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Abstrakt 

Tato bakalá ská práce se zabývá problematikou identifikace osob v oblasti elektromobility a to 

konkrétně využitím biometrických prvk . Cílem práce je sestavení komplexního systému 
využívajícího otisku prstu k identifikaci uživatele. P ed samotnou tvorbou softwaru bylo nezbytné 
nastudování a implementování standardizované normy ISO/IEC 19794-4, která definuje požadavky na 

formáty výměny biometrických dat. Práce byla následně vytvo ena ve vývojovém prost edí Microsoft 
Visual Studia pomocí programovatelného jazyka C#. Tento software je doplněn o databázi Microsoft 
SQL. Spolehlivost celého softwaru byla testována adou dobrovolník  a na základě výsledk  testování 
bylo určeno, zda je možné vytvo ený software použít v reálném provozu.    

 

Klíčová slova 

elektromobilita, biometrická identifikace, biometrické prvky, otisk prstu, Microsoft SQL, C#, 
senzor otisku prstu  

 

Abstract  

This bachelor thesis deals with issues connected to personal identification in area of 

electromobility, especially with usage of biometrics. Purpose of this thesis is to create a complex 

verification software using fingerprints to identify the user. Theoretic part is dedicated to the 

description of standards specifying data record interchange format for storing, recording and 

transmitting the information from one or more finger image. Software application was created in 

development environment Microsoft Visual Studio 2013 using C# language and the samples were 

stored into the database which was implemented in Microsoft SQL. The last step was to test the 

reliability of the software.             
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ppi 
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Combined Charging System (kombinovaný napájecí systém) 
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 False Accept Rate (míra chybného p ijetí) 
False Reject Rate (míra chybného zamítnutí) 
Graphical User Interface (grafické uživatelské rozhraní) 
Internacional Biometric Industry Association (mezinárodní biometrická pr myslová asociace) 
Modulation Transfer Frequency (modulační p enosová frekvence) 
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NIST Fingerprint Image Quality (National Institute of Standards and Technology) 

Near-InfraRed (blízké infračervené světlo) 
pixels per centimeter (počet pixel  na cm) 
pixels per inch (počet pixel  na palec) 
Radio Frequency Identification (identifikace na základě rádiové frekvence) 
Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (univerzální asynchronní p ijímač/vysílač)  
Wavelet Scalar Quantization (vlnové skalární kvantování) 
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Úvod 

Téma této bakalá ské práce je využití biomedicínských prvk  k identifikaci osob v oblasti 

elektromobility. Práce se tedy v širším slova smyslu bude opírat o biometrii, což je věda, která na 
základě charakteristických a mě itelných biologických struktur jako jsou otisky prstu, hlas, oční 
duhovka a další slouží k jednoznačné identifikaci osob. D ležitým p edpokladem a skutečností je fakt, 
že tyto biologické struktury jsou pro každého člověka naprosto unikátní a proto jsou i jednovaječná 
dvojčata svým zp sobem originálem. 

 

Z hlediska využití má biometrie široké zastoupení. D ležitou roli hraje p i identifikaci 
pachatel  v p ípadě spáchání trestného činu, kdy se kriminalisté opírají o databázi otisk  prst . 
Biometrie má také bezpečnostní funkci, kdy je na základě otisku prstu pop ípadě jiných struktur 
umožněn p ístup uživateli do zabezpečených prostor. Snímání otisku prsu je umožněno pomocí 
papilárních linií, které mají specifické tvary zak ivení, díky němuž jsou naše otisky rozdílné. 

 

V p ípadě elektromobility jsou otisky prst  používány k aktivní bezpečnosti, autorizaci 
posádky, systémy pro usnadnění ovládání a systémy hlídající bdělost idiče. V současnosti nejsou 
neobvyklé systémy pro rozpoznání idiče, kdy je v z nastartován až po úspěšné detekci otisku prstu. 
Do budoucna je zvažováno využití biometrických prvk  p i manipulaci s dobíjecí stanicí 
elektromobil . 

 

Získávání otisku prst  je umožněno za pomoci r zných druh  senzor . Jednotlivé snímače se 
od sebe liší používanými metodami snímání. adí se zde metody kapacitní, tlakové, optické, teplotní a 
další. Podle typu snímání se senzory rozdělují na statické, dynamické a daktyloskopické karty, 
pracující na principu tzv. rolování otisku prst . 

 

Na počátku práce bylo nezbytné projít nabídku biometrické techniky a vybrat správný typ 
senzoru podle požadovaných parametr . Parametry, na které bychom se měli zamě it, jsou typy 
snímače, metody snímání, komunikační rozhraní, míra chybného p ijetí a míra chybného zamítnutí. 
Tato práce je zamě ena na kapacitní metodu snímání otisku prstu na principu statického snímání, jedná 
se tedy o senzor kontaktní, kdy p ikládáme povrch prstu k senzoru. 

 

Cílem práce bylo zapojit vhodně vybraný senzor a testovat jeho funkčnost a spolehlivost, 

následně pak vytvo it program pro synchronizaci s počítačem a software pro identifikaci a verifikaci 
osob pro vstup. K vytvo ení programu sloužil programovací jazyk C#. 
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1 Biometrická identifikace osob 

Biometrie je vědní disciplína, která na základě biologických struktur člověka rozpoznává 
osoby. Slovo biometrie vzniklo spojením dvou eckých slov ,,bios“ čili život a ,,metron“ v p ekladu 

mě it. Z těchto dvou slov m žeme vyvodit, že biometrie je věda, která mě í fyziologické znaky 
lidského těla. D ležitým p edpokladem je, že jednotlivé biometrické znaky jsou nezaměnitelné a 
unikátní pro každého člověka, což vede k jednoznačné identifikaci. Ko eny této vědní disciplíny sahají 
až do 14. století, konkrétně do oblasti Číny. S postupem času docházelo k postupnému rozvoji a 
zdokonalování této vědy, ať už z d vod  použití v kriminalistice, tak i k identifikaci osob. K této 
identifikaci se používá charakteristických rys  osob, jako jsou otisky prst , obličej, sítnice, duhovka. 
Každá technologie s sebou nese adu nepopiratelných výhod tak i nevýhod, které mohou mít 
katastrofální následky. Mezi výhody pat í: 

 Zvýšení úrovně bezpečnosti 
 Zamezení ztráty, p enesení nebo zapomenutí  
 Eliminace tvorby falešné identity 

 Komfortní metoda zabezpečení / identifikace 

 

Na straně druhé jsou to nevýhody, mezi které adíme: 
 Ztráta soukromí 
 V p ípadě prozrazení nelze provést anulace 

 Nejednoznačné porovnání 
 Nutná detekce životnosti 

 

1.1 Současné metody biometrie 

Obecně m žeme tyto metody rozdělit do dvou skupin. Jedná se o skupinu, která je založena na 
základě anatomických (fyzických statických) vlastností, které obsahují charakteristický rys, daný 
určitou biometrickou vlastností, která nezávisí na okamžitém stavu člověka. Do této skupiny adíme:  

 Otisk prstu 

 Obličej 
 Duhovku oka 

 Sítnici oka 

 Dlaň 

 Geometrii ruky 

 Termogram obličeje 

 Termogram ruky 

 Dentální obraz 

 Podpis (statická forma) 
 Tvar ucha 

 Snímek nehtu 

 DNA 
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Druhou skupinou je skupina behaviorálních (dynamických) vlastností, které souvisejí 
s aktivitou člověka. Výstup tohoto snímání je však poměrně proměnlivý a nez ídka dochází 
k odlišnostem mezi jednotlivými mě eními, zp sobených vnitrot ídní variabilitou. Mezi tyto vlastnosti 

pat í: 
 Hlas/ eč 

 Mimika obličeje a pohyby rt  

 Podpis (dynamická forma) 
 Dynamika stisku kláves 

 Ch ze  

 

V p ípadě realizace daného systému musíme p i výběru vhodné biometrické vlastnosti brát v potaz typ 

prost edí, uživatele, kte í budou tomuto systému podrobeni, perspektivu pro další využití a náklady na 
provoz. Nejvyužívanějším metodám věnuji několik následujících odstavc .  
 

1.1.1 Identifikace Otiskem Prstu 

Identifikace otiskem prstu je umožněna pomocí papilárních linií, které jednoznačně určují 
identitu člověka. Tyto linie jsou utvá eny již v embryonálním období vývoje. Absence těchto linií 
m že být zaznamenána u lidí s r znými onemocněními a poruchami k že. Jedná se o vyvýšené čáry o 
velikostech od 0,1-0,4mm s ší kou okolo 0,2-0,5mm. Ačkoliv si m žeme myslet, že se jedná pouze o 
jemné čáry na pokožce prst , je jejich genetická informace zakódována mnohem hlouběji. Díky tomu 
se nám p i drobných zraněních obnoví právě ty stejné linie a otisk tak z stane nezměněn. [1] [11] 

 

 

Obrázek 1: ez kůží a zobrazení průběhů papilárních linií [1] 
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1.1.1.1 Charakteristické znaky otisku prstu 

V daktyloskopii nezáleží pouze na strukturách otisk  prst , ale také na umístění a zp sobu 
snímání otisku prstu. Rozlišujeme tak otisky válené (rolované), píchané a latentní. Jsou bohužel i 
p ípady, ve kterých není snímání otisku prstu umožněno, tyká se to p edevším lidí s r znými typy 
kožních onemocnění nebo poruchami na povrchu b íška prst .  

Globálně jsou vzory tvo ené papilárními liniemi označovány jako t ídy otisk  prst : 
 Oblouk 

 Klenutý oblouk 

 Spirála / závit / vír 
 Levá smyčka 

 Pravá smyčka 

 

 

Obrázek 2: T ídy otisků prstů [2] 

 

Za účelem klasifikace otisku prst  v AFIS využíváme Henryho klasifikační schéma, které 
kategorizuje otisky do t í t íd, kterými jsou oblouk, smyčka a vír, ze kterých pak vznikají odvozené 
pojmy, jako jsou klenutý oblouk, pravá a levá smyčka, dvojitá smyčka a vytvá í tak další t ídy otisk  
prst . Toto detailnější rozt ízení proběhlo za účelem kategorizace do podt íd umožňující rychlejší 
vyhledávání pouze v určité části databáze na místo celé databáze. Tento klasifikační systém je 
pojmenován po Edwardu Henrym, který svou prací navázal na F. Galtona, W. Herschela a H. 
Faulduse. V oblasti kriminalistiky je využíváno všech t íd otisk  prst  pro klasifikaci, která je 
získávána za pomoci algoritmu. D ležitými pojmy pro klasifikaci jsou: 

 

 Delta – papilární linie se větví do t í směr  

 Jádro – st ed otisku prstu, v pr běhu papilárních linií na nejspodnějším vyklenutí 
 Typové linie – vymezují prostor nejvrchnější a nejspodnější papilární linií 

 

Pro klasifikaci otisk  prst  bývá také používána metoda, počítající množství papilárních linií 
vyskytující se mezi dvěma vytyčenými body na prstu a to v rovině horizontální a rovině vertikální. 
Počet papilárních linií a soust edných kruh  stoupá ve směru do st edu prstu. Rozlišení otisku prst  
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však probíhá na základě specifických tvar  vytvo ených papilárními liniemi, které označujeme jako 
markanty. Zpravidla podle tvaru jsou tyto markanty pojmenovány (ukončení, jednoduchá / dvojitá / 
trojitá vidlička, hák, k ížení, boční kontakt atd.). [2]  

 

 

Obrázek 3: Základní typy markantů [3] 

 

1.1.1.2 Metody zachycení otisku prstů 

V oblasti biometrie je k zachycení otisku prs  využíván snímač, výjimkou je použití 
daktyloskopické karty, u které je prst rolován na papír, který se v p ípadě pot eby skenuje do počítače 
za pomocí skeneru. D ležitou roli u snímání prst  hrají parametry jako jsou rozlišení (v rozmezí od 
250 dpi do 1000 dpi), snímací plocha (obvykle 0,7 cm x 0,7 cm pro p ístupové systémy a 10 cm x 

10 cm pro daktyloskopické systémy), počet bit  pro zakódování barvy (8 bit  pro odstíny šedé) a 
geometrická p esnost (zkreslení otisku oproti skutečnosti a kvalita obrazu).  

1.1.1.2.1 Metoda pomocí inkoustu a papíru 

Jedná se o nejjednodušší metodu využívající pouze inkoustu a papíru, kdy je prst rolován od 
jednoho konce nehtu po druhý konec. Využití tato metoda nalézá hlavně v oblasti kriminalistiky. 

 

 

Obrázek 4: Otisk prstu pomocí inkoustu a papíru [4] 
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1.1.1.2.2 Statické snímání 
V dnešní době nejběžněji používaná metoda, u které uživatel p iloží prst ke snímači a po celou 

dobu snímání s prstem nehýbe, z tohoto d vodu je označována jako statická. Z postupu vyplývá 
poměrně jednoduchý mechanismus ovládání. Za nevýhody jsou považovány náchylnost na poškození 
senzoru, vlivem nep imě ené intenzity p ikládání prstu na senzor, znehodnocení senzoru poškrábáním 
pop ípadě zanesením nečistot. Nové snímání otisku mohou ovlivnit také skvrny ulpívající na snímací 
ploše z p edchozího snímání. 

1.1.1.2.3 Snímání šablonováním 

Tato metoda je založena na skládání obrazu otisku prstu z jednotlivých snímk  pomocí pás , 
které byly po ízeny p i p ejetí prstu po senzoru. Senzor je tvo en k emíkovým snímačem, od jehož 
velikosti se také odvíjí cena. Výhodou tohoto snímače je, že na snímači nez stávají latentní otisky. 
Nevýhodou je však samotný postup procesu, který je nutno se naučit. Tento systém není intuitivní, 
proto vyžaduje “spolupráci“ p i postupu s uživatelem. [2] 

 

 

Obrázek 5: Otisk prstu šablonováním [5] 

 

1.1.2 Identifikace sítnicí oka 

Další z metod identifikace, je identifikace pomocí sítnice oka. Jedná se o část oka, která je 
tvo ena světločivými elementy a to konkrétně tyčinkami a čípky, které tvo í její vrstvu o tloušťce 
0,2 - 0,4 mm. Úlohou tyčinek je detekce světla a v sítnici jsou zastoupeny počtem 75 až 150 milión . 
Práh detekce světla u tyčinek je již p i dopadu jednoho až dvou foton . Čípky jsou zastoupeny v počtu 
okolo 7 milion  a jejich úkolem je detekovat barvu. Na základě citlivosti k jedné ze t í barev (červená, 

zelená, modrá) rozdělujeme čípky do t í skupin. Jev probíhající v těchto buňkách nazýváme 
transdukcí, což je p eměna chemických a elektrických jev  na elektrické impulsy, která jsou pomocí 
zrakového nervu p enášeny dále co centrálního nervového systému. Na sítnici rozlišujeme dva 
významné znaky a těmi jsou žlutá a slepá skvrna. Žlutá skvrna je oblast s p evahou čípk  a nachází se 
v centrálních oblastech sítnice. Odstupují zde svrchní vrstvy sítnice, což má za následek nejvyšší 
rozlišovací schopnost. Naopak slepá skvrna je místo, ve kterém vstupují nervy do oka a proto je zde 
absence fotoreceptor , jedná se o “slepé“ místo. [10] 
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1.1.2.1 Charakteristické znaky sítnice oka 

Identifikace pomocí sítnice je prováděna na základě jednoznačné cévní a nervové struktury, 
která podobně, jako žilní propletenec u mozku, z stává celý život neměnná, čehož se využívá pro 
biometrické účely. Choroidea1 vyživuje sítnici a je lokalizována p ed sítnicí. Je tvo ena krevními 
cévami a obsahuje světlo absorbující pigment.  

 

 

Obrázek 6: Snímek sítnice oka [6] 

1.1.2.2 Způsob zachycení obrazu sítnice 

Pro účely zachycení snímku sítnice oka se využívá za ízení, pracující na principu léka ských 
p ístroj , sloužících pro standardní vyšet ení oka. Jedná se o technicky složité za ízení, čemuž 
odpovídá i po izovací cena. Principiálně funguje tato metoda na snímání odraženého paprsku světla od 
sítnice a následným zachycením pomocí CCD kamery. Vyslaný paprsek z retinoskopu putuje do 

jednoho bodu, odkud je následně odražen zpět a upraven. Úhel vstupujícího paprsku je stejný i pro 

výstup. Opětovným vysíláním a úpravou odraženého paprsku dostaneme snímek povrchu oka 
s rozptylem okolo 10° okolo vizuální osy. [2] 

 

 

Obrázek 7: Princip získání snímku sítnice oka [7] 

 

                                                      
1 Choroidea neboli cévnatka obsahuje krevní cévy vyživující oko 
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1.1.3 Identifikace pomocí žíly ruky 

Tento zp sob identifikace využívá neměnného cévního ečiště ruky, které se utvá í ještě 
v prenatálním2 období a po celou dobu života z stává neměnné. Jedná se o jednu z mladších 
biometrických technik identifikace s vyšší rozlišovací schopností oproti geometrické identifikaci ruky. 

Tato metoda je vhodná i pro verifikaci.  

 

1.1.3.1 Charakteristické znaky žilního systému ruky 

Stejně jako u sítnice oka tak i u žilního systému ruky z stává struktura po celý život 
témě  neměnná. Opravdovým unikátem je existence dvojčat s rozdílným žilním propletencem a 
odlišnost mezi levou a pravou rukou.  

1.1.3.2 Způsob zachycení žilního obrazu ruky 

Zachycení žilního obrazu spočívá v nasvícení h betu, pop ípadě dlaně ruky světlem, blízkým 
infračervenému zá ení, které je schopno odlišit cévní ečiště, ve kterém je obsažen hemoglobin, od 
zbývající k že ruky. Samotná p ítomnost hemoglobinu3 v krvi podporuje testování životnosti. 
Viditelnost žil je ovlivněna stá ím zkoumané osoby, pigmentací nebo barvou pokožky. K snímkování 
se zpravidla využívá monochromatická CCD kamera doplněná o infračervené osvětlení. D ležitým 
faktorem je vlnová délka hemoglobinu, která je zhruba 760 nm, v hodnotě NIR je to 700 nm -

1400 nm. Tato hodnota NIR spadá do rozsahu hodnot CCD kamer. Nasnímaný obraz je pak následně 
segmentován, kdy se oddělují pot ebná data od pozadí, vytvá í se binární maska. Obraz je stále značně 
nejasný, proto je nezbytná redukce šumu. K tomu se používá dvou typ  algoritm . Algoritmus, který 
nezachovává hrany (nap . Gaussovské rozost ení), postupně u něj dochází ke ztrátě z etelnosti hran. 
Druhým typem je algoritmus, který hrany zachovává (nap . nelineární rozptýlení). Další fází je fáze 
lokálního prahování, kdy se žíly užitím několika segmentačních metod oddělují od pozadí. V závěru je 
provedeno finální odstranění šumu, vyhlazení hran a p evedení do černobílé podoby (na počátku je 
hemoglobin v žilách znázorněn černou barvou), což je proces označován jako postprocessing. [2] 

1.2 Využití 
V současné době dochází k rozší ení vyšších standard  zabezpečení i do oblasti osobních 

dokument  jako jsou občanské pr kazy pop ípadě cestovní pasy. Děje se tak z d vodu rizika 

falzifikace těchto dokument  a jejich následného zneužití, což v dnešní době p edstavuje nemalou 
hrozbu. Falzifikace dokument  doplněných o biometrické prvky je témě  nereálná. Další nespornou 
výhodou je urychlení celého procesu identifikace, který zkomfortní kup íkladu proces odbavení na 
letišti nebo identifikaci na ú adech.       

1.2.1 Cestovní pasy 

V České Republice jsou cestovní pasy s biometrickými údaji k dispozici již od zá í roku 2006. 
Ve světě jsou však tyto pasy rozší eny už delší dobu. D vodem zavedení těchto pas  byly teroristické 
útoky ve Spojených Státech Amerických 11. zá í 2001. O možnosti pas  s biometrickými daty se 
hovo ilo již d íve, ale tato tragická událost celý proces zavedení takzvaných ePas  urychlila.  

 

                                                      
2 Jedná se o období p ed narozením 
3 Obsažen v červených krvinkách, slouží k transportu kyslíku z plic do tkáně  
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V těchto pasech je zabudovaný takzvaný RFID (radio frequency identification) čip na kterém 
jsou v paměti uložená data do celkem šestnácti skupin označených DG1, DG2, ….., DG16. Údaje o 
otisku prstu se nachází ve skupině DG5 a je pro něj vyhrazena paměť 15 kilobyte. Rozlišujeme dva 
typy RFID za ízení. RFID transportér a RFID čtečku, která kromě čtení záznamu umožňuje také zápis. 
RFID transportér m že být aktivní a pasivní, kdy aktivní typ obsahuje integrovanou baterii a vysílač. 
Oproti tomu pasivní typ neobsahuje ani jedno. Hlavní rozdíl je ale v rozsahu komunikace mezi 

transportérem a čtečkou. U pasivního typu transportéru jsou to maximálně desítky centimetr , kdežto 
u aktivních transportér  to mohou být ady kilometr . 

 

V cestovním pase jsou uloženy dva otisky, konkrétně ukazováčky z levé a pravé ruky, podle 
p edpis  EU z roku 2009. Otisky prst  jsou uloženy v souladu s normou ISO 19794-4 z roku 2005, 

Data obrazu prstu. Kvalita snímk  otisku musí odpovídat 3 nebo lepší t ídě a musí být označena NFIQ 
(nist fingerprint image quality) certifikátem. Maximální velikost dat otisku prstu je 15 kilobyte a je 

uložen v kompromitovaném formátu WSQ (wavelet scalar quantization). 

1.2.2 Občanské průkazy 

Využití u občanských pr kaz  je obdobné jako v p ípadě cestovních pas . Biometrické 
informace uloženy v občanských pr kazech jsou samoz ejmostí na území USA, v České Republice 
jsou tyto občanské pr kazy postupně za azovány do registru, nicméně jejich použití není v současnosti 
povinné a občané mají stále na výběr mezi klasickým občanským pr kazem a pr kazem 
s biometrickými údaji.  
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2 Elektromobilita v ČR 

V posledních letech dochází k mohutnému rozmachu elektromobility na našem území, což je 
d sledkem snižování emisních limit , čímž by mělo dojít k nepochybnému zlepšení stavu ovzduší na 
našem území. Dále pak snížení náklad  na provoz, které mohou dosahovat až šestinové hodnoty 

běžných spalovacích motor , to je však vykoupeno několikanásobnou po izovací cenou a cenou 
baterií.  V d sledku tohoto rozvoje, je nutné vystavět provozuschopnou distribuční síť dobíjecích 

stanic a to z d vodu zatím poměrně krátkého dojezdu elektromobil . V současné době se na území ČR 
nachází okolo 250 dobíjecích stanic. Současní majitelé elektromobil  své vozy dobíjí nejčastěji doma 
ze zásuvky, což je zdlouhavý proces, v d sledku toho dochází k budování rychlonabíjecích stanic, 
které se nacházejí u dálničních tah , což zvýší komfort p i cestování na delší vzdálenosti, a ve velkých 
městech. V těch najdeme dobíjecí stanice nejčastěji v blízkosti nákupních center, kde si lidé sv j 
elektromobil mohou nabít v pr běhu nákupu. Dopady na životní prost edí p i provozu elektromobilu 
jsou zanedbatelné, avšak samotná výroba elektromobilu p írodu stále zatěžuje. Největším problémem 
elektromobil  je relativně krátká životnost baterie a omezený dojezd. [3]     

 

    

 

Obrázek 8: Mapa dobíjecích stanic (aktuální k 23. 2. 2017) [8] 

 

2.1 Současné ešení dobíjecích stanic  
V současné době se v ČR vyskytují dobíjecí stanice, poskytující dva základní typy zásuvek. 

Jedná se o typ rozší ený pod názvem Mennekes, který umožňuje rychlonabíjení výkonem až 22 kW. 

Tímto výkonem je stanice schopna elektromobil nabít za cca 1 hodinu. Druhá zásuvka disponuje 
parametry běžné zásuvky v domácnosti a je určena primárně pro dobíjení elektrokol, pop ípadě 
elektrických sk tr  s využitím výkonu 3,7kW. V současnosti je pro elektromobily vyrobené od 
1. 1. 2017 zaveden nový standart CCS (Combined Charging System) pro tzv. ultrarychlé dobíjení 
pomocí stejnosměrného proudu a to výkonem až 50 kW, což zkrátí dobu nabíjení na cca 20 minut. 
Tento typ by měl postupem času nahradit zbývající DC stanice, spadající do Japonského standardu 
ChaDeMo. Tento proces by měl probíhat pozvolně a po určitou dobu bude umožněno nabíjet oběma 
standardy. Dále je dobíjecí stanice vybavena ochranou jisk ením a doplňkovou ochranou proudovým 
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chráničem. Veškeré informace se uživateli zobrazí na barevném displeji. Identifikace uživatele probíhá 

pomocí RFID čipu, který umožňuje spojení mezi poskytovatelem a uživatelem.[3][4] 

 

 

Obrázek 9: Dobíjecí stanice společnosti ČEZ [9] 

 

2.2 Vize do budoucna 

Pro zjednodušení a zvýšení komfortu p i manipulaci s dobíjecí stanicí, je ideální využít 
biometrických prvk  k identifikaci uživatele, čímž by odpadla nutnost s sebou nosit ID čip. Čtečka 
otisku prst  by byla zabudována p ímo na dobíjecí pistoli, čímž by se celý proces dobíjení usnadnil. 
Údaje o uživateli spolu s otiskem prstu by byly uloženy v databázi a eliminovalo by se tak riziko 
ztráty, pop ípadě odcizení a zneužití identifikačního “prvku“, čímž je v současné době ID čip. 

 

 

Obrázek 10: Současná metoda identifikace uživatele [10] 
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3 Problematika elektrické bezpečnosti 
Pro bezproblémový chod elektrických dobíjecích stanic a samotných elektromobil  je 

nezbytný d sledný výběr typu systému společně s ochranným a monitorovacím systémem, který 
odpovídá p íslušným normám. V oblasti elektromobility rozlišujeme t i typy bezpečnostních systém  
na základě typu dobíjecí stanice. V p ípadě AC dobíjecí stanice se využívá uzemněných 
bezpečnostních systém  (sítě TN-S). U DC dobíjecích stanic je použita izolovaná soustava (sítě IT). U 
samotných elektromobil  se pak jedná o bezpečnostní izolovaný vysokonapěťový systém podléhající 
normě ČSN 33 2000-1 ed.2. V p ípadě aktivního děje elektromobilu, v okamžiku kdy je elektromobil 
v pohybu, považujeme elektromobil za mobilní IT síť. V pr běhu nabíjení se však již jedná o 
uzemněnou pop ípadě neuzemněnou IT síť. Elektrická zabezpečení dobíjecích stanic jsou popsána na 
základě normy ISO/DIS 6469-3:2011-05. P ed samotným procesem nabíjení elektromobilu je 
nezbytné, aby byl vysokonapěťový systém elektromobilu bez poruch izolace. P ípadná porucha 
izolace v elektromobilu by zap íčinila adekvátní reakci ochranných a monitorovacích systém  samotné 
dobíjecí stanice, která by v tomto p ípadě neumožnila provést proces dobíjení. Jako prevence p ed 

těmito stavy jsou v elektromobilech umístěny hlídače izolačních stav . V p ípadě dostatečného 
izolačního odporu m že proběhnout proces nabíjení. Mezní hodnoty izolačních odpor  jsou popsány v 
ISO/DIS 6469-3:2011-05 a pro st ídavé systémy je hodnota stanovena na 500 Ω/V a pro stejnosměrné 
systémy 100 Ω/V. P i spuštění dobíjecího procesu je vnit ní monitorovací systém elektromobilu 
v pasivním režimu, což p edchází vzájemné interakci s monitorovacími a bezpečnostními systémy 
dobíjecí stanice. V pr běhu dobíjení se o komplexní monitoring a bezpečnost jak dobíjecí stanice, tak 

elektromobilu stará samotný systém dobíjecí stanice. Pro proces dobíjení je nezbytná kontinuita 
ochranného vodiče, která je kontrolována ídícím vodičem v pr běhu nabíjení. V pr běhu mě ení 
izolačního odporu p ed samotným nabíjením dochází také ke kontrole nabíjecího kabelu, u nějž se 
detekují p ípadné mechanické poškození.  

 

 

Obrázek 11: Hlídač izolačního stavu isoEV425 [11] 
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Na základě norem ČSN EN 61851 rozlišujeme čty i nabíjecí režimy. Na jednotlivé režimy se 
pak vztahují p íslušné normy, definující bezpečností opat ení a požadavky na dobíjecí zásuvky. [5]    

3.1 AC nabíjení 
AC nabíjení je zastoupeno t emi režimy, konkrétně režimem 1, 2 a 3. Toto nabíjení vyžaduje 

nabíjecí zásuvku podléhající normě ČSN EN 61581 doplnit alespoň o chránič typu A. Dále je 
nezbytné brát z etel na možnost výskytu všech kmitočt , což s sebou nese nutnost bezpečnostních 
opat ení popsaných normou ČSN EN 61140 ed.2. V p ípadě že dojde k poklesu poruchového proudu 
na hodnotu 6 mA nebo níže, nastává povinnost za adit do systému proudové chrániče typu B nebo B+, 
pop ípadě kontrolní prvek, které p edcházejí riziku úrazu elektrickým proudem. P i absenci 
proudového chrániče musí být do systému za azeno p enosné ochranné za ízení IC-RCD. Monitor 

reziduálního proudu pak zajistí bezpečné odpojení zátěže p i poruše obvodu a zamezí tak možnému 
úrazu elektrickým proudem.   

 

 

 

Obrázek 12: Elektrická ochrana režimů 1-3 [12] 

 

3.2 DC nabíjení 
DC nabíjecí stanice považujeme za neuzemněné sítě IT, což s sebou nese určitá bezpečnostní 

opat ení. V prvním p ípadě nesmí být aktivní vodiče spojeny se zemí. Tomuto riziku zabraňuje 
izolovaná konstrukce pop ípadě oddělovací transformátor. Síť IT musí být dále sledována hlídačem 
izolačního stavu IMD na základě normy ČSN 33 2000-4-41, doplněným o varovnou signalizaci. Za 
výhodu IT sítě považujeme varovnou signalizaci v p ípadě první poruchy, nedojde tak k zastavení 
procesu nabíjení a celý proces tak m že doběhnout do konce. Další výhodou je pak nulové dotykové 
napětí v p ípadě první poruchy což zamezuje riziko úrazu elektrickým proudem a s dobíjecí stanicí tak 
mohou manipulovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace. Pro hlídač izolačního stavu je nezbytné 
splnění požadavk  normy ČSN EN 61557-8 což znamená, že musí vyvolat adekvátní reakci na 
symetrické i nesymetrické poruchy izolačního stavu. Symetrická porucha nastává v okamžiku, kdy 
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dochází k současnému úbytku izolačního odporu na všech vodičích. P i zvýšeném proudu 
protékajícím aktivními vodiči v pr běhu dvou izolačních poruch, hrozí riziko vzniku požáru vyvolané 
zvýšenou teplotou v místě poruchy. [5][6] 

     

 

Obrázek 13: Elektrická ochrana režimu 4 [13] 
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4 Požadavky dle normy ISO/IEC 19794-4 

Metodou záznamu obrazu otisku prst  se zabývá a popisuje ji norma ISO/IEC 19794-4. V této 
normě jsou zapsány také výkonnostní požadavky na skenery otisk  prst . Tato norma dále obsahuje 
požadavky na uspo ádání byt  a bit , posloupnost skenování, požadavky na získání obrazu. Další 
probíranou vlastností je formát záznamu otisku prstu pojednávající o stavbě záznamu prstu. 
Následující kapitoly odpovídají normě ČSN ISO/IEC 19794-4. Informační technologie - Formáty 
výměny biometrických dat: Data obrazu prstu. Praha: Český normalizační institut, 2005 a veškeré níže 

uvedené informace z ní vycházejí. 

4.1 Uspo ádání bytů a bitů 

Každá ukládaná informace o otiscích je složena z určitého počtu byt  dat. Vícebytové veličiny 
jsou uloženy ve formátu Big-Endian. Tento formát zajišťuje, že významnější byty kterékoliv 
vícebytové veličiny jsou uloženy na nižších adresách v paměti, na rozdíl od nevýznamných byt , které 
jsou uloženy na vyšších pamětích. Co se týče p enosu, tak uspo ádání byt  je sestaveno od 
nejvýznamnějších po nejméně významné. Stejně tak je to u vnit ního uspo ádání bit  v bytech. Číselné 
hodnoty disponují pevnou délkou a neobsahují znaménka. 

4.2 Posloupnost skenování 
Prst p iložený ke snímači otisku musí být dle této normy p iložen ve svislé poloze. Jeho 

skenování probíhá zleva doprava. Za účelem popis  jednotlivých pixel  otisku prstu se využívá 
dvojice referenčních os, které mají počátek v levém horním okraji obrazu. 

4.3 Požadavky na získání obrazu 

Tyto požadavky se odvíjí od r zných parametr , nap . nezpracovaných informací pixel  
k uchování nebo výměně, dále pak aplikaci pop ípadě cílené metriky výkonu. Výstupem těchto 
parametr  jsou numerické hodnoty, které jsou p i azeny k některé z kombinací nastavení parametr  
sloužící k získání obrazu. Úroveň nastavení by měla odpovídat požadavk m na systém a aplikaci.  

 

Tabulka 1: Úrovně nastavení získání obrazu 

Nastavení 
obrazu 

Rozlišení skenování 
pixely/centimetr 

(ppcm) 

Rozlišení 
skenování 

pixely/palec 

(ppi) 

Hloubka 

pixelu 

 (bity) 

Dynamický 

rozsah (úrovně 
šedi) 

Certifikace 

10 49 125 1 2 Žádná 

20 98 250 3 5 Žádná 

30 197 500 8 80 Žádná 

35 295 750 8 100 Žádná 

31 197 500 8 200 EFTS/F 

40 394 1000 8 120 Žádná 

41 394 1000 8 200 EFTS/F 
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4.3.1 Poměr stran pixelu 

Bez závislosti na kvalitě obrazu otisku prstu je obraz vždy tvo en čtvercovými pixely. Rozdíly 
mezi horizontálními a vertikálními pixely by měly být nulové pop ípadě v rozmezí 1%. Obvykle jsou 
u parametr  snímače uvedeny jednotky ppi, které značí počet pixel  na palec, pop ípadě ppcm, 
označující množství pixel  na jeden centimetr čtverečný. Tyto dvě jednotky jsou navzájem v určitém 
poměru, nejsou si však rovny. Pro výpočet ppcm stačí vydělit ppi číslem 2,54. 

4.3.2 Hloubka pixelu 

Hloubka pixelu společně s počtem použitých bit  specifikují stupnici šedi. Pixel o hloubce 3 
obsahuje 8 úrovní stupnice šedi a hloubka pixelu 8 obsahuje až 256 úrovní stupnice šedi. Černému 
pixelu obsaženému na stupnici šedi musí být p i azena minimální hodnota pixelu rovna 0. U bílého 
pixelu obsaženému na stupnici šedi je p i azena hodnota 1. Tyto hodnoty však mohou kolísat a my tak 
m žeme íct, že “nejčernějšímu“ pixelu odpovídá hodnota větší než 0 a “nejbělejšímu“ menší než 256. 
V reálu to znamená, že maximální hodnota bílého pixelu je ≤ 31 a hodnota černého pixelu ≤ 255. 

Rozsah hloubky pixelu je od 1 do 16 bit .      

4.3.3  Data stupnice šedi 
Data stupnice šedi jsou ukládána v komprimovaném nebo nekomprimovaném tvaru, kdy 

nekomprimovaný formát musí obsahovat alespoň část množiny nezpracovaných informací pixel . 
V p ípadě 8bitové hloubky použitého pixelu musí být každý byt tvo en jedním pixelem. Pixely 
s hodnotou hloubky menší než 8 bit  mohou být ukládány a p enášeny v binárním formátu. Pro 
ukládání a p enos 16bitových pixel  se využívá dvou byt , které zachovávají jejich p esnost. 

4.3.4 Dynamické rozpětí 
D ležitým p edpokladem pro splnění dynamického rozpětí je zakódování stupň  šedi obrazu 

s p edem dohodnutou p esností, za p edpokladu p edem známých požadavk . 

4.3.5 Skenovací rozlišení 
S kvalitou výsledného obrazu otisku prstu je úzce spjato nastavení skenovacího rozlišení. 

Mezi kvalitou obrazu a skenovacím rozlišením platí p ímá úměra, kdy p i požadavku na vyšší kvalitu 
a lepší detaily obrazu je nezbytné použít vyšší rozlišení. Vyšší rozlišení nám také umožňuje zobrazení 
více nahuštěných papilárních linií, které by p i menším rozlišení mohly splývat.  

4.3.6 Rozlišení obrazu 

Rozlišením obrazu je myšleno použité skenovací rozlišení obrazu a začleněná obrazová data, 
která tvo í obrazovou stopu papilárních linií a brázd otisku prstu. 

4.3.7 Umístění obrazu otisku prstu 

Tento odstavec pojednává o poloze p iloženého otisku prstu na kontaktní plochu. Ať už se 
jedná o statické snímání nebo o snímání rolováním, prst musí být centrován vždy do st edu plochy 
senzoru tak, aby došlo k jeho snadnějšímu a p esnějšímu naskenování. 
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4.4 Struktura záznamu 

Každý objekt skenování je obsažen v jednom záznamu. Takovýto záznam je uložen 
v p íslušném formátu odpovídající struktury. Jedná se o CBEFF strukturu v bloku BDB. Uspo ádání 
BDB_biometric je CBEFF struktu e p iděleno asociací IBIA, konkrétně subkomisí SC 37 JTC 1. Toto 

uspo ádání je vyobrazeno 16bitovou hodnotou 0x0101 a je jí p i azen kód CBEFF BDB_format, který 
musí být obsažen v záhlaví CBEFF. Tento kód musí mít hodnotu 0x0007. Co se týče formátu 
záznamu, tak v záhlaví, které má pevnou délku velikosti 32 byt , je obsažena informace o celém 
záznamu. Jednotlivé záznamy prstu, pop ípadě více prst  nebo dlaně obsahují záhlaví, které nese 
informace týkající se dat otisku nebo skupiny otisk  prst  a dále pak záběr komprimovaných nebo 
nekomprimovaných dat obrazu jednoho nebo více otisk  prst , pop ípadě dlaně.  

4.4.1 Záhlaví všeobecného záznamu 

Tabulka obsahující informace o záhlaví všeobecného záznamu je obsažena v p íloze I.  
 

Formální identifikátor se skládá ze t í ASCII znak  FIR a je doplněn nulovým znakem 
(0x0). Slouží pro standardní záznam obrazu otisku prstu. 

Číslo verze je vloženo do 4 byt , podobně jako identifikátor formátu se skládá ze t í ASCII 
znak  zakončených nulovým znakem NULL. První dva znaky znázorňují číslo hlavní verze, t etí znak 
reprezentuje číslo nižší revize. 

Délka záznamu je zachycena v šesti bytech, což je součet délek všech záznam  prstu, více 
prst  p ípadně dlaně. 

ID za ízení pro zachycení obrazu je dvoubytové pole, které je specifické pro jednotlivé 
výrobce. 

Úroveň získání obrazu vybírá specifickou úroveň z tabulky 1 na základě specifikací 
minimálních parametr  nezbytných pro získání obrazu. 

Počet prstů/dlaní tento počet je zaznamenán v jednom bytu. V p ípadě současného nasnímání 
více prst  je výsledný snímek pokládán za jeden obraz. 

Jednotky stupnice slouží ke specifikaci použitých jednotek popisu obrazu otisku prst . 
Hovo íme buď o jednotkách ppi nebo ppcm. 

Skenovací rozlišení (horizontální) specifikuje zaokrouhlené rozlišení v horizontálním směru, 
p i nevhodné variaci hodnot m že nastat p ekrývání pixel , pop ípadě mohou vznikat volné mezery 
mezi těmito pixely. 

Skenovací rozlišení (vertikální) je obdobou horizontálního, pouze hovo íme o vertikálním 
směru.  

Rozlišení obrazu (horizontální a vertikální) specifikuje zaokrouhlené rozlišení obrazu tak, 

jako tomu je u skenovacích rozlišení.   
Hloubka pixelu je vyjád ena za pomocí určitého počtu bit , které jsou zapsány 

v jednobytovém poli.   
Algoritmus komprese obrazu detailně popisuje zp sob záznamu ať už komprimovaných tak 

nekomprimovaných obraz  stupně šedi. Kódy p i azené jednotlivým obraz m jsou popsány 

v následující tabulce:  
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Tabulka 2: Kódy algoritmu komprese 

   Kód Algoritmus komprese 

0 Nekomprimované - žádné pakované bity 

1 Nekomprimované - pakované bity 

2 Komprimované - WSQ 

3 Komprimované - JPEG 

4 Komprimované – JPEG2000 

5 PNG 

 

4.4.2 Záhlaví záznamu prstu 

Záznam každého otisku prstu musí bezpodmínečně začínat záhlavím, které poskytuje pot ebné 
informace. Tato část záznamu je tvo ena 14 bity a je následována samotnými komprimovanými nebo 
nekomprimovanými daty. Následující záběry obrazu jsou postupně z etězeny vždy na konci 
p edchozího záběru.  

 

Tabulka 3: Záznam záhlaví obrazu prstu 

Pole Velikost Platné hodnoty Poznámky 

Délka bloku dat prsu (byty) 4 byty  Zahrnuje záhlaví a 
největší blok dat 
obrazu 

Poloha prstu/dlaně 1 byte 0 až 15, 20 až 36 Viz. tabulka 5 a 6 

Počet záběr  1 1 až 256  

Číslo záběru 1 1 až 256  

Kvalita obrazu prstu/dlaně 1 byte 1 až 100 Specifikace BioAPI 

Typ otisku 1 byte  Tabulka 7 

Délka horizontální linie 2 byty  Počet pixel  na 
horizontální linii 

Délka vertikální linie 2 byty  Počet horizontálních 
linii 

Rezervováno 1 byte ______________ Byte nastavený na 
´0x0´ 

Data obrazu prstu/dlaně <43 x     byt  ______________ Komprimovaná nebo 
nekomprimovaná data 
obrazu 

 

Délka bloku dat prstu je reprezentována čty bytovým polem, které zaznamenává délku 
článku prstu v bytech. Je zde uložen záznam čítající záhlaví otisku prstu a samotné komprimované 
pop ípadě nekomprimované data. 

Polohy prstu a dlaně jsou vyjád eny v p íloze II a III. 
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Jednotlivé typy otisku prstu a dlaně jsou popsány v tabulce níže: 
 

Tabulka 4: Typy otisku prstu a dlaně 

Popis Kód 

Živé (bezprost ední) skenování prosté 0 

Živé (bezprost ední) skenování valivým 
pohybem 

1 

Neživé skenování prosté 2 

Neživé skenování valivým pohybem 3 

Latentní 7 

Projetím (protažením) 8 

Bezkontaktní živé (bezprost ední) skenování 9 

 

4.5 Požadavky na skenery otisku prstu 

Pro správné zachycení obrazu otisku prstu skenerem je nezbytné definovat jeho výkonnostní 
charakteristiky, které požadují zachycení snímk  otisku v minimálním rozlišení ve směru ádku a 
sloupce detektoru. Jiným slovy mluvíme o podélném a k ížovém směru skenování a parametrech plus 
500 ppi nebo minus 5 ppi. Poslední obraz výstupu musí disponovat rozlišením 500 ppi nebo minus 

5 ppi a zároveň mít pixely v úrovních šedi kvantován po 8 bitech.   

4.5.1 P esnost geometrického obrazu 

Co se týče p esnosti geometrického obrazu, tak zavádíme pojem absolutní hodnota diference, 

kterou označujeme D. Tato hodnota tvo í absolutní hodnotu rozdílu aktuální vzdáleností X, která tvo í 
vzdálenost mezi dvěma body cílové oblasti a vzdálenosti Y, tvo ící vzdálenost mezi těmito dvěma 
body. 

Pro hodnoty D, X a Y v milimetrech platí: 
D. LE. 0,01778, pro 0 .LE. X .LE. 1,178 

D. LE. 0,01X, pro 1,778 .LE. X .LE. 38,1  

 

Pro hodnoty D, X a Y v palcích platí  
D. LE. 0,0007, pro 0 .LE. X .LE. 0,07 

D. LE. 0,01X, pro 0,07 .LE. X .LE. 1,50 

 

4.5.2 Modulační p enosová funkce 

Hodnoty modulační p enosové frekvence (MTF) musí spadat do hodnot, jež jsou uvedené 
v následující tabulce a musí platit pro hodnoty MTF ve směru sloupce i ady detektoru a to p es 
kteroukoliv oblast pole skeneru p i daných prostorových četnostech. 
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Tabulka 5:  Hodnoty MTF 

cyc/mm MTF 

1 0,905 až 1,00 

2 0,797 až 1,00 

3 0,694 až 1,00 

4 0,598 až 1,00 

5 0,513 až 1,00 

6 0,437 až 1,00 

8 0,312 až 1,00 

10 0,200 až 1,00 

 

Mě ení MTF je prováděno jednou testovací modulací sinusové vlny, která je obsažena 
v testovacím schématu pro každý vzorek frekvence zobrazené sinusové vlny. Pro výpočet hodnoty 
modulace vzorku se využívá maximálních a minimálních úrovní periody jednotlivých sinusových vln. 
Tyto maximální / minimální hodnoty odpovídají určitým hodnotám stupň  šedi. 

4.5.3 Poměr signál-šum 

Mezi bílým šumem v poměru se signálem a společně s černým šumem v poměru se signálem 
zavádíme standardní odchylku, která je ≥ 125 v p ípadě následujícího postupu: 

1) Umístíme bílý referenční cílový objekt do testovacího pole o rozměrech 
6,35 mm x 6,35 mm umístěném v oblasti obrazu.  

2) Vypočítáme pr měrnou hodnotu a standardní odchylku z minimálně 1000 vzork  
z testovacího pole, tvo eného osmibitovými hodnotami odrazivosti. 

3) Postupu  bodu 1 a 2 se využívá i p i práci s černým matovým objektem. 
4) Pro výpočet vztahu signál šum se využívá vztahu kdy rozdíl pr měrných bílých a 

pr měrných šedých hodnot st ídavě vydělíme standardní hodnotou bílého a poté 
černého šumu. 

4.5.4 Rozsah stupnice šedi dat obrazu 

Pro 80 % zachycených vzork  obraz  musí platit dynamický rozsah úrovně šedi alespoň 200 a 
dynamický rozsah úrovně šedi alespoň 128 musí splňovat nejméně 99 % vzork . Za dynamický rozsah 
úrovně šedi považujeme takový počet úrovní šedi, který má signální význam pro obraz otisku prsu. 

Pro použití otisku na identifikačních kartách se využívá bílého ohraničení, které oddělí linie otisku 
prstu. Toto má za úkol eliminovat části obrazu otisku prstu s nízkým kontrastem, který vzniká po 
stranách. 

4.5.5    Linearita stupnice šedi 
Pro testovaný cíl se využívá čtrnácti šedých políček, jejichž úroveň se nesmí odklonit o více 

než 7,65 úrovní šedi od lineární progresivní čáry. Pro výpočet pr měrné hodnoty šedi každého políčka 
musí mít hodnoty vzorku minimálně 6,35 mm x 6,35 mm. 
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4.5.6 Uniformita
4
 úrovně výstupní šedi 

Uniformita je dána skenováním bílého referenčního cílového objektu, bílého a černého 
matového referenčního objektu. Bílý referenční cílový objekt spadá pod saturační úroveň skeneru, což 
je zajištěno optimálním nastavením skeneru. Černý referenční cílový objekt pak v odpovídajících 
testech spadá nad tmavou úroveň skeneru.  

 

Požadavky p i využití bílého cílového objektu: 
1) Rozdíl úrovní šedi dvou sousedních ádk  nebo sloupc  o délce 9 pixel  

nesmí být větší než 2,5 úrovní šedi. 
2) Pro pixely obsažené v zorném poli a rozměrech 6,35 mm x 6,35 mm musí 

platit, že žádný z vybraných pixel  se svou úrovni šedi neliší od pr měrné 
úrovně šedi o více než 22,0 úrovní šedi. 

3) Pro dvě oblasti umístěné kdekoliv v zorném poli, o kterých m žeme íct, že 
jsou zároveň nesousedící, platí, že se nesmí lišit o více než 12,0 úrovní šedi. 
 

Požadavky p i použití černého cílového objektu: 
1) Rozdíl úrovní šedi dvou sousedních ádk  nebo sloupc  o délce 9 pixel  

nesmí být větší než 1,0 úrovní šedi. 
2) Pro pixely obsažené v zorném poli a rozměrech 6,35 mm x 6,35 mm musí 

platit, že žádný z vybraných pixel  se svou úrovni šedi neliší od pr měrné 
úrovně šedi o více než 8,0 úrovní šedi. 

3) Pro dvě oblasti umístěné kdekoliv v zorném poli, o kterých m žeme íct, že 
jsou zároveň nesousedící, platí, že se nesmí lišit o více než 3,0 úrovní šedi. 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Uniformita, jinými slovy jednotvárnost, jednotnost 
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5 P edpoklady pro vytvo ení fungujícího celku  
Úkol této bakalá ské práce spočívá ve vytvo ení uceleného funkčního celku, sloužící pro 

identifikaci osob, využívající dobíjecí stanici elektromobilu, pomocí otisku prstu. D ležitým 
p edpokladem jsou dostačující konstrukční rozměry dobíjecí hlavice, umožňující implementaci 
senzoru otisku prstu.  

5.1 Princip kapacitní metody 

Tato metoda využívá snímače tvo eného maticí vodivých ploch, vzájemně izolovaných 
pomocí napa ené vrstvy oxidu k emičitého. Tyto plochy jsou jemnější než plochy papilárních linií. 
V okamžiku kdy dojde ke kontaktu prstu, vznikají nad místy kontaktu kondenzátory, výstupem jsou 
pak hodnoty odpovídající p ekryvu plochy plošky. Dochází tedy k využívání rozdílu kapacity mezi 
plochou snímače a prstem. Jakmile je získán obraz otisku prstu, p ikládá se prst na citlivou plochu 
snímače, kde je obraz otisku pomocí elektrod p eváděn na digitální obraz. Princip spočívá v tom, že 
plochy papilárních linií jsou více p ilehlé na senzor než místa mezi nimi a proto mají vyšší kapacitní 
odpor. Mezi výhody adíme jednoduchost principu, malé rozměry a vysokou kvalitu. Naopak záporně 
je hodnocena krátká životnost snímače (vlivem statické elekt iny), pohybuje se okolo 3 let, finančně 
jsou však dostupné. [1] 

 

 

Obrázek 14: Kapacitní metoda [14] 

5.1.1 Použitý senzor 

Grow R303 Fingerprint reader 

Tento snímač pracuje na základě kapacitní metody. Zachycený obraz disponuje rozlišením 
508 dpi. 

 Cena: 28 $ 

 Dostupnost z: www.aliexpress.com 

 Komunikační rozhraní: UART/USB 

 FAR: <0,001% (úroveň zabezpečení 3) 
 FRR: <0,1 % (úroveň zabezpečení 3) 
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Obrázek 15: Grow R303 fingerprint reader [15] 

 

5.2 Princip optické metody 

Počátky této metody jsou datovány do 70. let. Jedná se poměrně jednoduchou metodu 
spočívající v nasvícení plochy prstu za pomoci zdroje světla (LED) a dojde k rozlišení h eben  
papilárních linií, které p iléhají na skleněnou plochu senzoru na rozdíl od údolí mezi jednotlivými 
liniemi. Pomocí CCD/CMOS kamery jsou nasnímány odražené světelné paprsky. Velikost těchto 
paprsk  je závislá na hloubce papilárních linií a údolí. Světlo odražené z papilárních linií je 
intenzivnější oproti tomu z údolí. Na zkreslení odrazu zá ení se podílejí r zné nečistoty pocházející 
z potně-tukových výměšk  a nečistoty z okolí. ešením tohoto problému je použití bezkontaktní 3D 
optických bezkontaktních senzor , kdy m že dojít k sejmutí otisku prstu již ve vzdálenosti 30 až 
50 mm od samotného senzoru. [1] 

 

 

Obrázek 16: Optická metoda [16] 
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5.2.1 Použitý optický senzor  
Grow R305 Fingerprint reader 

Jedná se o optický model snímače, který obsahuje integrovaný sběr obrazu a algoritmus 
systému ALL-in-One. Disponuje nízkou cenou, spot ebou energie, malými rozměry s vysokým 
výkonem. Zachycuje obraz s rozlišením 500 dpi. 

 

 Cena: 19,9 $ 

 Dostupnost z: www.diytrade.com 

 Komunikační rozhraní: UART/USB 

 FAR: <0,001% (úroveň zabezpečení 5) 
 FRR: <0,1 % (úroveň zabezpečení 5) 

 

 

Obrázek 17: Grow R305 Fingerprint reader [17] 

 

Následujícím krokem je pak vytvo ení adekvátního softwaru propojeného s databází, který 
nám umožní pracovat s nasnímanými otisky. Mezi základní úkony programu bude pat it porovnávání 
otisk  s referenčními otisky v databázi, zakládání nových uživatel  do databáze, p ípadně jejich 
odstranění. Tvorba tohoto softwaru proběhla v programovacím jazyce C# za využití Microsoft 

Visual Studia 2013. Databáze pak byla vytvo ena v programu Microsoft SQL. 
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6 Realizace praktické části 
P ed samotným sestavením fungujícího modelu snímače otisku prstu je nutno provést výběr 

vhodných komponent , které spolu budou komunikovat a vytvo í tak kompletní hardware. Tento 
hardware bude následně doplněn o vytvo ený software, který bude vyhodnocovat sejmuté otisky a na 
základě tohoto procesu umožňovat vstup, ukládat nové záznamy, vyhledávat v databázi pop ípadě 
zamítat p ístup. 

6.1 Výběr odpovídajícího senzoru 

Pro tuto laboratorní práci je klíčovým faktem správný výběr snímače otisku prstu. Nejlepší 
volbou pro tento typ úlohy je senzor, pracující na principu statické metody, tedy p iložení prstu na 
kontaktní plochu. D ležitými parametry p i výběru čidla jsou: komunikační rozhraní, dostupnost, 
FAR, FRR a v neposlední adě také cena. V p ípadě komunikačního rozhraní jsme počítali s metodou 

UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) nebo USB. Míry chybného p ijetí se pohybují 
FAR<0,001 % a míra chybného odmítnutí FRR<0,1 %. Součástí senzoru by měla být také softwarová 
aplikace či vývojový modul.  Většina senzor  pracuje podle uznávané standardizované normy ISO 
19794-4 z roku 2005, která definuje jak určovat markanty u otisku prst . Této normě jsem věnoval 
několik p edchozích odstavc . Na základě těchto údaj  jsem provedl užší výběr vyhovujících senzor , 
které jsem navzájem porovnal. Dále pak nastala volba, zda použít kapacitní či optický typ snímače. 
Pro toto konkrétní zadání byl vybrán senzor, pracující na principu kapacitní metody. Jedná se o model 
Grow Fingerprint R303, který je z  konstrukčního hlediska vhodnější pro použití a disponuje 

kompaktnějšími rozměry, které umožňují jeho pohodlnou implementaci na rukojeť dobíjecí hlavice. 
 

 

Obrázek 18: Rozměry Grow Fingerprint R303 
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Obrázek 19: Parametry Grow Fingerprint R303 

 

Na základě rozměr  senzoru Grow Fingerprint R303 bylo pomocí programu CAD, sloužícímu 
k objektovému projektování, navrženo a posléze na 3D tiskárně vytištěno zapouzd ení samotného 
senzoru, které bude následně umístěno na vnější stranu dobíjecí hlavice.  

 

 

Obrázek 20: Vytvo ené zapouzd ení senzoru v programu CAD 
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Druhý typ senzoru, konkrétně optický Grow Fingerprint R305 svými rozměry neumožňuje 
pohodlnou implementaci na hlavici dobíjecí pistole, proto byl up ednostněn výše zmiňovaný model 
senzoru.   

 

 

Obrázek 21: Rozměry Grow Fingerprint R305 

 

6.2 Komunikace senzoru s PC 

Námi vybraný senzor pracuje za pomocí rozhraní UART, které je nutné doplnit o p evodník se 
sériovým rozhraním RS232, disponující p evodem UART/USB. Tento p evodník bude dále propojen 
s PC, který za pomocí námi vytvo eného softwaru bude provádět pat ičné úkony. Toto sériové 
rozhraní označujeme jako sériovou linku. 

 

Obrázek 22: Model zapojení senzoru s PC 

 

6.2.1 Komunikační protokol senzoru R303 

Pro správnou činnost senzoru bylo nezbytné si prostudovat p iložený komunikační protokol. 
Tento protokol obsahuje jednotlivé metody. Tato úloha vyžadovala použití pouze několika metod. 
Jelikož se jedná o cyklickou komunikaci, datové pakety jsou zasílány v p esně stanoveném datovém 
formátu a následně p ijímány v odpovídající formě. Tento datový formát je znázorněn v následující 
tabulce.  
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Tabulka 6: Formát datového balíčku 

Header Adder Package identifier Package length Package content 

(instructions, data, 

parameter) 

Checksum 

 

Tabulka 7: Specifikace datového balíčku 

Název Symbol Délka Popis 

Header Start 2 Má pevnou hodnotu 0xEF a 0x01, nejprve je p enesen byte 
s vyšší hodnotou.   

Adder ADDER 4 Má nastavené výchozí hodnoty 0xffff, které mohou být 
upravovány p íkazem, v p ípadě špatně zadané hodnoty je 
p esun zamítnut.  

Package identifier PID 1 01H P íkazový paket 
02H Paket dat, musí být následován p íkazovým paketem 

nebo potvrzující balíček 

07H Potvrzující balíček 

08H Konec datového paketu 

Package length LENGTH 2 Tvo en součtem Package contents a checksumu, maximální 
velikost je 256 byt  

Package contents DATA - Obsahuje p íkazy, p íkazové parametry a samotná data otisku 
prst  

Checksum SUM 2 Jedná se o aritmetický součet PID, LENGTH a DATA 

 

Metoda sloužící k nastavení sériového portu je označována jako Port Control a nese instrukce 

pro zapnutí a vypnutí sériového portu COM. Pro zapnutí je v odesílaném datovém balíčku na pozici 
Control Code “1“. V opačném p ípadě, tj. vypnutí je hodnota Control Code “0“. Další d ležitá 
informace je uložena na pozici Confirmation Code. Mohou nastat dva stavy, kdy jeden íká, že 
operace Port Control byla dokončena, takový stav má hodnotu Confirmation Code “00H“ a druhý, 
oznamující že došlo k chybě p i p ijímání balíčku, má hodnotu “01H“.  

 

Tabulka 8: Komunikační protokol pro metodu PortControl 
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Další metoda slouží k detekci a uložení otisku prstu do image bufferu, zatímco je vracen 
úspěšný Confirmation code. V p ípadě že není p iložen prst, dojde k zobrazení chybové hlášky “prst 
není detekován“. Tato metoda nese název GenImg. Confirmation code m že nabývat několika hodnot 
a to hodnoty “00H“ kdy dojde k úspěšnému získání otisku prstu. Další hodnota je “01H“, která 
oznamuje, že došlo k chybě p i p ijímání balíčku. Hodnota “02H“ nese informaci, že nebylo možné 
detekovat prst a poslední hodnota “03H“ íká, že došlo k chybě p i získávání otisku prstu. 

 

Tabulka 9: Komunikační protokol pro metodu GenImg 

 

 

 

Metoda Upload Image je metoda, sloužící pro uložení získaného otisku prstu z image bufferu 

do paměti počítače. V p ípadě že je modul p ipraven k p enosu datového paketu, confirmation code 
nabývá hodnoty “00H“. Další možností je, že dojde k chybě p i získávání balíčku, v tomto p ípadě 
nabývá confirmation code hodnoty “01H“. Poslední možností je selhání p i p enosu následujícího 
datového balíčku, toto selhání je označeno “0fH“. 

 

Tabulka 10: Komunikační protokol pro metodu UploadImage 
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Pro vygenerování soubor  znak  z p vodního obrazu otisku prstu v image bufferu slouží 
metoda GenerateCharFile, která tento soubor znak  následně uloží do CharBuffer1 nebo 
CharBuffer2. Confirmation code m že opět nabývat několika hodnot. Tyto hodnoty jsou popsány 
v následující tabulce: 

 

Tabulka 11: Hodnoty Confirmation code 

00H Vygenerování znak  bylo dokončeno 

01H Chyba p i p ijímání datového balíčku 

06H Chyba generování znak  z d vodu nadměrně 
neuspo ádaného obrazu otisku prstu 

07H Chyba generování znak  z d vodu nedostatku p ípadně 
malých rozměr  obrazu otisku prstu 

15H Chyba generování znak  z d vodu nedostatku platného 
primárního obrazu 

 

 

Tabulka 12: Komunikační protokol pro metodu  GenerateCharFile 

 
 

 

 

UploadCharacterOrTemplate metoda slouží pro nahrání souboru znak  nebo šablony 
CharBuffer1 nebo CharBuffer2 do paměti počítače. Modul p edává následující datový paket až po 
odezvě počítače. Tato metoda neovlivňuje obsah vyrovnávací paměti. V p ípadě hodnoty confirmation 
code dochází ke t em možným stav m, kdy první stav, označený “00H“, signalizuje, že je modul 
p ipraven na p esun následujícího datového paketu. Dále m že dojít k chybě p i obdržení datového 
balíčku, která je značena “01H“. Poslední variantou je chyba p i nahrávání šablony, jež je zapsána 
kódem “0dH“.    
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Tabulka 13: Komunikační protokol pro metodu UploadCharacterOrTemplate 

 
 

6.3 Tvorba softwaru 

P ed samotnou tvorbou softwaru bylo nezbytné si ujasnit, jaké požadavky by měl výsledný 
program splňovat. Vytvo ené grafické uživatelské rozhraní by mělo být srozumitelné a lehce 

ovladatelné. Tvorba funkčního softwaru proběhla v prost edí programu Visual Studio 2013 od 
společnosti Microsoft s využitím programovacího jazyka c#.    

 

Programu Microsoft Visual Studio byly vnuknuty ty nejlepší základy z programovacích 
jazyk  C++ a Javy. Jejich kombinací došlo k eliminaci nekompatibilních prvk , čímž došlo 
k vytvo ení uživatelsky p ehledného a logického programovacího jazyka. Tento  programovací jazyk 
je cílen na tvorbu aplikací pracující na platformě Microsoft .NET. [7][13] 

 

6.3.1 Realizace aplikace 

Na začátku realizace si bylo pot eba navrhnout takové GUI, které by bylo uživatelsky 
p ehledné a i naprostý laik by se v něm neměl problém zorientovat. Vytvo ené rozhraní obsahuje t i 
panely, kdy panel vlevo slouží pro verifikaci uživatele. Prost ední panel je věnován práci s uživatelem, 
kdy po dvojkliku na konkrétního uživatele v tabulce dojde k p enesení veškerých informací o uživateli 
do jednotlivých textbox , kde se uživatel m že dále editovat, p ípadně uživatel smazat. Panel vlevo 
slouží pro zakládání nového uživatele do databáze spolu s jeho otiskem prstu, který je sejmut po 
ukončení odpočtu započatého kliknutím na tlačítko Přidat otisk prstu. Grafické rozhraní je zobrazeno 

na obrázku 23. 
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Obrázek 23: Grafické uživatelské rozhraní 

  

Pro celkovou p ehlednost kódu programu byla zvolena metoda vrstev, kdy prezenční vrstva 
obsahuje uživatelské rozhraní, na kterou jsou následně navázány další vrstvy. Veškerá komunikace 
mezi počítačem a senzorem probíhá pomocí vytvo ené t ídy Comunicator, ve které jsou uloženy 
jednotlivé metody vycházející z p episu komunikačního protokolu, které jsou výše popsány. Pro 

jednotlivé p íkazové hlášky byl vytvo en enum Acknowledgement. Jedná se o výčet potvrzujícího 
balíčku, na jehož hodnoty je odkazováno p i jednotlivých operacích. Stejně tak byl vytvo en enum 
PackageIdentifier a InstructionCode. Pro celkovou názornost jsou níže p iloženy printscreeny 
s vysvětlením jednotlivých částí kódu. 

 

Na obr. 25 je zobrazen popis metody PortControl, která je součástí t ídy Comunicator. Na 
samotném počátku je nezbytné vytvo it nový sériový port sp, nesoucí hodnotu COM5 tzn., že 
komunikace počítače se senzorem probíhá bezpodmínečně pomocí sériového portu COM5. Následně 
se nastaví p enosová rychlost, která má hodnotu 57600 bps. Samotná metoda PortControl se skládá 
z několika úsek  kódu. V prvním úseku, označeném A je vytvo en nový vstupní InputPacket ip, který 
má nadefinovanou hlavičku a adresu, čímž se p edchází nutnosti neustálého vypisování jejich hodnot 
(viz. Obr. 24). Jedná se o úsek, kde dochází ke čtení vstupních proměnných. Konkrétně proměnných 

PackageIdentifier, která odkazuje na výčet hodnot nesoucí stejný název, InstructionCode a dat 
samotných. Poté dochází k zápisu p ečtených dat (B) do pole o velikosti 4096 byt  po uplynutí 
nastavené hodnoty Thread.Sleep5. Zapíšou se data od 0 po celkovou délku dat. V poslední sekci C 
dochází k odpovědi, která nese informaci s vyhodnocením celé operace. Obsahuje proto property o 

tom zda operace proběhla úspěšně a potvrzující balíček. V p ípadě že vše proběhlo úspěšně, dochází 
k vrácení odpovědi.      

 

 

Obrázek 24: Zadefinování hlavičky a adresy InputPacketu 

                                                      
5 Jedná se o hodnotu v ádech ms, po kterou je vlákno pozastaveno 
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Obrázek 25: Metoda PortControl 

 

 U metody GetImg, sloužící pro detekci otisku prstu a uložení do image bufferu, je shodný 
kód pro čtení InputPacketu (výše označeno jako úsek A). Od metody PortControl se liší pouze 
v hodnotách InstructionCode, kde nabývá hodnoty 0x01, znamenající událost získání otisku prstu 

(obr. 26). 

 

 

Obrázek 26: Odlišnost metody GetImg od PortControl 

 

V p ípadě metody UploadImage se hlavní změny odehrály v kódu pro zápis p ijatých dat. Pro 
získaná data bylo nejprve vytvo eno pole byt  s názvem init, do kterého se uložil celý paket ze 
sériového portu. Následně došlo k vytvo ení datového uložiště typu MemoryStream, který disponuje 
variabilní pamětí, pojmenovaného data. Do něj bylo uloženo pole byt  s názvem packet kam se 

zapsala získaná data pomocí cyklu while. Poslední část kódu je opět věnována vyhodnocení celé 
operace a od p edchozích dvou metod je rozší ena o část s uloženými daty. 
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Obrázek 27: Metoda UploadImage 

 

U další metody GenerateCharFile dochází k vygenerování souboru znak , kdy jsou jednotlivé 
záznamy otisk  prst  p i azeny na základě hodnoty integer6, která nám udává, ze kterého bufferu 
čteme / zapisujeme. Kód se opět liší hodnotou InstructionCode, která musí odpovídat požadované 
metodě. Byte označený jako cc označuje ConfirmationCode a je na 9 pozici v poli byt  p íchozího 
paketu. 

 

Obrázek 28: Metoda Generate Character File 

                                                      
6 Jedná se o 32bitový číselný datový typ 



46 
 

 

V poslední metodě UploadCharacterOrTemplate použité z p iloženého komunikačního 
protokolu došlo opět k zapsání p íslušného InstructionCode. Následně se do flexibilní paměti 
MemoryStream vypisovala vybraná data ze získaného paketu. PacketExisting tvo í pouze smyčka 

while která je prováděna do doby, po kterou p ichází data. 
 

 

Obrázek 29: Metoda Upload Character or Template 

Pro extrahování samotných dat bez hodnoty checksum, hlavičky, adresy, identifikátoru 
balíčku a hodnoty délky samotného balíčku slouží následující část kódu: 

 

 

Obrázek 30: Metoda extrahovaní dat 
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6.3.2 Vytvo ení databáze 

Pro tvorbu databáze byl zvolen program Microsoft SQL. Vytvo ená databáze je označována za 
relační databázi, tj. že obsahuje tabulky naplněné daty. Jednotlivé tabulky však obsahují pouze data 
jednoho typu. Vybrané položky jsou uloženy postupně na ádcích a jejich vlastnosti jsou uloženy ve 
sloupcích (viz. Obr. 31). Každý sloupec má pevně stanovený datový typ, kterému musí odpovídat 
hodnoty v něm uložené, hovo íme tak o typované databázi. Pro snadnější práci s obsaženými daty je 
vhodné každou položku opat it unikátním klíčem, v této databázi je tímto klíčem identifikační číslo 
ID. [8] 

V p ípadě databáze vytvo ené pro tuto práci bylo zapot ebí vytvo it dvě tabulky. Vyjád ení 
vztah  mezi jednotlivými tabulkami je zaznamenáno databázovým diagramem, který je uveden níže. 

 

 

Obrázek 31: Databázový diagram 

 

První tabulka s názvem Uzivatel nese veškeré informace o uloženém uživateli. Tato tabulka je 

za pomocí primárního klíče ID, propojena se zbylými dvěma tabulkami.  
 

 

Obrázek 32: Tabulka uživatelů 
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V tabulce Otiskprstu jsou k jednotlivým ID, tudíž i k uživatel m p e azeny data snímk  jejich 
otisku prstu. 

 

 

Obrázek 33: Tabulka otisků prstů 

 

6.3.2.1 Kompatibilita  

P i tvorbě softwaru byl kladen d raz na celkovou kompatibilitu. Z tohoto d vodu jsou veškeré 
vzorky uložené v centrální databázi, na kterou m že být p ipojeno větší množství snímač . V d sledku 
této softwarové vlastnosti je možné pracovat s databází na všech dobíjecích stanicích. Zároveň pak 

v p ípadě výměny snímacího za ízení nem že dojít ke ztrátě uživatel  v databázi, což by mohlo nastat 

za p edpokladu, že by jednotliví uživatelé byli uloženi pouze v paměti samotného snímacího za ízení. 
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7 Zhodnocení výsledků 

Pro relevantní výsledky testování bylo nezbytné provést sérii opakovaných p iložení otisk  
prst . Toto opakování probíhalo periodicky na t iceti jedincích, kte í se testování podrobili.   P i 
testování nedošlo k p ípadu falešného p ijmutí (FAR), který je považován za horší variantu 
nesprávného vyhodnocení senzoru. V p ípadech s falešným zamítnutím p ístupu (FRR) došlo p i 
opětovném p iložení prstu již k úspěšné verifikaci uživatele. Nemalý vliv na výsledek verifikace má 
správnost p iložení prstu. Pro porovnávání uloženého snímku prstu a nově p iloženého je nezbytné, 
aby nedošlo k odklonu od st edu snímací plochy. Správnost p ikládání otisku prstu na kontaktní 
plochu je znázorněna na obrázku 33. I drobné odklony od st edu kontaktní plochy zp sobí, že nově 
nahraná šablona otisku prstu neodpovídá referenční šabloně uložené v databázi. Tato nová šablona je 

poté chybně vyhodnocena a uživateli je p ístup zamítnut. Senzor je také náchylný na nečistoty, 
z tohoto d vodu je nezbytné kontaktní plochu kontrolovat a udržovat ji v čistotě. Níže zobrazená 
tabulka č. 14 porovnává výsledky mě ení, zda odpovídají parametr m p ístroje a dále je pak ově uje 
s normovanými hodnotami FAR a FRR pro biometrické pasy, jejichž velikost nesmí p esáhnout 3 %. 

[9]   

 

 

Obrázek 34: Znázornění p iložení prstu [18] 
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Celkem proběhlo 500 kontrolních p iložení, kdy došlo pouze k p ípadu chybného zamítnutí 
p ístupu. Z celkového počtu, došlo celkem 3krát k falešnému zamítnutí, což bylo zp sobeno 
nesprávným p iložením prstu na kontaktní plochu senzoru. Tento počet zamítnutí spadá do rámcované 
meze, odpovídající pro elektronické pasy, jejichž hodnota je <3 %. V tomto p ípadě vyšla hodnota 
FRR 0,6 %. Pro výpočet hodnoty FRR bylo využito vztahu: 

                                                                                          (1) 

 

Po dosazení hodnot do rovnice vyšlo: 
                   

 

V pr běhu mě ení docházelo k periodickému testování na určitém množství jedinc , kdy se 
zkoušely i p ípady nep esného p iložení otisku prstu k senzoru. Tento typ senzoru je na tyto 

nep esnosti p i p iložení poměrně citlivý a všechny nep esné p iložení vyhodnotil negativně. Proto 
bude p ípadná manipulace v běžném provozu na dobíjecí stanici vyžadovat citlivé zacházení.  

 Z výsledk  testování vyplynulo, že nedošlo k falešnému p ijetí otisku prstu. Tento stav je 
v reálném provozu nep ípustný z d vodu, že by tak umožnil p ístup neoprávněné osobě, která mít 
p ístup do systému nesmí. V p ípadě falešného zamítnutí se nejedná o velký problém. Zpravidla je 

tento stav zap íčiněn nesprávným p iložením otisku prstu na kontaktní plochu, pop ípadě nečistotami 
na snímací ploše nebo samotném prstu. K nápravě toho stavu dojde pouhým opětovným p iložením 
otisku prstu. 

Pro celkovou implementaci tohoto systému do provozu bylo nezbytné, aby všechny p ipojené 
senzory vzájemně komunikovaly a každý uživatel by se byl schopný identifikovat prost ednictvím 
jakéhokoliv senzoru, zapojeném v systému. Tato vlastnost byla umožněna společnou databází, se 
kterou budou komunikovat všechny p ipojené senzory.     

 

Tabulka 14: Vyhodnocení testu 

Parametry p ístroje: Hodnoty pro elektronické 
pasy: 

Výsledky testování: 

FAR: <0,001 % FAR: <0,1 % FAR: nenastalo 

FRR: <0,1 % FRR: <3 % FRR: 0,6 % 

 

   

Z hlediska bezpečnosti je senzor použitelný pro tuto práci, jeho další použití je však nezbytné 
zvážit. Výsledky testování dopadly p íznivě, nicméně pro rozší ené použití by bylo vhodné zvolit 
senzor s vyšší úrovní zabezpečení, aby bylo riziko chybného vyhodnocení sníženo na minimum. 
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Tabulka 15: Ukázka testování spolehlivosti 

Číslo vzorku Uživatel ID uživatele Výstup senzoru Výsledek 

1 Uložen 4 Nalezen ✓ 
2 Uložen 4 Nalezen ✓ 

3 Uložen 4 Nalezen ✓ 

4 Uložen 4 Nenalezen ✗ 

5 Uložen 4 Nalezen ✓ 

6 Uložen 9 Nalezen ✓ 

7 Uložen 9 Nalezen ✓ 

8 Uložen 9 Nenalezen ✗ 

9 Uložen 9 Nalezen ✓ 

10 Uložen 9 Nalezen ✓ 

11 Uložen 9 Nalezen ✓ 

12 Uložen 9 Nalezen ✓ 

13 Neuložen - Nenalezen ✓ 

14 Uložen 21 Nenalezen ✗ 

15 Uložen 21 Nalezen ✓ 

16 Uložen 21 Nalezen ✓ 

17 Uložen 21 Nalezen ✓ 

18 Uložen 21 Nalezen ✓ 

19 Uložen 26 Nalezen ✓ 

20 Uložen 27 Nalezen ✓ 

21 Uložen 28 Nalezen ✓ 

22 Uložen 29 Nalezen ✓ 

23 Neuložen - Nenalezen ✓ 

24 Uložen 31 Nalezen ✓ 

25 Uložen 32 Nalezen ✓ 

26 Uložen 33 Nalezen ✓ 

27 Uložen 34 Nalezen ✓ 

28 Uložen 35 Nalezen ✓ 

29 Uložen 36 Nalezen ✓ 

30 Uložen 37 Nalezen ✓ 

  



52 
 

Závěr 

Charakteristické biologické a pro člověka jedinečné struktury umožňují jeho jednoznačnou 
identifikaci, která se v současnosti začíná hojně využívat jako určitá forma zabezpečení. Těmito 
strukturami se zabývá věda biometrie. Jednotlivá ešení zabezpečení a identifikace mohou být 
vyhotovena na základě r zných biometrických prvk . Četně zastoupená je biometrická identifikace na 
základě otisku prstu, kterou se zabývá i tato bakalá ská práce. 

 

Cílem bylo vytvo ení kompletního softwaru komunikujícího s vybraným snímačem, který by 
poskytoval bezpečnou formu identifikace uživatele dobíjecí stanice elektromobilu. Ukládání otisk  
prst  vychází z normy ČSN ISO/IEC 19794-4, která nese informace o formátu záznamu otisku prstu. 
Pro zjištění, zda software odpovídá požadované normě, bylo nezbytné provést jeho testování na 
skupině dobrovolník . Dalším úkolem bylo vytvo ení databáze, která umožňuje implementaci většího 
množství senzor  z d vodu reálného použití v běžném provozu. 

 

Pro vytvo ení softwaru bylo využito vývojového prost edí Microsoft Visual Studio 2013 a 

programovacího jazyka C#. Senzor komunikoval spolu s počítačem na základě p íkaz  popsaných 
v p iloženém komunikačním protokolu, který byl součástí zakoupeného senzoru. Komunikace senzoru 
s počítačem byla realizována pomocí sériové linky. Pro vytvo ení databáze byl využit program 
Microsoft SQL, který se vyznačuje svým tabulkovým charakterem. Veškeré vzorky byly uloženy do 
databáze, což umožňuje mnohonásobné p ipojení senzor  za p edpokladu, že se jedná o stejný typ 
senzoru, pracující na základě shodného komunikačního protokolu.     

 

Funkčnost programu byla podrobena testování, které mělo za cíl stanovit hodnoty FAR a FFR 
a tím pádem i určit, zda zjištěné hodnoty odpovídají p edepsané normě. V pr běhu testování se 

naplnily domněnky, že vyhodnocení senzoru je značně závislé na poloze prstu p iloženém na 

kontaktní ploše. Tato vlastnost značně snižuje spolehlivost identifikace na základě otisku prstu, a proto 

je nezbytné další zdokonalení tohoto systému, které by míru spolehlivosti zvýšilo. 
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Příloha I Záhlaví všeobecného záznamu 

 

Pole Velikost Platné hodnoty Poznámky 

Formální identifikátor 4 byty 0x464952(´F´´l´´R´0x0) FIR Finger Image Record 

Číslo verze 4 byty 0x30313000(´0´´l´´0´0x0) „010“ 

Délka záznamu 6 byt  32+číselné záběry*(14 byt  + 
délka dat) 

Zahrnuje všechny záběry 
prstu 

ID za ízení pro 
zachycení obrazu 

2 byty  Specifikuje prodejce 

Úroveň získání obrazu 2 byty Viz tabulka 1 Kombinace parametr  

Počet prst /dlaní 1 byte >=1  

Jednotky stupnice 1 byte 1 až 2 Pixely/palec nebo pixely/cm 

Skenovací rozlišení 
(horiz.) 

2 byty Viz tabulka 1 Až 39,37 ppmm nebo 
1000 ppi 

Skenovací rozlišení 
(vert.) 

2 byty Viz tabulka 1 Až 39,37 ppmm nebo 
1000 ppi 

Rozlišení obrazu 
(horiz.) 

2 byty <= skenovací rozlišení 
(horizontálně) 

Závisí na vstupní kvalitě 

Rozlišení obrazu (vert.) 2 byty <= skenovací rozlišení 
(vertikálně) 

Závisí na vstupní kvalitě 

Hloubka pixelu 1 byte 1 až 16 bit  2 až 65536 úrovně šedi 
Algoritmu komprese 

obrazu 
1 byte Viz tabulka3 Nekomprimován nebo použit 

algoritmus 

Rezervováno 2 byty  Byty nastaveny na ´0x0´ 
 

 

Příloha II Kódy polohy prstu, oblasti a maximální rozměry 

 

Poloha prstu Kód prstu Max. oblast 

obrazu (mm2) 

Ší ka 

(mm)        (palec) 

Délka 

(mm)        (palec) 

Neznámá 0 1745 40,6          1,6 38,1          1,5 

Pravý palec 1 1745 40,6          1,6 38,1          1,5 

Pravý ukazováček 2 1640 40,6          1,6 38,1          1,5 

Pravý prost edníček 3 1640 40,6          1,6 38,1          1,5 

Pravý prsteníček 4 1640 40,6          1,6 38,1          1,5 

Pravý malíček 5 1640 40,6          1,6 38,1          1,5 

Levý palec 6 1745 40,6          1,6 38,1          1,5 

Levý ukazováček 7 1640 40,6          1,6 38,1          1,5 

Levý prost edníček 8 1640 40,6          1,6 38,1          1,5 

Levý prsteníček 9 1640 40,6          1,6 38,1          1,5 

Levý malíček 10 1640 40,6          1,6 38,1          1,5 

Úplné pravé 4 prsty 13 6800 83,8          3,2 76,2          3,0 

Úplné levé 4 prsty 14 6800 83,8          3,2 76,2          3,0 

Úplné palce (2) 15 4800 50,8          2,0 76,2          3,0 
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Příloha III Kódy polohy dlaně, oblasti a maximální rozměry 

 

Poloha dlaně Kód dlaně Max. oblast 

obrazu (mm2) 

Ší ka 

(mm)        (palec) 

Délka 

(mm)        (palec) 

Neznámá 20 283,87 13,97          5,5 20,32            8,0 

Pravá celá dlaň 21 283,87 13,97          5,5 20,32            8,0 

Dlaň pravé ruky 22 58,06 4,57            1,8 12,70            5,0 

Levá celá dlaň 23 283,87 13,97          5,5 20,32            8,0 

Dlaň levé ruky 24 58,06 4,57            1,8 12,70            5,0 

Pravá dolní část dlaně 25 195,16 13,97          5,5 13,97            5,5 

Pravá horní část dlaně 26 195,16 13,97          5,5 13,97            5,5 

Levá dolní část dlaně 27 195,16 13,97          5,5 13,97            5,5 

Levá horní část dlaně 28 195,16 13,97          5,5 13,97            5,5 

Pravá další 29 283,87 13,97          5,5 20,32            8,0 

Levá další 30 283,87 13,97          5,5 20,32            8,0 

Pravé meziprstí 31 106,45 13,97          5,5 7,62              3,0 

Pravý palcový val 32 77,42 7,62            3,0 10,16            4,0 

Pravý malíkový val 33 106,45 7,62            3,0 13,97            5,5 

Levé meziprstí 34 106,45 13,97          5,5 7,62              3,0 

Levý palcový val 35 77,42 7,62            3,0 10,16            4,0 

Levý malíkový val 36 106,45 7,62            3,0 13,97            5,5 

 


