
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

2013 Michal POSPÍŠIL



Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Využití prostředí Matlab v diagnostice

2013 Michal POSPÍŠIL









P R O H L Á Š E N Í

Prohlašuji, že

 jsem byl seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 
121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména §35 – užití díla v rámci občanských a 
náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního (§60 – 
školní dílo);

 beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále 
jen VŠB – TUO) má právo nevýdělečně  ke své vnitřní  potřebě bakalářskou 
práci užít (§35 odst. 3);

 souhlasím s tím, že bakalářská práce bude archivována v elektronické formě v 
databázi Ústřední  knihovny  VŠB  –  TUO  a  jeden  výtisk  bude  uložen  u 
vedoucího  bakalářské  práce.  Souhlasím  s tím,  že  údaje  o  bakalářské  práci 
budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO;

 bylo sjednáno, že s VŠB – TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 
smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu §12 odst. 4 autorského zákona;

 bylo  sjednáno,  že užít  své dílo  – bakalářskou práci  nebo poskytnout  licenci 
k jejímu  využití  mohu  jen  se  souhlasem  VŠB  –  TUO,  která  je  oprávněna 
v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, 
které byly VŠB – TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné 
výše);

 beru  na  vědomí,  že  odevzdáním  své  bakalářské  práce  souhlasím  s  jejím 
zveřejněním podle zákona č.  111/1998Sb.,  o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů (Zákon o vysokých školách) bez ohledu na výsledek 
její obhajoby.

M í s t o p ř í s e ž n é  p r o h l á š e n í

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracoval samostatně.

V Ostravě  24. 5. 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Michal Pospíšil



Poděkování

Na tomto místě bych rád poděkoval doc. Ing. Jiřímu Davidovi Ph.D. a Ing. Robertu 

Frischerovi Ph.D. za jejich připomínky a cenné rady, kterými přispěli k vypracování této 

bakalářské  práce.  Dále  bych  rád  poděkoval  celé  své rodině  a  přátelům za  trpělivost  a 

neutichající podporu během celého studia.



Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá využitím prostředí Matlab v diagnostice a jejím cílem 

je nejprve seznámit s obecnou teorií týkající se otisků prstů a jejich snímačů s přihlédnutím 

k  současné  nabídce,  která  se  vyskytuje  se  na  tuzemském  trhu,  z  pohledu  zákazníka. 

Následně je dalším cílem této práce popis systému vyhodnocení otisku prstu a softwarová 

implementace při zpracování na PC s návrhem programu pro identifikaci otisku prstu, kdy 

návrh bude realizován v prostředí Matlab.

KLÍČOVÁ SLOVA

Otisk prstu, markant, papilární linie, srovnání otisků, FingerCode, snímač otisků, 

algoritmus, implementace, Toolbox, Matlab.

Abstract

This thesis deals with the possible use of the Matlab interactive environment in the 

field of diagnostics. The initial aim is to outline the general theory concerning the capture 

of fingerprints  and their  scanners,  while  taking into consideration  the current  domestic 

market supply of fingerprint scanners from the point of view of the customer. The second 

objective of this paper is to describe a system for fingerprint assessment and its software 

implementation  for  a  PC,  and to  complement  it  with  a  proposal  for  a  programme for 

fingerprint identification, which to be executed in the Matlab environment.

KEYWORDS:

Fingerprint,  minutiae,  friction  ridge,  fingerprint  comparison,  FingerCode, 

fingerprint scanner, algorithm, implementation, Toolbox, Matlab.
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Úvod

Moderní  společnost  klade  vysoké  požadavky  na  bezpečnost  a  k tomu  sloužící 

zabezpečovací  techniku  a  její  technologii.  Vysoké  nároky  přímo  vyplývají  z potřeby 

chránit  hmotný  a  především  nehmotný  majetek,  bez  ohledu  zda  patří  fyzické  nebo 

právnické  osobě.  S nadsázkou  lze  konstatovat,  že  nejvyšší  zabezpečení  vyžadují 

informace, které jsou citlivé a jejich zneužití může mít fatální následky (např. utajované 

státní informace, údaje o klientech bank, technologické postupy, citlivé osobní údaje atp.). 

Takovéto  citlivé  informace  jsou  ve  21.  století  většinou  zaznamenávány  v elektronické 

podobě prostřednictvím výpočetní  techniky,  ovšem je nutné mít  také na zřeteli  nemalé 

množství  údajů,  které  jsou evidovány v „papírové“  podobě.  Pro soubory informací,  ve 

výpočetní technice databáze nebo v papírové podobě kartotéky,  je nezbytné mít vhodně 

zvolenou  ochranu,  která  bude  spolehlivě  chránit  před  neoprávněným  vstupem 

nepovolaných osob do těchto souborů. 

Současná nabídka zabezpečovací  techniky je velmi  rozmanitá  a  záleží  pouze na 

osobě, která hodlá chránit svá data, resp. majetek,  kterou si zvolí.  V tomto směru patří 

mezi  velmi  kvalitní  bezpečnostní  technologie  zabezpečovací  technika  využívající 

k jednoznačné  identifikaci,  resp.  verifikaci,  osoby  otisky  prstů.  Na  jejich  vyhodnocení 

následně zabezpečovací zařízení umožní nebo zabrání v přístupu k informacím.

Cílem této práce je objasnit problematiku snímačů otisků prstů a jejich softwarovou 

implementaci pomocí prostředí Matlab. Jelikož se jedná o problematiku, která se již netýká 

pouze odborné veřejnosti, vzhledem k nabídce a možnostem současného trhu, je tato práce 

koncipována tak, aby jí porozuměla i neodborná veřejnost.

Ovšem, aby bylo možné úspěšně dosáhnout stanoveného cíle této práce, je nutné si 

ujasnit  několik  důležitých  bodů.  Jedná se především o teorii  samotného otisku  prstu  a 

terminologii,  která se k němu váže. V této oblasti se zejména jedná o typické vlastnosti 

otisků prstů a jejich důležitost pro využití v rámci bezpečnostně-komerční sféry. Dále pak 

možnosti  samotné  bezpečnostně-komerční  sféry  a  její  současná  nabídka  snímačů 

s ohledem  na  jejich  členění,  vlastnosti  a  využitelnost  v praxi.  Posledním  neméně 

podstatným  bodem  je  pochopení  procesů  realizovaných  při  získávání,  zpracovávání  a 

vyhodnocování otisků. 
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1 Otisk prstu

Již  od  pradávna  měla  společnost  z nejrůznějších  důvodů  potřebu  jednoznačně 

identifikovat  osoby.  V této  oblasti  patří  mezi  jednu  z nejstarších  disciplín  a 

kriminalistických  technik  daktyloskopie,  která  se  věnuje  otiskům prstů  a  lze  ji  přesně 

charakterizovat jako vědu zabývající se obrazci papilárních linií (také dermatoglyfy), jež se 

nachází na vnitřní straně článků prstů, na dlaních, na prstech nohou a chodidlech. [1]

Její uplatnění je možné nalézt především v kriminalistice, kde hraje již od počátků 

20.  století  svou  nezastupitelnou  roli  v identifikaci  osob.  Tato  disciplína  v posledních 

dobách  však  pronikla  také  do bezpečnostně-komerční  sféry,  což  bylo  zapříčiněno 

ohromným rozvojem výpočetní techniky v posledních desetiletích, kde je možné sledovat i 

její využití v soukromém sektoru.

1.1 Papilární linie

Jak  již  bylo  zmíněno  otisk  prstu,  dlaně  nebo  chodidla  je  způsoben  obrazci 

papilárních linií, které se nachází na těchto částech těla. Jedná se o vyvýšeniny nacházející 

se na pokožce. Výška papilárních linií bývá obvykle v rozpětí od 0,1 mm do 0,4 mm se 

šířkou od 0,2 mm do 0,7mm. K vývoji papilárních linií dochází již v období prenatálním, 

tzn. počáteční zárodky dermatoglyfů jsou již ve 3. měsíci plodu, následně vznikají jejich 

nezaměnitelné  a  jedinečné  obrazce  a  následuje  ukončení  procesu  přibližně  během 

6. měsíce plodu. Dále již dochází pouze k prohlubování rýh a tím i zvětšování linií, což 

souvisí s dalším vývojem plodu, resp. po narození v závislosti na růstu člověka.

Obr. 1 Řez lidskou kůží dle L. Borovanského [1] 
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Z fyziologického  hlediska  je  vhodné  si  nastínit  složení  kůže,  kde  se  nachází 

dermatoglyfy.  Pro lepší  představivost  poslouží  obrázek 1.  Vrchní  část  kůže  je  tvořena 

pokožkou (lat. epidermis), spodní část je tvořena škárou (lat. cutis nebo corium) a mezi 

těmito  částmi  se  nachází  vrstva  zárodečná (lat.  stratum geminatium).  Mezi  uvedenými 

částmi kůže není vrstva rovná a tím vznikají  tzv.  hřebínkovité  výběžky (lat.  papilae) a 

brázdy. K těmto výběžkům přesně přiléhají epiteliální lišty a čepy pokožky. S narůstající a 

jemnější pohyblivostí konkrétního místa se zvyšuje i výše výběžků. [1]

V průběhu života  dochází  k neustálému  odpadání  odumřelých  buněk,  které  jsou 

nahrazovány buňkami novými pocházejícími ze stratum geminatium. Dermatoglyfy i přes 

tuto  dotaci  novými  buňkami  zachovávají  svůj  tvar,  obrazec  i  markanty,  vč.  jejich 

specifičnosti.

S ohledem  na  uvedené  skutečnosti  byly  ustanoveny  základní  daktyloskopické 

zákony:

1. Neexistují dvě osoby, které mají naprosto stejné obrazce papilárních linií. – Tento 

zákon  vychází  z matematicko-statistického  výpočtu,  kdy  byla  spočítána 

různorodost obrazců, a výsledkem byla  zjištěna nereálnost pobytu  dvou osob se 

shodnými obrazci papilárních linií v průběhu existence života na Zemi.

2. Obrazce papilárních linií člověka jsou celý život relativně neměnné. – V případě 

tohoto zákona se jedná pouze o relativní formulaci, kterou nebylo možné absolutně 

prokázat, což je zapříčiněno vývojem člověka od narození až do jeho smrti (tj. růst, 

stárnutí, poškození atp.) a tedy i relativní stálostí obrazce. Zákon je však podložen 

mnoha studiemi o zachování všech markantů a charakteristických znaků.

3. Obrazce papilárních linií jsou neodstranitelné, pokud není zničena nebo odstraněna 

zárodečná vrstva kůže. – Formulace tohoto zákona byla nejobtížnější a za účelem 

jeho  prokázání  bylo  potřeba  mnoho  drastických  pokusů  (např.  seřezávání, 

opalování,  leptání  pokožky  atp.).  Avšak  těmito  pokusy  bylo  prokázáno,  že 

odstraněním vrchní pokožky dojde pouze k dočasnému odstranění obrazců. Tyto 

obrazce se obnoví zahojením kůže. Pouze odstraněním zárodečné vrstvy je možné 

zbavit  se  otisků.  V praxi  však  takové  trvalé  odstranění  obrazců  je  natolik 

charakteristickým znakem jako samotný obrazec papilárních linií a ztrácí význam. 

[1]
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1.2 Daktyloskopické markanty

V procesu identifikace osob pomocí daktyloskopie, tedy s využitím otisků prstů, je 

základem  srovnání  podkladů  identifikovaných  a  identifikujících.  Z bezpečnostně-

komerčního hlediska se jedná o srovnání  otisků uložených v databázi  systému a otisku 

sejmutého snímačem otisku prstu.  Klíčovou roli  v tomto procesu zaujímají  individuální 

znaky nazývané daktyloskopické markanty.

Jednotlivé markanty o svém nositeli nevypovídají nic a pro identifikaci osoby je 

nutné rozpoznání celé množiny markantů, z které jsou složeny papilární linie tvořící otisk 

prstu. Tato množina je charakteristická rozložením markantů vůči sobě navzájem, jejich 

geometrickým tvarem, četností výskytu atp. Zároveň jsou tyto charakteristiky specifické 

svou nepravidelností a vykazováním různých atypických rozdílů.

Tabulka 1 Daktyloskopické markanty [3]

Daktyloskopický 

znak
Název Popis

Krátká linie

Papilární linie ve tvaru úsečky ležící 

mezi dvěmi rovnoběžkami přímek 

papilárních linií.

Začátek (konec) Papilární linie mající tvar polopřímky.

Háček
Papilární linie se rozdvojuje a jedna je 

kratší než 3 mm.

Můstek
Dvě papilární linie jsou spojeny třetí, 

která je kratší než 3 mm.

Křížení Zkřížení dvou papilárních linií.

Zdvojení
Obdobné jako u křížení, ale jedna 

papilární linie je v křížení přerušena.

Posunutí
Jednoduchá papilární linie, jež je 

přerušena a konce jsou zahnuty ven.

Dvojitá vidlice
Papilární linie se rozděluje na dvě delší 

více než 3 mm, které jsou paralelní.

Trojitá vidlice Obdoba dvojité vidlice.

Tečka
Papilární linie ve tvaru tečky bez 

dalších papilárních linií v okolí.
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Očko
Papilární linie spojené do kruhu o 

průměru max. 3 mm.

Ostrůvek

Obdoba očka s kruhovou oblastí o 

průměru min. 6 mm s prázdným 

vnitřkem.
Ostrůvek 

s čárkou

Přerušená papilární linie dlouhá max. 6 

mm uzavřená do kruhového prostoru.

Uzavřená 

smyčka

Mezi paralelními dvěma a více 

papilárními liniemi vytvořen prázdný 

prostor.

Speciální 

markanty

Atypické tvary papilárních linií, př. 

uzavřený otazník do nepravidelného 

tvaru.

Daktyloskopické  markanty  uvedené  v tabulce  1  v plném  rozsahu  používá 

především policejní orgán v trestním řízení. Jednotlivé markanty mají svou identifikační 

hodnotu,  která  určuje  jejich  četnost  výskytu.  Nepřímo  úměrně  s klesající  identifikační 

hodnotou roste četnost výskytu daného markantu v otisku prstu, resp. populaci.

Pro  bezpečnostně-komerční  účely  se  ovšem  využívají  pouze  dva  typy 

daktyloskopických  markantů,  které  mají  nejnižší  identifikační  hodnotu.  Jedná  se  o 

markanty  typu  začátek(konec)  a  dvojitá  vidlice.  Při  pozornějším  pohledu  na  všechny 

uvedené typy je zřejmé, že vycházejí právě ze zmíněných typů začátek(konec) a dvojitá 

vidlice. Je důležité také poznamenat, že při užití některých srovnávacích metod má svůj 

význam nejen rozlišení pozic markantů, ale také jejich směr. [6] 
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2 Snímače otisku prstu

V dřívějších  dobách  byla  možnost  získat  vzorek  otisku  prstu  pouze  za  pomoci 

tiskařského inkoustu,  který se nanesl  na prst,  resp.  na ruku,  a  následně se otisknul  na 

papírovou kartu, která byla vložena do databáze. Při identifikaci se následně procházely 

jednotlivé karty, obdobné jako na obrázku 2, a hledaly se shodné markanty. Je nutné uvést, 

že tato metoda se využívala především u orgánů činných v trestním řízení, tj. policie atp. 

V některých zemích pak tato metoda převládá až dodnes. Ve většině moderních zemí však 

byla tato technika s ohledem na technické možnosti upravena a papírová karta s otištěným 

otiskem prstu je naskenována a vložena do elektronické databáze, případně dochází rovnou 

ke snímání pomocí elektronických snímačů otisků prstů (též čtečky otisků prstů). Jejich 

výhodou je především rychlost získání otisku a následné srovnání s uloženou databází. Lze 

hovořit  o  tzv.  bezprostředním  snímání  daktyloskopických  otisků.  V praxi  je  pro  tento 

způsob  snímání  otisků  užit  anglický  výraz  “live-scanning“.  Jsou  jím  míněny  všechny 

technologické postupy snímání otisků, včetně jejich automatického převodu do digitální 

podoby. [3] 

Obr. 2 Daktyloskopická karta Policie ČR
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Proces  snímání  otisků  je  v současnosti  využíván  u  nejrůznějších  technických 

zařízení pomocí tzv. senzorů, též snímačů, které jsou velmi rozmanité a jejich činnost je 

realizována  pomocí  různých  fyzikálních  technologií.  Takto  lze  senzory  rozdělit  na 

kontaktní nebo bezkontaktní.

2.1 Kontaktní snímače

V této skupině senzorů je možné nalézt nejrůznější způsoby snímání otisků prstů. 

Základní provedení snímačů lze z fyzikálního hlediska rozdělit:

- optické,

- elektronické,

- opto-elektronické,

- kapacitní,

- tlakové,

- teplotní.

Tyto snímače realizují svou činnost na základě vlastností kůže, přesněji na plasticitě 

povrchu a fyzikálních charakteristikách kůže.

2.1.1 Optické snímače

 Optické senzory patří mezi starší generaci snímačů otisků prstů a jejich užívání 

bylo započato v 70. letech minulého století. Většina těchto snímačů vykonává svou činnost 

pomocí technologie FTIR (Frustrated Total Internal Reflection). Tato technologie pracuje 

s laserovým paprskem,  který  osvětluje  povrch  snímaného  prstu,  přičemž prst  se  přímo 

dotýká snímací plochy. Během tohoto procesu dochází k odrážení světelného laserového 

toku, který je následně snímán prvkem CCD (Charge Coupled Device). Odrážený laserový 

tok je dán papilárními liniemi a brázdami, přičemž papilární linie odráží více světla než 

brázdy  a  prvek  CCD  je  naprogramován  tak,  aby  na  odrážený  laserový  tok  od  brázd 

nereagoval a tudíž jej ani nevykresloval. V průběhu vývoje optických snímačů došlo nejen 

k jejich minimalizaci, ale také k vytváření nových technologií na základě, kterých pracují 

(např. využití hustého svazku optických vláken, které jsou stavěny kolmo k rovině snímací 

plochy snímače). [3] 

Některé optické snímače, pracující v režimu 2D, mohou mít problém s rozlišením 

skutečného otisku a jeho velmi zdařilého padělku. Zároveň může být značným problémem 

poškození  snímací  plochy senzoru.  Na tuzemském trhu je  tento  druh snímačů  nabízen 
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společnostmi  Comfis  s.r.o.  a  INTO  CZ  s.r.o.,  jejichž  optický  snímač  je  zobrazen  na 

obrázku 3.

Obr. 3 Optický snímač - Čtečka e-DATA TLR401 společnosti INTO CZ s.r.o. [12]

2.1.2 Elektronické snímače

Proces snímání  otisku prstu je založen na vzniku specifického elektrického pole 

mezi snímací plochou snímače a plochou snímaného otisku prstu. Toto specifické pole se 

vytvoří  stykem  výše  uvedených  ploch,  neboť  do  snímací  plochy  je  přiváděn  řídící 

elektrický signál, který reaguje s vysoce vodivou vrstvou tekutiny,  která se nachází pod 

vrchní vrstvou pokožky. Následně touto reakcí vznikne prostorový opis zevní vrstvy kůže.

Výhodou tohoto snímače při snímaní otisku prstu je již zmíněné kopírování vrchní 

vrstvy  pokožky,  během kterého  jsou  zanedbávány  poškození  povrchu  prstu  nebo  jeho 

znečištění.

2.1.3 Opto-elektronické snímače

Snímače tohoto typu jsou složeny ze dvou základních částí, které slouží k snímání 

otisků  prstů.  První  část  je  tvořena  polymerem  TFT (Thin  Film  Tranzistors),  který  po 

dotyku vysílá světlo a jeho úkolem je kontakt s kůží snímaného prstu. Druhá část, která je 

skleněná a jsou v ní zataveny fotodiody uspořádané ve velmi hustém poli, převádí světelné 

signály  získané  z první  části  do  elektrického  signálu,  čímž  dochází  k vytvoření 

elektrického obrazu otisku. [7]

2.1.4 Kapacitní snímače

V bezpečnostně-komerční  sféře  jeden  z nejrozšířenějších  snímačů  otisků  prstů. 

Kapacitní snímač pracuje s využitím měření elektrické kapacity, kdy samotný snímač se 
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skládá  ze  statisíců  vodivých  plošek,  které  jsou  vzájemně  izolovány  a  dotykem  prstu 

dochází ke kontaktu jednotlivých izolovaných plošek pomocí papilárních linií, které jsou 

vodivé.  Naopak  brázdy  jsou  v tomto  případě  izolanty.  Následné  digitální  vykreslení 

dermatoglyfů je dáno naměřenými hodnotami napětí a kapacitního úbytku u jednotlivých 

vodivých plošek.

Mezi výhody tohoto typu snímačů patří především levná výroba, jednoduchá funkčnost a 

přijatelné  pořizovací  náklady.  V praxi  se  však  projevily  i  nevýhody.  Hlavní  z nich  je 

poměrně nízká životnost. I v dobrých podmínkách je nutné snímače revitalizovat nejdéle 

každé  tři  roky.  V této  oblasti  se  na  českém  trhu  pohybuje  společnost  ADI  Global 

Distribution,  která  zde  nabízí  velké  množství  bezpečnostně-komerční  techniky,  mj.  i 

kapacitní snímače společnosti Morpho – Safran, jejichž biometrická čtečka je vyobrazena 

na obrázku 4. Z domácích společností nabízí v oblasti kapacitních snímačů své produkty 

společnost Phobos s.r.o.

Obr. 4 Biometrická čtečka otisku prstu s kapacitním snímačem - V-Flex 4G Base TCS1 

společnosti Morpho-Safran [13]

2.1.5 Tlakové snímače 

Od roku 2001 patří mezi daktyloskopické senzory také tlakové snímače, které byly 

vyvíjeny od devadesátých let minulého století a jejich neustálý vývoj přinesl minimalizaci 

takového  rozsahu,  že  je  v  současnosti  možné  jejich  zabudování  i  do  platebních  karet. 

Základním principem je styk prstu a snímacího povrchu tlakového snímače, který je tvořen 

elastickým, piezoelektrickým materiálem (piezoelektrické krystaly), kdy následně dochází 

k přeměně tlaku na elektrický signál, který vygeneruje snímaný otisk prstu. Nevýhodou je 
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u  klasických  provedení  tlakových  snímačů  riziko  mechanického  poškození 

piezoelektrického materiálu.

2.1.6 Teplotní snímače

Mezi  další  velmi  rozšířené  snímače  otisků  prstů  v bezpečnostně-komerční  sféře 

patří teplotní snímače, které reagují pomocí pyrodetektorů na změnu teploty. K té dochází 

při doteku snímaného prstu se snímací ploškou, kdy teplota papilárních linií,  které jsou 

blíže snímací plošce,  je vyšší  než teplota  brázd, které jsou vzdálenější  od dané plošky. 

Výhodou těchto senzorů je jejich schopnost rozpoznat, zda se jedná o živou nebo neživou 

osobu,  resp.  otisk živé  osoby nebo plagiát.  Nevýhodou je  naopak skutečnost,  že  nízká 

kvalita pyrodetektorů způsobuje značné komplikace při zpracování algoritmů k identifikaci 

markantů. [7]

V této  oblasti  na  tuzemském  trhu  působí  známá  společnost  Eaton  Corporation 

s jejich obchodní značkou Moeller. Pod touto značkou byl na trh uveden teplotní snímač 

M22-ESA,  zobrazený  na  obrázku  5,  který  je  možné  využít  pro  zabezpečení  před 

neoprávněným užíváním strojů a systémů, stejně tak před vstupem do objektů nebo k řízení 

počtu vozidel v garáži. [14]

Obr. 5 Teplotní snímač otisků prstů M22-ESA společnosti Eaton Corporation [14]

2.2 Bezkontaktní snímače

Bezkontaktní snímače je možné rozdělit do dvou nejrozšířenějších skupin, které se 

v bezpečnostně-komerčním sektoru nachází. Jedná se zejména o:

- optické bezkontaktní snímače

- ultrazvukové snímače.
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2.2.1 Optické bezkontaktní snímače

Tento  typ  vychází  z dotykových  optických  snímačů,  které  pracují  obdobně. 

Rozdílem  je  proces  snímání,  který  je  možné  realizovat  ve  vzdálenosti  do  50  mm  od 

snímací plošky snímače. Za tímto účelem bývají tyto snímače realizovány tak, aby bylo 

možné zachovat snímaný prst  v konstantní poloze vůči snímači.  Výhodou této techniky 

snímání  je  ochrana  snímací  části  snímače  před  mechanickým  poškozením  nebo 

znečištěním, které může mít za následek zkreslení otisku prstu. Mezi přední výrobce těchto 

snímačů patří společnost Biometric Partners Inc.

2.2.2 Ultrazvukové snímače

V současnosti  je  možné  klasifikovat  ultrazvukový  snímač  za  „neomylný“. 

V kriminalistice  tato  skutečnost  řadí  ultrazvukový  snímač  mezi  přední  technické 

prostředky, neboť jeho pomocí je možné identifikovat zemřelé osoby, které se nachází již 

ve  značném  stádiu  rozkladu  a  jejich  kůže,  tak  byla  značně  poškozena.  Princip 

ultrazvukových  senzorů  spočívá  ve  vysílání  krátkovlnných  svazků,  které  dopadají  na 

povrch  kůže  a  následně dochází  k jejich  odrazu.  Vlivem papilárních  linií  a  brázd  jsou 

původní  krátkovlnné  svazky  upraveny,  přičemž  vyhodnocením  odrážených  svazků  se 

získává snímaný otisk prstu. Tato metoda umožňuje vyhodnocovat otisk ve 3D s vysokou 

kvalitou přesnosti. [3]

Výhodou ultrazvukových snímačů je snadné rozpoznání  podvrhů. Obraz vzniklý 

touto  metodou  je  základní  tvar  otisku,  který  nezohledňuje  zašpinění,  poškození  a  jiné 

defekty snímaného otisku. Zároveň je tato metoda vhodná i pro otisky dlaní. Bohužel i tyto 

systémy  mají  nedostatky  spočívající  v pomalém  zpracování,  velkých  rozměrech  a  pro 

bezpečnostně-komerční účely i vysokou pořizovací cenou, čímž se tento snímač značně 

eliminuje ze širšího hlediska použití. Vlastníkem průmyslových licencí (World Patent WO-

A  8705  790)  je  společnost  Sonident  se  sídlem  ve  Vaduzu,  Lichtenštejnsko,  avšak 

v současnosti na rozvoji této metody spolupracuje Technická univerzita ve Wroclawi se 

společnosti OPTEL.

Následující tabulka č. 2 shrnuje jednotlivé typy snímačů, jejich přední výrobce a 

jejich výhody a nevýhody.
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Tabulka č. 2 Srovnání vlastností snímačů dle typu 

Typ snímače Výhody/Nevýhody Výrobce

Optický
+ minimální rozměry
- ve 2D nemusí rozpoznat 

padělek

INTO CZ s.r.o., Comfis 
s.r.o.

Elektronický
+ nereaguje na nečistoty, 

není citlivý na 
suché/mokré otisky

Authentec Inc.

Opto-elektronický
+ lepší bezpečnostní 

provedení než u 
optických snímačů

Atmel Corp., Philips Comp.

Kapacitní
+ nízká cena
+ jednoduchost
- životnost

Morpho-Safran, Phobos 
s.r.o.

Tlakový + miniaturizace JDFS

Teplotní

+ schopnost rozpoznání 
živé osoby od neživé a 
případného podvrhu

- nízká kvalita 
pyrodetektorů

Atmel Corp., Thales Group, 
Eaton Copr.

Optický bezkontaktní + ochrana snímací plošky Biometric Partners Inc.

Ultrazvukový bezkontaktní

+ obraz otisku 3D
+ vysoká přesnost
+ schopnost rozpoznat 

podvrh
+ získaný obraz inertní 

k vlhkosti, zašpinění atp.
- vysoká cena
- pomalé zpracování dat

OPTEL Spółka z o.o., 
Sonident 

2.3 Využití snímačů v praxi

Využití  snímačů  otisků  prstů  v bezpečnostně-komerční  sféře  dostalo  zcela  nový 

rozměr, který byl způsoben vývojem mikroelektroniky. V důsledku tohoto vývoje došlo k 

minimalizaci rozměrů snímacích zařízení  a mikroprocesorů,  které je řídí.  Následkem je 

expanze této biometrické technologie do nejrůznějších oblastí každodenního života.
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Z pohledu potencionálního zákazníka,  který chce za účelem zvýšení bezpečnosti 

využít tuto technologii, je potřeba si zvolit vhodná rozhodovací kritéria, která budou mít 

přímý vliv na zvolenou technologii.

Limitující faktory zákazníka při nákupu snímačů byly rozměr a cena. Ovšem tyto 

limity již byly překonány,  neboť současná minimalizace snímačů umožnila,  že snímací 

plošky mohou dosahovat rozměru nejmenší použitelné velikosti snímaného otisku prstu, 

což je v současnosti považováno za rozměr o velikosti 1 palce, tj. 2, 54 cm. Zároveň i cena 

ztratila  svou zásadní roli,  kterou měla na počátku devadesátých let,  kdy se pohybovala 

řádově v desetitisících Kč za kus, což značně omezovalo implementaci  v bezpečnostně-

komerčním  sektoru  a  zákazník  většinou  zvolil  méně  nákladnou  variantu  zabezpečení. 

S výše uvedeným rozvojem však dochází stále ke snižování ceny.  Ta se nyní pohybuje 

v řádech stovek až tisíců Kč v závislosti na zvolené technologii, kterou snímač využívá.

Současná  rozhodovací  kritéria,  dle  kterých  by  se  měl  zákazník  při  nákupu 

technologie rozhodovat jsou:

- technologie snímače (tj. podstata činnosti snímače),

- snímaná plocha,

- rozlišení (dpi),

- kvalita obrazu,

- odolnost snímací plochy i celého snímače,

- interface připojení (USB, paralelní, sériový port, RAM, RS-232 atp.),

- výkon a napájecí napětí,

- rozsah provozních teplot,

- výrobce a jeho reference. [3]

Na základě výše uvedených kritérií by se měl zákazník rozhodnout o využití služeb 

konkrétního  přístroje  s vhodnou  technologií,  která  je  nejvíce  závislá  na  účelu,  kvůli 

kterému si zákazník snímač pořizuje. Nejčastější využití snímačů v praxi je v oblastech:

- autorizace osob při přístupu k výpočetním a komunikačním prostředkům,

- autorizace vstupu do objektů a jiných prostor,

- ochrany drahých nebo nebezpečných zařízení, technologií nebo majetku,

- ochrany čipových identifikačních nebo platebních karet.

Ovšem rozsah využití  snímačů je daleko širší než výše uvedený výčet.  V tomto 

ohledu patří mezi velmi zajímavé zabezpečení pouzdra na střelnou zbraň. Toto pouzdro je 
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chráněno snímacím senzorem, který při autorizovaném pokusu o vyjmutí  střelné zbraně 

odblokuje  zámek,  kterým je  jinak  uzamčen  lučík  zbraně  v pouzdře.  Snímací  senzor  je 

ovládán čipem, v němž jsou uloženy referenční otisky oprávněných uživatelů zbraně a při 

neautorizovaném pokusu, zůstává lučík uzamčen. Jelikož však není v současnosti možné 

eliminovat dostatečně chybné vyhodnocení, které zanechává i při autorizovaném pokusu 

lučík  uzamčen,  je  využití  tohoto  zabezpečovacího  systému  u  bezpečnostních  složek 

v současnosti  nereálný,  neboť  při  ohrožení  života  je  každý  marný  pokus  životu 

nebezpečný.
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3 Vyhodnocování otisků

Na vyhodnocování otisků prstů lze pohlížet jako na finální proces, kdy dochází ke 

srovnání  konkrétního  otisku  s jiným  dle  určitého  algoritmu  a  jeho  závěrečným 

vyhodnocením s konkrétním verdiktem. Avšak při komplexnějším pohledu je možné do 

tohoto procesu začlenit  činnosti  a postupy,  které tomuto finálnímu procesu předchází  a 

rozčlenit je do následujících fází:

 snímání OP – technologie snímání a transformace OP do elektronické formy,

 zpracování OP – technologie odstraňování nečistot a šumů snímaného OP, 

vyhledávání konkrétních markantů, vč. jejich extrakce, vznik šablon, 

algoritmizace pro verifikaci/autentizaci, 

 závěrečné vyhodnocení – samotný identifikační závěr, tj. zda se jedná o osobu 

oprávněnou. [3]

3.1 Snímání otisku prstu

Tato  fáze  vyhodnocování  se  věnuje  samotnému  procesu  snímání  otisku  prstu. 

V praxi se tato fáze rozlišuje dle časového sledu a techniky snímání do dvou rozdílných 

metod. První z nich se zabývá klasickým snímáním daktyloskopických otisků, které jsou 

zanechány na nejrůznějších předmětech a místech. Tuto metodu využívá zejména policie 

při  provádění  neodkladných  úkonů  na  místě  činu,  kde  tyto  otisky  zajistí  dle  interních 

metodických  pokynů.  Následně  jsou  takto  zajištěné  otisky  skenovány  a  zadávány  do 

databáze AFIS (Automated Fingerprint Identification System). Je nutné mít na zřeteli, že se 

nejedná pouze o otisky prstů, ale pro účely orgánů činných v trestním řízení se jedná o 

jakoukoliv daktyloskopickou stopu, která je touto cestou snímána.

V oblasti bezpečnostně-komerční se vžila metoda bezprostředního snímání otisku 

prstu. V praxi je možné se setkat s názvem live-scanning. Tato metoda je charakteristická 

svou časovou posloupností, kdy je přímo snímačem snímán otisk prstu a následuje jeho 

okamžitý  převod  do  elektronické  podoby,  tj.  bez  potřeby  manuálního  sejmutí  otisku. 

Technologie samotného fyzikálně-fyziologického snímání otisku je dáno typem snímače 

otisku prstu (viz kap. 2).

3.1.1. Komprimace otisku

Sejmutý otisk je potřeba pro další zpracování převést, resp. uchovat, v žádoucím 

formátu, neboť snímače digitalizují otisk obvykle ve standardizovaném rozlišení 500 dpi 
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(bodů na palec),  což je  však pro bezpečnostně-komerční  účely nevyhovující.  Rozlišení 

takového rozsahu by stálo mnoho paměti v databázi otisků, což by v konečném důsledku 

jednak  značně  zpomalovalo  proces  zpracování  a  vyhodnocování,  zároveň  by  došlo  ke 

vzniku  nežádoucích  nákladů  na  rozšiřování  kapacity  datové  paměti.  Aby  se  předešlo 

zmíněným komplikacím vznikl  formát  WSQ (wavelet  scalar  quantization)  založený na 

vlnové transformaci. Tím u něj nedochází ke vzniku šachovnicových textur. Zároveň zde 

dochází k velmi rychlé a rozsáhlé komprimaci v poměru od 1:4 do 1:50. Takový otisk pak 

zaujímá minimální množství paměti, je snadno vyvolatelný v rámci databáze a zároveň si 

zachoval své charakteristiky. [7]

3.2 Zpracování otisku prstu

Proces zpracování otisku prstu je nutné rozčlenit do tří logických technologických 

kroků, které předchází závěrečnému vyhodnocení otisků:

 předzpracování obrazu,

 nalezení a extrakce markantů,

 porovnání otisků.

3.2.1 Předzpracování obrazu

Proces  předzpracování  je  nedílnou  součástí  zpracování  otisku.  Během  tohoto 

procesu dochází  ke zvýrazňování  papilárních  linií  sejmutých  snímačem,  k odstraňování 

falešných markantů, nekvalitních nebo nečitelných oblastí způsobujících tzv. šum obrazu. 

Tyto  úkony jsou velmi  důležité  pro další  efektivní  vyhodnocování  otisků.  Technologie 

předzpracovávání obrazu otisku je vysoce variabilní a bylo vyvinuto velké množství filtrů 

a  algoritmů,  které  vykonávají  tuto  činnost.  Mezi  nejčastěji  využívané  v  praxi  patří 

prostorová konvoluce, binarizace a skeletizace.

3.2.1.1 Prostorová konvoluce

Této  filtraci  předchází  rozčlenění  obrazu  otisku  do  menších  obrazců,  tzv. 

obrazových lokalit, přičemž u každé papilární linie vyskytující se uvnitř nově vzniklého 

malého  obrazce  je  následně  vyznačen  její  směr  v rámci  celé  sítě  obrazových  lokalit. 

Aplikováním prostorové konvoluce na každý obrazový bod (pixel) dochází ke zvýraznění 

všech pixelů nacházejících se ve směru papilární linie ve shodné oblasti a zároveň vyloučí 
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ty pixely,  které se orientují jiným směrem. Výsledkem této filtrace je odstranění všech 

šumů, které nesouvisí s daným obrazem otisku. [9]

3.2.1.2 Binarizace

Jakmile je ukončena filtrace prostorovou konvolucí a jsou nalezeny papilární linie, 

následuje proces binarizace, kdy dochází k rozdělení obrazu o různých 256 odstínech do 

dvou binárních  hodnot,  tj.  do  odstínu  černé  a  bílé.  V praxi  se  jedná  o  převod obrazu 

papilárních linií, které jsou v různých odstínech šedé, do obrazu vykreslujícího papilární 

linie pouze v černé barvě s prázdným, tj. bílým, pozadím.

Nežádoucí různorodost odstínů šedé, jež se nachází u obrazu papilárních linií i po 

prostorové konvoluci,  jsou způsobeny technologií  snímání,  kvalitou papilárních  linií  na 

snímaného  objektu,  metodou  převodu  do  elektronické  podoby  apod.  Mezi  nejčastěji 

používané metody binarizace v praxi patří Gaborův filtr, který vhodně a zřetelně rozlišuje 

hrany a zároveň se vyznačuje výborným odhalováním obrazových bodů.

3.2.1.3 Skeletizace

Jak už sám název tohoto procesu napovídá, jedná se o ztenčování („zkostnatění“) 

původních papilárních linií.  Během skeletizace dochází k rozdělení  tlusté čáry papilární 

linie k jejímu rozdělení do dvou tenkých rovnoběžných čar kopírujících původní tlustou 

čáru, která je jejich pomyslnou výplní. [9] Následuje odstranění jedné rovnoběžné čáry, 

která je duplicitou druhé. Takto nově vzniklá tenká čára papilární linie má šíři přibližně 

jednoho pixelu. Skeletizace obrazu je znázorněna na obrázku 6. Výhodou tohoto procesu je 

jednoznačný popis papilárních linií, především pak markantů.

Obr. 6 Skeletizace původního levého obrazu na kostru obrazu vpravo. [9]
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3.2.2 Nalezení a extrakce markantů

Po procesu předzpracování následuje další část, kterou je nalezení markantů a jejich 

extrakce. Tato část je realizována na skeletizovaném obrazu otisku prstu, přičemž množina 

nalezených markantů tvoří biometrickou předlohu otisku prstu. V bezpečnostně-komerční 

sféře se pro tento účel nejčastěji vyhledávají pouze markanty typu začátek/konec papilární 

linie a dvojitá vidlice, což je způsobeno největším zastoupením těchto typů v rámci celého 

světa. Bohužel nevýhodou je nízká identifikační hodnota. Vzhledem k těmto skutečnostem 

musí mít každý nalezený skutečný markant jednoznačně definován:

 typ (začátek/konec, dvojitá vidlice, atd.),

 x, y souřadnice,

 orientaci (směr).

Takto definované markanty tvoří jednotnou šablonu (minutia template). Body této 

šablony se dle předem definovaného algoritmu spojují, čímž dochází ke stanovení pořadí a 

vazeb  jednotlivých  markantů.  Vzniklé  spojení  bodů  vytváří  tzv.  graf  otisku,  který  je 

charakteristický pro danou šablonu, která se následně i s tímto grafem ukládá do databáze a 

uchovává pro konečné porovnávání a vyhodnocování otisků.

S ohledem na legislativu jednotlivých zemí je nevýhodné uchovávat originální otisk 

prstu, neboť by mohlo dojít ke zneužití tohoto specifického data vůči majiteli, zároveň je 

žádoucí  uchovávat  tyto  jednotlivé  údaje  v co  nejmenším  rozsahu.  Těmto  požadavkům 

vyhovuje  výše  uvedená  šablona,  která  jednak  nevykresluje  konkrétní  otisk.  A zároveň 

šablona, dle používané aplikace, obsahuje obvykle 10 až 100 markantních bodů, které pro 

uložení v datové podobě potřebují 1 bit pro typ markantu, 2x9 bitů pro souřadnice x,y a 8 

bitů pro určení směru markantu, tj. 27 bitů. Tzn. po zaokrouhlení na 4 byty je potřeba pro 

uložení šablony se stem markantů 400 bytů, což je pochopitelně přijatelná hodnota. Tyto 

údaje jsou pouze orientační, neboť v praxi je možné se setkat i se šablonami, které mají 

velikost 1024 bytů. [3]

3.2.3 Porovnání otisků

Během  procesu  porovnávání  otisků  dochází  ke  srovnání,  resp.  ztotožnění, 

sejmutého otisku, který byl převeden na šablonu, se šablonami otisků uložených v databázi 

systému.  Tento  proces  se  realizuje  pomocí  různých  algoritmů  a  technik,  které  jsou 

definovány třemi hlavními technologiemi:
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a) Porovnávání pomocí markantů  

Tato  technologie  vychází  ze  shody  šablon,  jak  bylo  podrobněji  uvedeno 

v podkapitole  č.  3.2.2.  Srovnávají  se  úsečky  mezi  jednotlivými  markanty  dle 

přiřazeného pořadí a jejich pořadí. Všechny tyto údaje jsou dále vyhodnocovány, 

neboť  během  procesu  porovnání  musí  být  zohledněno  i  případné  posunutí, 

pootočení otisku atp.

b) Porovnávání korelací  

Tato obrazová technika spočívá v proložení otisku sejmutého snímačem a otisku 

uloženého v databázi. V praxi se jedná o vyhledávání výraznějších hran papilárních 

linií při využití malých oblastí obrazu otisku, tyto obrazce snímaného otisku jsou 

následně srovnávány s danými částmi otisků, jež jsou uloženy v databázi. Obrazce 

jsou na sobě různě pootáčeny tak, aby bylo možné zohlednit případné pootočení 

snímaného otisku vůči původnímu.

c) Porovnávání pomocí tvarů papilárních linií  

Tato  technologie  pracuje  krom tvarů  papilárních  linií  také  s hustotou  rozložení 

daných  linií  a  často  bývá  označována  jako  hybridní,  neboť  zde  dochází  ke 

kombinaci  porovnání  pomocí  markantů  a  korelace.  Nejčastěji  lze  hovořit  o  tzv. 

Neuronových sítích a Gabor filtru.

a. Neuronové sítě  

U této metody dochází ke srovnání snímaného otisku a otisku z databáze 

proti sobě. Otisky jsou na vstupu zfiltrovány a následně dochází k vytvoření 

vektoru popisujícího průměrnou orientaci konkrétních markantů. Za pomoci 

směrové  K-L  transformace  vektorů  dochází  ke  vzniku  upravené  funkce 

mapy. Výsledkem celého procesu je pravděpodobnost shody.

b. Gabor filtr  

Filtr je založen na obdobném principu jako vnímání a zpracování prvotní 

informace člověkem, jedná se především o činnosti neuronů ve zrakovém 

centru. V průběhu své činnosti filtr nerozlišuje, zda pracuje s pravým nebo 

falešným  markantem,  ale  je  pro  něj  důležitá  extrakce  prvků,  jež  jsou 

definovány  hranami  a  liniemi  v okolí  jádra.  Nespornou  výhodou  tohoto 

filtru je aplikovatelnost i na vysoce nekvalitní otisky. [7]
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3.3 Závěrečné vyhodnocení

Závěrem celého postupu vyhodnocování a srovnávání otisků je tzv.  macht score 

neboli  porovnávací  skóre,  které  je  definováno  obvykle  v rozpětí  od  0  do  1,  případně 

v jiném obdobném rozpětí. Obecně platí přímá úměra mezi hodnotou skóre a shody, tzn. 

čím vyšší výsledná hodnota skóre, tím je vyšší pravděpodobnost shody dvou srovnávaných 

otisků.

Je-li  zároveň  hodnota  porovnávacího  skóre  vyšší  než  prahová  hodnota  (též 

treshhold  nebo práh) dochází k nalezení  shody srovnávaných otisků a systém pozitivně 

ukončuje  identifikaci/verifikaci(viz  3.3.1  a  3.3.2).  V opačném  případě  dochází 

k negativnímu  vyhodnocení  celého  procesu  a  zamítnutí  přístupu,  jelikož  nedošlo  ke 

ztotožnění osoby, resp. otisku. [3]

V praxi  může  být  ovlivňován  pouze  práh,  jehož  hodnota  má  podstatný  vliv  na 

vyhodnocovací proces otisků a míru výše zabezpečení.

3.3.1 Identifikace

Je-li cílem celého procesu identifikace, pak se jedná o porovnání „jeden k mnoha“, 

tj.  1  :  n,  kde  n je  hodnota  všech  šablon  uložených  v databázi.  Aplikace  spočívající 

v identifikaci rozpozná totožnost prověřované osoby, čímž odpoví na otázku „Kdo to je?“.

Identifikace se dělí na pozitivní a negativní. Pozitivní identifikace hledá shodu mezi 

snímaným  otiskem,  resp.  jeho  šablonou,  a  jakoukoliv  uloženou  šablonou  v databázi, 

pakliže shodu nenajde následuje odmítnutí přístupu osoby žádající přístup. Při shodě obou 

šablon následuje  přijetí.  Naproti  tomu  negativní  identifikace  vyhledává  shodu snímané 

šablony s některou šablonou v databázi. Je-li nalezena shoda následuje odmítnutí přístupu. 

V opačném případě, kdy není nalezena shoda, je přístup povolen. [7]

3.3.2 Verifikace 

Smyslem verifikace je oproti identifikaci srovnání „jedné k jedné“, tj. 1 : 1, přičemž 

jejím cílem je zjistit shodu mezi snímaným otiskem a šablonou uloženou v databázi, čímž 

dochází k potvrzení nebo popření identity prověřované osoby. Tento proces je mnohem 

rychlejší než identifikace a zároveň není tolik náročný na výkonnost snímacích aplikací. 

V praxi  je  verifikace  kombinována  s tzv.  pomocnou  identifikací,  kdy  dochází  nejprve 

pomocí identifikačních prvků, např. ID, PIN atp., k nalezení konkrétní osoby v databázi. 
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Následuje proces snímání otisku a jeho vyhodnocení se šablonou otisku, která je uložena u 

nalezené konkrétní osoby. [7]

3.4 Bezpečnostní spolehlivost 

Jak již bylo uvedeno, tak cílem identifikace nebo verifikace je zajistit oprávněným 

osobám přístup k chráněným zájmům (např.  přístup do objektů,  práce  s citlivými  údaji 

atp.)  a  naopak  neoprávněným  osobám  v tomto  přístupu  zabránit.  V tomto  ohledu  je 

nezbytné bezchybné ztotožnění a vyloučení záměny identity dvou osob. V praxi se využívá 

dvou pravděpodobností negativních a nežádoucích jevů:

- Pravděpodobnost chybného odmítnutí (False Rejection Rate – FRR)

- Pravděpodobnost chybného přijetí (False Acceptance Rate – FAR)

3.4.1 Pravděpodobnost chybného odmítnutí (FRR)

Pravděpodobnost  chybného  odmítnutí  je  jedním  z ukazatelů  bezpečnostní 

spolehlivosti  a  udává  míru  pravděpodobnosti  s jakou  bude  zařízení  chybovat  při 

rozpoznávání  oprávněné  osoby,  tzn.  oprávněné  osobě  bude  odepřen  přístup  a  ta  musí 

opakovat proces ztotožnění. 

Pravděpodobnost chybného odmítnutí FRR je definována:

EIA

FR

N

N
FRR   nebo 

EVA

FR

N

N
FRR  , (3.1)

kde:
NFR  - Number of False Rejection (počet chybných odmítnutí)

NEIA  - Number of Enroll Identification Attemps (počet pokusů oprávněných osob o 

identifikaci)

NEVA - Number of Enroll Verification Attemps (počet pokusů oprávněných osob o 

verifikaci).

V bezpečnostně-komerčním prostředí se nejedná o kritický nežádoucí jev. Avšak 

opakované chybné odmítnutí  oprávněné osoby může mít  negativní dopad na oblíbenost 

daného zařízení a zároveň tím klesá důvěra v toto zařízení. Je tedy žádoucí, aby četnost 

chybného odmítnutí byla minimální. [3]
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3.4.2 Pravděpodobnost chybného přijetí (FAR)

Vysoké  bezpečnostní  požadavky  kladou  na  zařízení  požadavek  neakceptovat 

neoprávněné osoby, které se pokusí o přístup. V praxi je možné se setkat s osobami, které 

záměrně  zkouší  překonat  zabezpečovací  mechanismy za  účelem protiprávního  jednání. 

Takové  osoby  musí  být  správně  rozpoznány  a  zcela  radikálně  odmítnuty.  V opačném 

případě dochází k bezpečnostnímu riziku, které může mít za následek poškození práv atp.

Pravděpodobnost chybného přijetí FAR je definována:

IIA

FA

N

N
FAR   nebo 

IVA

FA

N

N
FAR  , (3.2)

kde:
NFA  - Number of False Acceptance (počet chybných přijetí)

NIIA  - Number of Impostor Identification Attemps (počet pokusů neoprávněných 

osob o identifikaci)

NIVA - Number of Impostor Verification Attemps (počet pokusů neoprávněných 

osob o verifikaci).

Obdobně jako u pravděpodobnosti chybného odmítnutí je zcela žádoucí, aby byla 

pravděpodobnost chybného přijetí  minimální,  v ideálním případě nulová,  neboť v tomto 

případě  se  jedná  o  bezpečnostně  kriticky  negativní  jev,  jehož  následky  mohou  být 

nedozírné. [3]

3.4.3 Vztah FRR a FAR

Ideální aplikace nevykazuje žádné chyby, je absolutně spolehlivá a obecně pro ní 

platí ideální vztah zobrazený na obrázku 7, definovaný rovnicí:

0 FRRFAR . (3.3) 
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Obr. 7 Ideální aplikace

Ideální  aplikace  bohužel  v praxi  neexistuje  a  reálná  je  variabilně  senzitivní  na 

rozmanité  působení  činitelů,  kteří  ovlivňují  její  výslednou  činnost.  Ovšem  u  většiny 

reálných aplikací je v současnosti možné regulovat práh citlivosti, který má vliv na získané 

výstupní  údaje  při  porovnávání  snímaných  otisků.  Regulace  citlivosti  je  závislá  na 

prostředí, ve kterém bude aplikace pracovat. Je-li v takovém prostředí vysoký požadavek 

na bezpečnost, pak musí být práv citlivosti nastaven na vyšší hodnoty,  čímž však bude 

častěji  docházet  k falešnému odmítnutí  (FRR) a oprávněná osoba bude muset  opakovat 

proces  snímaní,  případně prokázat  svou totožnost  jiným způsobem,  umožňuje-li  mu  to 

daná aplikace. [3]

Ovšem bude-li kladen požadavek na zaručené rozpoznání oprávněných osob, pak 

bude práh citlivosti nastaven na nižší hodnoty, které mohou mít za následek falešné přijetí 

(FAR). V praxi se ovšem požadavek na zaručené rozpoznání neaplikuje,  neboť by celý 

systém kvalitního zabezpečení pomocí snímačů otisků prstů ztrácel smysl. 
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4 Softwarová implementace

Při pořizování snímače otisků prstů je možné si i s hardwarem pořídit odpovídající 

software, který umožňuje přímo softwarovou implementaci do systému. Ovšem náklady na 

daný software bývají často vyšší než samotný snímač. Zároveň je nutné se řídit pokyny, 

které  uvádí  dodavatel  v  návodu  a  není  možné  daný  software  dále  upravovat  dle 

individuálních potřeb mimo povolená oprávnění. Odstranit tuto komplikaci znamená snížit 

náklady na pořízení  softwaru,  možnost  individuálního  řešení,  jež  bude plně vyhovovat 

zřizovateli snímače. 

Ideálním prostředím pro vytváření softwarových aplikací, které umožní komunikaci 

mezi  snímačem  a  softwarem,  resp.  počítačem,  a  budou  plnohodnotně  nahrazovat 

předražené softwary, je Matlab. 

4.1 Matlab

Matlab  (matrix  laboratory)  je  skriptovací  programovací  jazyk  a  interaktivní 

vývojové  prostředí  pro  numerické  výpočty,  vizualizaci  a  programování.  Je  možné  jej 

využít  k analýze  dat,  vývoji  algoritmů,  vytváření  modelů a aplikací,  které zpracovávají 

signály  a  komunikaci,  obrazy  a  videa,  jsou  řídícími  systémy.  Dále  také  k provádění 

testování a měření, zpracovávání obrazu a videa, definování a ovládání řídicích systémů, 

finančnictví a v poslední době rozvíjející se oblasti bio-medicíny. [5]

Prostředí  Matlab  je  oceňováno  především díky možnosti  snadného  šíření,  které 

umožňuje jej aktualizovat o nové funkce nebo i celé aplikace. Dále prostředí Matlab nabízí 

program  Simulink,  který  využívá  prostředí  Matlab  k simulaci  dynamických  systémů. 

Součástí  prostředí  Matlab  je  vývojové prostředí  GUIDE umožňující  vytváření  aplikací 

s grafickým  rozhraním.  Zároveň  jsou  v Matlabu  k dispozici  nejrůznější  nadstavby 

v podobě tzv. toolboxů, což je v podstatě soubor nástrojů nebo též sbírka m-souborů, která 

je určena k řešení konkrétních tříd problémů. 

V rámci  vytváření  softwaru pro snímače otisků prstů jsou optimálně  k dispozici 

následující toolboxy:

 Image Acquisition Toolbox,

 Image Processing Toolbox,

 Computer Vision System Toolbox.
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4.1.1 Image Acquisition Toolbox

Tento  soubor  nástrojů  zjednodušuje  proces  výměny  informací  pomocí 

konzistentního rozhraní mezi operačním systémem, hardwarovým zařízeními a uživatelem. 

Zároveň poskytuje několik způsobů, jak získat přístup k hardwarovým zařízením přímo z 

prostředí MATLAB a Simulink. [11]

4.1.2 Image Processing Toolbox

Sbírka těchto nástrojů poskytuje komplexní sadu referenčních algoritmů, funkcí a 

aplikací  pro  zpracovávání  obrazů,  analýz,  vizualizací  a  tvorby  algoritmizace.  Lze  zde 

provádět vylepšování obrazů, redukce šumu, segmentaci obrazů, geometrické transformace 

atp.  Zároveň  díky  podpoře  velkého  množství  obrazových  typů  je  možná  vizualizace 

jakýchkoliv  obrázků,  které  je  možné  zkoumat,  nastavovat  kontrast,  vytvářet  obrysy, 

histogramy.  Je však možné také obnovovat  poškozené obrazy,  detekovat  a měřit  jejich 

vlastnosti, analyzovat tvary a textury. [11]

4.1.3 Computer Vision System Toolbox

Computer  Vision  System  Toolbox  poskytuje  algoritmy  a  nástroje  pro  návrh  a 

simulaci  systémů tzv.  počítačového vidění a zpracovávání  obrazů. V panelu nástrojů je 

možné zde nalézt algoritmy pro extrakci funkcí, detekci pohybu, detekci objektů, sledování 

objektů, stereo vidění, zpracování obrazů a analýzu videa. [11]

4.2 Návod na snímání otisku

Aby  mohla  být  realizována  softwarová 

implementace  prostřednictvím  vývojového 

prostředí  Matlab,  je  nezbytně  nutné  realizovat 

několik  základních  funkcí  za  účelem  nalezení 

markantů.  Celý  kompletní  zdrojový  kód  pro 

vyhodnocení  otisku  je  uveden  v příloze  1, 

doprovodné funkce jsou definovány v příloze 2.

Na  vstupu  je  nyní  pouze  obraz  otisku 

viditelný  na  obrázku  8,  který  je  potřeba  dále 

zpracovat pomocí prostředí Matlab.

Obr. 8 Otisk určený ke zpracování
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4.2.1 Načtení obrazu

Je realizováno pomocí  funkcí „imread“ a „imshow“. První funkce načte  žádaný 

obraz a druhá jej zobrazí v samostatném okně.

I=imread ('ZkOtisk.bmp');
imshow (I);

4.2.2 Vyrovnání kontrastu

Tento  krok  se  provádí  za  účelem  zlepšení  kvality  obrazu.  Pomocí  funkce 

„adapthisteq“  je  adaptivně  vyrovnáván  kontrast  tak,  aby nedošlo ke zvýšení  šumu,  ale 

pouze ke zvýraznění linií.

I_adapthisteq = adapthisteq(I);
figure, imshow(I_adapthisteq);

4.2.3 Binarizace

Převod 256 odstínů  do  černé,  resp.  bílé,  barvy.  V prostředí  Matlab  se  realizuje 

pomocí následujícího kódu:

J= I_adapthisteq (:,:,1)>160;
imshow(J);

4.2.4 Skeletizace

Skeletizace,  neboli  zeštíhlení  původního  obrazu.  V Matlabu  se  zadává 

prostřednictvím  funkce  „bwmorph“,  do  které  je  operace  skeletizace  definována  jako 

„skel“.

K=bwmorph(~J,'skel','inf');
imshow(~K)

4.2.5 Markanty

Pro zvýraznění hledaných markantů je potřeba nejprve definovat samostatný soubor 

„minutie.m“, který bude obsahovat:
function y=minutie(x)

i=ceil(size(x)/2);

if x(i,i)==0;
    y=0;
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else
    y=sum(x(:)) - 1;

end

Tím  je  definována  funkce  „minutie“,  čehož  se  následně  využívá  při  hledání 

markantů, které budou definovány vzápětí. Filtr markantů:

fun=@minutie;

L = nlfilter(K,[3 3],fun);

4.2.6 Začátek/Konec

Nyní bude definována funkce pro extrakci markantů typu „začátek/konec“:

LTerm=(L==1);

imshow(LTerm);
LTermLab=bwlabel(LTerm);

propTerm=regionprops(LTermLab,'Centroid');
CentroidTerm=round(cat(1,propTerm(:).Centroid));

imshow(~K);
hold on;

plot(CentroidTerm(:,1),CentroidTerm(:,2),'ro');

4.2.7 Dvojitá vidlice

Stejně tak i pro dvojitou vidlici:

LBif=(L==3);

LBifLab=bwlabel(LBif);
propBif=regionprops(LBifLab,'Centroid','Image');

CentroidBif=round(cat(1,propBif(:).Centroid));
plot(CentroidBif(:,1),CentroidBif(:,2),'go');

4.2.8 Kontrola markantů

Již jsou zobrazeny markanty typu začátek/konec a dvojitá vidlice. Bohužel se však 

mezi všemi vyobrazenými markanty nachází i falešné markanty, které je potřeba odstranit. 

Tento  proces  je  rozdělen  do  tří  kroků,  kterým  předchází  definování  funkce 

„DistEuclidian“:

function D=DistEuclidian(dataset1,dataset2)
h = waitbar(0,'Distance Computation');

switch nargin
    case 1
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        [m1,n1]=size(dataset1);
        m2=m1;

        D=zeros(m1,m2);
        for i=1:m1

            waitbar(i/m1)
            for j=1:m2

                if i==j
                    D(i,j)=NaN;

                else
                    D(i,j)=sqrt((dataset1(i,1)-dataset1(j,1))^2+

(dataset1(i,2)-dataset1(j,2))^2);
                end

            end
        end

    case 2
        [m1,n1]=size(dataset1);

        [m2,n2]=size(dataset2);
        D=zeros(m1,m2);

        for i=1:m1
            waitbar(i/m1)

            for j=1:m2
                D(i,j)=sqrt((dataset1(i,1)-dataset2(j,1))^2+

(dataset1(i,2)-dataset2(j,2))^2);
            end

        end
    otherwise

        error('only one or two input arguments')
end

close(h)

Krok 1 

Je-li vzdálenost mezi markanty začátek/konec a dvojitá vidlice menší než D, budou 

tyto markanty odstraněny.

Distance=DistEuclidian(CentroidBif,CentroidTerm);

SpuriousMinutae=Distance<D;
[i,j]=find(SpuriousMinutae);

CentroidBif(i,:)=[];
CentroidTerm(j,:)=[];

Krok 2

Je-li  vzdálenost  mezi  dvěmi  dvojitými  vidlicemi  menší  než D,  poté  budou tyto 

falešné markanty odstraněny.

Distance=DistEuclidian(CentroidBif);
SpuriousMinutae=Distance<D;

[i,j]=find(SpuriousMinutae);
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CentroidBif(i,:)=[];

Krok 3

Je-li  vzdálenost  mezi  dvěmi  zakončeními  menší  než D,  pak budou tyto  falešné 

zakončení odstraněny.

Distance=DistEuclidian(CentroidTerm);

SpuriousMinutae=Distance<D;
[i,j]=find(SpuriousMinutae);

CentroidTerm(i,:)=[];

Po těchto  krocích  následuje  požadavek   na  vyobrazení  otisku  se  znázorněnými 

skutečnými markanty, které je možné dále vyhodnocovat.

hold off

imshow(~K)
hold on

plot(CentroidTerm(:,1),CentroidTerm(:,2),'ro')
plot(CentroidBif(:,1),CentroidBif(:,2),'go')

hold off

4.2.9 Oblasti zájmu (Regions of interest ROI)

Pod  pojmem  oblast  zájmu  je  nutné  chápat  jako  uzavřenou  oblast,  která  bude 

vyhodnocována.  Tento  úkon  je  důležitý  pro  jednotné  definování  oblasti  při  všech 

snímáních otisků.

Kopen=imclose(K,strel('square',7));

KopenClean= imfill(Kopen,'holes');
KopenClean=bwareaopen(KopenClean,5);

imshow(KopenClean)
KopenClean([1 end],:)=0;

KopenClean(:,[1 end])=0;
ROI=imerode(KopenClean,strel('disk',10));

imshow(ROI)
imshow(I)

hold on
imshow(ROI)

alpha(0.5)
hold on

plot(CentroidTerm(:,1),CentroidTerm(:,2),'ro')
plot(CentroidBif(:,1),CentroidBif(:,2),'go')

hold off
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4.2.10 Potlačení markantů mimo ROI

Nyní  je  nutné potlačit  markanty  mimo zájmovou oblast,  tzn.  zanechat  viditelné 

pouze ty markanty, které budou dále zpracovávány.

[m,n]=size(I(:,:,1));
indTerm=sub2ind([m,n],CentroidTerm(:,1),CentroidTerm(:,2));

Z=zeros(m,n);
Z(indTerm)=1;

ZTerm=Z.*ROI';
[CentroidTermX,CentroidTermY]=find(ZTerm);

indBif=sub2ind([m,n],CentroidBif(:,1),CentroidBif(:,2));
Z=zeros(m,n);

Z(indBif)=1;
ZBif=Z.*ROI';

[CentroidBifX,CentroidBifY]=find(ZBif);
imshow(I)

hold on
plot(CentroidTermX,CentroidTermY,'ro','linewidth',2)

plot(CentroidBifX,CentroidBifY,'go','linewidth',2)

4.2.11 Orientace

Již  se  podařilo získat  pouze  vybrané  markanty,  které  jsou  nositeli  biometrické 

informace.  Nyní  je potřeba získat jejich orientaci  v rámci  otisku.  Nejprve je potřeba si 

definovat funkci „table“, kde jsou určeny směry.

Table=[3*pi/4 2*pi/3 pi/2 pi/3 pi/4

5*pi/6 0 0 0 pi/6
pi 0 0 0 0

-5*pi/6 0 0 0 -pi/6
-3*pi/4 -2*pi/3 -pi/2 -pi/3 -pi/4];

4.2.11.1 Orientace markantů typu Začátek/konec

Za účelem nalezení orientace je prováděna analýza bodů na rozhraní ohraničené 

plochy 5 x 5. Získané pozice jsou následně porovnány s funcí „table“, čímž se získá úhel 

radiánu, tj. orientace.

for ind=1:length(CentroidTermX)
Klocal=K(CentroidTermY(ind)-2:CentroidTermY(ind)+2,CentroidTermX(ind)-

2:CentroidTermX(i
nd)+2);

Klocal(2:end-1,2:end-1)=0;
[i,j]=find(Klocal);

OrientationTerm(ind,1)=Table(i,j);
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end
dxTerm=sin(OrientationTerm)*5;

dyTerm=cos(OrientationTerm)*5;
figure

imshow(K)
set(gcf,'position',[1 1 600 600]);

hold on
plot(CentroidTermX,CentroidTermY,'ro','linewidth',2)

plot([CentroidTermX CentroidTermX+dyTerm]',...
[CentroidTermY CentroidTermY-dxTerm]','r','linewidth',2)

4.2.11.2 Orientace markantů typu dvojitá vidlice

I  zde se postupuje obdobně jako u zakončení  s cílem opět získat  úhel  orientace 

markantů.

for ind=1:length(CentroidBifX)
Klocal=K(CentroidBifY(ind)-2:CentroidBifY(ind)+2,CentroidBifX(ind)-

2:CentroidBifX(ind)+2);
Klocal(2:end-1,2:end-1)=0;

[i,j]=find(Klocal);
if length(i)~=3

CentroidBifY(ind)=NaN;
CentroidBifX(ind)=NaN;

OrientationBif(ind)=NaN;
else

for k=1:3
OrientationBif(ind,k)=Table(i(k),j(k));

dxBif(ind,k)=sin(OrientationBif(ind,k))*5;
dyBif(ind,k)=cos(OrientationBif(ind,k))*5;

end
end

end
plot(CentroidBifX,CentroidBifY,'go','linewidth',2)

OrientationLinesX=[CentroidBifX CentroidBifX+dyBif(:,1);CentroidBifX 
CentroidBifX+dyBif(:,2

);CentroidBifX CentroidBifX+dyBif(:,3)]';
OrientationLinesY=[CentroidBifY CentroidBifY-dxBif(:,1);CentroidBifY 

CentroidBifY-dxBif(:,2
);CentroidBifY CentroidBifY-dxBif(:,3)]';

plot(OrientationLinesX,OrientationLinesY,'g','linewidth',2)
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Obr. 9 Výstupní obraz zpracovaného otisku

V tuto  chvíli se  již  úspěšně  podařilo  extrahovat  z otisku  markanty  typu 

začátek/konec nebo dvojitá vidlice a jejich směr orientace, jak je viditelné na obrázku 9. 

Červenou  barvou  jsou  vyznačeny  markanty  typu  začátek/konec,  zelená  barva  patří 

markantům typu dvojitá vidlice.

Od tohoto posledního kroku je pouze na uživateli, jakým způsobem dále upotřebí 

získané údaje z otisku prstu. Zda je využije k vytvoření databáze určené k identifikaci nebo 

verifikaci, případně v procesu porovnávání otisků s již předem vytvořenou databází nebo k 

jiným procesním úkonům.
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Závěr

Snímání otisků prstů je stále více se rozšiřující biometrická technologie, kterou lze 

hodnotit  jako  vysoce  kvalitní  a  bezpečnou.  Neboť  jak  bylo  uvedeno  v první  kapitole, 

využití naprosto jedinečných papilárních linií je technologie, která zaručuje zcela jasnou 

identifikaci nebo verifikaci konkrétní osoby vlastnící dané otisky. Záruku ztotožnění osoby 

pomocí otisků potvrzují i daktyloskopické zákony, které hovoří o neodstranitelnosti otisků, 

jejich stálosti a jedinečnosti. Zároveň platnost těchto zákonů byla vědecky prokázána.

Stěžejní roli pro snímání otisků prstů má v tomto ohledu zvolený snímač, jež snímá 

dané  otisky  a  následně  je  převádí  do  elektronické  podoby.  Ať už  se  jedná  o  snímání 

kontaktní nebo bezkontaktní, ze zjištěných skutečností patří mezi nejkvalitnější snímače 

senzory detekující  otisky pomocí  ultrazvuku.  Bohužel však v současnosti  je jejich cena 

stále velmi vysoká a záleží na účelu, pro který je daný snímač pořizován. Jedná-li se o 

zabezpečení velmi citlivých údajů, jež podléhají vysokému stupni utajení, je pochopitelně 

vhodný tento typ snímače. Naproti tomu, má-li být zabezpečen přístup oprávněných osob 

k různým  strojům  a  zařízením  byl  by  tento  typ  zbytečným  luxusem.  Zde  je  zároveň 

zásadním faktorem pořizovací cena senzorů a jejich využitelnost, resp. vhodnost. Ovšem 

nejen tyto faktory jsou důležité při procesu pořizování. Mezi neméně podstatné faktory 

patří tzv. rozhodovací kritéria, která jsou podrobněji uvedeny v závěru druhé kapitoly. Na 

tyto kritéria by potencionální zákazník neměl zapomínat, protože mohou sehrát zásadní roli 

při výběru vhodného zařízení.

Jakmile si zákazník pořídí snímač, musí  připojit  zařízení  k počítači  nebo jinému 

zařízení pomocí, kterého nakonfiguruje software daného senzoru. U snímače má zákazník 

možnost  definovat  pouze práh citlivosti,  přičemž ten je  pak stěžejním parametrem pro 

stanovení  poměru  mezi  pravděpodobností  chybného  odmítnutí  a  pravděpodobností 

chybného přijetí. Během softwarové implementace si však může zákazník zvolit vhodnou 

metodu vyhodnocování otisku. Volba technologie pro vyhodnocování může značně zvýšit 

kvalitu  získaných  otisků  pro  jejich  další  zpracování.  Důležité  jsou  zejména  procesy 

předzpracování obrazu otisku, jmenovitě prostorová konvoluce, binarizace a skeletizace, a 

jejich porovnávání. 

Při porovnávání otisků již bylo definováno několik různých technologií a mezi ty 

hlavní  lze  zařadit  srovnávání  pomocí  markantů,  porovnávání  korelací  a  porovnávání 

pomocí  tvarů  papilárních  linií.  Výběr  uvedených  technologií  však  závisí  pouze  na 
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představách zákazníka, který může zvolit i kombinaci daných technologií. Avšak je nutné 

si uvědomit, že volba vhodné technologie je značně komplikovaná, neboť výrobci snímačů 

otisků  prstů  kladou  velmi  vysoký  důraz  na  zabezpečení  jejich  softwaru  proti  vzniku 

pirátských  kopií  a  pro  zákazníka  tak  není  vůbec  snadné  vytvořit  si  případně  vlastní 

algoritmus, který bude plně kompatibilní, jak s jejich senzorem, tak i s jejich počítačem. 

Zároveň softwarová výbava je velmi nákladná.

Chce-li si pak zákazník pořídit vlastní software, který bude plně kompatibilní se 

senzorem i počítačem, tak má možnost si vytvořit vlastní aplikaci, která mu kompatibilitu 

umožní.  Pro  účely  této  práce  bylo  zkoumáno  prostředí  Matlab  a  jeho  vhodnost  při 

vytváření  takové  aplikace.  V tomto  ohledu  se  prostředí  Matlab  plně  osvědčilo,  neboť 

umožňuje  vytvoření  dané  aplikace  pro  snímání  otisků  prstů  a  zároveň  i  pro  jejich 

vyhodnocování  především  za  pomoci  tzv.  toolboxů.  Nejužitečnější  z nich  jsou  Image 

Acquisition  Toolbox,  Image  Processing  Toolbox  a  Computer  Vision  System Toolbox. 

Pomocí těchto nástrojových knihoven má zákazník možnost vytvořit si v prostředí Matlab 

žádanou aplikaci,  pro kterou byly ve čtvrté  kapitole  uvedeny příklady kódů, jež je pro 

vyhodnocení otisků možné využít.
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Příloha 1 Kompletní zdrojový kód pro zpracování otisku

clear all,close all,clc

%% Načtení obrazu
I=imread('ZkOtisk.bmp');
imshow(I)
set(gcf,'position',[1 1 600 600]);
 
%% Binarizace
J=I(:,:,1)>160;
imshow(J)
set(gcf,'position',[1 1 600 600]);
 
%% Skeletizace
K=bwmorph(~J,'thin','inf');
imshow(~K)
set(gcf,'position',[1 1 600 600]);

%% Markanty
fun=@minutie;
L = nlfilter(K,[3 3],fun);
 
%% Začátek/konec
LTerm=(L==1);
imshow(LTerm)
LTermLab=bwlabel(LTerm);
propTerm=regionprops(LTermLab,'Centroid');
CentroidTerm=round(cat(1,propTerm(:).Centroid));
imshow(~K)
set(gcf,'position',[1 1 600 600]);
hold on
plot(CentroidTerm(:,1),CentroidTerm(:,2),'ro')
 
%% Dvojitá vidlice
LBif=(L==3);
LBifLab=bwlabel(LBif);
propBif=regionprops(LBifLab,'Centroid','Image');
CentroidBif=round(cat(1,propBif(:).Centroid));
plot(CentroidBif(:,1),CentroidBif(:,2),'go')

%% Kontrola markantů
D=6;

%% Krok 1
Distance=DistEuclidian(CentroidBif,CentroidTerm);



SpuriousMinutae=Distance<D;
[i,j]=find(SpuriousMinutae);
CentroidBif(i,:)=[];
CentroidTerm(j,:)=[];
 
%% Krok 2
Distance=DistEuclidian(CentroidBif);
SpuriousMinutae=Distance<D;
[i,j]=find(SpuriousMinutae);
CentroidBif(i,:)=[];
 
%% Krok 3
Distance=DistEuclidian(CentroidTerm);
SpuriousMinutae=Distance<D;
[i,j]=find(SpuriousMinutae);
CentroidTerm(i,:)=[];

hold off
imshow(~K)
hold on
plot(CentroidTerm(:,1),CentroidTerm(:,2),'ro')
plot(CentroidBif(:,1),CentroidBif(:,2),'go')
hold off

%% Oblasti zájmu (ROI)
Kopen=imclose(K,strel('square',7));
 
KopenClean= imfill(Kopen,'holes');
KopenClean=bwareaopen(KopenClean,5);
imshow(KopenClean)
KopenClean([1 end],:)=0;
KopenClean(:,[1 end])=0;
ROI=imerode(KopenClean,strel('disk',10));
imshow(ROI)
 
imshow(I)
hold on
imshow(ROI)
alpha(0.5)
 
hold on
plot(CentroidTerm(:,1),CentroidTerm(:,2),'ro')
plot(CentroidBif(:,1),CentroidBif(:,2),'go')
hold off
 



%% Potlačení markantů nacházejících se mimo oblast zájmu
[m,n]=size(I(:,:,1));
indTerm=sub2ind([m,n],CentroidTerm(:,1),CentroidTerm(:,2));
Z=zeros(m,n);
Z(indTerm)=1;
ZTerm=Z.*ROI';
[CentroidTermX,CentroidTermY]=find(ZTerm);
 
indBif=sub2ind([m,n],CentroidBif(:,1),CentroidBif(:,2));
Z=zeros(m,n);
Z(indBif)=1;
ZBif=Z.*ROI';
[CentroidBifX,CentroidBifY]=find(ZBif);
 
imshow(I)
hold on
plot(CentroidTermX,CentroidTermY,'ro','linewidth',2)
plot(CentroidBifX,CentroidBifY,'go','linewidth',2)

%% Orientace všech markantů
Table=[3*pi/4 2*pi/3 pi/2 pi/3 pi/4 
       5*pi/6 0 0 0 pi/6
       pi 0 0 0 0
      -5*pi/6 0 0 0 -pi/6
      -3*pi/4 -2*pi/3 -pi/2 -pi/3 -pi/4];

%% Orientace markantů typu Začátek/konec
for ind=1:length(CentroidTermX)
    Klocal=K(CentroidTermY(ind)-2:CentroidTermY(ind)
+2,CentroidTermX(ind)-2:CentroidTermX(ind)+2);
    Klocal(2:end-1,2:end-1)=0;
    [i,j]=find(Klocal);
    OrientationTerm(ind,1)=Table(i,j);
end
dxTerm=sin(OrientationTerm)*5;
dyTerm=cos(OrientationTerm)*5;
figure
imshow(K)
set(gcf,'position',[1 1 600 600]);
hold on
plot(CentroidTermX,CentroidTermY,'ro','linewidth',2)
plot([CentroidTermX CentroidTermX+dyTerm]',...
    [CentroidTermY CentroidTermY-dxTerm]','r','linewidth',2)
 
%% Orientace markantů typu dvojitá vidlice



for ind=1:length(CentroidBifX)
    Klocal=K(CentroidBifY(ind)-2:CentroidBifY(ind)
+2,CentroidBifX(ind)-2:CentroidBifX(ind)+2);
    Klocal(2:end-1,2:end-1)=0;
    [i,j]=find(Klocal);
    if length(i)~=3
        CentroidBifY(ind)=NaN;
        CentroidBifX(ind)=NaN;
        OrientationBif(ind)=NaN;
    else
        for k=1:3
            OrientationBif(ind,k)=Table(i(k),j(k));
            dxBif(ind,k)=sin(OrientationBif(ind,k))*5;
            dyBif(ind,k)=cos(OrientationBif(ind,k))*5;
 
        end
    end
end
 
plot(CentroidBifX,CentroidBifY,'go','linewidth',2)
OrientationLinesX=[CentroidBifX 
CentroidBifX+dyBif(:,1);CentroidBifX 
CentroidBifX+dyBif(:,2);CentroidBifX CentroidBifX+dyBif(:,3)]';
OrientationLinesY=[CentroidBifY CentroidBifY-
dxBif(:,1);CentroidBifY CentroidBifY-dxBif(:,2);CentroidBifY 
CentroidBifY-dxBif(:,3)]';
plot(OrientationLinesX,OrientationLinesY,'g','linewidth',2)

%% Uložení pozic markantů do textového dokumentu
MinutiaTerm=[CentroidTermX,CentroidTermY,OrientationTerm];
MinutiaBif=[CentroidBifX,CentroidBifY,OrientationBif];
saveMinutia('_',MinutiaTerm,MinutiaBif);



Příloha 2 Individuální funkce k programu pro zpracování 

otisků

1. Funkce DistEuclidian
function D=DistEuclidian(dataset1,dataset2)
h = waitbar(0,'Distance Computation');
switch nargin
    case 1
        [m1,n1]=size(dataset1);
        m2=m1;
        D=zeros(m1,m2);
        for i=1:m1
            waitbar(i/m1)
            for j=1:m2
                if i==j
                    D(i,j)=NaN;
                else
                    D(i,j)=sqrt((dataset1(i,1)-dataset1(j,1))^2+
(dataset1(i,2)-dataset1(j,2))^2);
                end
            end
        end
    case 2
        [m1,n1]=size(dataset1);
        [m2,n2]=size(dataset2);
        D=zeros(m1,m2);
        for i=1:m1
            waitbar(i/m1)
            for j=1:m2
                D(i,j)=sqrt((dataset1(i,1)-dataset2(j,1))^2+
(dataset1(i,2)-dataset2(j,2))^2);
            end
        end
    otherwise
        error('only one or two input arguments')
end
 
close(h)

2. Funkce markantů – minutiae
function y=minutie(x)
i=ceil(size(x)/2);
if x(i,i)==0;
    y=0;
else
    y=sum(x(:)) - 1;
end



3. Funkce lissage
function y = lissage(x)
m=sum(x(:));
if m>3
    y=1;
else
    y=0;
end

4. Funkce ukládání údajů o markantech – saveMinutiae
function saveMinutia(name,MinutiaFin,MinutiaSep)
name=strrep(name,' ','_');
date=datestr(now,29);
FileName=[name '_' date '.txt'];
 
file=fopen(FileName,'wt');
fprintf(file,'%s 
\n','----------------------------------------------------------------
---');
fprintf(file,'%s \n',['Name: ' name]);
fprintf(file,'%s \n',['Date: ' date]);
fprintf(file,'%s','Number of Terminations: ');
fprintf(file,'%2.0f \n',size(MinutiaFin,1));
fprintf(file,'%s','Number of Bifurcations: ');
fprintf(file,'%2.0f \n',size(MinutiaSep,1));
fprintf(file,'%s 
\n','----------------------------------------------------------------
---');
fprintf(file,'%s 
\n','----------------------------------------------------------------
---');
fprintf(file,'%s \n','Terminations :');
fprintf(file,'%s 
\n','----------------------------------------------------------------
---');
fprintf(file,'%s \n','X          Y     Angle');
fprintf(file,'%3.0f \t %3.0f \t %3.2f \n',MinutiaFin');
fprintf(file,'%s 
\n','----------------------------------------------------------------
---');
fprintf(file,'%s \n','Bifurcations :');
fprintf(file,'%s 
\n','-------------------------------------------------------------
------');
fprintf(file,'%s \n','X          Y     Angle 1     Angle 2    
Angle 3');
fprintf(file,'%3.0f \t %3.0f \t %3.2f \t \t %3.2f \t \t %3.2f 
\n',MinutiaSep');
fclose(file);
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