisku. 

Tyto  snímače  jsou  extrémně  malé  a  výkonné.  Obraz z optoelektronických 

snímačů běţně dosahuje rozlišení kolem 500 dpi. Stejně jako u tlakových snímačů, 

výsledný obraz „suchých“, respektive „mokrých“ otisků je jen minimálně zkreslený. [7] 

Jako nevýhoda se můţe jevit náchylnost na znečištění a malá fyzická odolnost. 

2.1.2.6 Ultrazvukové snímače 

Ultrazvukový senzor se skládá ze dvou hlavních částí - vysílače, který generuje 

krátké akustické pulsy směrem ke snímací ploše a přijímače, umístěného kolmo 

k vysílanému signálu, který detekuje odezvy získané při odrazu vlny od povrchu prstu. 

Tato technologie funguje na podobných principech jako sonar. Snímací zařízení je 

zobrazeno na Obrázku 5. 
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Vysílaný signál má charakter velice krátkých impulsů (4 – 25 MHz). Na 

plastickém povrchu prstu dochází k  působení krátkovlnných svazků na  papilární linie a 

brázdy. Vlny jsou značně deformovány, v závislosti na tom, zda jsou odraţeny od 

papilární linie nebo od brázdy. Odraţené vlny jsou snímány přijímačem, který je 

většinou zkonstruován ve formě rotující hlavy anebo se také někdy jedná o rozsáhlou 

síť čidel, umístněných v jedné rovině. Daný otisk prstu je v podstatě charakterizován 

funkční závislostí mezi původními a odraţenými vlnami. [1] 

 

Obraz otisku prstu je trojrozměrný (díky tomu lze poměrně snadno rozpoznat 

podvrh, který bývá zpravidla dvourozměrný). Ultrazvukové snímání disponuje vysokým 

kontrastem výsledného obrazu.  

Tento typ snímání je rovněţ inertní k nečistotám na povrchu prstu, vlhkosti a 

velmi dobře zpracovává i obroušenou pokoţku, která se objevuje zejména u manuálně 

pracujících osob. Výsledný obraz je téměř bez jakéhokoliv zkreslení. 

Tuto metodu znevýhodňuje pomalé zpracování, vysoká pořizovací cena a 

především velké rozměry snímače. Jedním z cílů vývoje ultrazvukové metody je proto 

miniaturizace snímacího zařízení a urychlení procesu zpracování. 

Ultrazvukovou metodou snímání se zabývají např. odborníci na Technické 

univerzitě ve Wroclavi.[1] 

Obrázek 5 Ultrazvukový snímač 
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2.2  Počítačové zpracování 

2.2.1  Předzpracování obrazu otisku prstů 

Velkou roli v kvalitě výsledného obrazu hraje i působení okolní prostředí. Na 

otisk působí fyzikální, chemické, biologické a atmosférické vlivy. Nezanedbatelné 

nejsou ani psychologické vlivy, které na osobu působí neustále. Například ve stresových 

situacích, kdy se osoba nadměrně potí, můţe otisk prstu získat kvalitativně nové 

charakteristiky, a ty mohou negativně ovlivnit verifikaci. [1] 

Takto kvalitativně znehodnocené otisky je potřeba upravit, odstranit neţádoucí 

šumy, nečitelné oblasti a zvýraznit tak kresbu papilárních linií, jejichţ správná čitelnost 

je pro nalezení markantů v otisku nezbytná. Na základě polohy a orientace daných 

markantů v otisku dochází k verifikaci osob. 

Za standardní plochu zpracovávaného otisku je povaţována hodnota 2,542 cm
2 

(jeden čtvereční palec). Snímací zařízení pouţívaná v  komerčních aplikacích pracují 

nejčastěji v intervalu rozlišení <250–625dpi>.  

Pro zvětšení kontrastu výsledného obrazu se uplatňují nejrůznější filtry, např. 

adaptivní prahování (tresholding). Prahování lze povaţovat za primitivní případ 

vzorkování analogového signálu. [1] 

2.2.1.1 Adaptivní prahování (tresholding) 

Obraz otisku je rozdělen na pravidelné obrazové oblasti. U kaţdé papilární linie, 

která prochází danou oblastí je znázorněn její směr. Tato operace se nazývá prostorová 

konvoluce. Adaptivní filtr se následně aplikuje na kaţdý obrazový bod a zvýrazní se tak 

všechny pixely, nacházející se v téţe oblasti a naopak jsou potlačeny ty body, které jsou 

orientovány jiným směrem. [1] 

2.2.1.2 Binarizace 

Na binarizaci je moţno nahlíţet jako na určitou segmentaci obrazu. V podstatě 

se jedná o rozdělení na dvě oblasti – popředí (papilární linie) a pozadí. Tyto části jsou 

reprezentovány logickými hodnotami 0 a 1. Popředí a pozadí jsou odděleny na základě 

prahu binarizace (treshold). Práh binarizace je moţné vypočíst např. metodou Otsu.  

Metoda Otsu je statistická metoda, která realizuje hledání optimálního prahu na 

základě výpočtu rozptylu. Vychází z relativního histogramu šedo tónového obrazu. Je 
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zaloţena na předpokladu existence dvou tříd (běţně značené jako C0 a C1), které 

představují body pozadí a body popředí. Tyto dvě třídy jsou rozděleny prahem 

(treshold) v hodnotě k.  

Hodnota jasu třídy C0 se nachází v intervalu <0, k - 1>, hodnota jasu třídy C1 v 

intervalu <k,  j - 1>, kde j představuje celkový počet jasových úrovní obrazu. [23] 

Cílem je najít takovou prahovou hodnotu k, pro kterou bude součet rozptylů pro 

pozadí a pro popředí minimální. [24]  

Hodnota k můţe nabývat hodnot z intervalu <0,  j>, ale často se vyjadřuje číslem 

k* , které náleţí do intervalu <0, 1>, jedná se o podíl hodnoty prahového pixelu k a 

celkového počtu jasových úrovní j. 

Princip binarizace lze vyjádřit následujícími vztahy. 

                                                  ⇒                                                         (3) 

                                                  ⇒                                                         (4) 

kde Pi,j  představuje hodnotu pixelu P na řádku i a sloupci j. 

2.2.1.3 Skeletizace (thinning) 

Poslední fází předzpracování obrazu otisku je skeletizace. V podstatě se jedná o 

morfologickou operaci, která ztenčí papilární linie na šířku právě jednoho obrazového 

bodu. Skeletizace se aplikuje na binární obraz a výstupem je „skelet“ reprezentovaný 

opět pouze logickou 0 a 1.  

Pro většinu algoritmů na vyhledání markantů v otisku je tato fáze ztenčení 

naprosto nezbytná.  

I po aplikaci nejrůznějších filtrů je velmi často třeba pouţít dodatečné algoritmy, 

které z otisku odstraní neţádoucí anomálie a struktury, které negativně ovlivňují proces 

vyhledávání markantů. Velmi často se v otiscích vyskytují tzv. falešné markanty. Je 

třeba tato falešná uskupení eliminovat (stejně tak jako jizvy a ostatní koţní vady), neboť 

můţe dojít ke špatnému identifikačnímu závěru.  
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Celý proces předzpracování obrazu otisku je velmi náročný na výpočetní 

výkonnost. Všechny uvedené etapy předzpracování je nutno provést v celém obrazu 

otisku, z čehoţ vyplývá také určitá časová náročnost. 

V praxi je moţné se setkat s biometrickými technologiemi, které záměrně 

zjednodušují některé výpočetní kroky tak, ţe je zkrácena časová náročnost identifikace, 

nicméně, takovéto technologie často vykazují špatné identifikační závěry. Tyto 

nekorektní postupy jsou velmi častým jevem u levných a neověřených výrobců 

biometrik. 

Jak uţ bylo uvedeno v kapitole 1.3, je třeba nalézt určitou rovnováhu mezi 

technologickými, bezpečnostními a finančními kritérii dané technologie. 

2.2.2  Vyhledání jedinečných identifikačních bodů v otisku 

Dalším a zároveň nejdůleţitějším dílčím úkolem automatizovaného zpracování 

otisků je samotné nalezení a extrakce markantů. Vyhledávání daktyloskopických 

markantů probíhá většinou na skeletizované kresbě.  

Soubor 10 aţ 100 nalezených markantů tvoří biometrickou šablonu (minutia 

template), která reprezentuje daný otisk. Aby bylo jednoznačně určeno pořadí 

jednotlivých markantů, spojují se úsečkami, případně polygony. Takto získané šablony 

se uchovávají v databázích a následně slouţí ke konečnému vyhodnocení 

identifikačního závěru. 

Otisk obsahuje řadu markantních bodů, ale pouze některé z nich slouţí 

k identifikaci. Většina softwarových aplikací vyuţívá pouze markanty typu ukončení a 

jednoduché bifurkace (rozdvojení). Viz Obrázek 7. Tyto markanty mají v otisku velkou 

četnost.  

 

 

 

Obrázek 6 Vybrané typy falešných markantů 
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Pro kaţdý nalezený, reálný daktyloskopický markant se definuje: 

1. typ (většinou začátek a konec linie nebo bifurkace), 

2. souřadnice [x, y]  

3. orientace. [1] 

 

2.2.3  Ukládání markantů 

Ukládání originálních obrazů otisku je v komerčních aplikacích krajně 

nepřípustné a neţádoucí. Důvodem je ochrana soukromí občanů a zamezení případnému 

zneuţití biometrických dat. Vţdy se ukládají pouze šablony, z kterých jiţ nikdy nelze 

rekonstruovat originální obraz otisku. 

S rozvojem biometrických technologií vznikají nové standardy, které určují jaká 

data z otisku získávat, jakým způsobem a v jakém formátu je ukládat. 

 Ukládání dat je například popsáno ve standardu ISO/IEC 19794–2. Obsahuje 

datové formáty pro uloţení dat, jak pro obecné pouţití, tak i pro pouţití v rámci 

čipových karet. [9] 

Další standardy zabývající se otisky prstů jsou například: ISO/IEC 19794-2, 

ISO/IEC FCD 19794-3, ISO/IEC 19794-4. 

2.2.4 Porovnávání šablon 

Po sejmutí otisku a vytvoření biometrické šablony je třeba tuto šablonu porovnat 

s šablonou, jiţ dříve uloţenou v databázi. Právě sejmutá šablona, nebude téměř nikdy 

identická s uloţenou šablonou, můţe za to především šum v obraze a také elasticita 

pokoţky. Poloha markantních bodů není tedy v čase absolutně neměnná.  

 

Obrázek 7 Markanty: ukončení a bifurkace 
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Porovnávání šablon můţe být chápáno i jako porovnávání grafů – a to v případě, 

kdy jsou šablony vyjádřeny graficky. Porovnání je úspěšně ukončeno v případě, ţe je 

nalezen dostatečný počet shodných markantů. 

Porovnávací algoritmy jsou ve většině případů chráněnými know-how 

jednotlivých výrobců. 

2.3 Závěrečná vyhodnocení 

Proces srovnávání biometrických šablon má za výsledek tzv. skóre porovnání S. 

Ţádný standard neurčuje, jakou by mělo mít hodnotu, ale většinou se jedná o hodnoty 

v rozmezí od 0 do 1, případně 0 – 100. Skóre porovnání vyjadřuje shodnost dvou 

ověřovaných šablon.  

Pouţitím skóre se dosáhlo jisté neurčitosti porovnání. Biometrické 

charakteristiky obecně nelze povaţovat za absolutní hodnoty. Jsou zatíţené časovou 

proměnlivostí, kterou je třeba brát v závěrečných vyhodnoceních v úvahu. 

Jestliţe je výsledek vyšší neţ předem stanovená prahová hodnota k, otisky se 

shodují a verifikace je pozitivně ukončena. V opačném případě, kdy je získaná hodnota 

niţší neţ prahová, ke shodě nedochází. Tato hodnota můţe být stanovena 

experimentálně přímo uţivatelem. 

k  < S  ⇒ otisky se shodují 

k    S ⇒ otisky se neshodují 
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3 Extrakce markantů otisku prstu v prostředí MATLAB 

Program pro nalezení a extrakci markantů byl vytvořen v programovém 

prostředí MATLAB
®
 7.6. (R2008a) s vyuţitím Image Processing Toolbox. Program je 

tvořen dvěma soubory: otisk.m a otisk.fig. K těmto souborům je navíc přiloţen testovací 

snímek otisku prstu otisk_test.bmp. 

Proces vyhledávání jedinečných identifikačních bodů v otisku byl realizován ve 

čtyřech hlavních krocích. Technologický postup je schematicky zobrazen na Obrázku 8. 

 

                                                           

 

 

 

  

3.1 Uţivatelské rozhraní programu 

Uţivatelské rozhraní programu bylo vytvořeno ve vývojovém prostředí GUIDE, 

které je součástí MATLAB 7.6. (R2008a).  

Uţivatelské rozhraní programu je rozděleno na 3 hlavní časti: 

1. Ovládací část – umoţňuje manuální ovládání procesu extrakce markantů. 

2. Zobrazovací část – zobrazení otisku v jednotlivých technologických 

fázích. 

3. Informační část – zobrazení aktuálního stavu procesu, případně 

chybových hlášení. Viz Obrázek 9. 

3.2 Načtení otisku  

Program nebyl vytvořen pro přímou komunikaci se snímačem otisků. 

Nasnímaný otisk je nutno načíst ze souboru. Podporovány jsou všechny běţně 

pouţívané grafické formáty: BMP (Windows Bitmap), JPEG (Joint Photographic 

Experts Group), PNG (Portable Network Graphics), TIFF (Tag Image File Format). 

o
ti

sk
.m

 
Načtení otisku 

Binarizace 

Skeletizace 

Vyhledání 
markantů 

Obrázek 8 Technologický postup extrakce markantů v otisku 
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Propojení a zprovoznění komunikace se snímačem je plánováno jako další krok 

vývoje programu. Načítání otisků z pevného disku počítače je v této fázi zcela 

dostačující.  

 

3.3 Binarizace 

Popředí a pozadí jsou odděleny na základě prahu binarizace (treshold). Tato 

míra byla vypočtena pomocí funkce graytresh(), která vyuţívá metodu Otsu. Viz 

kapitola 2.2.1.  

Na Obrázku 11 je zobrazen otisk prstu, který byl binarizován s odlišnými 

prahovými hodnotami. Lze vidět, ţe kvalita výsledného obrazu závisí velkou měrou na 

vhodně zvolené prahové hodnotě. Optimální prahová hodnota pro testovací snímek byla 

určena jako 0,498.  

Při relativně malých hodnotách převaţují pixely reprezentované nulou (pozadí) a 

dochází tak k velmi častému přerušení papilární linie. 

Obrázek 9 Uživatelské rozhraní vytvořené v editoru GUIDE, MATLAB 7.6. 
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 Z přerušených linií vznikly ostrůvky, které mají za následek vznik velkého 

počtu falešných ukončení. 

Obdobná situace nastala i při volbě velké prahové hodnoty. Papilární linie 

nebyly přerušovány, tak jako u malých hodnot, nicméně došlo také k určitým 

deformacím. Silnější linie, orientované blízko u sebe, splynuly v jeden celek. Vznikly 

tak shluky jedniček, které mají za následek rovněţ výskyt falešných ukončení a 

rozdvojení.  

Jako nejvhodnější řešení se tedy jeví pouţití automatického výpočtu na základě 

metody Otsu z šedo tónového otisku. 

3.4 Skeletizace 

Jako další technologický krok byla zvolena skeletizace. Jedná se o převedení 

papilárních linií na šířku právě jednoho pixelu. Tato úprava otisku je zcela nezbytná pro 

další technologický krok - vyhledání markantů v otisku. 

Bohuţel právě tato fáze představuje jedno z nejslabších míst celého programu. 

Jak je znázorněno na následujícím obrázku, skeletizací vzniká v otisku řada falešných 

ukončení a rozdvojení. Jak jiţ bylo uvedeno dříve, tyto falešné identifikační body jsou 

ve velké míře způsobeny nevhodně provedenou binarizací otisku.  

Případ špatně zvolené prahové hodnoty binarizace je uveden na Obrázku 12. Při 

skeletizaci vznikla v otisku přemostění mezi papilárními liniemi. Tyto redundantní 

spoje mezi liniemi byly poté mylně vyhodnoceny jako rozdvojení.  

Obrázek 11 Zleva: Automaticky vypočtený práh binarizace (0.63), manuální nastavení (0.35) a (0.85) 
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U testovacího otisku prstu byl zaznamenán nárůst počtu rozdvojení ze 7 u 

optimálního nastavení binarizace, na 14 při nastavení nejvyšší moţné prahové hodnoty. 

Viz Obrázek 12 a 13. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Vyhledání markantů v otisku 

K vyhledání jednoznačných bodů otisku prstu byla vyuţita funkce nlfilter 

s parametry (I, [m n], fun), která aplikuje uţivatelsky nadefinovanou funkci fun v kaţdé 

m-krát-n matici obrázku I. Matice [m n] je vstupem funkce fun. Podrobněji je popsáno 

v literatuře [20]. 

 

 

 

 

Obrázek 14 Submatice M *3 3+ 

Obrázek 12 Skeletizovaný otisk s přemostěními. Detekováno 14 ukončení. 

Obrázek 13 Skeletizovaný otisk. Detekováno 7 ukončení. 
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Tento posuvný filtr byl pouţit na skeletizovaném obrazu otisku. Jako 

nejvýhodnější rozměr matice byl zvolen rozměr [3 3]. Postup filtru otiskem je zobrazen 

na Obrázku 17.  

Funkce vykonávána v kaţdé takovéto submatici M byla pojmenována 

vyhledaniMarkantu(). Vstupní hodnotou funkce je právě submatice M a výstupní 

hodnota je kladné číslo z intervalu <0, 9>. Princip funkce vyhledaniMarkantu() je 

v  zásadě znázorněn na Obrázku 14 a 15.  

Ze skeletizovaného obrazu vyplývá, ţe logická 0 reprezentuje pozadí a papilární 

linie je reprezentována logickou 1.  

Pokud je střed matice M roven nule, tzn. střed je na pozadí, funkce vrací nulovou 

hodnotu. Opačný případ, kdy je střed matice M roven jedné, znamená, ţe se střed 

vyskytuje na papilární linii. Provede se součet všech sousedních hodnot v matici. 

Jelikoţ matice nabývá hodnot pouze 0 a 1, lze výsledný součet A povaţovat za celkový 

počet bodů na papilární linii v submatici. Z tohoto součtu je v zásadě  moţné určit typ 

markantu – ukončení nebo rozdvojení. Viz rovnice 5.  

                                        

  ∑          

 

       

 

A = součet sousedních pixelů 

 

s = střed matice [3 3] 

ano 

pozadí = 0 

 

papilarní linie = 1 

  

s == papilarní linie výstup = 0 

výstup = A 

ne 

Obrázek 15 Vývojový diagram funkce vyhledaniMarkantu(M) 

   (5) 
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Pokud je součet A roven 2, jedná se o ukončení papilární linie. Pokud je součet A 

roven 4, jedná se o rozdvojení papilární linie. Tento výpočet je schematicky zobrazen na 

Obrázku 16. Jiný výsledný součet není povaţován za relevantní. 

 

V dalším kroku bylo nutné zjistit souřadnici středu [x y] submatice M, vzhledem 

k celkovému obrazu otisku. Takto získaná souřadnice představuje vlastní polohu daného 

markantu v otisku. Vypočtené souřadnice byly rozděleny na dva vektory X a Y a byly 

dále pouţity pro vykreslení markantů do otisku. 

Tento technologický postup získávání markantů z otisku má samozřejmě i řadu 

nevýhod, které představují značné komplikace v dalších fázích programu. 

 

 

 

 

 

A 

 A == 2 ukončení 
ne ano 

 A == 4 

 rozdvojení neplatný typ markantu 

souřadnice [x y] 

souřadnice [x y] 

 

vykreslení  

ne ano 

Obrázek 16 Vývojový diagram: rozpoznání typu markantů 
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Největším problémem jsou, jiţ několikrát zmíněné falešné markanty. Tomuto 

problému se dá celkem dobře vyvarovat uţitím vhodně zvolených filtrů ve fázi 

předzpracování obrazu otisku, které by vyčistily strukturu papilárních linií. Mezi 

nejčastěji volené filtry patří zejména Gaborův filtr a STFT (krátkodobá Fourierova 

transformace).  

Nicméně ani vyuţití těchto filtrů nezaručuje bezchybný obraz otisku. Někdy 

mohou naopak samotné filtry vnést do otisku neţádoucí sloţky, které pak vedou ke 

vzniku falešných markantů.  

Při nevhodně zvolené prahové hodnotě binarizace se v testovacím otisku 

vyskytly následující typy falešných markantů: 

f1 – dvě blízká rozdvojení na jedné papilární linii, 

f2 – dvě blízká ukončení na dvou papilárních liniích, 

f3 – ukončení a rozdvojení blízko u sebe, 

f4 – přemostění papilárních linií, dvě ukončení blízko u sebe, 

Obrázek 17 Znázornění postupujícího filtru a souřadnic středů submatice *3 3+. 

Obrázek 18 Falešné markanty v testovacím otisku 
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f5 – dvě blízká ukončení na jedné papilární linii. 

V dalším vývoji aplikace je plánováno odstranit tyto falešné markanty na 

základě porovnávání Euklidovské vzdálenosti DE(AB) dvou markantů  A a B.  

Pokud je vzdálenost DE(AB) dvou bodů menší neţ předem nadefinovaná 

vzdálenost DE, jsou tyto body odstraněny. Více o této problematice například v [21]. 

V případě testovacího otisku byly zatím odstraněny falešné markanty typu 

ukončení, které vznikly na okrajích otisku, viz Obrázek 19. Tato falešná ukončení se 

prakticky vyskytují v kaţdém nasnímaném otisku. Počet takových bodů v otisku značně 

převyšoval počet pravých markantů. Před odstraněním vykazoval otisk celkem 101 

bodů ukončení. Po aplikaci vhodného algoritmu počet ukončení klesl na 31 bodů. 

Nicméně i nadále v otisku zůstalo několik falešných ukončení. V další fázi vývoje 

programu je opravdu nutné aplikovat další algoritmy na eliminaci těchto bodů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaţdý nalezený markant je moţné identifikovat na základě souřadnic. Tyto 

souřadnice lze uloţit do textového souboru, spolu s dalšími informacemi o daném 

otisku. 

Stejně tak jako souřadnice, i kaţdou technologickou fázi zpracování otisku lze 

uloţit jako obrázek ve formátu BMP.  

 

  

Obrázek 19 Vlevo: otisk před úpravou (101 ukončení). Vpravo: otisk po úpravě (31 ukončení). 
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Závěr 

Biometrie je mezi veřejností často špatně interpretována jako technologie 

naprosto bezchybná a stoprocentně spolehlivá. Identifikace osob na základě 

biometrických dat je nepochybně velmi přesná a s vysokou mírou spolehlivosti, ale je 

třeba si udrţovat střízlivý náhled na celou problematiku. Jiţ ze samotné podstaty 

člověka nelze očekávat stálost a časovou neměnnost biometrických znaků jedince. 

V ţádném případě se nejedná o absolutně nezpochybnitelné technologie. I ta 

nejspolehlivější biometrická metoda je zatíţena nezanedbatelnou chybou. 

Velká řada biometrických metod je jiţ nedílnou součástí našeho kaţdodenního 

ţivota. Identifikace osob patří mezi rychle rozvíjející se součást biometrického 

průmyslu. Z celé řady lze vyčlenit zhruba desítku metod, které mají jiţ své 

nezpochybnitelné místo na trhu. Trh s biometriky je velmi pestrý a zejména proto je 

někdy značným problémem nalézt tu správnou technologii, která by splňovala dané 

poţadavky za daných podmínek.  

Biometrický průmysl se nejvíce orientuje na snímání otisků prstů. Tato 

dominující technologie kombinuje nízké náklady, vysokou spolehlivost a především 

přijatelnost ze strany uţivatelů.  

S klesajícími náklady výrobců a s neustálým zlepšováním technologií, lze 

v budoucnu očekávat stále větší nárůst poptávky i po ostatních biometrických 

technologiích. Nicméně stávající postavení snímačů otisků prstů se s velkou 

pravděpodobností v několika dalších letech nezmění. Podle řady odborníků si udrţí i 

nadále největší podíl na trhu biometrických technologií. Dá se očekávat stále větší 

zastoupení snímačů otisků prstů zaloţených na polovodičové technice. Vytlačí zřejmě i 

doposud nejpouţívanější snímače optické.  

Další vývoj biometrický technologií lze jen velmi těţko odhadovat. Jedná se o 

rychle rozvíjející se technologie s velkým potenciálem a velmi silnou odbornou a 

finanční základnou. Nicméně zatím všechno nasvědčuje dalšímu dynamickému růstu.  

Jako jeden z nejpodstatnějších milníků těchto technologií bude zřejmě úspěšné 

ovládnutí genového inţenýrství a následná aplikace nabytých poznatků do komerční 

sféry. Zkoumání DNA můţe v nedaleké budoucnosti přinést řadu nových metod 

identifikace jedince, které budou vysoce spolehlivé a přesné. Zatím se ale jedná spíše o 

teoretické úvahy neţli reálné.  
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S rychlým rozvojem biometriky se rozvířily debaty na téma ochrany osobních 

údajů a moţnosti zneuţití naměřených dat. Je nepochybně správné, ţe takovéto diskuze 

neustále vznikají. V dnešní době je osobní svoboda a její moţné zneuţití velmi citlivým 

tématem napříč celou veřejností.  

Budoucnost biometrik tedy nebude záleţet pouze na zdokonalování technologií 

z hlediska vývoje nových snímačů a aplikace rychlejších a přesnějších algoritmů. Růst 

poptávky po biometrických technologiích bude záleţet i na tom, do jaké míry budou 

zvládnuta veškerá bezpečnostní rizika a zda veřejnost tyto nové technologie přijme a 

bude je povaţovat za dostatečně důvěryhodné.  
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