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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá problematikou identifikace osob na základě jejich biometrických 

vlastností. Konkrétně se jedná o identifikaci osob pomocí zachycení obrazu obličeje. Hlavním cílem 

této práce je přiblížit metody rozpoznávání osob ve zdravotnictví, jakožto oboru, ve kterém má tato 

metoda obrovský potenciál. Práce se skládá ze dvou částí. V úvodní části jsou nejprve popsány 

biometrické technologie a výkonnost biometrických systémů a po nich následuje popis metody detekce 

obličejů v obraze a metody pro identifikaci osob. Poslední kapitolou v první části jsou ustanovení pro 

výměnu biometrických dat. Druhá část diplomové práce obsahuje dvě dílčích části. Nejprve je popsána 

první aplikace identifikující osoby v obraze a druhá část je věnována realizaci aplikace pro ověřování 

osob. Všechna data jsou porovnávány s databázemi. V poslední kapitole jsou shrnuty dosažené 

výsledky. Aplikace je napsána v jazyce C #. 

 

Klíčová slova 
Biometrie, identifikace, verifikace, neuronové sítě, metoda Viola – Jones, analýza hlavních 

částí, lineární diskriminační analýza, lokální binární vzory. 

 

Abstract 
The diploma thesis deals with the identification of persons on the basis of their biometric 

properties. Specifically, the identification of people by capturing the face image. The main objective of 

this thesis is to bring closer the methods of people recognition in healthcare as an area in which this 

method has enormous potential. The work consists of two parts. In the introduction, the first are 

described the biometric technologies and performance of biometric systems, followed by a description 

of the face detection method in the image and methods for identifying people. The last chapter in the 

first part is about the provisions for the exchange of biometric data. The second part of the diploma 

thesis contains two subparts. At first, the first application for people identification in the picture is 

described, and the second part is dedicated to the implementation of the application for person 

verification. All data is compared to databases. The last chapter summarizes the achieved results. The 

application is written in C #. 

 

Key words 
Biometrics, identification, verification, neural network, Viola – Jones method, principal 

component analysis, linear discriminant analysis, local binary pattern histogram. 
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1 Úvod 
Identifikace osob na základě jejich biometrických vlastností je v posledních letech rychle se 

rozšiřující se trend i přes skutečnost, že principy rozpoznávání a detekce objektů v obraze jsou známy 

již několik desítek let. Z biometrických metod bylo pro tuto práci vybrána metoda identifikace osob 

podle jejich obličejů. Hlavním cílem práce je tedy seznámit se s detekcí objektů, konkrétně tedy obličejů, 

v obraze. Dále seznámit se s jednotlivými metodami identifikace a následně experimentálně ověřit 

jednotlivé metody a zhodnotit jejich kvalitu a výkonnost. Cílem práce je tedy vytvořit aplikaci pro 

automatickou identifikaci osob v obraze.  

Práce je rozdělena do dvou úseků, teoretická část a praktická část. V první části je postupně 

rozebrána výkonnost biometrických systémů se všemi důležitými pojmy. Dále je zde jednoduchý popis 

jiných nejvyužívanějších biometrických systémů (otisky prstů, geometrie oka a geometrie ruky). V další 

kapitole jsou již popsány dva základní principy detekce obličeje v obraze. Jedná se o neuronové sítě a 

metodu Viola – Jones, která je následně využita v práci. Následujícím krokem je nyní identifikace těchto 

detekovaných obličejů (osob). V práci jsou popsány 3 nejzákladnější, ale zároveň i nejvyužívanější 

metody pro identifikaci osob skrze obličeje. Jedná se o metodu PCA (Principal Component Analysis), 

LDA (Linear Discriminant Analysis) a LBPH (Local Binary Pattern Histogram). Poslední kapitolou 

v teoretické části jsou předpisy pro výměnu biometrických dat.  

V praktické části je popsán konkrétní návrh řešení dané problematiky. Nejprve je popsán 

hardware a software, na kterém byly aplikace napsány a testovány. Při vytváření práce byli napsány tedy 

2 samostatné aplikace. První z nich je pro identifikaci osob, což znamená metoda one to many. Jde tedy 

o porovnání vstupního obrazu ze snímacího zařízení s již dříve vytvořenou množinou snímků obličejů. 

Vstupní obraz musí být ovšem předzpracován (převod do stupňů šedi, detekce samotného obličeje 

v obraze, atd.).  Druhou aplikací je verifikace neboli metoda one to one. Nyní dochází k porovnání 

vstupního obrazu (obličeje) s pouze jedním konkrétním snímkem. Uživatel tedy nezíská identitu osoby, 

jako tomu bylo v předchozím případě, ale získá pouze informaci o tom, zda jsou si obličeje v obrazech 

podobné či nikoliv. V práci jsou všechna data (jména osob, jejich unikátní ID, uložené fotografie, 

informace při identifikaci/verifikaci, atd.) uložena na lokální databázi. U kapitoly popisující aplikaci 

identifikující osoby jsou dílčí části, popisující jednotlivé části aplikace. U každé z těchto části je 

zobrazené GUI této části, stěžejní část kódu a popis právě této části. Protože aplikace pro verifikaci osob 

je velice podobná první aplikaci, je její popis značně zkrácen.  

V poslední části práce jsou sepsána všechna testování obou aplikací. Testování je dvojí. Nejprve 

s databází určenou pro testování detekce a identifikace osob (Yale Face databáze) a poté proběhlo 

testování za reálných podmínek. Všechny získané výsledky z testování jsou zobrazeny v tabulkách a 

grafech, přičemž u každého měření je shrnutí výsledků jednotlivých metod identifikace. V předposlední 

kapitole jsou vypsány možné využití identifikace a verifikace osob ve zdravotnictví. Práce je uzavřena 

závěrem a zhodnocením všech výsledků v práci.  
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2 Biometrická identifikace osob 
Biometrie je vědní obor, který se zabývá měřením biologických (anatomických a 

fyziologických) vlastností člověka a také jeho projevem (chováním), neboli jeho behaviorálními 

charakteristikami. Biometrika je odvozena z řeckých slov bios (život) a metron (měření). Biometrie 

studuje metody a principy které vedou k rozpoznání osob na základě jejich vlastností a unikátností. Pro 

začátek je důležité porozumět základním pojmům a vysvětlit si jejich funkci.  

Recognition, neboli rozpoznání nemusí přímo znamenat identifikaci nebo verifikaci. Recognition 

znamená rozpoznání člověka na základě jeho tělesných vlastností.  

Verification, neboli ověření (verifikace) je proces, u kterého se biometrický systém snaží potvrdit 

identitu osoby, která usiluje o verifikaci a srovnává ji s již předem uloženými hodnotami (otisk prstu, 

fotografie obličeje, atd.). Verifikace se též jinak nazývá one-to-one a zastoupení má především 

v bezpečnostních aplikacích. 

Identification, neboli identifikace je proces u kterého se biometrický systém snaží určit identitu 

neznámé osoby. Biometrická informace je získána a porovná se s uloženými hodnotami v databázi. 

Identifikace je označována jako one-to-many.  Jako typický příklad využití identifikace jsou policejně-

soudní aplikace. 

Authentication, neboli autentifikace (autentizace) je pojem, který lze označit jako rozpoznání. Rozdíl 

je však v tom, že výstup autentizace je určitý status, který uživatel získá (např.: vstup povolen/ zamítnut). 

Typy autentizace  

 Všechny systémy jsou závislé na tom, jak je chráněn přístup do těchto systémů. V zásadě 

existuji 3 hlavní typy zabezpečení (autentizace). 

Autentizace heslem 

Heslo jako možnost zabezpečení přístupu do systému je v dnešní době stále nejpoužívanější 

možností. Je využit v mnoha odvětvích, jako jsou osobní počítače, počítačové sítě, e-mailové účty, 

zabezpečení SIM karet (nebo mobilních telefonů samotných) nebo třeba kreditních karet. Princip 

zabezpečení je vytvořen tak, že si nejlépe jeden uživatel pamatuje heslo, které představuje libovolnou 

kombinaci znaků (písmena, číslice a znaky). Vyšší zabezpečení se dá do určité míry ovlivnit složitostí 

hesla (kombinace malých a velkých písmen, číslice, znaky, délka hesla, neobvyklá slova nebo slovo, 

které nebude spojováno s vlastníkem hesla). Další zvýšení bezpečnosti je ve měnění hesla 

v pravidelných intervalech. Hlavní výhody hesla jsou jeho jednoduchá realizace a cena realizace. 

Naopak nevýhoda tohoto přístupu je možné dekódování pomocí speciálních programů nebo jeho 

zapomenutí.   

Autentizace předmětem 

Zabezpečení na tomto principu je nutnost aby uživatel vlastnil speciální předmět – token. Token 

je vybaven autentizační informací, díky které je možné ověřit identitu uživatele. Je to jedinečný předmět, 

který musí být vytvořen tak, aby bylo co nejvíce nemožné jej zkopírovat nebo nahradit. Jeho hlavní 

výhoda a zároveň nevýhoda je v jeho přenositelnosti, a proto by měl být token vždy využíván 

v kombinaci s heslem (např. platební karty). Typy tokenů: 

 Tokeny s pamětí (magnetické nebo elektronické karty) – obdoba klasického klíče 
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 Tokeny s heslem (token vyžadující zároveň zadání hesla, např. platební karty) 

 Logické tokeny (zpracovávají jednoduché podněty, např. vydej klíč/cyklickou sekvenci klíčů). 

 Inteligentní tokeny – obsahují vlastní vstupní zařízení pro komunikaci s uživatelem, umí 

šifrovat a generovat náhodnou sekvenci čísel. 

Biometrická autentizace 

Biometrická autentizace vyhodnocuje identitu osoby na základě jejích tělesných vlastností. 

Nespornou výhodou je, že není nutné u sebe nosit token, který je poměrně snadno odcizitelný 

(přihlašovací karta) nebo si pamatovat několikamístné heslo. Tento typ autentizace je poměrně rychlý a 

pohodlný s levnými provozními náklady. Hlavní výhodou je fakt, že biometrické znaky osoby jsou za 

celý život téměř neměnné a nelze je nějakým způsobem ukrást, zkopírovat nebo zapomenout. Zvýšení 

bezpečnosti systému je možnost využití více biometrických charakteristik zároveň (např. otisk prstu a 

sítnice oka). V dnešní době se pracuje s různými charakteristikami člověka (otisk prstu, geometrie tváře 

a ruky, duhovka a sítnice oka, struktura žil na zápěstí, DNA, lidský pach nebo dynamika podpisu a psaní 

na klávesnici). Hlavní výhody biometrické autentizace jsou: 

 Složíte oklamání technologie 

 Nízké provozní náklady 

 Neexistují tokeny ani hesla, které je možně ztratit nebo zapomenout 

 Efektivita 

 Cena v porovnání cena/výkon co se týče bezpečnosti 

Celkově lze říct, že jakýkoliv bezpečností systém je možné prolomit. Je však rozdíl ve složitosti 

provedení. Hesla jsou na nejnižším stupni zabezpečení. Tokeny jsou srovnatelně stejně bezpečné jako 

hesla ale v kombinaci token-heslo se toto zabezpečení zvyšuje. Biometrická autentizace však v dnešní 

době představuje nejvyšší stupeň zabezpečení a v kombinaci s více biometrickými charakteristikami se 

tato bezpečnost mnohonásobně zvýší. Vice informací lze nalézt v [2], [3] a [24]. 

2.1 Výkonnost biometrických systémů 

False Rejection Rate (FRR)  

 Jedním z kritérií poukazujících na bezpečnostní a uživatelskou spolehlivost je FRR, neboli 

pravděpodobnost chybného odmítnutí. Tento koeficient určuje hodnotu pravděpodobnosti, s jakou bude 

biometrické zařízení chybovat a nerozpozná oprávněného uživatele (již dříve registrovaná osoba, jejíž 

biometrickou šablonu má systém již uloženou), i když by za normálních podmínek měl systém povolit 

jeho přístup. Z bezpečnostního hlediska nemá FRR příliš velký význam, ale z hlediska marketingu je 

tato chyba nežádoucí, neboť nutí uživatele opětovně zadat přístupové údaje a z toho plyne 

nespokojenost. Ovšem naopak z policejně-soudního hlediska se jedná o závažnou chybu, neboť identita 

pachatele (oprávněná osoba) nebude potvrzena.  FRR je označována jako chyba 1. typu. [24] 

 Pravděpodobnost chybného odmítnutí je definována: 

 

𝐹𝑅𝑅 =
𝑁𝐹𝑅
𝑁𝐸𝐼𝐴

         𝑛𝑒𝑏𝑜        𝐹𝑅𝑅 =
𝑁𝐹𝑅
𝑁𝐸𝑉𝐴

 [24] (1) 
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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) 

 

False Acceptance Rate (FAR) 

 Tento koeficient FAR (pravděpodobnost chybného přijetí) určuje hodnotu pravděpodobnosti, 

že neoprávněná osoba žádající o autentizaci je přijata jako oprávněná. Za normálních podmínek nemá 

osoba povelen přístup. Protože přijmutí neoprávněné osoby často vede ke vzniku škod, udává tento 

koeficient míru bezpečnosti systému a neoprávněné osoby musí být nekompromisně biometrickým 

zařízením odmítnuty. FAR je označován jako chyba 2. typu. Jedná se o chybu závažnou a kritickou 

z pohledu bezpečnosti i marketingu. [24] 

 Pravděpodobnost chybného přijetí je vyjádřena jako: 

 

 𝐹𝐴𝑅 =
𝑁𝐹𝐴
𝑁𝐼𝐼𝐴

         𝑛𝑒𝑏𝑜        𝐹𝐴𝑅 =
𝑁𝐹𝐴
𝑁𝐼𝑉𝐴

 [24] (2) 

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) 

 

Failure to Enroll Rate (FTE nebo FER) 

 Udává poměr osob, u kterých selhal proces snímání charakteristických vlastností. FTE je 

dynamická veličina, která se vztahuje nejen k osobě, ale i k využívané biometrické vlastnosti. Z tohoto 

je možné určit tzv. osobní FER (personal FER) který udává vztah mezi určitou osobou a jejími 

biometrickými vlastnostmi k procesu snímání. Pokud byli osobě zachyceny biometrická data, ale systém 

je vyhodnotil chybně i po mnoha opakováních, jedná se o tzv. koeficient selhání přístupu FTE (Failure 

To Acquire). Pravděpodobnost neúspěšného získání vlastností osoby se vypočítá dle vzorce uvedeného 

níže. [2] 

 

𝐹𝐸𝑅(𝑛) =
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑛𝑒ú𝑠𝑝ěš𝑛ý𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑘𝑢𝑠ů 𝑜 𝑧á𝑝𝑖𝑠 1𝑜𝑠𝑜𝑏𝑦(𝑛𝑒𝑏𝑜 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖)

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑘𝑢𝑠ů 𝑜 𝑧á𝑝𝑖𝑠 1 𝑜𝑠𝑜𝑏𝑦 (𝑛𝑒𝑏𝑜 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖)
 [2] (3) 

Čím více bude provedeno pokusů, o to lepší hodnoty budou vycházet. Celkové FER pro N osob 

se udává jako průměr z FER(n) 

 

𝐹𝐸𝑅 =
1

𝑁
×∑𝐹𝐸𝑅(𝑛)

𝑁

𝑛=1

 [2] (4) 

False Identification Rate (FIR) 

 Koeficient FIR určuje hodnotu pravděpodobnosti, že při identifikaci je biometrická vlastnost 

chybně přiřazena k některému z referenčních vzorků. [2] 

 

False Match Rate (FMR) 

 Koeficient FMR (míra chybné shody) určuje poměr neoprávněných osob, které jsou nesprávně 

rozpoznány jako akreditované během srovnávacího procesu. Pokud se FMR porovná s koeficientem 
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FAR, tak se zjistí, že FMR na rozdíl od FAR nezapočítává odmítnutí z důvodu špatné kvality snímané 

vlastnosti. Z toho vyplývá, že FAR a FRR jsou více závislé na principu využívání biometrického 

zařízení. [2] 

False Non-Match Rate (FNMR) 

Koeficient FNMR určuje poměr oprávněných osob, které jsou nesprávně rozpoznány během 

srovnávacího procesu. Opět jako u FMR platí, že se nezapočítává odmítnutí z důvodu špatné kvality 

snímané vlastnosti. [2] 

 

Equal Error Rate (EER) 

 Křížový koeficient je pro měření výkonnosti biometrického systému poměrně důležitý pojem. 

Udává, s jakou pravděpodobností s určitým nastavením hranice rozhodování nastane jev FAR a FRR 

současně v jeden moment (FAR = FRR). EER je ukazatelem citlivosti systému, neboť udává ideální 

rozložení chyb FAR a FRR. Pokud se prohlásí, že FAR je koeficientem bezpečnosti a FRR je koeficient 

komfortu, bude z grafu uvedeného níže patrné, že při posunu rozhodovací hranice jedním čí druhým 

směrem povede k větší bezpečnosti systému, nebo naopak bude systém více příjemný pro uživatele. [2] 

 
Obrázek 1.: Vztah mezi FAR a FRR [3] 

2.2 Biometrické technologie 
Biometrické vlastnosti osob musí splňovat základní kritéria pro kvalitní identifikaci. 

 Jedinečnost – vlastnost osoby musí být naprosto výjimečná (u jedné biometrické vlastnosti u 

dvou různých osob nesmí dojít ke shodě) 

 Univerzálnost – vlastnost musí být změřitelná u velkého procenta populace 

 Stálost – vlastností musí být stálé v čase 

 Měřitelnost – biometrické vlastnosti musí být měřitelné stejnými zařízeními 

 Uživatelská přijatelnost – vlastnost musí být jednoduše a pohodlně měřitelná 

Nejrozšířenější biometrické vlastnosti využívané pro identifikaci osob: 

 Otisk prstu (struktura papilární linií) 

 Geometrie tváře (vzdálenosti specifických části jako jsou očí, nos, ústa,…) 

 Geometrie ruky (rozměry dlaně a prstů) 

 Tvar ucha (rozměry viditelné části ucha) 

 Struktura žil na zápěstí 
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 Dynamika podpisu (rozdíl v tlaku a rychlosti psaní) 

 Dynamika psaní na klávesnici (rytmus úderu do klávesnice) 

 Duhovka oka (obrazový vzorec duhovky) 

 Sítnice oka (obrazový vzorec duhovky) 

 Hlas (tón a zbarvení hlasu) 

 DNA  

3 základní způsoby vzniku biometrických vlastností člověka: 

 Genetický vývoj (genotypické) 

 Náhodné varianty vzniku v časném stádiu vývoje embrya (randotypické) 

 Učení a chování (behaviorální) 

V příloze A.1 jsou 2 grafy a jedna tabulka. První graf zobrazuje ovlivnění biometrických 

vlastností vývojovými vlastnostmi osob. Druhý graf zobrazuje stálost biometrické vlastnosti v čase a 

nakonec tabulka zobrazuje srovnání komfortu, přesnosti, dostupnosti a cenou mezi jednotlivými 

biometrickými metodami identifikace.  

2.2.1 Geometrie ruky 

Jedná se o jednu z nejstarších metod biometrické identifikace osob. Vyvinul a patentoval ji 

David Sidlauskas již v roce 1985 a o rok později již byli tyto systémy komerčně dostupné. Identifikace 

osob pomocí geometrie ruky ovšem není příliš bezpečnou a jednoznačnou identifikací, proto je její 

aplikace omezena v závislosti na míře požadované bezpečnosti.  

Princip rozpoznání geometrie tváře vychází z principu měření 3 dimensionálních parametrů (délky, 

šířky a tloušťky) a povrchu ruky. Osoba má umístěnou ruky na speciální podložce s 5 kolíky pro přesnou 

polohu ruky a díky tomuto docílíme stejné polohy ruky u všech testovaných osob. Snímání je provedeno 

nejčastěji pomoci CCD kamery. Na obrazu ruky lze zaznamenat cca 31 000 polohových bodů a provést 

na nich až 90 různých měření vzdálenosti. Z pohledu dlouhodobého ukládání dat je tato metoda velice 

výhodná, neboť se řádově jedná o bitové soubory. V dnešní době je již identifikace pomocí geometrie 

ruky velice rozšířena pro její jednoduchost a cenovou nenáročnost. Více informací v [2] a [24]. Hodnoty 

FAR a FRR u jednotlivých metod byli převzaty z [3] a [2]. 

FRR    10% 

FAR    0,05% 

Čas verifikace   1 - 2s 

Míra spolehlivosti střední 

 
Obrázek 2.: Ruka se zrcadly snímaná CCD kamerou a příklad měření vzdáleností [2] 
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2.2.2 Otisk prstu 

Jedná se o nejvyužívanější biometrickou metodu k verifikaci osob. Princip tkví v unikátní 

prostorové kresbě vyvýšenin povrchové struktury kůže na jednotlivých prstech (na každém prstu je jiná 

struktura), neboli papilární linie. Tyto linie vznikly díky evoluci pouze u člověka a nejvyšších primátů. 

Struktura kresby papilárních linií je zakódovaná v zárodečné vrstvě kůže, a proto i při silném 

mechanickém nebo chemickém poškození se tyto kresby po dostatečné době zhojení opět objeví ve své 

původní podobě.  

Distribuce charakteristických bodů otisku prstu neboli markanty, se i s přibývajícím věkem 

nemění. Markanty vznikají díky prostorovým vztahům mezi jednotlivými papilárními liniemi, jak lze 

vidět na obrázku 3. (např.: vidlice, očko, můstek, zkřížení, atd.). Protože na každém prstu je alespoň 20 

takovýchto bodů, je počet kombinací obrovský, a proto se předpokládá, že v dnešní době neexistují dva 

lide se stejným otiskem prstu.                    [3] [24]  

FRR  0,5% 

FAR  0,01% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.: Markanty [31] 

2.2.3 Geometrie oka 

Duhovka oka 

 Biometrické systémy pro automatickou identifikaci pomocí duhovky lidského oka jsou jedny 

z novějších systémů. Patentovat je nechal Úřad pro jadernou bezpečnost v USA, Dr. John Daugman 

v roce 1994. Duhovka je sval nacházející se uvnitř oka, který ovlivňuje velikost čočky, neboli zaostření 

oka, na základě intenzity osvětlení. Její barva se odvíjí od melatoninového zbarvení uvnitř svaloviny a 

závisí právě na jeho množství. Barva duhovky je geneticky podložená, ale její struktura již nikoliv a je 

zcela náhodná. Dokonce jeden jedinec nemá dvě stejné duhovky, díky čemuž se tato biometrická 

identifikace osob stává jednou z nejdokonalejších a nejpřesnějších metod. 

 Snímání duhovky je ovšem poměrně náročné a vyžaduje jak velice kvalitní a tedy i cenově 

náročnou kameru, tak i IR osvětlení oka. Princip snímání spočívá v mapování do fázorových diagramů, 

ve kterých jsou obsaženy informace o orientaci, četnosti a pozici jednotlivých specifických plošek 

duhovky. Tyto informace následně slouží k vytvoření mapy a šablony pro její následnou identifikaci. 

Při verifikačním procesu je využito testu statistické nezávislosti pro porovnání hledané a referenční 

duhovky. Pokud je testem zjištěno, že je méně jak 1/3 dat odlišná, je evidentní, že test selhal, a z toho 

vyplývá, že jsou duhovky stejné.  
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FRR    66 × 10−5%  

FAR    78 × 10−5% 

Čas verifikace   2s 

Míra spolehlivosti vysoká 

 
Obrázek 4.: Lokalizace duhovky a její piktografické znázornění [2] 

Sítnice oka 

 Sítnice je složena z velkého množství nervových buněk nacházejících se na zadní straně oka. 

Pro identifikaci osob právě pomocí sítnice je využíván obraz struktury cév, zdroje světla s nízkou 

intenzitou záření a fotoelektrický systém (v dnešní době je využita pouze jedna IR LED dioda, neboť se 

snižuje nebezpečí ozáření oproti klasické soustavě několika LED diod).  

 Nasnímaný obraz sítnice je následně převeden do 40-ti bitového čísla. I přes velice vysokou 

přesnost je tato metoda poměrně málo využívána, protože je vyžadováno, aby se testovaná osoba dívala 

přímo do vymezeného prostoru, což pro některé osoby je buďto velice těžké nebo až přímo nemožné 

(např.: z důvodu využívání brýlí). Další informace o identifikaci osob založených na duhovce a sítnici 

oka lze nalézt v [2], [3] a [24]. 

FRR   10% 

FAR    1 × 10−4% 

čas verifikace   1,5 – 4s 

Míra spolehlivosti  vysoká 

 

 
Obrázek 5.: Lokalizace sítnice a znázornění charakteristických parametrů [2] 
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3 Geometrie tváře 

3.1 Detekce obličeje 
Pro identifikaci obličeje v mnoha případech nejsou k dispozici data, která by byla vhodná pro 

porovnávání s databází. Z tohoto důvodu byly vytvořeny algoritmy pro detekci obličeje v obraze. Je až 

neuvěřitelné, jak dlouho a kolik lidí muselo na algoritmech v této oblasti pracovat, protože z pohledu 

člověka stačí pro rozpoznání jiné osoby pouze krátký pohled bez ohledu na to, jaké jsou světelné 

podmínky nebo úhel natočení obličeje. Pro strojové zpracování obrazu je nutné provést mnoho úkonů, 

než dojde k vlastní identifikaci osoby, které člověk bere naprosto automaticky a ani si neuvědomuje, že 

tyto úkony provádí (jedná se například o předzpracování obrazu, detekci obličeje atd.). Pro úspěšnou 

detekci jsou vyžadovány dobré světelné podmínky (obraz nesmí být příliš tmavý a naopak ani příliš 

přesvětlený), nutnost dívat se při detekci do fotoaparátu nebo kamery co možná nejvíce zpříma 

(důvodem je lokalizace stěžejních bodů umístěných na obličeji), neboť jakékoliv natočení znesnadňuje 

nebo přímo znemožňuje detekci samotnou.        [1] [3] 

Samotný proces detekce a identifikace obličeje se skládá ze dvou částí. Blokové schéma tohoto 

procesu je uvedeno níže. 

 
Obrázek 6.: Blokové schéma detekce obličeje (přepracováno z [1]) 

 

Transformace 

barevného 

prostoru

Normalizace

jasu

Specifické 

předzpracování 

obrazu pro danou 

metodu

Detekce

obličeje

Zarovnání obličeje,

rotace obličeje

Extrakce příznaků 

pro porovnání

Normalizace 

příznaků a 

váhování

Extrakce příznaků 

pro rozpoznání

Normalizace 

příznaků a 

váhování

Klasifikátor Výpočet vzorů Shluková analýza

Vstupní data

Předzpracování dat

Detekce obličeje a jeho zarovnání

Extrakce příznaků

Vstupní 

obraz

Trénovací množina - 

vstupní data jsou 

předzpracované 

výřezy obličejů

ID osoby, případně 

jméno osoby

 Rozpoznání obličeje  Trénování algoritmu
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Trénování algoritmu – je velice podobné jako u člověka. Tak jako člověk se musí nejprve s danou 

osobou (obličejem) seznámit, tak i stroj musí být „natrénován“ pro pozdější rozpoznávání. Jedná se o 

proces, kdy jsou do systému uloženy jednotlivé snímky obličejů. Tyto obličeje jsou popsány pomocí 

příznaků charakterizující obličej a tyto příznaky jsou dále zpracovávány. Každá osoba je reprezentována 

vzorem.  

Rozpoznání obličeje – jedná se o řetězec úkonů, do kterého se zahrnuje předzpracování obrazu, detekce 

obličeje a jeho zarovnání a extrakce příznaků. Tyto příznaky jsou následně klasifikovány (příznaky 

neidentifikovaného obličeje jsou porovnávány se vzory vytvořenými při trénování). Podle míry 

shodnosti mezi vzory a příznaky obličeje je určena totožnost dané osoby.  Typické hodnoty FRR a FAR 

uvedené níže byli převzaty z [3]. 

FRR  14% 

FAR   0,1% 

3.1.1 Metoda neuronových sítí 

Obecný popis neuronových sítí 

 Metoda neuronových sítí (NN – neural network) je algoritmus vycházející z principu lidského 

mozku, respektive z jednoduchých modelů neuronu, který simuluje proces adaptace a učení.  Za 

průkopníky NN se považují Warren McCCulloch a Walter Pitts z roku 1943 kteří vytvořili jednoduchý 

matematický model neuronu, ve kterém se hodnoty pohybovaly z množiny {-1, 0, 1}.  

 
Obrázek 7.: Schéma biologického neuronu (přepracováno z [4]) 

Algoritmus, který simuluje klasický model neuronu, musí být schopen transformovat vstupní 

množinu dat na množinu výstupní. Neuronové sítě toto ovšem nepotřebují, neboť ve fázi učení jsou 

schopny se adaptovat a upravovat své parametry tak, že budou jejich vlastnosti odpovídat zkoumanému 

objektu. K tomu je využito tzv. trénovací množiny.  

 Jak již bylo řečeno, základní jednotkou neuronové sítě je neuron. Teoreticky lze na něj pohlížet 

jako na systém s mnoha vstupy a pouze jedním výstupem. Neboli MISO (Multi Input - Single Output). 

Podle procesů, které probíhají v neuronech, lze za pomocí matematického modelu vytvořit umělý 

neuron, tzv. perceptron. Na obrázku 8 lze vidět model neuronu a rovnice 5, kde je jeho obecné 

matematické vyjádření. Více informací lze nalézt v [4], [5] a [6]. 
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Obrázek 8.: Lineární model neuronu 

 

𝑦 = 𝑓 (∑𝑤𝑖𝑥𝑖 − 𝜃

𝑛

𝑖=0

) [4] (5) 

𝑥0, … , 𝑥𝑛 hodnoty vstupů 

𝑤𝑖  váha i-tého vstupu 

𝑓  aktivační funkce 

𝜃  prahová hodnota (práh neuronu) 

𝑛  celkový počet vstupů 

𝑦  výstup neuronu 

 

Obrázek 9.: Přehled neuronových klasifikátorů (přepracováno z [4]) 

Způsoby šíření signálu v NN 

 Pokud by struktura NN byla popsána libovolným orientovaným grafem pomocí vrcholů 

(neurony) a orientovaných hran (propojení) byla by analýza takovéto struktury velice obtížná. Z tohoto 

důvodu se analyzují nejprve sítě se známou strukturou (např.: vícevrstvá struktura). Dále jsou 

rozlišovány vrstvy NN: 

 Vstupní vrstva - do neuronu vede vstup pouze z vnějšího okolí a výstup obvykle následuje do 

dalšího neuronu. 

 Skrytá vrstva – do neuronu vede vstup z vnějšího prostředí přes prahové propojení a z okolních 

neuronů. Jejich výstupy pokračují do NN. 

 Výstupní vrstva  - podobná jako skrytá vrstva, ale výstupy jsou pouze do okolního prostředí. 

Základní rozdělení topologie NN: 

 Dopředná NN (feed-forward) – signál se pomocí orientovaných synoptických propojeních 

šíří pouze jedním směrem. 

 Rekurentní NN (recurrent) – složité rozdělení vrstev na vstupní nebo výstupní. 
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Obrázek 10.: Struktura dopředné (vpravo) a rekurentní (vlevo) NN [4] 

Perceptron 

 Jedná se o nejjednodušší učící se klasifikátor. Byl navržen v roce 1958 Rosenblattem. 

Perceptron převádí vstup za pomocí přenosové funkce a je určen dichotomickou klasifikací (rozdělení 

do tříd, o kterých se předpokládá, že jsou lineárně separovatelné v prostoru (přímka ve 2D prostoru a 

plocha ve 3D prostoru)). 

 

Obrázek 11.: Příklad perceptronu pro klasifikaci dvou tříd ve 2D prostoru [4] 

 

𝑦 = 𝑓ℎ (∑𝑤𝑖𝑥𝑖 − 𝜃

1

𝑖=0

) [4] (6) 

Perceptron je nutné daný problém nejprve naučit. Učení spočívá v trénování známých vzorů a 

postupná úprava vah perceptronu až do konvergence (ideální nastavení vah – přímka (plocha) ideálně 

rozdělující obě třídy od sebe).  

Vícevrstvý perceptron (MLP - multilayer perceptron) 

 Jedná se o síť typu feed-forward (dopředné šíření - propagace) s jednou nebo více vrstvami uzlů 

mezi vstupem a výstupem. Vrstvy obsahují skryté uzly, které nejsou přímo napojeny na vstupní 

(výstupní) uzly. Princip MLP vychází z nelinearit použitých pro přenosové funkce uzlů (hard limiter, 

sigmoid).  

 Dále musí platit, že počet uzlů ve druhé skryté vrstvě musí být vyšší než jeden, pokud jsou 

rozhodovací oblasti izolovány a nemohou být spojeny do jedné konvexní oblasti. Počet uzlů v první 

vrstvě musí být takový, aby bylo možné sestavit 3 hrany v každé konvexní oblasti generované body 

druhé vrstvy. To znamená, že ve druhé vrstvě by mělo být 3krát více uzlů než ve vrstvě předchozí. Další 

informace o perceptronu a vícevrstvém perceptronu lze nalézt v [4], [5] a [6]. 
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Obrázek 12.: Třívrstvý perceptron [4] 

Zpětné šíření (back-propagation) 
 Metodu zpětného šíření poprvé prezentoval Werbos v roce 1974. Učení probíhá metodou učení 

s učitelem. Využívá se iterativní gradientní algoritmus minimalizující čtverec rozdílu mezi skutečným 

výstupem MLP (multilayer perceptron) a požadovaným výstupem.  Nelinearity musí být spojitě 

diferencovatelné (například sigmoidální logistická funkce). 

 

𝑓(𝛼) =
1

1 + 𝑒−(𝛼−𝜃)
 [4] (7) 

Metoda slouží pro nastavení vah a uzlů MLP. Využívá hledání ve směru největšího gradientu. 

Výstup sítě je pro nesprávné třídy hodnota 0 nebo menší než 0,1 a naopak pro uzly správné třídy jsou 

tyto hodnoty 1 nebo větší jak 0,9. Princip trénování třídy spočívá v zadání nízkých hodnot vah a 

předložení trénovací množiny. Poté se opět váhy upraví a cyklus se opakuje až do konvergence. Více 

informací o dané problematice lze nalézt v [4], [5] a [6]. 

 
Obrázek 13.: Algoritmus zpětného šíření (přepracováno z [4]) 

Postup při vyhledávání obličeje v obraze 

Algoritmus v první fázi rozdělí fotku na menší části (konkrétně 20x20 pixelů). Dále dojde 

k předzpracování obrazu a to tak, aby byly zvýrazněny chtěné a naopak potlačeny nechtěné informace 

v obraze. Tato korekce obrazu je nejčastěji vyřešena pomocí ekvalizace histogramu nebo korekcí 

osvětlení. 

Následujícím krokem je použití filtru (neuronová síť) na tyto již předzpracované části a zjišťuje 

se, zda daná část obsahuje obličej nebo nikoliv. Při tomto postupu může ovšem nastat situace, kdy 

obličej bude mít větší velikost než výřez samotný. Právě z tohoto důvodu algoritmus postupuje v tzv. 

pyramidě vstupních fotografii. Ta pracuje na principu postupného zmenšování fotografie a opětovného 

využití algoritmu nově získané části. Pro dosažení co možná nejlepších výsledků je na dané výřezy 

Trénovací množina

Neuronová síť

Učící algoritmus

y dx

yi, wi, Θ 
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využito více neuronových sítí pro detekci obličeje v každé části. Vyhodnocení probíhá na základě 

pozitivních a negativních nálezů obličejů ve zmenšených částech obrazu. 

 
Obrázek 14.: Princip algoritmu detekující obličej [6] 

Všechny neuronové sítě pro rozpoznání obličeje v obraze jsou trénovány (neboli učeny) velice 

podobným způsobem, avšak do každé z nich jsou vkládány lehce rozdílné iniciační hodnoty a trénovací 

množiny obrazů. Tyto množiny jsou dvojí. Buďto množina vzorků obsahující obličej (pozitivní 

trénovací množina) nebo množina vzorků bez obličeje (negativní trénovací množina). V procesu 

trénování dochází k definování, která z množin je pozitivní a která negativní, aby nedošlo k chybnému 

trénování a následnému zkreslení detekce obličejů.  

Standardně se neuronovým sítím předkládají falešné obrazy, ve kterých neuronová síť detekuje 

obličej, ale ve skutečnosti obraz žádný obličej neobsahuje. Příklad takového obrazu je např. obrázek 

stromu (obrázek 15). Chybná detekce je způsobena při předkládání částí obrazu, kde algoritmus chybně 

vyhodnotí obličej v obraze. Smyslem těchto falešných obrazů je eliminace chyb v detekci, které se 

následně uloží do negativní trénovací množiny a jsou použity jako porovnávací obrazy pro chybnou 

detekci.                 [5] 

 
Obrázek 15.: Obraz stromu s chybně detekovanými obličeji [6] 

3.1.2 Metoda Viola-Jones 

Anglický název této metody je Haar Cascade Face Detector. Jedná se o objektový detektor, 

který zveřejnily Paul Viola a Michael Jones v roce 2001. Metoda pracuje pouze s obrazem ve stupních 

šedi. Proto je nutné obraz nejprve na tento formát převést. Pro natrénování detektoru využívá 

klasifikační algoritmus AdaBoost, který skládá jednoduché klasifikátory do kaskády na základě vstupní 

množiny pozitivních a negativních vzorků. Jako klasifikátor jsou využity Haarovy příznaky s prahovou 

hodnotou a pro rychlou funkci detektoru je využito integrálního obrazu. Hlavní výhodou Viola – Jones 
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metody je rychlost detekce, dostatečná spolehlivost a je poměrně nezávislá na osvětlení a velikosti 

sledovaného objektu.  

Při začátcích a vzniku této metody bylo procházení vstupních obrazů velice podobné jako u 

neuronových sítí. Postupem času se však zjistilo, že postupné převzorkování vstupního obrazu by 

zabralo větší množství času, než změna oblasti prohledávání. Z tohoto důvodu se tedy nezmenšuje 

vstupní obraz, tak jak tomu bylo u předchozí metody, ale naopak se zvětšuje oblast hledání (tzv. 

podokno). Tento algoritmus tedy pracuje následujícím principem. Prvním krokem je prohledání obrazu 

podoknem o velikost 24 × 24 pixelů. Poté se tato oblast zvětší např. dvojnásobně (může to ovšem být i 

jinak) a celý cyklus se se opakuje. Prohledávání se ukončí v momentě, kdy algoritmus projde veškeré 

možné pozice daných oblasti hledání a zároveň velikost okna pro hledání dosáhne velikosti vstupního 

obrazu. Na první pohled by se mohlo zdát, že obě dvě metody jsou časově stejně náročné, ale není tomu 

ovšem tak, neboť metoda Viola – Jones využívá tzv. detektor neměnné stupnice (invariant scale 

detector). Tento detektor pro výpočet potřebuje stejný počet kroků ať je obraz jakkoliv rozměrný a je 

tvořen integrálním obrazem a jednoduchými obdélníkovými rysy připomínající Haarovy vlnky. 

Haar vlnka a Haarovy příznaky 

 Jedná se nejstarší a zároveň nejjednodušší vlnku. Již v roce 1909 ji popsal maďarský matematik 

Alfréd Haar. Tímto objevem zároveň objevil i alternativní ortonormální systém k Fourierovým bázím. 

Haarova vlnka je Daubechiesová vlnka prvního řádu (s jedním nenulovým momentem). Hlavní výhodou 

je rychlý výpočet avšak za cenu nespojitosti. V časové oblasti vypadá zápis pro Haarovu vlnku takto: 

 

𝜓(𝑡) =

{
 
 

 
 

0                                       𝑡 < 0         

1                              0 ≤  𝑡 <
1

2
         

−1                             
1

2
≤  𝑡 < 1            

   0                               1 ≤ 𝑡                    

 [45] (8) 

 

Obrázek 16.: Haar vlnka [33] 

 Příznak je vlastně veličina popisující určitou vlastnost dat. Příznaky musí být vhodné pro tvorbu 

klasifikátorů (daný typ klasifikátorů musí co možná nejlépe od sebe oddělit třídy, do které patří vzory, 

nad jejichž příznaky jsou klasifikátory vytvořeny). Snahou Viola-Jones algoritmu je dosažení velkého 

množství příznaků s minimálními výpočetními nároky. Takovéto příznaky jsou založeny na principu 

velice podobném jako je definice Haarovy vlnky (neboli Haar – like features, viz obrázek 18). Hodnota 

příznaku se vypočítá jako suma pixelů obrazu nacházející se ve světlé části od sumy pixelů v tmavé 
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části. Bílá obdélníková oblast má stanovenu váhu 𝜔0  =  −1 a váha černé obdélníkové oblasti se 

vypočte jako podíl ploch bílé a černé oblasti. Hodnota příznaku je rovna jeho odezvě na vstupní obraz 

a je vypočtena ze vztahu: 

 
𝑓(𝑥) = 𝜔0𝑟0 +𝜔1𝑟1 [34] (9) 

 

f  odezva na Haarova příznaku na vstupní snímek x 

𝜔0  váha bílé obdélníkové části 𝑟0 

𝜔1  váha černé obdélníkové oblasti 𝑟1 

Příznaky se dělí na několik typů podle typu informace, která má být s jejich pomocí detekována. 

Jsou tvořeny buďto dvěma (hranový příznak), třemi (čárový příznak), čtyřmi (diagonální příznak) 

obdélníkovými oblastmi nebo speciální středový příznak (viz. Obrázek 18). Příznaky jsou použity na 

celý vstupní obraz, přičemž se mění jejich velikost (z velikosti 1 × 1 pixelů až na velikost vstupního 

obrazu). Většinou jsou příznaky generovány pro podokno s rozlišením 24 × 24 pixelů (některé zdroje 

uvádí velikost okna i 19 × 19) [9]. Při procesu generování příznaků jsou nejprve nastaveny nejmenší 

možné rozměry příznaku a poté je příznak v okně posouván po jednom pixelu v horizontálním nebo 

vertikálním směru. Pokud bude příznak posunut o celou velikost okna, dojde k zvětšení jeho velikosti a 

opětovnému posuvu v okně. Tento cyklus se opakuje do doby, dokud není příznak větší než okno 

samotné. V tomto případě by celkový počet vygenerovaných příznaků byl cca 190 000 (obarvení 

základního podokna o velikosti 576 pixelů) jež se stávají vstupem učícího procesu klasifikačního 

algoritmu AdaBoost, o kterém je pojednáno níže. 

 

Obrázek 17.: Typy Haarových příznaků (základní a odvozené příznaky) [35] 

Algoritmus z nich následně vybere jen určité malé množství se stejným počtem natrénovaných 

slabých klasifikátorů, pomocí kterých lze vstupní obraz vhodně klasifikovat (stejný příznak se může ve 

výsledném silném klasifikátoru vyskytovat i několikrát, ovšem pokaždé s jiným nastavením slabého 

klasifikátoru). Pouze malé množství příznaků je nakonec použito pro detekci. Více informací lze nalézt 

v [7], [8], [9], [10], [11] a [12]. 
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Obrázek 18.: Princip generování příznaků (přepracováno z [12]) 

Integrální obraz 

 Integrální obraz slouží k rychlejšímu a efektivnějšímu výpočtu hodnot příznaků. Protože je 

operace konstantní, nezáleží na velikosti a pozici daného obdélníku. Aby nebylo nutné pro výpočet 

odezvy Haarova příznaku na vstupní obraz vždy počítat součet hodnot pixelů daného obdélníku, je tento 

vstupní obraz převeden na reprezentaci integrálního obrazu. Hodnota na souřadnicích 𝐼𝑖𝑛𝑡(𝑥, 𝑦) 

v integrálním obraze se vypočítá podle vzorce: 

 

𝐼𝑖𝑛𝑡(𝑥, 𝑦) = ∑ 𝐼(𝑥´, 𝑦´)

𝑥´≤x, y´≤y

 [7] (10) 

𝐼𝑖𝑛𝑡(𝑥, 𝑦)  hodnoty integrálního obrazu  

𝐼(𝑥, 𝑦)   hodnoty pixelů vstupního obrazu 

Převod vstupního obrazu na integrální je možné realizovat podle následujících rovnic: 

 
𝑠(𝑥, 𝑦) = 𝑠(𝑥, 𝑦 − 1) + 𝐼(𝑥, 𝑦) 

[7] (11) 

 𝐼𝑖𝑛𝑡(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝑖𝑛𝑡(𝑥 − 1, 𝑦) + 𝑠(𝑥, 𝑦) [7] (12) 

s (x, y)  kumulovaný součet hodnot pixelů v řádku obrazu.  

I (x, y)  reprezentuje hodnoty intenzit pixelů vstupu  

Iint (x, y) označuje jednotlivé hodnoty integrálního obrazu.  

Dále platí, že: 

 
𝐼𝑖𝑛𝑡(0, 𝑦) = 0 

[11] (13) 

 𝑠(𝑥, 0) = 0 [11] (14) 

Díky tomuto se výpočet příznaku zjednoduší, neboť pro výpočet sumy jakéhokoliv obdélníku 

v obraze postačí pouze 3 operace (2krát sčítání a jednou odčítání). Příklad je uveden na obrázku 19. Jsou 

zde vyznačeny 4 oblasti (A, B, C a D) a 4 body. V bodě 1 je hodnota pixelů rovna součtu pixelů v oblasti 

A. V bodě 2 je hodnota dána součtem hodnot pixelů z oblasti A a B. V bodě 3 jsou to oblasti A a C a 

poslední čtvrtý bod je definován součtem pixelů z oblastí A, B, C a D. Výsledná suma pro oblast D bude 

tedy 4 + 1 – (2 + 3). Více informací o integrálním obraze lze nalézt v [7], [9], [11] a [12]. 
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Obrázek 19.: Výpočet pixelů obdélníku v integrálním obraze 

Dále je kromě integrálního obrazu také používán kvadrát hodnot integrálního obrazu. Takový 

obraz má označení 𝐼𝐼𝑆𝑞𝑟 a je vypočten podle předchozích dvou rovnic pouze s tím rozdílem, že místo 

I(x, y) je použito I2(x, y). Protože má každý snímek jinou intenzitu, je nutné odezvu Haarova příznaku 

normalizovat podle vzorce: 

 

𝑓(𝑥)′ =
𝑓(𝑥)

𝑤ℎ√
𝐼𝐼𝑆𝑞𝑟(𝑤,ℎ)−

𝐼𝑖𝑛𝑡
2 (𝑤,ℎ)

𝑤ℎ

𝑤ℎ

 

[12] (15) 

𝑓(𝑥)  odezva Haarova příznaku na snímek x  

𝑓(𝑥)′  normalizovaná odezva 

𝑤  𝑎 ℎ  šířka a výška detekčního okna 

𝐼𝑖𝑛𝑡 (𝑤, ℎ) suma hodnot pixelů vstupního snímku v detekčním okně o velikosti wh 

𝐼𝐼𝑆𝑞𝑟 (𝑤, ℎ) suma kvadrátů hodnot pixelů snímku v detekčním okně  

AdaBoost algoritmus 

 AdaBoost (adaptive boosting) je klasifikační algoritmus vycházející z metody strojového učení 

nazývaného boosting. V roce 1996 jej představili Yoav Freund a Robert Schapir. Cílem metody boosting 

je vylepšení přesnosti jakéhokoliv algoritmu pro strojové učení vytvořením více klasifikátorů pomocí 

výběru z trénovací množiny. Nejprve dojde k vytvoření více klasifikátoru označovaných jako slabí žáci 

(Weak learners), které vznikají za pomocí výběru vzorků právě z trénovací množiny. U prvního 

klasifikátoru je přesnost o něco málo vyšší než je přesnost odhadu (tzn. 50%, pokud by se jednalo o 

dvoustavový klasifikátor). Poté jsou postupně přidávány další klasifikátory, které mají srovnatelnou 

přesnost. Díky tomu se vytvoří soubor klasifikátorů označovaných jako silný žák (Strong learner). 

Celková klasifikační přesnost je poté libovolně vysoká vzhledem ke vzorkům v trénovací množině. Tím 

byla klasifikace zesílena (boosting).            [11] 

 AdaBoost tedy využívá slabých klasifikátoru ℎ𝑡(𝑥) (tj. takový klasifikátor který vrací výsledek 

přibližně v polovině měření), které jsou následně vybrány z množiny klasifikátorů H a jejichž lineární 

kombinací vzniká silný nelineární klasifikátor 𝐻(𝑥), který reprezentuje stupeň kaskády (kaskádový 

klasifikátor bude popsán níže). Vstupem je trénovací množina S složená ze dvojic (𝑥𝑖, 𝑦𝑖), kde 𝑥𝑖 je 

získaná hodnota příznaku a 𝑦𝑖  je třída odpovídající příznaku i. 𝑦𝑖 ∈ {−1,1} 𝑝𝑟𝑜 𝑖 = 1…𝑀, kde M je 

velikost trénovací množiny. AdaBoost využívá vážení trénovací množiny váhami Dt, které jsou 

nastaveny rovnoměrně a při každé další smyčce v algoritmu se provádí následující kroky: 

 výběr slabého klasifikátoru s nejmenší chybou klasifikace při daných váhách Dt  
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 ověření, zda chyba klasifikátoru nepřekročila hranici 0,5 

 výpočet koeficientu slabého klasifikátoru v lineární kombinaci H(x) 

 aktualizace jednotlivých vah Dt trénovací množiny  

Slabé klasifikátory mohou být libovolně složité funkce. Jsou vybírány tak, aby přesnost byla jen 

o něco málo vyšší, než kdyby byla klasifikace prováděna náhodně. Pokud je chyba 𝜀𝑡 vyšší jak 0,5 není 

splněn požadavek a není zaručeno, že algoritmus bude konvergovat. Aktualizace vah zajistí, že u chybně 

klasifikovaných měření se váha zvětší. Naopak u správně klasifikovaných měření se váha sníží. Z toho 

plyne, že v dalším kroku bude hledán slabý klasifikátor, který lépe klasifikuje chybné měření, následkem 

čehož tedy AdaBoost exponenciálně snižuje chybu výsledného klasifikátoru na trénovací množině a tuto 

chybu je schopen snížit na libovolně nízkou úroveň. AdaBoost je schopen produkovat klasifikátory 

s velmi dobrými vlastnostmi, i když budou použity jen jednoduché klasifikátory. V reálných 

podmínkách jsou klasifikátory přesné a jejich vyhodnocování je rychlé, což lze využít např. v real-time 

aplikacích. Vysoký počet klasifikátorů ve skupině může mít ale za následek přetrénování (tzn. ztráta 

schopnosti generalizovat vlivem přílišného zaměření klasifikátorů na rozeznávání pouze konkrétních 

trénovačích dat). Více informací k dané problematice lze nalézt v [7], [9], [11], [12] a [13]. 

 Nejčastěji je využíván threshold (práh) který rozděluje klasifikační třídy podle některé hodnoty 

příznaku. Bývá doplněn ještě o polaritu,  která určuje do jaké třídy má být prvek zařazen. Díky polaritě 

lze odlišit, kdy jsou prvky první třídy menší než práh, kdy jsou naopak prvky v této třídě vyšší než práh. 

Existuje velké množství modifikovaných AdaBoost algoritmů. Všeobecně lze říci, že tato 

vylepšení zlepšují vlastnosti algoritmu. Například existuje:  

Real AdaBoost - přídává do výsledku silného klasifikátoru míru příslušnosti k třídě, pracuje 

s reálnými čísly a dosahuje vyšší výkonosti a nižší chybovosti 

WaldBoost   - snížuje rychlost výpočtu 

FloatBoost   - zmenšuje chybu výsledného klasifikátoru 

TCAcu  - Totally Corrective Algorithm with Coefficient Updates – opakovaně vylepšuje 

předpovědi silných klasifikátorů, které byli vybrány v předchozí iteraci 

Logit Boost  - užitečný při zašuměných vstupních datech, nižší ztráty 

Gentle AdaBoost - jemná verze AdaBoost, má vyšší výkon než Real a Diskrétní AdaBoost, 

eliminuje chybně klasifikované trénovací příznaky, nižší výpočetní výkon pro 

trénován 
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Lineární klasifikátor 

Hlavní funkcí klasifikátoru je správné zařazení dat do klasifikačních tříd s úspěšností vyšší než 

50%. Lineární klasifikátor se skládá z příznaku, polarity a prahové hodnoty (threshold). Rovnice 

ukazuje, jakým způsobem klasifikátor rozhoduje, do jaké třídy bude snímek patřit: 

 

ℎ(𝑥, 𝑓, 𝑝, 𝜃) = {
1        𝑝𝑓(𝑥) < 𝑝𝜃
0                   𝑗𝑖𝑛𝑎𝑘

 [7] (16) 

f  hodnota Haarova příznaku 

p  polarita 

𝜃  prahová hodnota 

 Nejprve dojde k vypočtení odezvy příznaku, poté je určeno podle polarity p, zda se pozitivní 

klasifikační třída nachází nad prahovou hodnotou (𝑝 =  1) nebo naopak pod prahovou hodnotou     

(𝑝 =  −1). Nakonec je odezva příznaku porovnána s prahovou hodnotou a určí se, zda obraz patří do 

Obrázek 20.: Zjednodušený proces učení algoritmu AdaBoost (upraveno z [11]) 

1. Vstup 

𝑆 =  {(𝑥1, 𝑦1), … , (𝑥𝑚, 𝑦𝑚)}, 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐í 𝑇 

2. Inicializace vah 

𝐷1(𝑖) =
1

𝑚
 

3. Cyklus pro t = 1, …, T 

a) Výběr klasifikátoru na základě vážené trénovací chyby 

𝜀𝑡 =∑𝐷𝑡(𝑖)[𝑦𝑖 ≠ ℎ𝑗(𝑥𝑖)]

𝑚

𝑖=1

 

b) Pokud 

𝜀𝑡 = 0 𝑛𝑒𝑏𝑜 𝜀𝑡  ≥
1

2
         ukonči algoritmus 

c) Nastavení 

𝛼𝑡 =
1

2
log (

1 − 𝜀𝑡
𝜀𝑡

) 

d) Úprava vah 

𝐷𝑡+1(𝑖) =
𝐷𝑡(𝑖)𝑒

−𝛼𝑡𝑦𝑖ℎ𝑡(𝑥𝑖)

𝑍𝑡
=

{
 
 

 
 𝐷𝑡(𝑖)√ 𝜀𝑡/(1 − 𝜀𝑡)

𝑍𝑡
       𝑦𝑖 = ℎ𝑡(𝑥𝑖)

𝐷𝑡(𝑖)√ (1 − 𝜀𝑡)/𝜀𝑡
𝑍𝑡

       𝑦𝑖 ≠ ℎ𝑡(𝑥𝑖)

 

𝑘𝑑𝑒                 𝑍𝑡 =∑𝐷𝑡(𝑖)

𝑚

𝑖=1

𝑒−𝛼𝑡𝑦𝑖ℎ𝑡(𝑥𝑖) = 2√ 𝜀𝑡/(1 − 𝜀𝑡) 

𝑍𝑡 je normalizační faktor nastaven tak, aby 𝐷𝑡+1 bylo rozdělení 

4. Výstup 

𝐻(𝑥) = 𝑠𝑖𝑔𝑛 (∑𝛼𝑡ℎ𝑡(𝑥)

𝑇

𝑡=1

) 
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pozitivní ℎ(𝑥)  =  1 nebo negativní ℎ(𝑥)  =  0 klasifikační třídy (v případě dvou klasifikačních tříd). 

[11] 

Kaskádový klasifikátor 

 Jak již bylo uvedeno výše, algoritmus Viola-Jones prochází detektorem vstupní obraz s různou 

velikostí. Pokud by v obraze bylo i větší množství obličejů, tak ve většině podoken, které detektor 

kontroluje, se nebude nacházet obličej (v průměru je pouze u 0,01% podoken detekován obličej). Bylo 

tedy zapotřebí zajistit rychlejší a efektivnější procházení vstupního obrazu. Proto byl vytvořen 

kaskádový klasifikátor vyhledávající místa v obraze, ve kterých se naopak obličej nenachází a postupně 

tyto prostory bez obličejů vyřazuje z vyhledávání a tím se prohledávaná oblast neustále zmenšuje.  

Protože doba na ohodnocení je konstantní a nezávisí na vstupu, je využití pouze jednoho 

detektoru se silným klasifikátorem neefektivní. Kaskádový klasifikátor je vybaven několika stupni, kde 

každý stupeň je silný monolitický nelineární klasifikátor 𝐻(𝑥), který má svou prahovou hodnotu P podle 

které se určí, zda dané podokno je pozitivní nebo negativním snímkem.  

 

𝐻(𝑥) = {
1     ∑𝛼𝑡ℎ𝑡(𝑥) ≥ 𝑃

𝑇

𝑡=1

0                         𝑗𝑖𝑛𝑎𝑘

 [12] (17) 

𝛼𝑡  váha slabého klasifikátoru ℎ𝑡 

 Při detekci je zpracováváno veliké množství podoken. Jednotlivé stupně mají vždy za úkol 

rozhodnout, zda se v daném okně (vstupu) nachází obličej (maybe-face) nebo nenachází (non-face). 

Pokud stupeň označí okno jako non-face, je okamžitě vyřazeno z dalšího prohledávání. Pokud je ovšem 

označeno jako maybe-face, postupuje k dalšímu stupni. S přibývajícími stupni, kdy je okno označeno 

jako maybe-face, se zároveň i zvyšuje šance, že právě v tomto okně se nachází obličej. 

Pokud by u všech stupňů byl nastaven pouze jeden silný klasifikátor s hladinou propustnosti 

velmi vysoko, docházelo by k odstraňování i oblastí s obličeji a následné chybě v detekci. První stupeň 

kaskády obsahuje jen několik klasifikátorů a jeho úkolem je zamítnout, co možná největší množství 

podoken. Následující stupeň obsahuje všechny slabé klasifikátory předchozího stupně a zároveň se zvýší 

jeho hladina propustnosti. Na prvním stupni kaskády je tedy silný klasifikátor nastaven na nízkou 

hladinu propustnosti, a naopak na konečných stupních je nastaven na vysokou hladinou propustnosti. 

Při tomto nastavení se docílí toho, že algoritmus dále propustí pouze vstup obsahující obličej. Další 

informace o kaskádovém klasifikátoru lze nalézt v [7], [11] a [12]. 

 

 
Obrázek 21.:Schéma kaskádového klasifikátoru (upraveno z [11]) 
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3.2 Identifikace obličeje 
Identifikace osob pomocí obličeje je v dnešní době jednou s nejvíce rozšířených a nadále se 

rozvíjejících odvětví verifikace osob. K samotné identifikaci je většinou využito kamery, pomocí které 

je sejmut obraz obličeje. Tento obraz je v počítači uložen buď jako matice jasových úrovní, nebo je 

diskriminován nějakou funkcí, která snižuje redundanci dat. Následně jsou tyto data srovnávána s již 

uloženými daty v databázi. Pokud bude obraz uložen pomocí funkce, nejsou v datech uloženy údaje o 

poloze očí, nosů nebo rtů, ale pouze vzdálenost očí od sebe, vzdálenost rtů a nosu, úhel mezi špičkou 

nosu a okem, atd. 

V současnosti je známo mnoho metod pro rozpoznání tváří. K nejdůležitějším a nejvíce 

využívaným patří zejména metoda měření geometrických vlastností a metoda porovnávání šablon. Je 

uvažováno, že pokud se systémy pro verifikaci obličeje dostatečně zlepší, je možné, že nahradí méně 

efektivní a zastaralé systémy (jedná se například o docházkový systém do zaměstnání). Při výzkumu a 

při vyvíjení této technologie byly požadavky na systém špatně specifikovány, což způsobilo nízkou 

efektivitu a funkčnost celého systému. Naopak u některých případů byly specifikace na systém natolik 

vysoké, že nebylo téměř možné takový systém vůbec navrhnout, natož jej realizovat. Proto je důležité 

si určit, jak vysoké nároky jsou na systém kladeny. Je rozdíl, jestli jeden systém porovnává dva statické 

obrazy, nebo je požadováno, aby se ověřovala totožnost osoby ve velké skupině lidí.        [1] [2] 

Z praktického hlediska je využívání systémů rozpoznání obličeje velice výhodné, ovšem je 

patrné, že příliš pozitivní výhled do budoucna tato technologie nemá, neboť nebyla v aplikacích příliš 

využívaná. Dva základní typy rozpoznání obličeje dělíme na geometrický (rysy obličeje) a fotometrický 

(vzhled obrazu obličeje). Nejlépe prozkoumané algoritmy se nazývají:  

ICA (Independent Component Analysis)  – analýza nezávislých komponent 

PCA (Principal Components Analysis)   – analýza hlavních částí  

LDA (Linear Discriminant Analysis)   – lineární diskriminační analýza 

EBGM (Elastic Bunch Graph Matching)  – elastický srovnávací diagram.  

LBPH (Local Binary Patterns Histograms) příznaky 

Metody PCA, LDA a LBPH jsou použity v samotné aplikaci a proto budou více popsány 

v následujících kapitolách.  

3.2.1 Analýza nezávislých komponent – ICA 

Metoda ICA (Independent Component Analysis) byla představena v roce 2002 a je motivována 

Barlowowým teorémem (Barlow´s theorem). Teorém říká, že ať už vnímání zvuku nebo obrazu je 

založeno na prezentaci vjemu kdy je tento vjem rozložen do nezávislých komponent a jsou zpracovány 

jen rozkladové části. Nezávislé rozkladové koeficienty jsou vhodné pro kódování komplexních objektů, 

které jsou charakteristické statickými veličinami vyšších řádů, jako je například lidský obličej. 

 Metoda obsahuje dva postupy, jejichž výsledky se musí navzájem shodovat. Tento princip 

zapříčinil nižší míru chybné identifikace. Tyto postupy se liší ve způsobu vyhledávání statických vztahů 

mezi pixely, které se sledují buďto mezi pixely jednotlivých obrazů nebo mezi stejnými pixely (v rámci 

pozice pixelu v obraze) v různých obrazech. Pomocí ICA jsou nalezeny nezávislé komponenty pro 

každý postup zvlášť, vstupní data jsou promítnuta do prostoru určeného nezávislými komponentami a 

jsou vypočteny projekční koeficienty – příznaky. Vektor koeficientů je poté klasifikován algoritmem 
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NN, který využívá kosinovu „vzdálenost“. Nezávislé komponenty jsou pro každý z postupů rozdílné, 

neboť u každého postupu dochází k jinému zpracování trénovací množiny.        [1] 

 První z postupů (znázorněn na obrázku 22 vlevo) považuje obrazy za náhodné proměnné a jejich 

pixely na stejných pozicích v obraze za nezávislé pokusy neboli realizace procesu. U tohoto postupu 

jsou hledány statistické závislosti mezi odpovídajícími si pixely (jinak řečeno jsou hledány vztahy mezi 

náhodnými proměnnými).  

 

 

Obrázek 22.: Uspořádání trénovacích dat pro první a druhý postup [1] 

 ICA nalezne nezávislé komponenty 𝑢𝑛, které graficky reprezentují obrazy 𝑢𝑛. Projekcí snímků 

do prostoru určeného nezávislými komponentami u jsou vypočteny koeficienty – příznaky 𝑏𝑛. Snímky 

jsou reprezentovány lineární kombinací maximálně nezávislých bázových obrazů 𝑢𝑛. Příznaky 

(projekční koeficienty) 𝑏𝑛 vykazují pro různé vstupní obrazy statistickou závislost, a proto z tohoto 

důvodu byl využit i druhý postup, který pracuje se vstupními obrazy jiným způsobem.  

 Ve druhém postupu jsou pixely vstupních snímků považovány za náhodné proměnné a obrazy 

za realizace náhodného procesu (obrázek 22 vpravo). Jsou hledány statistické závislosti mezi 

jednotlivými pixely v rámci jednoho obrazu. Projekcí snímků do prostoru určeného komponentami 𝑎𝑛 

jsou vypočteny maximálně nezávislé koeficienty 𝑢𝑛. Více informací o metodě ICA lze nalézt v [1] a 

[38]. 

3.2.2 Analýza hlavních částí – PCA 

 PCA je jednou z nejpoužívanějších metod pro rozpoznávání obličeje v obraze.  Budeme 

vycházet z předpokladu, že všechny tváře jsou si v určitých rysech podobné (dalo by se říct i stejné). 

Tyto podobnosti jsou myšleny např. 2 oči, 1 nos se dvěma nosními dírkami, jedny ústa, 2 uši atd.). Díky 

tomuto předpokladu je možné tvrdit, že mezi obličeji je nenulová korelace (nejsou náhodně 

distribuovány v obrovském prostoru, a proto je možné je popsat v relativně rozměrově malém 

podprostoru).  

 Metodu Eigenfaces prezentovali v roce 1991 Matthew Turk a Alex Pentland. PCA hledá vektory 

tváře odvozených z kovariantní matice pravděpodobnostní distribuční funkce a podobnost vektorů 

s obrazy tváří se nazývá eigenface (vzory tváří – matice jasových úrovní), kde každá eigenface je tvořena 

číslem, takže se neukládá obraz, ale pouze číslo. Díky těmto vektorům je vytvořena šablona vhodná pro 

porovnávání s jinými obrazy tváří a následně je využito této šablony při zjišťování shody dané tváře 

s danou množinou tváří. PCA dále provádí redukci nepotřebných příznaků (jsou odebírány takové 

příznaky, které jsou korelované s jinými příznaky). Díky tomuto kroku se počet příznaků sníží na cca 
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jednu tisícinu a je tak zjednodušena klasifikace. Vlastní klasifikace je založena na obvyklých technikách 

(např.: pomocí klasifikátoru NN (Nearest Neighbor) - metoda nejbližšího souseda). 

Princip metody 

 Mějme trénovací množinu obrázků P a vstupní obrazy o stejné velikosti 𝑤 × ℎ. Tento obraz 

tvoří dvojdimenzionální pole intenzit I(x, y). Z těchto obrázků se složí matice s počtem řádků podle 

počtu trénovacích obrázků P a počtu sloupců 𝑤 × ℎ. Jak již bylo řečeno, obrazy tváří nejsou náhodně 

distribuovány. Hlavní myšlenkou PCA je tedy nalézt takové vektory, které nejlépe vystihují distribuci 

obrazů tváří v celém prostoru obrazů.  Právě tyto nalezené vektory dimenze n definují podprostor 

(prostor obrázků tváří – eigenspace) a jsou lineární kombinací původních vektorů. Vektory jsou 

nazývány eigenfaces, protože jde o vlastní vektory kovarianční matice korespondující k původním 

obrazům. Podprostor, definovaný pomocí vektorů se nazývá prostor tváří, neboli eigenspace.     [19] 

 Doporučená trénovací množina by měla obsahovat alespoň 4 snímky každé osoby vždy s jiným 

výrazem v obličeji.  

Popis metody 

 2D obraz lze převést na matici o jedno sloupci a to tak, že jednotlivé řádky obrazu se zobrazí 

pod sebe. Pokud by tedy bylo M obrazů délky N (všechny obrázky obličejů musí mít stejnou velikost), 

kde N je počet řádků v obraze × počet sloupců obrazu a 𝑝𝑛 reprezentuje hodnoty jednotlivých pixelů. 

 

𝑥𝑖 = [𝑝1…𝑝𝑛]
𝑇 , 𝑖 = 1,… ,𝑀 [19] (18) 

Pro reprezentaci všech obrazů je nutné nejprve spočítat střední hodnotu (neboli průměrný obraz) 

𝜇 podle vztahu: 

 

𝜇 =
1

𝑁
×∑ 𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1
 [15] (19) 

N  počet obrazů 

𝑥𝑖  i-tý obraz trénovací sady  

𝜇  střední hodnota 

Vektory 𝛷𝑖 (střední hodnoty) jsou vstupem pro analýzu hlavních komponent. Tyto vektory 

získáme odečtením průměrného obrazu od ostatních obrazů. 

 
𝛷𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝜇 [15] (20) 

Takto získaná množina dat se využije pro výpočet kovariantní matice. Cílem je nalézt množinu 

hodnot 𝑢𝑘 (eigenvektor), které mají největší možnou projekci do hodnot 𝜆𝑘 (eigenhodnota).  Z matice 

C se následně zjišťují vlastní vektory (𝑢𝑘) a vlastní čísla (𝜆𝑘) (z angličtiny eigenvectors, nebo 

eigenvalues). Kovariantní matice se vypočítá ze vztahu: 

 

𝐶 =
1

𝑀
∑𝛷𝑖𝛷𝑖

𝑇

𝑀

𝑖=1

= 𝐴𝐴𝑇 [15] (21) 
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Matice 𝐴 = [𝛷1, 𝛷2, … , 𝛷𝑀] je řádu 𝑛 ×𝑀 (je tvořena sloupcovými n-rozměrnými vektory 𝛷𝑖). 

Každý vektor matice C má stejnou velikost jako původní obraz a proto lze i tento vektor považovat za 

obraz. Vektory matice C jsou tedy eigenfaces. Jedná se o směr, jakým se odlišuje obraz od průměrného 

obrazu. Ve většině případu nastává, že dimenze prostoru je mnohem větší než počet předložených 

obrazů (𝑀 ≪ 𝑛). V případě, že by se vektory z matice C počítali jednotlivě, byla by tato akce 

matematicky a výpočetně velice náročná a při větším množství obrazu by se dalo říci, nereálná.  

Hodnost kovarianční matice je omezena počtem obrazů N. V tomto případě bude tedy 

maximálně 𝑁 − 1 nenulových vektorů eigenvalues. Pokud tedy A je matice vzorů, kde jednotlivé řádky 

jsou jednotlivé obrazy, je potom možné spočítat kovarianční matici L a eigenvektor je dán dekompozicí 

matice L. 

 

𝐿𝑣𝑖 = 𝐴
𝑇𝐴𝑣𝑖 = 𝜆𝑖𝑣𝑖 [17] (22) 

𝐴𝐴𝑇 je ovšem velká matice a je možné využít eigenvalues pouze její části. 

 

𝐴𝐴𝑇𝑢𝑖 = 𝜆𝑖𝑢𝑖 [17] (23) 

Po vynásobení obou stran rovnice 𝐴𝑇 dostaneme: 

 

𝐴𝑇𝐴𝐴𝑇𝑢𝑖 = 𝜆𝑖𝐴
𝑇𝑢𝑖 [17] (24) 

Díky výše uvedeným vztahům lze s eigenvektory pracovat efektivněji. Bude-li v databázi 

uloženo 200 obrazů s rozlišením 100 × 100 pixelů bude mít výsledná matice 𝐴𝐴𝑇 velikost 200 × 200. 

Oproti původní kovarianční matici o velikosti 10000 × 10000 je to opravdu nesrovnatelný rozdíl. 

k vybraných vlastních vektorů (přísluší ke k vlastním číslům) jsou nazývány eigenfaces. Tyto 

vektory vytvářejí bázi redukovaného prostoru obrázků. Za pomocí právě těchto n-rozměrných vektorů 

je možné redukovat původní n-rozměrný (n-dimenzionální) prostor obrázků na prostor pouze k-

rozměrný. Počet všech eigenfaces (hodnota k) lze heuristicky určit podle hodnot vlastních čísel. Malá 

vlastní čísla málo popisují odchylky mezi obrazy a příslušné vlastní vektory je tedy možné ignorovat.  

Eigenfaces představují významné (společné) rysy na všech obrázcích (v tomto případě se jedná 

o obrazy obličejů). Vlastní vektory, které přísluší k největším vlastním číslům, jsou nejdůležitější, 

protože právě ony nejlépe charakterizují zpracovávanou množinu obrázků. Za pomoci eigenfaces je 

možné redukovat původní n-rozměrný prostor na k-rozměrný promítnutím n-rozměrného vektoru 𝑥 do 

prostoru obrázků tváří. Jinak řečeno, transformovat vektor 𝑥 do eigenfaces komponent.  

 

𝜔𝑖 = 𝑢𝑖
𝑇(𝑥 − 𝜇) pro 𝑖 = 1,… ,𝑀′ [15] (25) 

𝑀′    počet největších vlastních čísel 

𝛺𝑇 = [𝜔1, 𝜔2, … , 𝜔𝑀′]  vektor tvaru vah 

Je to redukovaný k-rozměrný vektor, který vyjadřuje příspěvek každého vlastního vektoru pro 

reprezentaci obrazu. Vlastní vektory tedy vytváří základní množinu obrázků tváří.  
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Obrázek 23.: Standardní eigenfaces [30] 

 Posledním krokem je určení, která tvář z trénovací sady odpovídá (je nejvíce podobná) tváři 

předložená při identifikaci. Pro určení vzdálenosti se nejčastěji využívá vzorec pro Euklidovu 

vzdálenost, což představuje vzdálenost promítnutého vektoru od všech projekcí vektorů obrazů 

z databáze (počet těchto projekcí je m). Více informací o metodě PCA a eigenfaces lze nalézt v [14], 

[15], [16], [17], [18] a [19].  

 

𝜀𝑖
2 = ‖𝛺 − 𝛺𝑖‖

2 pro 𝑖 = 1,… ,𝑚 [15] (26) 

Tvář je z databáze identifikována, pokud je hodnota 𝜀𝑖 minimální a zároveň menší než zvolená 

prahová hodnota. Při definování mezního prahu lze docílit vyšší přesnosti identifikace, která by ovšem 

měla za následek nárůst času a složitosti a mohla by zapříčinit negativního výsledku i za předpokladu 

že v dané množině se tato osoba nachází. Naopak lze tento práh nastavit tak, aby algoritmus např. vracel 

3 nejvíce podobné tváře. Vše už záleží na implementaci.  

3.2.3 Lineární diskriminační analýza – LDA 

 Etemad a Chellappa v roce 1997 prvně prezentovali Linear Discriminant Analysis (LDA). LDA 

překonává omezení metod založených na vlastních vektorech za použití Fisherova lineárního 

diskriminačního kritéria. Základním principem LDA je analýza rozptylové matice. Hledá se taková 

projekční matice W, kde mezitřídní rozdíly (typové rozdíly mezi obličeji mezi jednotlivými skupinami) 

jsou co možná největší a zároveň minimalizace rozdílů v rámci jedné třídy (minimální rozdíl mezi 

obličeji v jedné skupině (třídě)).  

 Obrazy jsou promítána z 𝑀2 rozměrného prostoru do D rozměrného prostoru (D označuje počet 

tříd). Představme si dvě sady obrazů ve dvojrozměrném prostoru, kde jsou obě promítnuty do stejné 

linie a záleží, v jakém směru tato linie bude. Buďto budou body na linii smíchané (obrázek 25 (a)), nebo 

budou oddělené (obrázek 25 (b)). Fisherův diskriminant hledá takové linie, které nejlépe rozděluje sady 

bodů.  
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Obrázek 24.:  Příklad šesti tříd užitím LDA [2] 

 

Obrázek 25.: Různé promítnutí dvou sad bodů [16] 

 I přes to, že příslušnost jednotlivých obličejů v trénovací množině je popsána je vhodné využít 

nějakou metodu redukující dimenzi prostoru rysů na základě rozdílnosti tříd. Fisherův lineární 

diskriminant tedy hledá takový rozptyl hodnot dat, který bude nejvíce využitelný pro klasifikaci těchto 

dat (obrázků). 

Popis metody 

Podstatou metody je tedy projekce vstupního obrazu do prostoru určeného pomocí LDA. Je 

hledána taková projekční matice W, jednotlivé snímky jsou popsány v rámci jedné třídy maticí 𝑆𝑊 

(vnitřní rozptylová matice) a mezitřídní rozptýlenou maticí 𝑆𝐵. Je důležité, aby poměr mezi maticí 𝑆𝑊 

a 𝑆𝐵 byl maximální.  

 

𝑆𝑊 =∑ ∑ (𝑥𝑘 − 𝜇𝑖)(𝑥𝑘 − 𝜇𝑖)
𝑇

𝑥𝑘∈𝑋𝑖

𝐶

𝑖=1

 [21] (27) 

𝑥𝑘  itý vzorek třídy 𝑖 

𝜇𝑖  střední hodnota třídy 𝑖 (průměrný obraz třídy) 

𝐶  počet tříd 

𝑋𝑖  obsahuje vzorky patřící do třídy 𝑖 

 

𝑆𝐵 =∑𝑁𝑖(𝜇𝑖 − 𝜇)(𝜇𝑖 − 𝜇)
𝑇

𝐶

𝑖=1

 [21] (28) 

𝜇𝑖  střední hodnota třídy 𝑖 (průměrný obraz třídy) 

𝜇  střední hodnota všech tříd 

𝑁𝑖  počet vzorků ve třídě 𝑖 
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 V případě, že matice 𝑆𝑊 bude regulární, potom bude optimální projekce 𝑊𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 volena jako 

matice, kde sloupce této matice jsou ortonormální. To maximalizuje poměr determinantů rozptylové 

matice mezi třídami projektovaných vzorků k determinantům rozptylové matice uvnitř tříd 

projektovaných vzorků. 

 

𝑊𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 =
|𝑊𝑇𝑆𝐵𝑊|

|𝑊𝑇𝑆𝑊𝑊|
= [𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑚] [36] (29) 

𝑤𝑖 = 1,2,… ,𝑚 množina generalizovaných eigenvektorů matic 𝑆𝑊 a 𝑆𝐵 k m největším 

odpovídajícím eigenhodnotám 

Vnitřní rozptylová matice ukazuje, jak moc těsně u sebe jsou obrazy uvnitř tříd rozptýleny a 

naopak mezitřídní matice popisuje, jak moc odděleny jsou třídy od sebe. Pokud budou obrazy 

promítnuty na diskriminační vektory W, mohou být obrazy tváří rozděleny těsněji vedle sebe, resp. dále 

od sebe jak jen je to možné (jinak řečeno, diskriminační vektory minimalizují jmenovatele a naopak 

maximalizují čitatele v rovnice výše (rovnice 29)). Sloupcové vektory 𝑤𝑖 matice W se označují jako 

Fisherfaces. 

 
𝑆𝐵𝑤𝑖 = 𝜆𝑖𝑆𝑊𝑤𝑖,       𝑖 = 1,2,… ,𝑚 [21] (30) 

 Maximální počet nenulových eigenvektorů je vždy 𝐶 − 1. Z toho plyne, že maximální hodnota 

m je tedy také 𝐶 − 1, kde C je počet tříd. Pokud předchozí rovnici na obou stranách vynásobíme inverzní 

maticí 𝑆𝑊, dostaneme: 

 

𝑆𝑊
−1𝑆𝐵𝑤𝑖 = 𝜆𝑖𝑤𝑖,       𝑖 = 1,2, … ,𝑚 [19] (31) 

Tento systém lze řešit například přes singulární rozklad matice. Výsledná transformační matice 

W je následně využita k projekci vstupních dat do prostoru, ve kterém je porovnání dat výhodnější. Více 

informací o této metodě lze nalézt v [1], [16], [19], [21] a [36]. 

Redukce dimenze vstupních dat 

 Počet prvku M v trénovací množině je vždy menší než dimenze dat v množině D (stejné jako u 

PCA). V tomto důsledku bude matice  𝑆𝑊 téměř vždy singulární a proto je nutná redukce dimenze dat. 

Běžně je k redukci dimenze vstupních dat využito metody PCA. Prvních  𝑀 − 𝐶 eigenprojekcí je 

využito k reprezentaci vektorů 𝑥𝑖. Tento fakt zároveň umožní, aby matice 𝑆𝑊 a 𝑆𝐵 bylo možné spočítat 

za pomocí běžných počítačů. Optimální projekce je tedy:        [19] 

 
𝑊𝑜𝑝𝑡 = 𝑊𝐹𝐿𝐷 ×𝑊𝑃𝐶𝐴 [19] (32) 

𝑊𝐹𝐿𝐷  optimální projekce získaná maximalizací 𝑊𝐹𝐿𝐷 

𝑊𝑃𝐶𝐴  projekční matice metody PCA 

 

𝑊𝐹𝐿𝐷 = 𝑊𝐴𝑅𝐺𝑀𝐴𝑋
𝑊𝑇𝑊𝑃𝐶𝐴

𝑇 𝑆𝑊𝑊𝑃𝐶𝐴𝑊

𝑊𝑇𝑊𝑃𝐶𝐴
𝑇 𝑆𝐵𝑊𝑃𝐶𝐴𝑊

 [19] (33) 
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Výpočet vzdálenosti 

 Na obrázku 26 je naznačen princip výpočtu vzdálenosti vstupního obrazu od vzorů obrazů 

v databázi ve směru jednoho vektoru.  

 

Obrázek 26.: Výpočet vzdálenosti d, obrazu 𝜱 ve směru u1 od clusteru C1-C4 tříd S1-S4 [21] 

Celková vzdálenost projekce obrazu 𝛷 od vzoru S – té třídy přes všechny vlastní vektory je dán 

jako: 

 

𝐷(𝛷, 𝑆) =∑𝛼𝑖 ×
𝑑𝑖
𝑆

∑ 𝑑𝑖
𝑆𝑀

𝑆=1

𝑀

𝑖=1

 [1] (34) 

Jako nejlepší rozřazení do třídy 𝑆𝑖, 𝑖 ∈ (1,2,… ,𝑀) je takové, kde 𝐷(𝛷, 𝑆1) je minimální. 

Správnost klasifikace C je možné vyjádřit následujícím vzorcem. 

 

𝐶 = 1 −
𝐷(𝛷, 𝑆1)

𝐷(𝛷, 𝑆2)
 [1] (35) 

𝐷(𝛷, 𝑆1)  vzdálenost nejbližšího vzoru 

𝐷(𝛷, 𝑆2)  vzdálenost druhého nejbližšího vzoru 

 

 
Obrázek 27.: Separace clusteru ve vybraném dvourozměrném prostoru [21] 

3.2.4 Elastický srovnávací diagram - EBGM 

 Základním principem této metody je definování hlavních (uzlových) bodů na lidské tváři (oči, 

nos, ústa, uši, brada, lícní kosti) a následného vytvoření prostorového modelu obličeje (mřížka, síť 

bodů). Hlavní výhodou tohoto principu oproti PCA nebo LDA je funkčnost i v nevyhovujících 

podmínkách pro ostatní algoritmy (špatné světelné podmínky (nízké nebo naopak vysoké osvětlení), 

natočení tváře, mimika, atd.) se kterými se PCA nebo LDA nejsou schopny poradit.  
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 Neboť algoritmus vytváří prostorový model obličeje, je možné jej porovnávat i při natočení, 

protože zbylé části lze pomocí transformace skrz mřížku dopočítat. Problémy mohou nastat při detekci 

uzlových bodů v mřížce. Pokud dojde k chybné detekci těchto bodů, ztrácí celý princip algoritmu smysl, 

neboť by vzdálenosti mezi jednotlivými body nebyli vyhovující a docházelo by buď k chybné, nebo 

žádné identifikaci. Proto je zároveň využíváno i algoritmu PCA a LDA pro detekci těchto bodů mřížky. 

Další informace o metodě EBGM lze nalézt v [20] a [37]. 

Každý bod mřížky obsahuje koeficienty Gáborových vlnek s různou vahou a orientací. Tyto 

uzly se nazývají Jet-y.  

 Jety popisují malé kousky hodnot v hodnotách intenzit v obraze 𝐼(�⃗�) v okolí daného bodu. Jsou 

založeny na vlnkové transformaci, která je definována jako konvoluce: 

 

𝐽𝑗(�⃗�) = ∫ 𝐼(�⃗�)𝜓𝑗(�⃗� − 𝑥′⃗⃗⃗ ⃗)𝑑
2𝑥′⃗⃗⃗ ⃗ [37] (36) 

Jety jsou určeny Gáborovými jádry, které mohou vypadat takto: 

 

𝜓𝑗(�⃗�) =
𝑘𝑗
2

𝜎2
exp(−

𝑘𝑗
2𝑥2

2𝜎2
) [exp(𝑖𝑘𝑗⃗⃗⃗⃗ �⃗�) − 𝑒𝑥𝑝 (−

𝜎2

2
)]  [37] (37) 

Ve tvaru rovinných vln vektorem 𝑘𝑗⃗⃗⃗⃗  omezeném Gaussovou funkcí. Je využita diskrétní sada 5 

frekvencí s indexy 𝑣  =  0, 1, … , 4 a 8 orientací s indexy µ =  0, 1, … , 7 

 
Obrázek 28.: Síť vytvořená elastickým mapováním a obraz zpracovaný počítačem [2] 

3.2.5 LBPH příznaky 
Local Binary Patterns Histograms poprvé úspěšně použili pro identifikaci obličeje Ahonen, 

Hadid a Pietikäinen. Výpočet příznaků LBPH spočívá ve výpočtu odezvy na LBP operátor a výpočtu 

lokálních histogramů. Ty jsou následně zřetězeny do prostorového histogramu, který je využit jako 

příznakový vektor, tzn., že v tomto případě jsou příznaky reprezentovány pomocí histogramu. Metoda 

má obrovskou výhodu v tom, že se poměrně dobře umí vypořádat se změnami osvětlení v obraze.  

Princip metody 

Ze vstupního obrazu je vypočtena odezva na LBP operátor. Dále je použita kruhová maska 

operátoru s obvykle 8 body (poloměr kružnice je 1 pixel neboli pole o velikosti 3 × 3). Obraz s odezvou 

je rovnoměrně rozdělen pomocí mřížky o velikosti 8 × 8 (toto rozdělení je uvažováno pro obraz o 

velikosti 120 × 150 pixelů, pokud by byl obraz větší, je možné použít i jiné rozměry mřížky). Odezva 

obrazu na LBP je invariantní vůči střední hodnotě jasu a postupným změnám jasu v původním obrazu, 

což je výhodné při extrakci příznaků.  
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Obrázek 29.: Odezva na LBP [30] 

Popis metody 

LBP operátor je bodový operátor (2D filtr) jehož odezva je využívána pro texturní analýzu 

obrazu. Výhodou reprezentace obrazu pomocí odezvy na LBP je invariance proti postupným změnám 

jasu a nezávislost na střední hodnotě jasu. Prvním krokem pří zpracováním je rozdělání vstupního 

obrazu na menší bloky (v našem případě 8 × 8 picelů). Nyní se tedy vezme první blok, vybere se 

centrální pixel, přičemž jeho hodnota jasu bude prahovou hodnotou a proběhne výběr definovaného 

prostoru okolo pixelu (velikost okolí je většinou 3 × 3 pixely). Provede porovnávání tohoto okolí 

s prahovou hodnotou centrálního pixelu. Pokud bude mít pixel v okolí nižší hodnotu, než prahová 

hodnota, bude tomuto pixelu přiřazena 0, v opačném případě 1. Binární výsledky jsou považovány za 

odezvu na LBP pro centrální pixel. Tato prahová matice je následně vynásobena matici o stejné velikosti 

(3 × 3) která má hodnoty 1, 2, 4, 8, 16, …, 128. Výsledné hodnoty se sečtou a tím i hledanou hodnotu 

centrálního pixelu. Cyklus se opakuje pro všechny pixely v daném bloku. Příklad výpočtu LBP hodnoty 

pro centrální pixel je uveden na obrázku 30. Více informací o metodě LBPH lze nalézt v [22] a [23]. 

 

Obrázek 30.: Princip výpočtu LBP hodnoty pro centrální pixel [přepracováno z 22] 

Princip výpočtu centrálního pixelu je matematicky popsán níže. 

 

𝐿𝐵𝑃𝑖,𝑗 = ∑𝑠(𝑔𝑝 − 𝑔𝑐) × 2
𝑝

𝑃−1

𝑝=0

 [22] (38) 

𝑔𝑝  hodnota okolního pixelu 

𝑔𝑐  hodnota centrálního pixelu 

V každé oblasti je vypočten tzv. lokální histogram. Jednotlivé histogramy jsou následně 

poskládány za sebe a vytvoří prostorový histogram. Prostorový histogram představuje příznaky použité 

pro rozpoznání. Protože různé oblasti obličeje mají různou strukturu, mají i různé lokální histogramy 

rozdílnou diskriminační sílu. Na tuto rozdílnou sílu se přihlíží při výpočtu váhové vzdálenosti. Velikost 
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váhovacího koeficientu lokálních histogramů je zobrazen na obrázku 31 (pravá část), kde světlá část 

znázorňuje vyšší váhu a naopak tmavší část nižší váhu. Váhová vzdálenost chí kvadrát je vypočtena ze 

vzorce: 

 

𝑥 = (𝑇,𝑀) =∑𝜔𝑗 ×
(𝑇𝑖,𝑗 −𝑀𝑖,𝑗)

2

𝑇𝑖,𝑗 +𝑀𝑖,𝑗
𝑖,𝑗

 [22] (39) 

T  prostorový histogram rozpoznávaného obrazu 

M  prostorový histogram vzoru 𝜔𝑗 

i  prvek lokálního histogramu j-té oblasti 

Jakmile jsou vypočteny histogramy pro všechny jednotlivé bloky obrazu, sečtou se dohromady 

a vytvoří tak příznak pro celý sledovaný obraz. Ukázka je na obrázku 31. 

 

Obrázek 31.: Výsledný histogram celého obrazu [23] 

Tímto způsobem je vypočtena vzdálenost od všech vzorů, které byli natrénovány a klasifikace 

je provedena algoritmem NN.  

 
Obrázek 32.: Vlevo obraz rozdělen pomocí mřížky, vpravo váhový koeficienty jednotlivých částí [22] 
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4 Předpisy pro výměnu biometrických dat 

4.1 ICAO 9303 part 9 
Následující část textu jsou výtažky z normy ICAO s označením DOC 9303 MRTD (Machine 

Readable Travel Documents) část 9 Deployment of Biometric Identification and Electronic Storage of 

Data in eMRTDs. [41] Celé znění normy je v anglickém jazyce a její poslední obnova byla vydaná 

v roce 2008. 

Předmět normy 

  Norma se zabývá specifikacemi pro strojově čitelné cestovní doklady. Neboť Norma pojednává 

o biometrické identifikaci, jedná se především o obraz obličeje, případně otisky prstů a obraz duhovky.  

V normě jsou termíny MRTD (eMRTD) použity jako obecné vyjádření pro strojově čitelné 

cestovní doklady.  

Doba platnosti 

 Doba platnosti eMRTD je na rozhodnutí jednotlivých států, ovšem doporučená doba platnosti 

se udává na dobu 10 let (jednak kvůli změně vzhledu držitele dokladu, tak i trvanlivosti dokladu). 

Nicméně je vhodné tuto dobu zkrátit kvůli modernizaci technologií. 

4.1.1 Biometrická identifikace 

Biometrická identifikace – obecný termín využívaný k popsání automatického procesu 

identifikace žijící osoby za pomocí rozdílných behaviorálních a fyziologických rysů.  

Biometrická šablona – reprezentuje zakódovaná data algoritmem, které jsou následně využita 

pro identifikaci předložené osoby s nastavením míry pravděpodobnosti shody obou vzorků. Všeobecně 

lze říci, že velikost biometrické šablony je poměrně malá.  

Doc 9303 bere v potaz pouze tři typy biometrických identifikačních systémů. Vzhledem k 

velikosti úložného místa těchto třech biometrických vlastností v bezkontaktním IC (Identification Chip) 

u eMRTD, vydávající stát nebo organizace by se měla řídit dle relevantních mezinárodních standardů. 

Typy biometrických údajů 

- Rozpoznání obličeje  - (povinné) v souladu s normou (ISO/IEC 19794-5) 

- Rozpoznání otisků prstů - (volitelné) v souladu s normou (ISO/IEC 19794-4) 

- Rozpoznání duhovky   - (volitelné) v souladu s normou (ISO/IEC 19794-6) 

Biometrické pojmy 

Ověření provedení porovnání 1:1 mezi biometrickými daty aktuálně získanými od držitele a daty 

získanými při vytváření šablony v systému pro konkrétní osobu.  

Identifikace provedení porovnání 1:X, tedy mezi biometrickými daty aktuálně získanými od držitele 

a množinou šablon, jenž jsou uložené v systému 

Klíčové procesy vzhledem k biometrice 

Nejpodstatnější komponenty biometrického systému jsou: 

Urči identitu   zajistit, zda identita člověka, jež podstupuje kontrolu, je bezpochyby známa 

Zachyť    obdržení nezpracovaného biometrického vzorku 

Extrahuj   konverze dat čistého biometrického vzorku do přechodné formy 



 

46 

 

Vytvoř šablonu  konverze přechodných dat na šablonu 

Porovnej   porovnání s informací v uložené referenční šabloně 

Tyto procesy zahrnují: 

Proces zápisu je zachycení nezpracovaného/hrubého biometrického vzorku. Tento postup je 

použit pro každou novou osobu (potencionální držitel eMRTD) k zachycení vzorku biometrického 

obrazu pro uložení. Tento proces zachycení je automatickou akvizicí/obdržením biometrie skrze 

zachycující zařízení jako je skener otisku prstu, fotoaparát, živě zachycující obraz digitální kamerou 

nebo živé zachycení duhovky za pomoci přibližovací kamery. Každé z těchto zařízené bude potřebovat 

určité kritéria a procedury definované pro proces zachycení/pořízení - například, standardní póza, jež 

člověk hledí zpříma do kamery pro zachycení tváře; napříč otisky jsou odebrány na plocho, či při 

kolíbání prstu ze strany na stranu; oči plně otevřeny pro zachycení rohovky. Výsledný obraz je 

komprimován a poté uložen pro budoucí potvrzení identity. 

Proces vytvoření šablony zachovává rozličné a opakující se biometrické vlastnosti z pořízeného 

biometrického obrazu a všeobecně využívá proprietární softwarový algoritmus k extrakci šablony z 

uloženého obrazu. Toto definuje obraz tak, že může být poté nadále porovnáván s jiným vzorkem obrazu 

zachyceném v okamžiku, kdy je vyžadováno potvrzení identity a je určeno porovnávací skóre. 

Inherentní je v tomto algoritmu kontrola kvality a vzorek je tedy hodnocen na základě kvality. Standardy 

kvality musí být co nejvyšší, jak je jen možné, jelikož všechna budoucí porovnávání závisí na kvalitě 

originálního zachyceného obrazu (šablony). Pokud je kvalita neakceptovatelná, proces zachycení by 

bylo vhodné opakovat. 

Proces identifikace vezme šablonu vzniklou z nového vzorku a porovná ji s šablonami 

koncových uživatelů, kteří již prošli kontrolou, aby se rozhodlo, zda koncový uživatel již předtím prošel 

kontrolou a zda je již zapsán a pokud ano, zda sedí jeho identita. 

Proces verifikace/ověření vezme nový vzorek držitele eMRTD a porovná jej vůči šabloně, jež 

je vytvořena z uloženého obrazu držitele aby se rozhodlo, zda se držitel prezentuje pod stejnou identitou. 

4.1.2 Primární Biometrie: obraz tváře/obličeje 

ICAO stanovilo, že rozpoznání obrazu se stane globálně součinnou biometrickou technologií. 

Stát může také volitelně zvolit použití otisku prstu anebo rozpoznání duhovky jakožto podporu k 

rozpoznání tváře. 

Hlavní výhody obrazů obličeje: 

- fotografie obličeje neodhalují informace, kterou by tato osoba rutině neodhalovala všeobecné 

veřejnosti. 

- fotografie (obraz tváře) je již sociálně a kulturně akceptován mezinárodně. 

- Obraz tváře je již sbírán a ověřován rutině jako součást eMRTD procesu aplikačního formuláře 

jež je zapotřebí pro vystavení eMRTD dle specifikací uvedených v Doc 9303. 

- Veřejnost je již obeznámena se zachycením obrazu tváře a jeho použití pro identifikační a 

ověřovací účely. 

- Zachycení obrazu tváře je neinvazivní. Koncový uživatel se nemusí ničeho dotýkat nebo 

jakkoliv komunikovat s fyzickým zařízením po delší dobu, aby byl jeho obraz zapsán. 

- Zachycení obrazu tváře nevyžaduje nové a cenově náročné procedury zápisu. 

- Zachycení obrazu tváře může být nasazeno relativně okamžitě 
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- Mnoho států mají dědičnou databázi obrazů tváře, zachycených jakožto součást digitalizované 

produkce fotografií cestovních dokumentů, jež mohou být ověřeny proti novým obrazům pro 

účely porovnání identity. 

- Za vhodných okolností, jak je rozhodnuto vydávajícím státem, obraz tváře může být zachycen 

ze schválené fotografie, aniž by bylo zapotřebí, aby byla osoba fyzicky přítomna. 

- Pro seznam hlídaných/hledaných osob je jeho fotografie tváře obecně jediný biometrický údaj, 

jež je dostupný pro porovnání. 

- Lidské ověření biometrie proti fotografii/osobě je relativně jednoduché a již známý proces pro 

osoby vykonávající hraniční kontrolu. 

Ukládání obrazu, komprese a ořez 

Největší dopad na velikost LDS (Logical Data Structure) má zobrazený obraz. Je tedy nutné 

definovat úroveň, s jakou může být obraz komprimován bez výrazné ztráty informace. 

Velikost dat obrazu obličeje 

Standardizovaná velikost portrétu (barevně naskenovaného) při 300 dpi je ve výsledku obraz s 

přibližně 90 pixely mezi očima a velikostí asi 640kB při 24 bitové hloubce. Při použití technik JPEG 

nebo JPEG 2000 dochází ke kompresi obrazu bez ztráty rozlišitelné kvality. 

Studie, jež byly provedeny za použití standardních fotografických obrazů od rozdílných 

dodavatelů algoritmů JPEG a/nebo JPEG 2000 kompresí ukázaly, že minimální praktická velikost pro 

ICAO standardizovaný eMRTD foto obraz je přibližně 12 kB dat. Studie ukázala, že při vyšší kompresi 

za hranou této velikost byly výsledky rozpoznání tváře podstatně méně spolehlivé. Těchto 12kB ovšem 

nemůže být vždy dosaženo, jelikož některé obrazy se komprimují více než druhé při stejném poměru 

komprimace - záleží na faktorech jako je oblečení, make-up a typ účesu. V praxi se průměrná velikost 

obrazu tváře pro eMRTD pohybuje v rozsahu 15 kB až 20 kB. 

Ořezávání 

Je doporučeno, aby obrazy uložené v LDS byly: 

- neořezané, tedy identické s portréty vytištěnými na eMRTD, nebo 

- ořezané od brady po vršek vlasů a na bocích jakožto minimum (jako je tomu stejně na obrázku 

č. 33) 

 

 

 

Obrázek 33.: Ořez obličeje [53] 

Pro snadnější a přesnější procesu rozpoznání obličeje by bylo vhodné, aby obraz obličeje byl 

uložen jako full frontal (osoba na fotografie si dívá přímo do fotoaparátu/kamery, viz. Obrázek 53) a 
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zároveň musí splňovat specifikace stanovené v ISO/IEC 19794-5 (český název normy je Informační 

technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 5: Data obrazu obličeje). 

Obličejové ornamenty 

Vydávací stát se rozhodne, do jakého rozsahu povolí obličejové ornamenty, jež se budou 

vyskytovat v uložených (a zobrazených) portrétech. Pokud jsou takové ornamenty stále nošeny, měly 

by se vyskytovat i v uloženém obrazu. Více informací o dané normě lze nalézt v [41]. 

 

4.2 ČSN ISO/IEC 19794-1 část 1: struktura 

Základní pojmy  

Biometrický  související s biometrikou nebo zabývající se biometrikou 

Biometrika automatické rozpoznávání jednotlivců, založené na jejich behaviorálních a 

biologických charakteristikách 

Porovnání odhad, výpočet nebo měření podobnosti nebo rozdílnosti mezi biometrickým 

šetřením a biometrickou referencí 

Registrace pro jednotlivce proces vytváření a ukládání datového záznamu spojeného 

s jedincem a obsahující biometrickou referenci a typicky jiná než biometrická 

data. 

Identifikace funkce biometrického systému, která provádí vyhledávání typu „jeden ku 

mnoha“ pro získání seznamu kandidátů 

Verifikace  funkce biometrického systému provádějící porovnání „jeden ku jednomu“  

Data obrazu 

Prvním důležitým pravidlem týkající se obrazového souboru je formát obrazu. Norma 

povoluje využití JPEG, JPEG2000 nebo PNG a definuje takové úrovně komprimace, aby byla 

data čitelná pro všechny systémy. Další pravidla jsou potřeba pro určité parametry, týkající se 

procesu zachycení obrazu a hardwaru, jenž má být použit, které mají velký dopad na výsledný 

obraz, například bitová hloubka (8 nebo 16 bitů), prostorové rozlišení, pozice reprezentovaných 

biometrických charakteristik a světelné podmínky během procesu zachycení obrazu. Více 

informací o dané normě lze nalézt v [39]. 

Požadavky na zařízení pro zachycení obrazu 

 Požadavky na zařízení pro zachycení obrazu by měly být definovány v takovém rozsahu, aby 

byla dosažena interoperabilita. Předmět těchto definicí mlže zahrnovat technologii zařízení pro 

zachycení obrazu, prostorové rozlišení, velikost, rozsah šedi nebo barevnou úroveň, rozlišení, typ 

osvětlení a intenzitu nebo poměr signálu k šumu.  
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4.3 ČSN ISO/IEC 19794-1 část 5: Data obrazu 

obličeje 

Základní obraz obličeje 

Jak již bylo řečeno, kódování obrazu musí být provedeno pomocí formátu JPEG, JPEG2000 

nebo PNG. Všechny další typy obrazu obličeje se řídí tímto požadavkem.  

Dalším důležitým požadavkem je, aby se subjekt díval přímo do fotoaparátu/ kamery 

s normálním výrazem ve tváři (nesmí být zavřené očí, odhalené zuby, oči hledící mimo objektiv, atd.). 

Náklon hlavy nesmí být větší než ±8%. Ramena musí být v pravém úhlu ke kameře. Pozadí za 

subjektem není normativně definováno. Ideální osvětlení obličeje je takové, kdy je světlo rozloženo po 

celé tváři rovnoměrně. Dále v případě, že má subjekt brýle, je nutné, aby brýle měly průhledná skla 

(tmavá skla jsou přípustná, pouze pokud na nich subjekt trvá z lékařských důvodů). Stejná podmínka 

platí i pro klapky na očích.  

Jedna z dalších důležitých podmínek je rozlišení obrazu obličeje. Norma udává, aby počet 

pixelů mezi středy očí byl minimálně 90 pixelů (vycházející z normy ICAO jenž je popsána výše). Více 

informací o dané normě lze nalézt v [40]. 
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5 Návrh řešení 
Cílem diplomové práce bylo vytvoření programu pro automatickou identifikaci osob pomocí 

biometrických dat. Jak již z teoretické části vyplynulo, identifikace se provádí pomocí snímků obličeje. 

Použité knihovny, funkce a komponenty v programu budou vysvětleny v následujících kapitolách, které 

budou 2. První s označením DP_v2 (identifikace) a druhá s označením DP_v3 (verifikace).  

5.1 Výběr hardwaru a softwaru 

IP kamera 

Při výběru IP kamery nebyly kladeny přílišné technické požadavky, proto byla zvolena kamera 

od firmy Edimax typu IC-3116W jejíž parametry jsou: 

Rozlišení   1280 × 720 při 24fps (2Mpx CMOS) 

Objektiv    2,2mm s pozorovacím úhlem 69° 

Formáty   H.264 a MJPEG 

Připojení k síti Wi-Fi (standardy: IEEE 802.11n/g/b) nebo RJ45 port se standardní 

přenosovou rychlostí 100Mb/s 

Další funkce a možnosti Noční režim, zabudované infračervené diody a mechanický IR filtr, 

posílání snímků na e-mail i FTP, iPhone, iPad a Android viewer, 

podpora WPS, Plug-and-Play (respektive Plug-and-View) je v dnešní 

době u takovýchto zařízení již standardní 

Hardware 

 Vývoj a testování aplikace probíhalo na notebooku od firmy MSI. Procesor Intel Core i5 

6300HQ generace Skylike, RAM 8Gb DDR4, grafika NVIDIA GeForce GTX950m 2Gb DDR3, HDD 

1Gb 7200 RPM.  

Software 

 Aplikace je napsána v jazyce C# v programu Microsoft Visual Studio. Pro detekci a identifikaci 

osob v obraze je využito knihoven firma OpenCV. Jedná se o open source licence, takže je možné jej 

využívat pro akademické a komerční účely. Knihovna (.dll) OpenCV, je určena pro zpracování obrazu, 

identifikaci objektů, počítačové vidění, strojové učení, sledování objektů v obraze a mnoho dalších 

funkcí, a to vše se silným důrazem na zpracování dat v reálném čase. Protože OpenCV je vytvořen pro 

jazyky C/C++, bylo nutné využívat odnož s názvem EmguCV, který je speciálně vytvořen pro jazyk C# 

ve kterém je i práce napsána. V této práci je konkrétně využito verze EmguCV 3.1.0. [27] s aktualizaci 

dne 1. 5. 2016. Zároveň aplikace běží na .NET Framework 4.5. 

Dále je v práci využito knihovny SQLite [28], konkrétně tedy Systém.Data.SQLite. SQLite 

pracuje na SQL enginu, ale na rozdíl od ostatních SQL databází čte a zapisuje data přímo do souboru na 

disku (konkrétně do textového dokumentu). Protože je SQLite veřejný, je možné jej využít jako pro 

soukromé, tak i komerční účely. Pro vytvoření databáze samotné bylo využito open source aplikace DB 

Browser for SQLite verze 3.9.1 [29]. 
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5.2 Identifikace osob (DP_v2) 

V následující kapitole bude rozebrána aplikace DP_v2, která má za úkol identifikovat osoby na 

základě předem uložených a natrénovaných fotografií z databáze. Protože má aplikace mnoho částí, 

bude tato kapitola rozdělena do několika menších úseků, ve kterých bude popsána vždy jen určitá část 

aplikace (bude zde popsáno GUI a stěžejní část kódu k určité části). Jedná se o zdroje obrazu, vykreslení 

obrazu, detekce osob, identifikace osob, trénování, uložení nové osoby, nastavení a databáze. 

 

Obrázek 34.: Hlavní okno aplikace  

5.2.1 Zdroje obrazu 

   

Obrázek 35.: Výběr webové kamery a přihlašovací okno pro IP kameru 

Jak lze vidět z obrázku uvedeného výše, obraz lze získat třemi způsoby. První z nich je pomocí 

IP kamery, ke které musí uživatel samozřejmě znát přístupové údaje, které jsou URL kamery, její login 

(přihlašovací jméno) a heslo. URL u testované kamery bylo 192.168.0.xxx (x bylo proměnlivé, neboť 

poslední trojčíslí kamera získá od routeru (DHCP) v závislosti na počtu připojených zařízení). V tomto 

tvaru se URL zadává i do pole IP adresa. Celý řetězec pro připojení IP kamery (funguje i při zadaní do 

webového prohlížeče) je http://login:heslo@URL/mjpg/video.mjpg. Tato struktura připojovacího 

řetězce funguje na většině zařízení (při nefunkčnosti by bylo nutné v [25] vyhledat konkrétní IP kameru 

a příslušný řetězec pozměnit přímo v kódu). Při stisku tlačítka IP kamera se otevře okno (obrázek 35 

vpravo), kde se všechny údaje zadávají. Pokud zůstane některý z textboxů prázdný, objeví se 

upozornění, neboť URL musí být vyplněno a drtivá většina IP kamer je zabezpečena právě pomocí 

přihlašovacího jména a hesla. Pokud proběhne připojení ke kameře, pokračuje program dále na metodu 

ObnoveníObrazu. 

http://login:heslo@URL/mjpg/video.mjpg
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private void IPKameraBtn_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

ipcamLoginForm = new IPcamLoginForm(this); 

var zpusob_zavreni_IPcamLogin = ipcamLoginForm.ShowDialog(); 

if (DialogResult.Yes == zpusob_zavreni_IPcamLogin) 

{ 

imgCam = new Emgu.CV.Capture("http://" + login + ":" + heslo + "@" + URL + "/mjpg/video.mjpg"); 

if (imgCam.Height > 0) 

{ 

Application.Idle += ObnoveniObrazu; 

lbZdrojObrazu.Text = "IP kamera: " + URL; 

} 

} 

else 

{ 

return; 

} 

} 

Jako další možnost je zobrazení obrazu pomocí webové kamery. Z obrázku uvedeného výše je 

patrné, že kamery se vypisují do ComboBoxu, ve kterém si následně uživatel vybere konkrétní kameru. 

Vyhledávání kamer v systému je realizováno pomocí knihovny DirectShowLib.dll. Web kamery musí 

být v systému samozřejmě povoleny, jinak jsou pro program neviditelné. Tlačítko Refresh slouží 

k opětovnému vyhledání a vypsání všech web kamer připojených k PC bez nutnosti restartování 

aplikace. Stejně jako u předchozího kódu, také zde se při vybrání kamery pokračuje na ObnoveníObrazu. 

 Poslední možností je zobrazení obrázku ze souboru z disku v jakémkoliv formátu (JPG, PNG, 

GIF, BMP, …). V této části program dále pokračuje „až“ na DetekceObliceje. Tlačítko Vypnout zdroj 

obrazu ukončí ObnoveniObrazu, vymaže ImageBoxy, a případně odpojí připojenou kameru. Z toho 

plyne, že se ukončí i samotné detekce a identifikace osob. 

        
public void ObnoveniObrazu(object sender, EventArgs e) 

{ 

Mat frame = imgCam.QueryFrame(); 

imgOrig = frame.ToImage<Bgr, Byte>(); 

DetekceObliceje(null, new EventArgs()); 

} 

5.2.2 Vykreslení obrazu a detekce obličeje 

 

Obrázek 36.: Detekovaný obličej s použitím a bez použití ekvalizace histogramu 

V této části bude vypsáno, jakým způsobem aplikace vykresluje obraz a detekuje v něm osoby 

(respektive jejich obličeje). Mezi těmito akcemi je však nutné upravit rozlišení původního obrazu na 

použitelné rozměry (konkrétně jde o rozlišení 1600 × 1200 pixelů u obrazu z kamery (obrázek z disku) 

a 300 × 300 pixelů u obrazu detekovaného obličeje). Algoritmus EmguCV vyžaduje pro identifikaci a 

pro trénování velikost obrazu (obraz obličeje) dělitelnou čtyřmi. Interpolace obrazu a tedy jeho Resize 
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(změna velikosti, v našem případě většinou směrem nahoru) je řešena pomocí Lanczos4 interpolace. 

Všechny možné typy interpolací v EmguCV jsou: 

Nearest  Nearest-neighbor interpolation (NN, přes nejbližšího souseda). Jedná se o nejjednodušší 

typ interpolace, kde metoda pouze zopakuje sousední pixel (tento efekt je tedy stejný 

jako bychom pixel jednoduše zvětšily) a projevuje se silným aliasingem. 

Linear  Bilineární interpolace používá jednoduše čtyři nejbližší sousední pixely (2x2) a z nich 

vypočítá váženým průměrem nový pixel uprostřed nich, nižší aliasing než u metody NN, 

ale při větším zvětšení obrazu může dojít k značným rozostřením 

Area  Nejmenší ztráta informace, ovšem za cenu zdlouhavého a náročného výpočtu. 

Cubic  Pro stanovení nové hodnoty je využito pole o velikosti 4x4. Bližší pixely mají ovšem 

vyšší váhu než vzdálenější. Bicubická metoda je velmi odolná proti aliasingu a 

produkuje velmi jemné přechody. Je vhodný jak pro zvětšování, tak pro zmenšování 

snímků. Výpočet však trvá o poznání déle než metodou nejbližší soused či bilineární. 

Interpolace Cubic je doporučována i samotnými vývojáři v OpenCV i přesto, že jako 

výchozí interpolace je nastavena Nearest. 

Lanczos4 Stejná jako Cubic, ale obraz je zpracováván přes 8x8 pixelů 

 

 Dále dojde k detekci obličeje v obraze za pomocí DetectMultiScale, která využívá k detekci 

Viola – Jones detektor. Ovšem aby bylo možné obličeje v obraze najít, je nejprve nutné při spuštění 

programu načíst soubor haarcascade_frontalface_default.xml, který zapříčiní detekci obličejů v obraze 

(při změně tohoto souboru (nastavení) je možné detekovat například oči, nos, celé tělo, případně i jiné 

objekty atd.). Jedná se o natrénovaný klasifikátor, který musí být ve složce, odkud je spouštěna aplikace.   

 

cascadeClassifier.DetectMultiScale (image, scaleFactor, minNeighbors, minSize, maxSize); 

 

image (imgZmensenySedy) obraz, ve kterém dochází k detekci objektů (v našem případě obličeje) 

scaleFactor (1.2)  Parametr určující, o kolik je okno vyhledávající objekty zvětšeno při 

dokončení jednoho cyklu (v našem případě se jedná o 20%, ovšem 

doporučováno je mezi 1,05 až 1,4). S vyšší hodnotou scaleFactor je 

dosaženo rychlejší detekce, ale je možné, že některé obličeje nebudou 

v obraze detekovány.  

minNeighbors (12)  Parametr určující, kolik je zapotřebí sousedů v okolí detekovaného 

objektu, než dojde k jeho přijmutí jako správně detekovaný objekt. 

minSize, maxSize (Size.Empty) Velikost objektů, které budou detekovány (objekty pod minimální a 

maximální hodnotou budou ignorovány). Hodnota Size.Empty je 

v našem případě defaultní (20x20 pixelů). 

Na obrázku 37 níže jsou uvedeny případy s různě nastavenými parametry Scale Factor a min 

Neighbors (dále jen minN) s odlišnými počty nalezených obličejů v obraze. Nyní pouze přes foreach 

projdou všechny detekované obličeje a vykreslí se okolo nich červený čtverec. Vykreslení této červené 

linky okolo obličeje má pouze informativní charakter pro uživatele (ihned v obraze uvidí detekovaný 

obličej, případně i jiné obličeje a chybně detekované obličeje). Ovšem aplikace je napsána jen pro 

identifikaci (verifikaci) pouze jedné osoby v jednom časovém okamžiku (v jednom cyklu). Dále pomocí 

Lanczos4 interpolace dojde ke změně velikosti obrazu obličeje na 300 × 300 pixelů, jeho převedení na 
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stupně šedi pomocí Convert<Gray, byte>() a jeho následné vykreslení do imageBoxObrazObliceje. 

Protože rozlišení obrazu obličeje je zvětšeno (zmenšeno) na již zmiňovanou velikost, je vzdálenost mezi 

středy očí okolo 110 pixelů (norma ICAO 9303 doporučuje hodnotu alespoň 90 pixelů). Pro ekvalizaci 

histogramu detekovaného obličeje pomocí _EqualizeHist() stačí zaškrtnout checkBoxEkvalizace. 

Histogram bude popsán v pozdější kapitole. CheckBoxObraz zobrazí v imageBoxObrazObliceje 

detekovaný obličej. Po detekci program dále pokračuje na RozpoznaniObliceje(). V případě, že se 

v obraze vyskytuje více obličejů, aplikace zobrazí pouze první detekovaný obličej.  

Pokud nastane, že v obraze nebude detekován obličej, dojde k vypsání chybové hlášky (spodní 

část groupBoxVysledek).  

 
Obrázek 37.: Různá nastavení scale factor a minN 

a) scaleFactor 3, minNeighbors 30 

b) scaleFactor 1.2, minNeighbors 15 

c) scaleFactor 1.01, minNeighbors 15 

d) scaleFactor 1.2, minNeighbors 1 

e) scaleFactor 1.2, minNeighbors 0 

 

public void DetekceObliceje(object sender, EventArgs e) 

{ 

imgProDetekci = imgOrig.Resize(1600, 1200, Inter.Lanczos4);  

var faces = cascadeClassifier.DetectMultiScale(imgProDetekci, 1.2, 11, Size.Empty);  

foreach (var face in faces)  

{ 

imgProDetekci.Draw(face, new Bgr(Color.Red), 3);  

ObrazObliceje = imgProDetekci.Copy(face).Convert<Gray, byte>().Resize(300, 300, Inter.Lanczos4);  

if (checkBoxEkvalizace.Checked == true) 

{ 

ObrazObliceje._EqualizeHist(); 

} 

ObrazOblicejeProZobrazeni = ObrazObliceje.Resize(160, 160, Inter.Lanczos4); 

} 

var imgZmensenyProImageBox = imgProDetekci.Resize(320, 240, Inter.Lanczos4);  

imageBoxIPKamera.Image = imgZmensenyProImageBox;  

} 
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Obrázek 38.: Detekce obličeje 

5.2.3 Uložení nové osoby 

Dalším krokem by byla identifikace osoby, ovšem to není možné, dokud nemáme data (jména 

a fotografie osob), která můžeme natrénovat (vytvořit trénovací množinu) a posléze použit tato data 

k identifikaci. 

  

Obrázek 39.: Ukázka uložení nové osoby 

 Nejprve je nutné otevřít okno pro ukládání nových osob do databáze. Toho docílíme kliknutím 

v menu na tlačítko Nastavení  Uložení nové osoby. V tento moment dojde k automatické deaktivaci 

identifikace (pokud je tedy nějaký typ aktivní). 

Vyplníme pole Jméno a příjmení (není nutné dbát na velká a malá písmena, neboť dochází 

k automatickému převodu celého textu na malá písmena a to právě z důvodů eliminace chyb při 

ukládání). Dále je u těchto polí ochrana před zadáním jiných znaků, než písmen (včetně háčků a čárek) 

a také je znemožněno vkládání pomocí klávesových zkratek (CTRL + V), případně pomocí pravého 

tlačítka myši. Délka jména (příjmení) musí být minimálně 1 znak a maximálně 50 znaků (maximální 

hodnota v databázi). Při chybném zadání je na tuto skutečnost uživatel upozorněn pomocí 

MessengeBoxu. Uživatel se podívá do kamery, tak jak požaduje a stiskne tlačítko Uložit. Vyfocený 

obličej se uloží v proměnné ObrazOblicejeProUlozeni a není nutné být nadále v záběru kamery. 

Program v databázi ověří, zda obsahuje jméno (jméno i příjmení jako celek) podle zadání. Podle vrácené 

hodnoty můžou ovšem nastat dvě varianty. 

1. Databáze neobsahuje stejné jméno 

Vrácená hodnota z databáze je 0. Jedná se o variantu, se kterou se setkáme vždy, když ukládáme první 

osobu. V tomto případě program uloží nejprve jméno a příjmení do tabulky uzivatele. Návratová 

hodnota zde představuje unikátní ID (osobaID), které je vytvořeno pomocí aktuálního data a času a je 

nadálo využíváno jako foreign key. Následně jsou osobaID a fotografie osoby uloženy do tabulky 

Úprava vstupního 

obrazu
Detekce Je obličej?

Úprava obrazu

NENE

ANOANO
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obliceje. Výsledná obrazovka s nově uloženým obličejem a hláškou o úspěšném uložení bude vypadat 

jako na obrázku 36 vlevo. 

2. Databáze obsahuje stejné jméno 

Vrácená hodnota z databáze bude 1 a více. V tomto případě dojde k přečtení všech OsobaID z databáze 

u kterých jsou shodná jména se zadáním a jejich následné zobrazení v listBoxVyberOsoby jak lze vidět 

na obrázku 36 vpravo. Uživatel pomocí kliknutí na určité osobaID postupně zobrazuje všechny obličeje 

vykreslující se v imageBoxZobrazeniZListBoxu. Pokud najde shodu mezi předloženými obrazy a 

ukládanou osobou, uloží její novou fotografii do databáze pomocí tlačítka „Osoba ODPOVÍDÁ 

vybranému obličeji“. Pokud ovšem shodu nenajde, klikne na tlačítko „ŽÁDNÁ osoba NEODPOVÍDÁ 

zobrazeným obličejům“. Při této variantě se vytvoří nové unikátní OsobaID ke kterému se přiřadí zadané 

jméno (tabulky uzivatele) a fotografie (tabulky obliceje). Obě situace opět vedou k obrázku 36 vlevo 

jako u první možnosti. Dotazy a celá struktura databáze bude vysvětlena v další samostatné kapitole. 

 Nakonec je zde ještě uvedena metoda prevodNaByte(). Fotografie jsou do databáze ukládány 

jako bajtové pole ve formátu PNG. 
 

private void btnUlozitOblicej_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

 ObrazOblicejeProUlozeni = new Image<Gray, byte>(ObrazObliceje.Bitmap); / 

 var VsechnyStejnyJmena = interfaceDotazyMain.ZiskejVsechnyStejnyJmena(JmenoUlozeni(), PrijmeniUlozeni()); 

 if (VsechnyStejnyJmena.Count == 0) 

 { 

  prevodNaByte(); 

  var resultJmeno = interfaceDotazyMain.SaveJmenoPrijmeni(JmenoUlozeni(), PrijmeniUlozeni()); 

  var resultOblicej = interfaceDotazyMain.SaveOblicej(byteObraz, resultJmeno);  

 } 

 else if (VsechnyStejnyJmena.Count > 0) 

 { 

  var OsobaIDExistujicich = interfaceDotazyMain.ZiskejOsobaIDExistujicich(JmenoUlozeni(), PrijmeniUlozeni());  

  listBoxVyberOsoby.DataSource = OsobaIDExistujicich; 

 } 

} 

 

private void btnOsobaOdpovidaObrazu_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

 if (ObrazOblicejeProUlozeni != null && imageBoxZobrazeniZListBoxu.Image != null) 

 { 

  prevodNaByte(); 

  var resultOblicej = interfaceDotazyMain.saveOblicejKdyzOdpovida(byteObraz, vybraneIDzListBoxu); 

 } 

} 

 

private void btnZadnaOsobaNeodpovida_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

 if (ObrazOblicejeProUlozeni != null && imageBoxZobrazeniZListBoxu.Image != null) 

 { 

  prevodNaByte(); 

  var resultJmeno = interfaceDotazyMain.SaveJmenoPrijmeni(JmenoUlozeni(), PrijmeniUlozeni());  

  var resultOblicej = interfaceDotazyMain.SaveOblicej(byteObraz, resultJmeno);  

 } 

} 
 

public void prevodNaByte() 

{ 

 bmp = ObrazOblicejeProUlozeni.ToBitmap(); 

 using (var MS = new MemoryStream()) 

 { 

  bmp.Save(MS, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png); 

  byteObraz = MS.ToArray(); }} 
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Obrázek 40.: Uložení nové osoby 

5.2.4 Trénování 

 
Obrázek 41.: typy trénovacích algoritmů 

V momentě kdy bude v databázi alespoň jeden záznam, je možné provést trénování ne 

jednotlivé metody identifikace (PCA – Principal Component Analysis, LDA – Linear Discriminant 

Analysis, LBPH – Local Binary Pattern Histogram), aby bylo možné pomocí těchto natrénovaných 

množin provádět identifikace. Jsou zde ovšem 2 výjimky. První z nich je u metody LDA, neboť díky 

principu na kterém LDA pracuje, je nutné mít v databázi alespoň dvě různé osoby (jména osob mohou 

být stejné). Ve druhém případě je nutné, aby pro metodu PCA byli v databázi uloženy alespoň dvě 

fotografie (osoba může být pouze jedna). V opačném případě bude metoda vracet vždy shodu i při 

nastavení minimální prahové hodnoty. Princip těchto identifikačních algoritmů je popsán v teoretické 

části.  

Protože je trénovací proces poměrně časově náročná operace (obzvlášť u metody PCA je při 

1000 a více fotkách čas trénování řádově v minutách), docházelo při spuštění trénovacích cyklů 

k zaseknutí programu (program ve skutečnosti zaseknut nebyl, byl pouze zaneprázdněn, ale z pohledu 

uživatele tomu tak bylo). Z tohoto důvodu je celý cyklus realizován pomocí třídy BackGroundWorker, 

který zapříčiní vykonávání operace na samostatném vláknu. Díky tomu že cyklus bude vykonáván na 

samostatném vlákně, nedojde k zaseknutí programu a uživatel bude moci dále pokračovat v činnosti. Po 

celou dobu trénovacích procesu je tlačítko Trénování neaktivní (jedná se o jednoduchou ochranu proti 

opětovnému spuštění při již probíhajícím procesu). BackGroundWorker má 2 události využívané 

v aplikaci. 

DoWork   - její vykonávání je spuštěno při RunWorkerAsync() 

RunWorkerCompleted - nastane, jakmile dojde k ukončení/zrušení operace nebo při vyvolání výjimky  

 Jakmile je tedy vyvolána událost DoWork, dojde k vyvolání metody (EigenTrainRecognizer(), 

FisherTrainRecognizer(), LBPHTrainRecognizer()) v samostatné třídě (EigenRozpoznani - PCA, 

FisherRozpoznani – LDA a LBPHRozpoznani - LBPH). Dojde k zavolání všech údajů (tvar, id a 

Převod do byte Existuje jméno?

ANO

NE

Vyhledání jmen
Porovnání 

uživatelem

Create záznamu
Update vybraného 

záznamu

NE

ANO
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osobaID) z tabulky obliceje které se uloží do list. Následně se vytvoří dvě pole. Pole obličejů – 

faceImages s velikostí 160x160 pixelů a ve tvaru Image<Gray, byte> (při vyšším rozlišení je i doba při 

identifikaci vyšší) a pole OsobaID - faceLabels. Tato pole jsou následně využity pro samotné trénování 

pomocí metody eigenFaceRecognizer.Train(faceImages, faceLabels) a pro vytvoření trénovací 

množiny eigenFaceRecognizer.Save(trenovaciMnozinaPCA) s koncovkou .txt.  

 Níže jsou vypsány konstruktory jednotlivých tříd s jejich parametry. Pro všechny 3 metody 

(PCA, LDA, LBPH) je při procesu trénování i identifikace nejdůležitější, aby vstupní obrazy měli 

stejnou velikost (rozlišení) a byli ve stupních šedi. Následující popis je převzat z oficiálních stránek 

EmguCV [32].  

EigenFaceRecognizer(int numComponents, threshold) 

numComponents Počet komponent (eigenfaces). Neexistuje doporučený počet pro správnou 

identifikaci. Základní hodnota je nastavena na 80 což by mělo být naprosto 

dostačující (v aplikaci je též nastaveno 80). 

threshold  Prahová hodnota využívána při identifikaci (predict). Její hodnotu lze nastavit 

pomoci ScrollBarThreshold. Pokud bude prahová hodnota nižší než nejbližší 

soused, metoda vrátí 0. 

 

FisherFaceRecognizer(int numComponents, threshold) 

numComponents Počet komponent (FisherFaces). Je vhodné ponechat všechny komponenty, tedy 

počet tříd C (osoby, které chceme rozpoznat). V případě ponechání standardního 

nastavení (0), dojde k automatickému nastavení správné hodnoty. (v programu 

ponecháno defaultní nastavení). 

threshold  Stejné jako u EigenFaceRecognizer. 

 

LBPHFaceRecognizer(int radius, int neighbors, int gridX, int gridY, threshold) 

Radius   Poloměr kruhu okolo centrálního pixelu (nastaveno na 1). 

Neighbors   Počet bodu ve vytvořeném kruhu. Doporučený počet je 8 (nastaveno 8). Čím vyšší 

počet bodů tím i vyšší náročnost výpočtu od čehož se odvíjí i delší doba při 

zpracovávání obrazu. 

gridX  Počet buněk v horizontálním směru. Doporučený počet je 8 (nastaveno 8). S vyšším 

počtem buněk bude jemnější síť a zároveň větší rozměrnost výsledného vektoru. 

gridY Stejné jako předešlí příklad, ale ve vertikálním směru. 

threshold Prahová hodnota nastavovaná pomocí ScrollBarThreshold. Výchozí hodnota je 2000 

(stejně jako u ostatních metod). Pokud bude prahová hodnota nižší než nejbližší 

soused, metoda vrátí 0. 

 Po ukončení cyklu a úspěšném (neúspěšném) ukončení trénování se tato informace vypíše 

v groupBoxNastaveni, který bude popsán později. Výpis kódu je pouze pro PCA, protože všechny tři 

postupy jsou principiálně stejné. 

 Při testování byli hodnoty u LBPHFaceRecognizer několikrát měněny, ovšem změny v kvalitě 

či přesnosti identifikace/verifikace nebyla zaznamenány. Z tohoto důvodu byli defaultní hodnoty 

ponechány beze změny.  

public EigenRozpoznani(String souborDatabaze, String trenovaciDataSouborPCA, int thresholdHodnota) 

{ 

trenovaciMnozinaPCA = trenovaciDataSouborPCA; 

dotazyMain = new DotazyMain(souborDatabaze); 

eigenFaceRecognizer = new EigenFaceRecognizer(80, thresholdHodnota);  

eigenFaceRecognizer.Load(trenovaciMnozinaPCA);    

} 
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public bool EigenTrainRecognizer()    

{ 

 var VsechnyObliceje = dotazyMain.ZavolejVsechnyObliceje(); 

 if (VsechnyObliceje != null) 

 { 

  int pocetFotek = VsechnyObliceje.Count;  

  var faceImages = new Image<Gray, byte>[pocetFotek]; 

  var faceLabels = new int[pocetFotek]; 

  for (int i = 0; i < VsechnyObliceje.Count; i++) 

  { 

   Stream stream = new MemoryStream(); 

   stream.Write(VsechnyObliceje[i].Image, 0, VsechnyObliceje[i].Image.Length); 

   var faceImage = new Image<Gray, byte>(new Bitmap(stream)); 

   faceImages[i] = faceImage; 

   faceLabels[i] = VsechnyObliceje[i].osobaId; 

  } 

  eigenFaceRecognizer.Train(faceImages, faceLabels); 

  eigenFaceRecognizer.Save(trenovaciMnozinaPCA); 

  return true; 

 } 

 else 

 { 

  return false; 

 } 

} 

 

 
Obrázek 42.: Trénování 

5.2.5 Identifikace 

 

Obrázek 43.: identifikace 

Po úspěšném natrénování všech 3 metod je na řadě identifikace osob (pro správnou funkci 

například metody LBPH není nutné mít natrénované metody PCA a LDA). Identifikace je realizovaná 

pomocí public int EigenRecognizeUser do které je odeslán ObrazObliceje. Poté dojde k předvídání a 

podle hodnoty nastaveného Thresholdu (o kterém bude psáno později) metoda vrátí Label (OsobaID). 

Pomocí této vrácené hodnoty už se pouze dotazem do databáze do tabulky Uzivatele zjistí jméno 

konkrétní předvídané osoby. V případě, že metoda vrátí nulu, znamená to, že žádná osoba není podobná 

načtení všech 
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předloženému obrazu. Z toho plyne vrácení prázdného stringu z databáze a vypsání neznámá osoba jako 

výsledek identifikace.  

Aby mohla ovšem metoda predict vůbec fungovat, musí být načtena trénovací množina. Tyto 

trénovací množiny pro všechny 3 typy identifikačních algoritmů jsou načteny po spuštění programu 

nebo jsou opětovně načítány při změně prahové hodnoty stiskem tlačítka Potvrzení. 

Dalším důležitým kritériem, jak v metodě predict tak i v trénovacím cyklu, je nutné dodržet 

stejné hodnoty rozlišení obrazu (v našem případě tedy 300 × 300 pixelů). V opačném případě program 

vrátí při snaze o identifikaci chybovou hlášku o rozdílných velikostech obrazu. 

Threshold (NumericUpDown umístěný ve spodní části aplikace) je nastaven na výchozí hodnotu 

2000 a jeho minimální a maximální hodnoty jsou od 0 do 100 000. Prahová hodnota tedy udává 

maximální vzdálenost mezi předloženým obrazem a natrénovaným obrazem. Takový obraz, který bude 

mít tuto vzdálenost nejmenší a zároveň menší než nastavený práh je teoreticky stejné osoby jako 

předložený obraz. Nikdy ovšem není možné říct, že osoba na předloženém obraze je na 100% osobou, 

kterou vyhodnotí program. Metoda predict pouze předvídá a vybírá obraz který je nejvíce podobný 

předloženému obrazu. Při stisku tlačítka Potvrzení dojde k odeslání a nastavení prahové hodnoty pro 

všechny 3 typy identifikace. Při této akci jsou ovšem opětovně načteny i trénovací množiny, a protože 

mají tyto množiny při větším počtu snímků i několik stovek Mb (hlavně trénovací množina pro PCA), 

trvá načtení i několik vteřin.  

public int EigenRecognizeUser(Image<Gray, byte> ObrazObliceje) 

{ 

 int i = 1; 

 try 

 { 

  var vysledek = eigenFaceRecognizer.Predict(ObrazObliceje);  

 } 

 catch (Exception ex) 

 { 

MessageBox.Show("Error: " + ex.Message, "Authentication Result - Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon. 

Error); 

 } 

 return i; 

} 

 
private void rozpoznani() 

{ 

 var jmeno = interfaceDotazyMain.ZiskejJmenoZOsobaIDProRozpoznani(predvidanaOsobaID);  

 if (jmeno != String.Empty) 

 { 

  lblJmenoOsobyVysledek.Text = jmeno; 

 } 

 else 

 { 

  jmeno = "neznámá osoba."; 

  lblJmenoOsobyVysledek.Text = jmeno;  

 } 

} 
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Obrázek 44.: Predict 

 

Obrázek 45.: Cyklus aplikace 

U cyklu aplikace (obrázek 45) se předpokládá, že již existují osoby uložené v databázi společně 

s jejich obličeji a zároveň již existuje trénovací množina vytvořena právě z těchto obličejů. V opačném 

případě by aplikace tuto skutečnost uživateli oznámila jako chybu a uživatel by tedy musel tyto úkony 

provést.  

5.2.6 Nastavení a další funkce 

 
Obrázek 46.: Informační tabulka 
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Tabulka s informace o nastavení 

 V tabulce jsou uvedeny údaje o nastavení, které si může uživatel sám nastavit a měnit jejich 

hodnoty. Všechny vypsané hodnoty mají pouze informační charakter. Níže budou rozepsány všechny 

položky v tabulce. 

Zdroj obrazu Je zde vypsán název webové kamery (podle názvu ze systému), URL IP kamery 

nebo název načteného obrazu ze souboru.  

Identifikace Buďto aktivní nebo neaktivní. Hodnota se mění v závislosti na zvolené hodnotě 

v menu Rozpoznání (PCA, LDA, LBPH = aktivní; žádná = neaktivní). 

Identifikace je zároveň neaktivní, pokud uživatel ukládá novou osobu (jedná se 

především o urychlení chodu aplikace). 

Typ identifikace PCA, LDA nebo LBPH. Pokud není zvolena ani jedna z možností, je zde 

vypsána hláška „Nejprve vyber typ identifikace“. 

Ukládání detekce Po uplynutí nastavené doby dojde k uložení identifikované osoby (pokud nějaká 

taková osoba existuje) do databáze do tabulky informace. Při této akci dojde 

k uložení detekovaného obličeje, celého jména osoby a data s aktuálním časem. 

V případě, že dojde k uložení identifikované osoby, bude po nastavenou dobu 

uložení další osoby (případně stejné osoby) neaktivní. Při spuštění je hodnota 

nastavená na „Neaktivní“ a je možné ji aktivovat pomocí tlačítka ukládání 

detekce v menu Nastavení. 

Threshold Udává aktuální hodnotu Threshold. Výchozí hodnota je automaticky nastavena 

na 2000. 

Delay detekce Hodnotu (bez zpoždění, 500ms, 1s, 2s nebo 5 vteřin) lze nastavit pomocí Delay 

detekce v menu Nastavení. Díky tomuto nastavení aplikace provádí identifikaci 

jen po uplynutí zadané hodnoty, díky čemuž se výrazně urychlí chod aplikace 

především při větším počtu obrazu v databázi. Výchozí hodnota je nastavena na 

jednu vteřinu. 

Výsledek trénování Vypisuje informační hlášku při spuštění trénovacího procesu („Byl spuštěn 

trénovací proces.“) a při ukončení, kde ovšem mohou nastat dva stavy (buďto 

úspěšné dokončení procesu „Trénovací proces proběhl úspěšně!“ nebo chyba 

při vykonávání cyklu „CHYBA! Trénovací proces byl předčasně ukončen, 

opakuj trénování.“) 

Histogram 

 
Obrázek 47.: histogramy vstupního obrazu a detekovaného obličeje 
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Na obrázku uvedený výše jsou uvedeny dva histogramy, které si uživatel může zobrazit pomoci 

tlačítka Histogram v menu Nastavení. Jednoduše řečeno je histogram obrazu reprezentuje distribuci dat 

v obrazu ve sloupcovém grafu (sloupce mají stejnou šířku). Výška sloupců naopak určuje četnost 

sledované veličiny. V našem případě to znamená, že počet hodnot na ose X (nastaveno na 256) určuje 

počet různých intenzit jasu v obraze a na ose Y je počet stejných pixelů (pixely se stejnou hodnotou 

intenzity) v celém obraze pro jednotlivé hodnoty osy X. Vykreslení histogramu je realizováno pomocí 

následujícího kódu: 

histogramBox1.GenerateHistograms(imgZmenseny, 256);, 

,kde první hodnota reprezentuje obraz, ze kterého bude histogram vykreslen a druhá hodnota 

reprezentuje počet hodnot na ose X.  

S histogram je úzce spjata možnost ekvalizace (vyrovnání) histogramu, kterou je možno zapnout 

pomocí checkBoxEkvalizace nacházející se ihned po ImageBox vykreslující detekovaný obličej. 

Ekvalizace histogramu je metoda pro vyvážení kontrastu v obraze. Níže je uveden kód a ukázka obrazu 

a grafu před a po ekvalizaci histogramu. 

ObrazObliceje._EqualizeHist(); 

 

Obrázek 48.: rozdíl mezi obrazy s ekvalizací a bez ekvalizace histogramu 

Stopky 

 Stopky byli v aplikaci vytvořeny primárně kvůli testovacím účelům. Jak lze vidět na obrázku 

48 jsou zde počítány časy pro změnu velikosti vstupního obrazu, detekci obličeje, identifikaci obličeje 

a čas, jak dlouho trvá dotaz do lokální databáze využívané v práci. Časy jsou poté sečteny pro lepší 

viditelnost celkového času jednoho cyklu. V okně je také zobrazen čas trénování jednotlivých algoritmů. 

Měření času je realizováno pomoci Stopwatch. Časy jednotlivých kroku se pohybovaly v rozmezí (při 

testování aplikace na PC na univerzitě byli níže uvedené časy o cca 1/3 kratší): 

Resize obrazu  20 – 30ms 

Detekce obličeje 320 – 390ms 

Identifikace obličeje 13 – 20ms 

Dotaz do databáze 1 – 2ms 

Trénování  čas je závislý na počtu vzorků v trénovací množině  
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Obrázek 49.: stopky v milisekundách 

5.2.7 Databáze 

Jak již bylo řečeno, databáze je vytvořena za pomocí knihovny SQLite a DB browser for SQLite. 

Databáze je na disku uložena jako textový dokument (.txt). Databáze tvoří 3 tabulky: 

uzivatele           - id Unikátní ID tabulky typu INT. Jedná se o primary key a svou hodnotu 

automaticky navyšuje o +1 s každým novým záznamem 

  - jmeno  Jméno podle zadání typu TEXT. 

  - prijmeni Příjmení podle zadání typu TEXT. 

- osobaID Unikátní ID vygenerované pomocí aktuálního data a času při uložení 

nové osoby, jedná se o tzv. Foreign key (cizí) typu INT, který se bude 

vyskytovat ve všech tabulkách. 

obliceje  - id  Unikátní ID tabulky. 

- tvar Tvář určité osoby typu BLOB ve formátu PNG o velikosti 160x160 

pixelů. 

  - osobaID Foreign key. 

informace - id  Unikátní ID tabulky. 

  - cas  Čas, při kterém došlo k identifikaci osoby typu TEXT. 

  - osobaID Foreign key. 

  - jmeno  Celé jméno identifikované osoby. 

  - tvar  Obličej identifikované osoby. 

 Při spuštění aplikace dochází k prohledání složky se spouštěcím souborem aplikace. Při 

negativním nálezu souboru database.db dochází k vytvoření nového souboru (část kódu je uvedena 

níže) a také dojde k smazání všech tří trénovacích množin identifikačních algoritmů 

(EigenTrenovaciData, FisherTrenovaciData, LBPHTrenovaciData). Tento krok je pouze jako ochrana, 

aby bylo zajištěno, že uživatel provede nové trénování pro novou databázi. 

public void VytvoreniDatabaze(string DatabazeNova) 

{ 
SQLiteConnection.CreateFile(DatabazeNova); 

conn = new SQLiteConnection("Data Source=" + DatabazeNova + ";Version=3;"); 

conn.Open(); 
string sql = 

"CREATE TABLE informace ( `id` INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, `cas` TEXT NOT NULL, 

`osobaID` INTEGER NOT NULL, `jmeno` TEXT NOT NULL, `tvar` BLOB NOT NULL );  
CREATE TABLE obliceje ( `id` INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, `tvar` BLOB NOT NULL, `osobaID` 

INTEGER NOT NULL );  

CREATE TABLE uzivatele ( `id` INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, `jmeno` TEXT NOT NULL, 
`prijmeni` TEXT NOT NULL, `osobaID` INTEGER NOT NULL )"; 

cmd = new SQLiteCommand(sql, conn); 

cmd.ExecuteNonQuery(); 
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} 

5.2.8 Dotazy do databáze spojeny s Main.cs 

Níže jsou vypsané metody obsaženy ve třídě DotazyMain.cs, kde pod každou metodou bude 

vypsáno, k čemu konkrétní dotaz slouží a návratové hodnoty jednotlivých metod. 

Uložení nové osoby 

public List<string> ZiskejVsechnyStejnyJmena(string jmeno, string prijmeni) 

{ 

 var JmenoPrijmeni = new List<string>();  

 try 

 { 

  conn.Open();   

  var query = "SELECT jmeno, prijmeni FROM uzivatele WHERE jmeno=@jmeno AND prijmeni=@prijmeni";  

  var cmd = new SQLiteCommand(query, conn);  

  cmd.Parameters.AddWithValue("jmeno", jmeno);  

  cmd.Parameters.AddWithValue("prijmeni", prijmeni);  

  var result = cmd.ExecuteReader();  

  while (result.Read()) 

  { 

   JmenoPrijmeni.Add((String)result["jmeno"]); 

  } 

  JmenoPrijmeni.Sort(); 

 } 

 catch (Exception ex) 

 { 

  return null; 

 } 

 finally 

 { 

  conn.Close(); 

 } 

 return JmenoPrijmeni; 

} 

Jedná se o první dotaz při ukládání nových osob (obličejů). Podle zadaného jména a příjmení 

v textboxech jsou v tabulce uzivatele  vyhledány všechna stejná jména podle zadání. Návratová hodnota 

je tedy typu List<string>. Podle počtu vrácených jmen (nula nebo 1 a více) se program rozhoduje 

v dalším kroku. Protože jsou všechny dotazy principiálně stejné, budou další části kódu zkráceny. 

public String SaveJmenoPrijmeni(string jmeno, string prijmeni) 

var osobaID = GenerateUserId(); 

var insertQuery = "INSERT INTO uzivatele(jmeno, prijmeni, osobaID) VALUES(@jmeno,@prijmeni,@osobaID)"; 

 

public int GenerateUserId() 

{ 

var date = DateTime.Now.ToString("hhmmssddMM"); 
return Convert.ToInt32(date); 

} 

 Uloží vstupní hodnoty (jméno a příjmení) do tabulky uzivatele podle zadání. Návratová hodnota 

je OsobaID, která je generována pro každou novou osobu z aktuálního data a času a jedná se o tzv. 

foreign key (cizí klíč). 

public String SaveOblicej(Byte[] oblicej, string osobaID) 

var insertQuery = "INSERT INTO obliceje(tvar, osobaID) VALUES(@tvar,@osobaID)"; 

 Uloží obličej a osobaID do tabulky  obliceje. Pokud dojde k úspěšnému uložení hodnot, metoda 

vrátí informativní hlášku „obličej byl úspěšně uložen“.  
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public List<int> ZiskejOsobaIDExistujicich(string jmeno, string prijmeni) 

var query = "SELECT osobaID FROM uzivatele WHERE jmeno=@jmeno AND prijmeni=@prijmeni"; 

 Pokud dojde při ukládání nových osob ke zjištění, že v databázi se nachází jedna či více osob se 

stejným jménem, bude jejich OsobaID všech osob vyhledáno z tabulky uzivatele. Návratová hodnota je 

typu List<int>, který je následně zobrazen v listBoxVyberOsoby.  

public Byte[] VybereOblicejPodleOsobaIDlistBox(int osobaID) 

var query = "SELECT tvar FROM obliceje WHERE osobaID=@osobaID LIMIT 1"; 

 Jakmile uživatel klikni na určitý řádek v listBoxVyberOsoby (tedy na určitou hodnotu OsobaID), 

dojde k vyhledání jednoho (prvního možného) obličeje konkrétní osoby z tabulky obliceje. Návratová 

hodnota je v tomto případě tedy obraz obličeje jako Byte[].  

public String saveOblicejKdyzOdpovida(Byte[] oblicej, int vybraneIDzListBoxu) 

var insertQuery = "INSERT INTO obliceje(tvar, osobaID) VALUES(@tvar,@osobaID)"; 

 Pokud uživatel najde shodu mezi ukládaným obrazem a jedním s předložených obrazu, stiskne 

tlačítko btnOsobaOdpovidaObrazu, dojde k uložení obličeje a vybraného OsobaID z ListBoxu do 

tabulky obliceje jehož návratová hodnota je string. Pokud dojde k úspěšnému uložení, dojde k vypsání 

informační hlášky „obličej byl úspěšně uložen“. Pokud ovšem shodu nenajde a stiskne tlačítko 

btnZadnaOsobaNeodpovida dojde k vyvolání metod SaveJmenoPrijmeni a SaveOblicej¸které jsou již 

popsány výše. 

Trénování 

public List<Face> ZavolejVsechnyObliceje() 

{ 

 var faces = new List<Face>();    

 conn.Open(); 

 var query = "SELECT * FROM obliceje";  

 var cmd = new SQLiteCommand(query, conn); 

 var result = cmd.ExecuteReader(); 

 if (!result.HasRows) return null; 

 while (result.Read()) 

 { 

  var face = new Face    

  { 

   Image = (byte[])result["tvar"], 

   Id = Convert.ToInt32(result["id"]), 

   osobaId = Convert.ToInt32(result["osobaID"]) 

   }; 

   faces.Add(face); 

  } 

  faces = faces.OrderBy(f => f.Id).ToList(); 

 } 

 return faces; 

}  

Při spuštění trénování jednotlivých algoritmů je nejprve nutné získat potřebné informace 

z databáze. Návratová hodnota je kolekce List<Face> ve které jsou uloženy položky byte[] Image, int 

Id a int osobaId. Kolekce je posléze využita pro samotné vytvoření trénovací množiny, o které bylo 

psáno již dříve.  

Identifikace 

public string ZiskejJmenoZOsobaIDProRozpoznani(int osobaID) 

{ 

 var jmeno = ""; 

 var prijmeni = ""; 

 conn.Open(); 
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 var query = "SELECT jmeno,prijmeni FROM uzivatele WHERE osobaID=@osobaID"; 

 var cmd = new SQLiteCommand(query, conn); 

 cmd.Parameters.AddWithValue("osobaID", osobaID); 

 var result = cmd.ExecuteReader(); 

 if (!result.HasRows) return jmeno; 

 while (result.Read()) 

 { 

  jmeno = (String)result["jmeno"]; 

  prijmeni = (String)result["prijmeni"]; 

 } 

 return jmeno + " " + prijmeni; 

} 

Jakmile při identifikaci osoby dojde k vrácení Label (osobaID) z metody EigenRecognizeUser 

(FisherRecognizeUser, LBPHRecognizeUser), je nutné tohle číslo vyhledat v databázi v tabulce 

uzivatele právě pomocí ZiskejJmenoZOsobaIDProRozpoznani. Vrácená hodnota bude jméno a příjmení 

identifikované (nejvíce podobné) osoby.  

Uložení času detekce 

public string casUlozeni() 

{ 

 var cas = DateTime.Now.ToString("ddMMyyHHmmss"); 
 return cas; 

} 

public string UlozCasDetekce(int predictedUserId, string jmeno, Byte[] byteObraz) 

{ 
 var cas = casUlozeni(); 

 conn.Open(); 

 var query = "INSERT INTO informace(cas, osobaID, jmeno, tvar) VALUES(@cas, @osobaID, @jmeno, @tvar)"; 
 var cmd = new SQLiteCommand(query, conn); 

 cmd.Parameters.AddWithValue("cas", cas); 

 cmd.Parameters.AddWithValue("osobaID", predictedUserId); 
 cmd.Parameters.AddWithValue("jmeno", jmeno); 

 cmd.Parameters.Add("tvar", DbType.Binary, byteObraz.Length).Value = byteObraz; 

 var result = cmd.ExecuteNonQuery(); 
 return String.Format(cas, result);  

} 

 V případě že uživatel v menu nastavení zaškrtne položku ukládání detekce, dojde po uplynutí 

definované doby (v našem případě 7 vteřin) k uložení první osoby, která byla zaznamenána a 

identifikována. Do tabulky informace je uloženo unikátní osobaID, jméno, obličej osoby a čas při kterém 

došlo k identifikaci. Všechny tyto informace spolu se všemi uloženými osobami a jejich obličeji je 

možné zobrazit v okně Databáze, o kterém bude popsáno v následující kapitole. 
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5.2.9 Formulář databáze 

 
Obrázek 50.: formulář databáze 

 Jakmile uživatel klikne na tlačítko Spustit v menu Databáze v hlavním formuláři, dojde 

k otevření okna Databáze, které lze vidět výše. V Databázi lze vyhledávat osoby a mazat jejich celé 

záznamy nebo pouze jednotlivé obličeje. Po jakékoliv změně v databázi je nutné provést trénování pro 

všechny tři metody identifikace (v databázi sice změny proběhly, ale v trénovacích množinách nikoliv). 

Vyhledávání osob 

 Vyhledávání osob z databáze je možné provést třemi způsoby. První z možností je vyhledávání 

za pomocí jména, příjmení nebo za pomocí kombinace obou (je zaškrtnuto radioButton Jméno). 

Samotné vyhledávání proběhne až v momentě, kdy je stisknuto tlačítko Vyhledej. V případě, že uživatel 

vyplní pouze jeden textBox (například textBox Jméno s hodnotou Karel), proběhne hledání a následné 

vypsání do DGVUzivatele (horní část formuláře, DGV = DataGridView) všech Karlů z databáze. Ovšem 

jejich příjmení budou rozdílná, neboť pole Příjmení zůstalo nevyplněno. Tento krok je samozřejmě 

analogicky stejný i pro situaci, kdy bude naopak kolonka Jméno prázdná. Pokud ale uživatel vyplní obě 

hodnoty (Karel Novák), vyhledá se jméno jako celek (tzn. v databázi se vyhledají pouze všichni Karlové 

Nováci). SQL dotaz pro vyhledávání pracuje s „LIKE“. Stačí tedy zadat pouze první písmena jména. 

Ovšem pokud uživatel chce vyhledat osobu např. Jan Novák a v databázi je i Jana Nováková, dojde 

k vrácení obou osob.  

 Další možností je vyhledávání všech osob z databáze (zaškrtnuto radioButton Jméno). 

Vyhledání všech osob v databázi se provede tak, že v textBoxech Jméno a Příjmení nebude nic vyplněno 

a uživatel stiskne tlačítko Vyhledej. 

 Poslední možnost vyhledávání je lehce odlišná výše uvedených. Dochází totiž k vyhledávání 

osob podle zadaného času (respektive data) v DateTimePicker (zaškrtnut radioButton Datum). Dotaz 

do databáze vrátí všechny osoby, které byli zadaného dne identifikovány a zapsány do tabulky 

informace. Tyto osoby se všemi ostatními údaji uvedenými v tabulce se následně vypíší do 

DGVInformace ve spodní části. 

 V jakémkoliv z těchto případů je ovšem možné, že v databázi nebudou vyhledány žádné 

záznamy. V takovém případě se objeví hláška, ať už při vyhledávání za pomocí času („V zadaném čase 

neexistuje žádný záznam“) nebo jména ("Uvedené jméno není v databázi."). Pokud uživatel vyhledává 

všechny osoby, ale v databázi není ani jeden záznam, je vypsána chybová hláška "V databázi nebyla 

nalezena žádná osoba". Tyto upozornění jsou vždy vypsány pod tlačítko Vyhledej. 



 

69 

 

Zobrazení obličejů 

 Jakmile dojde k vyhledání osob, může si uživatel prohlédnout jejich uložené fotografie, které 

jsou následně využívány k trénovacímu procesu. Stačí pouze kliknout na příslušný řádek v tabulce 

(automaticky dojde k vybrání hodnoty osobaID). Ze získané hodnoty program vrátí všechny uložené 

obličeje spojené s konkrétní osobou u tabulky obliceje. V případě kliknutí na první řádek tabulky 

(získaná hodnota by byla tedy string), dojde k vypsání chybové hlášky.  

 V tento moment může uživatel vidět vypsané obličeje (jejich id) v listBoxu. Prostým kliknutím 

nebo posunem pomocí šipek na klávesnici přepíná a zobrazuje obličeje. 

Při kliknutí na příslušný řádek v DGVUzivatele ovšem dochází ještě k jedné akci. Do 

DGVInformace jsou totiž vypsány všechny hodnoty vztažené k určité vybrané osobě z tabulky 

informace.  

 V druhém případě u DGVInformace je situace naprosto stejná, pouze s tím rozdílem, že při 

kliknutí na určitý řádek nedojde pouze k vykreslení obličeje, ale i k vypsání data a času kdy byla tato 

osoba (obličej) identifikována.  

 Ať už se jedná o jednu z tabulek DataGridView nebo ListBox, je možné se v obou případech 

mezi řádky pohybovat i z a pomocí šipek (prvek musí být aktivní).  

Mazání záznamů 

 Jako poslední možnost při práci s databází je mazání záznamů. Je možné mazat fotografii (opět 

musí být RadioButton vybranou fotografii zaškrtnutý), která je vybraná. Při této možnosti ovšem není 

možné smazat všechny fotografie (musí zůstat alespoň jedna ke každé osobě) a to z principu, že nemůže 

existovat osoba bez obličeje. Jakmile se smaže vybraný obličej, dojde k automatickému obnovení a 

vypsání všech obličejů dané osoby (samozřejmě již bez vymazaného).  

 Druhou možností je smazání všech záznamů (RadioButton vybranou osobu). Tato akce se 

provede při vybrání konkrétní osoby z DGVUzivatele a kliknutím na tlačítko Smazat. Dojde ke smazání 

všech záznamů vztahujících se k dané osobě ve všech tabulkách. Opět po smazání dochází 

k automatickému obnovení vypsaných dat. Jednotlivé záznamy identifikace v tabulce informace nelze 

mazat.  

5.2.10 Dotazy do databáze spojeny s DatabaseForm.cs 

public List<TabulkaUzivatele> ZiskejJmena(string jmeno, string prijmeni) 

var query = "SELECT * FROM uzivatele WHERE jmeno LIKE @jmeno AND prijmeni LIKE @prijmeni"; 

 

public List<TabulkaInformace> ZiskejPodleData(string vybraneDatum) 

var query = "SELECT * FROM informace WHERE cas LIKE @cas";  

 
public List<int> ZiskejIDpodleBunky(int hodnotaBunky) 

var query = "SELECT id FROM obliceje WHERE osobaID=@osobaID"; 
 

public Byte[] ZiskejOblicejPodleListboxu(int HodnotaListBoxu2) 

var insertQuery = "SELECT tvar FROM obliceje WHERE id=@id"; 
 

public Byte[] ZiskejOblicejPodleHodnotaBunkyID(int HodnotaBunkyID) 

var insertQuery = "SELECT tvar FROM informace WHERE id=@id"; 
 

public List<TabulkaInformace> ZiskejInfoPodleBunky(int hodnotaBunky) 

var query = "SELECT * FROM informace WHERE osobaID=@osobaID"; 
 

public bool Smazat(int HodnotaBunkyosobaID, int HodnotaListBoxu2, int a) 

var query = "DELETE FROM uzivatele WHERE osobaID=@osobaID; DELETE FROM obliceje WHERE osobaID=@osobaID; DELETE 
FROM informace WHERE osobaID=@osobaID"; 

var query = "DELETE FROM obliceje WHERE osobaID=@osobaID AND id=@id"; 
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5.3 Verifikace osob (DP_v3) 

 
Obrázek 51.: úvodní okno aplikace 

Aplikace DP_v3 byla vytvořena pro verifikaci osob a prakticky pracuje na stejném principu jako 

DP_v2 ale s rozdílnými výstupy. Protože jo kód velice podobný, bude na následujících řádcích popsáno 

pouze GUI, funkce a výstupy aplikace. DP_v3 pracuje na principu porovnání fotografie uložené 

v databázi (případně může tato fotografie být uložená i například v přístupové kartě) s obličejem 

nalezeným v obraze z kamery. 

Při zapnutí aplikace dojde k ověření, zda existuje soubor s databází. Pokud tomu tak není, dojde 

k vytvoření tohoto souboru, ve kterém jsou uloženy obličeje osob s jejich identifikačními čísly a 

informace o verifikaci těchto osob. Níže je uvedena strukturu databáze (2 tabulky). 

uzivatele id  int   informace id  int 

  jmeno  text     fotoKamera blob 

  prijmeni text     fotoKarta blob 

  login  text     threshold int 

  foto  blob     cas  text 

         rozhodnuti text 

         login  text 

 Dalším krokem je zapnutí kamery (případně otevření obrázku z disku). Pokud se jedná o IP 

kameru, je postup zapnutí stejný jako u DP_v2. Program začne ihned vyhledávat obličeje v obraze podle 

zadaných parametrů scale factor a minN (optimální hodnoty při testování byli 1,15 – 1,2 u scale factor 

a 11 – 15 u minN). Nyní aplikace sice detekuje obličeje v obličeje v obraze, ale nemá je s čím porovnat. 

V případě že neexistuje žádný záznam v databázi (žádná uložená osoba) je nutné nejprve nějakou osobu 

uložit. Uložení se provede za pomocí tlačítka Uložení nové osoby s tím, že pokud bude v okně kamery 

detekován nějaký obličej, bude tento obličej přenesen do nově otevřeného formuláře 

UlozeniNoveOsobyForm (obrázek 50). V tomto okně uživatel zadá pouze jméno, příjmení a 

identifikační číslo (login) osoby (jméno a příjmení může obsahovat pouze písmena). Poté stiskne 

tlačítko uložit pro uložení záznamu do databáze. V případě že v databázi již existuje záznam se stejným 

identifikačním číslem, zobrazí se informační hláška s informací o tom, že osoba se stejným loginem již 

existuje a zda si uživatel přeje u této osoby nahradit uloženou fotografii za aktuálně zobrazenou 

fotografií. Jak si lze na obrázku 50 všimnout, je možné načíst snímek i z disku počítače pomocí tlačítka 

Načíst. Aplikace automaticky získá z načteného snímku obličej osoby a zobrazí jej uživateli. Ve spodní 

části okna se zobrazuje jak chybová tak i informativní hláška o správném uložení záznamu do databáze. 
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Obrázek 52.: formulář pro uložení nové osoby do databáze 

Nyní je tedy alespoň jeden záznam v databázi a je tedy možné spustit verifikaci. Stačí pouze do 

textboxu v pravé části okna napsat identifikační číslo požadované osoby a stisknout tlačítko Načíst. 

V tento moment dojde k automatickému natrénování snímku na LBPH algoritmus, který je výchozím 

algoritmem (metoda PCA a LDA nelze v tomto případě využit a jsou využitelné pouze u identifikace 

osob neboli one-to-many). Tato akce trvá pouze několik málo milisekund. Nyní již automaticky dochází 

k porovnávání všech obličejů, které jsou detekovány v obraze. Výstupem aplikace je pouze informativní 

text ANO nebo NE, který informuje uživatele, zda jsou si obličeje podobné či nikoliv v závislosti na 

zvolené prahové hodnotě. Threshold má defaultní hodnotu 30. 

Všechny důležité údaje jsou při každé ať už pozitivní či negativní shodě ukládány do databáze. 

Jedná se o aktuální fotografii z kamery při porovnávání, fotografii z karty (obličej zobrazený na pravé 

straně okna), nastavení prahové hodnoty, aktuální čas, rozhodnutí o podobnosti obou obličejů a je zde 

uložen také login jakožto foreign key. 

Pomocí tlačítka Zobrazit je možné otevřít okna Stopky, ve kterém jsou zobrazeny časy, jak 

dlouho se vykonávají určité části kódu a okno Databáze (obrázek 53). 

 
Obrázek 53.: formulář databáze 

 Na obrázku 53 je zobrazené okno databáze, které je velice podobné tomu v aplikaci DP_v2. Je 

v něm opět možné vyhledávat osoby podle jména, příjmení nebo loginu nebo je možné vyhledávat 

informace o záznamech podle zadaného data. V případě vyhledávání všech osob v databázi postačí, aby 

pole jméno, příjmení a login zůstaly prázdné. Poté stačí pouze označit radioButton Jméno a kliknout na 

tlačítko Vyhledej. Při kliknutí na konkrétní osobu budou vypsány všechny záznamy verifikace k dané 

osobě podle jejího identifikačního čísla. Formulář má pouze informativní charakter a není tedy možné 

jakýmkoliv způsobem aktualizovat či jinak upravovat data.  
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6 Zhodnocení výsledků identifikace osob 

6.1 Yale face databáze 
Měření č. 1 

Následujících 6 měření (PCA, LDA, LBPH s ekvalizací a bez ekvalizace histogramu) popsána 

níže byli provedeny za pomocí databáze Yale Face [26]. V této databázi obličejů je celkem 15 osob, kde 

každá osoba je vyfocena na 11 různých snímcích s odlišnými výrazy (úsměv, údiv, smutek, s brýlemi, 

nasvícení obličeje světlem z pravé a levé strany atd.) ve stupních šedi. Velikost jednotlivých snímků je 

320 × 243 pixelů. Celkem tedy databáze tvoří 165 obrazů. Pro samotné měření bylo využito jednoho 

obrazu od každé osoby pro natrénování algoritmu. Tyto obrazy označené jako normal (přímý pohled do 

kamery bez jakéhokoliv výrazu nebo nasvícení) jsou zobrazeny na obrázku 51. Všechna měření 

probíhala při stejně nastavených parametrech detekce obličeje scale factor a minN (1.2 a 12).  

Měření probíhalo tak, že se nejprve do databáze nahrály fotografie uvedeny na obrázku 51 a 

posléze byli tyto fotografie natrénovány pro daný algoritmus. Poté se nastavila velmi nízká hodnota 

threshold a provedlo se měření pro všech 150 obrazů (15 obrazů použitých pro natrénování byli 

z testování odebrány neboť by zkreslovali výsledky). Po dokončení cyklu se hodnota threshold zvýšila 

a testování se opakovalo. Při testování byli sledovány tři možné stavy. 

Neznámá osoba  předložený snímek se neshoduje s obrazy v databázi 

Chybné určení  aplikace chybně přiřadila jméno k předloženému obrazu 

Správné určení  aplikace přiřadila správné jméno k předloženému obrazu 

Z takto získaných hodnot byli následně spočteny hodnoty FRR a počet chybných přiřazení 

(chybně přiřazená jména) v závislosti na nastavené prahové hodnotě a byli vytvořeny grafy z těchto 

hodnot. Grafy zároveň obsahují EER, neboli míru se stejnou chybou. Prahové hodnoty nastavované při 

testování: 

PCA  500, 1000, …, 15000 

LDA  500, 1000, …, 15000 

LBPH  1,5,10, …, 60 

 
Obrázek 54.: Obrazy použity pro trénování algoritmů 

Důležité je také podoktnout, že v testované množině nebyla osoba, která by nebyla uložena 

v databázi a posléze použita v trénovací množině, tzn. všech 15 osob bylo v databázi uloženo po jednom 

snímku a při testování nebyla použita cizí osoba.  
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Obrázek 55.: EER PCA 

 

Obrázek 56.: EER PCA s ekvalizací histogramu 

 První kontrolní měření za pomocí databáze Yale Face bylo provedeno na algoritmu PCA. 

Celkem byli provedeny 2 měření (nejprve bez použití ekvalizace a pote s použitím ekvalizace 

histogramu pro jednotlivé snímky obličeje). Z výše uvedených grafů a tabulky si lze povšimnout, že 

hodnota křivky FRR při prahové hodnotě 7500 prakticky shodné (0,52 v prvním případě a 0,53 ve 

druhém). Křivky jsou si i svým tvarem a sklonem velice podobné. Důležitější jsou křivky FAR. V grafu 

s ekvalizací histogramu lze u FAR křivky pozorovat mírnější stoupání, což ve výsledků znamená i nižší 

hodnotu EER (cca 0,85). V tabulce 4 je uvedena nejbližší naměřená hodnota k hodnotě EER. Dále je 

možné si všimnout nižší hodnoty FAR při prahové hodnotě 15000, konkrétně tedy 0,24.  

 Níže je uveden příklad výpočtu hodnot FRR a FAR pro algoritmus PCA s využitím ekvalizace 

histogramu pro prahovou hodnotu 10 000. 
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Obrázek 57.: EER LDA 

 

Obrázek 58.: EER LDA s ekvalizací histogramu 

 Během druhého měření byl testován algoritmus LDA. I zde si lze povšimnout nižších, což 

znamená i lepších, hodnot. Křivky hodnot FRR jsou při prahové hodnotě 7500 téměř shodné (0,50 a 

0,48) a sklony jsou si také velice podobné. Rozdíl opět nastává u křivky FAR. Při využití ekvalizace 

histogramu lze sledovat mírnější vzestup křivky, nižší hodnotu FAR při prahové hodnotě 15000 a nižší 

EER. Rozdíly mezi oběma grafy ovšem nejsou tolik rozdílné jako při prvním měření. Z teorie je ovšem 

známo, že identifikační metoda LDA dosahuje lepších výsledků až při vyšším počtu vzorků v trénovací 

množině (některé literatury udávají až 1000 vzorků v trénovací množině).  

 
Obrázek 59.: EER LBPH 
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Obrázek 60.: EER LBPH s ekvalizací histogramu 

Poslední testovací měření probíhalo za pomocí metody LBPH. Zde, na rozdíl od prvních dvou 

měření, byly výsledky obou grafů velice shodné. Křivky FRR měli při nastavené prahové hodnotě 30 

opět téměř shodnou hodnotu (0,36 a 0,37). Křivky FAR mají téměř shodný průběh a poměrně nízkou 

rychlost stoupání. Tato skutečnost znamená zároveň i nízkou hodnotu EER (cca 0,095) a nízkou hodnotu 

pravděpodobnosti při maximální nastavené prahové hodnotě. Fakt, že výsledky bez ekvalizace a 

s použitím ekvalizace histogramu jsou si velice podobné, potvrzuje i teorie která říká, že metoda LBPH 

není natolik náchylná na změnu intenzity světla (změna jasu a kontrastu v obraze) oproti předchozím 

dvěma metodám (při silných změnách ovšem tento výrok platit nemůže). 

Celkové zhodnocení Yale Face databáze 1. měření 

    Tabulka 1.: Celkové zhodnocení Yale Face databáze 1. měření 

    PCA LDA LBPH 

Bez 
ekvalizace 

FRR 0,46 0,14 0,00 0,41 0,13 0,00 0,36 0,11 0,00 

FAR 0,00 0,16 0,24 0,00 0,16 0,24 0,00 0,08 0,11 

Ekvalizace 
FRR 0,53 0,10 0,00 0,48 0,12 0,00 0,37 0,10 0,00 

FAR 0,00 0,07 0,17 0,00 0,11 0,20 0,00 0,08 0,11 

Po zhodnocení všech tří metod lze říci, že metoda LBPH měla nejvíce vyhovující výsledky 

(vyznačené buňky). V případě, že budeme požadovat co možná nejvyšší bezpečnost (FAR = 0), bude 

hodnota FRR nejnižší ze všech 3 testovaných metod. I když se může zdát, že hodnota FRR 0,36 je 

vysoká, nemusí tomu nutně tak být. Teoreticky se při této hodnotě (threshold byl v tomto případě 

nastaven na hodnotu 30) správně určí 2 osoby z 3. Pokud tedy bude jeden cyklus aplikace (vykreslení 

obrazu, detekce obličeje a predict) trvat 250ms (při testování trval jeden cyklus v závislostí na výkonu 

počítače a nastavených parametrech v rozmezí 150 – 350ms) budou za jednu vteřiny správně určeny 2 

– 3 snímky (při testování byli zpravidla uloženy 2 – 4 snímky za vteřinu). 

Měření č. 2 

Při druhém měření na stejné databázi obličejů byl postup téměř identický. Byli opět použity 

všechny 3 metody ovšem nyní byla ekvalizace histogramu neustále zapnuta, neboť v předchozím měření 

byli s ekvalizací histogramu zaznamenány lepší výsledky. Z toho tedy plyne, že byly vytvořeny pouze 

3 grafy. Do databáze bylo uloženo pouze 5 snímků normal od 5 různých osob, které byli náhodně 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

h
o

d
n

o
ta

 
p

ra
vd

ěp
o

d
o

b
n

o
st

i

prahová hodnota

EER LBPH s ekvalizací histogramu

FRR

FAR



 

76 

 

vybrány. V tento moment bylo tedy zbylých 10 osob cizích. Snímky osob použitých pro všechny 3 

metody jsou zobrazeny na obrázku 52. 

 
Obrázek 61.: Snímky osob použité pro natrénování algoritmů 

 
Obrázek 62.: Yale Face databáze PCA 5 osob 

 
Obrázek 63.: Yale Face databáze LDA 5 osob 

 

Obrázek 64.: Yale Face databáze LBPH 5 osob 
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Celkové zhodnocení Yale Face databáze 2. měření 

    Tabulka 2.: Celkové zhodnocení Yale Face databáze 2. měření 

PCA LDA LBPH 

FRR FAR FRR FAR FRR FAR 

0,76 0,00 0,78 0,00 0,34 0,00 

0,19 0,19 0,21 0,21 0,23 0,23 

0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,71 

Výše je uvedena tabulka s mezními hodnotami pro druhé měření. Hlavními rozdíly mezi prvním 

druhým měřením jsou v bodech, kde se jednotlivé křivky FRR a FAR protínají, tedy body EER.  

V prvním měření byli tyto body v rozmezí mezi 0,08-0,16. Ve druhém případě ovšem hodnoty vzrostly 

mezi 0,19-0,23. Tento jev je samozřejmě způsoben výskytem cizích osob v testované množině. Dále 

byli u metod PCA a LDA zaznamenány vyšší hodnoty FAR při maximální prahové hodnotě, kdy ještě 

naopak byla hodnota chybného přiřazení nulová (konkrétně se jednalo o prahové hodnoty 3500 pro 

PCA, 3000 pro LDA a 25 pro LBPH). Z těchto důvodů je tedy použití PCA a LDA nevyhovující. Jak 

již ale bylo řečeno, metoda LDA dosahuje lepších výsledků při velkém počtu snímků v trénovací 

množině. Tento předpoklad bohužel nebylo možné splnit vzhledem k omezenému počtu snímků v Yale 

Face databázi (jiné databáze mají podobné počty osob) a omezenému počtu osob v trénovací množině 

využitých při testování v reálných podmínkách.  

 Je zde ovšem i poslední metoda LBPH která měla opět nejvíce uspokojivé výsledky. Je zřejmé, 

že křížení hodnot byli nyní na vyšší hodnotě (0,23) oproti prvnímu měření. Důležitější údaj je ovšem 

při prahové hodnotě 25. Zde byla hodnota chybného přiřazení nulová a zároveň hodnota FRR měla 

hodnotu 0,34. FRR je tedy velice podobné prvnímu měření a právě z tohoto důvodu je metoda LBPH 

velice vhodná pro další měření a testování v již reálných podmínkách.  

6.2 Měření v reálných podmínkách 

Jak již bylo řečeno, metoda LBPH byla využita pro testování v reálných podmínkách. Místo 

testování bylo provedeno v laboratoři EB304 v budově FEI VŠB – TUO. Fotografie z místa měření je 

zobrazena na obrázku 66. Nastavení aplikace bylo následující: 

Typ algoritmu    LBPH 

Scale factor    1.2 

Minimum neighbor   12 

Prahová hodnota    35 

Ekvalizace histogramu   zapnuto 

 V trénovací množině bylo 6 osob vždy s jedním snímkem obličeje. Snímky osob jsou uvedeny 

na obrázku 62. 

,  

Obrázek 65.: Snímky použity v trénovací množině při testování v reálných podmínkách 
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Celkový počet fotografií 2091 

Chybně detekovaných obličejů  290 

Správně detekovaných  1801 

Obličej osoby z trénovací množiny 410 

 obličej cizí osoby   1391 

Výsledky identifikace: 

správně přiřazené jméno    140 

chybně přiřazené jméno     8 

osoby z trénovací množiny označeny jako neznámé 269 

cizí osoby označeny jako neznámé   1384 

𝐹𝑅𝑅 =
269

410
= 0,6560 = 65,60%       𝐹𝐴𝑅 =

8

1801
= 0,0044 = 0,44% 

 Z výše uvedených hodnot je patrné, že při měření v reálných podmínkách jsou výsledky 

testování mnohem méně pozitivní. Jedním z prvních nedostatků je chybná detekce obličeje v obraze 

(obrázek 67 vlevo). Tyto chybně detekované obličeje byli tedy z celkového počtu odečteny. Z počtu 

2091 snímků se tedy jednalo o 290 snímků. Z toho plyne, že aplikace správně detekovala 86,14% 

snímků jako obličej osoby. Ze získaných hodnot bylo možné vypočítat hodnoty FRR a FAR. I přes vyšší 

prahovou hodnotu (při testování Yale Face databáze 25, nyní 35) byla hodnota FRR 65,60%. Jak již ale 

bylo řečeno, aplikace provede několik cyklu za vteřinu (mezi 2 – 6 cykly podle PC na kterém byla 

aplikace testována) a proto teoreticky dojde ke správné detekci minimálně 1 – 2 za vteřinu. Dále byla 

hodnota FAR 0,44%. Jednalo se celkem o 8 snímků dvou osob, ke kterým aplikace chybně přiřadila 

jméno (ukázka osob je na obrázku 66 vpravo).  

 
Obrázek 66.: Fotografie z místa měření 

 
Obrázek 67.: Chybně detekované obličeje v obraze a chybně identifikované osoby 

 Níže jsou uvedeny snímky osob zachycených při testování. Všechny níže uvedené osoby byli 

aplikací vyhodnocený jako neznámé.  
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Obrázek 68.: Detekované osoby při identifikaci (měření za reálných podmínek) 



 

80 

 

7 Zhodnocení výsledků verifikace osob 

7.1 Yale face databáze 
Měření č. 1 

Následujících 6 měření (1 výsledné grafy) proběhly opět za pomocí databáze Yale Face, která 

byla využita i pro testování identifikace osob, jenž je uvedena výše.  

Testování probíhalo na 6 vybraných osobách (obrázek 69 a všechny osoby obsažené v databázi 

lze vidět na obrázku 54). Do databáze byl opět nahrán obličej označen jako normal, se kterým se 

následně porovnávali všechny ostatní obličeje v databázi. Jak již bylo řečeno dříve, tato aplikace pracuje 

pouze s metodou LBPH. Aplikace porovnává vstupní obrazy s pouze jedním referenčním snímkem. 

V každém cyklu byla prahová hodnota změněna (1, 5, 10, …, 80). Celkový počet testovaných snímku 

v každém cyklu byl 164 (11 snímků každé osoby mínus jeden snímek dané osoby (snímek označen jako 

normal), u které se prováděla verifikace, neboť by tento snímek zkresloval měření).  

 
Obrázek 69.: Snímky osob použité při testování 

Dohromady 3 snímky dvou osob nebylo možné použít, protože při nastavené hodnotě scale 

factor na 1.2 a minN na hodnotu 11 nebyla aplikace schopna tyto obličeje v obraze rozpoznat. Zároveň 

obličej použitý pro trénování byl odebrán z testovací množiny, aby nedošlo ke zkreslení výsledků. Při 

shromažďování výsledků byli sledovány 4 hodnoty (stejná osoba = osoba použita při trénování): 

Stejná osoba – shoda ANO 

Stejná osoba – shoda NE  

Jiná osoba – shoda ANO  

Jiná osoba – shoda NE  

 
Obrázek 70.: Verifikace osob křížový koeficient LBPH Yale Face databáze 

Při testování bylo tedy dohromady provedeno 6 měření. Z těchto měření se poté provedl 

aritmetický průměr, jenž je uveden v grafu výše. Bod EER má hodnotu cca 0,16. Opět si lze povšimnout 

nízké hodnoty FRR v bodě, kdy je ještě hodnota FAR nulová (prahová hodnota nastavena na 25). 

Protože verifikace osob funguje pouze s metodou LBPH, následovalo již měření za reálných podmínek. 

Všechna další měření jsou popsána v následujících kapitolách. 
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Tabulka 3.: verifikace osob měření č. 1 

Průměry všech 6 měření 

Threshold FRR FAR 

25 0,37 0,00 

38 0,16 0,16 

65 0,00 0,95 

7.2 Měření v reálných podmínkách 
Měření č. 1 

 První měření v reálných podmínkách aplikace DP_v3 proběhlo ve dnech 22. – 27.3 v prostorech 

fakulty FEI. Konkrétně se jednalo o umístění kamery opět v laboratoří EB304, která směřovala ven 

z laboratoře na chodbu přes sklo (obrázek 66). Všechna další měření a testování aplikace probíhalo na 

stejném místě. Před samotným měřením proběhlo mnoho dílčích měření a testování aplikace na menším 

počtu vzorků, díky čemuž bylo možné při tomto testování nastavit důležité hodnoty (scale factor, minN 

a threshold) na co možná nejvíce optimální hodnoty. Na obrázku 71 je zobrazena referenční fotka 

(vlevo) se kterou probíhalo srovnávání všech ostatních předložených obličejů. Zároveň na pravé straně 

je zobrazen snímek pořízený o 5 dní později vyhodnocený jako podobný. Hodnoty nastavené při 

testování: 

Typ algoritmu    LBPH 

Scale factor    1.2 

Minimum neighbor    10 

Prahová hodnota    33 

Ekvalizace histogramu   vypnuto 

 
Obrázek 71.: referenční fotografie a snímek pořízený o 5 dní později (měření č. 1) 

Celkový počet fotografií - 4148 

Chybně detekovaných obličejů   - 990 

Správně detekovaných   - 3158 

Obličej referenční osoby  - 690 

 Obličej někoho jiného   - 2468 

Podobnost mezi kontrolním a předloženými obličeji byla: 

Shoda (ANO) - referenční snímek 266 

  - cizí osoba  0 

Neshoda (NE) - referenční snímek 424 

  - cizí osoba  2468 

 Z výše uvedeného plyne, že počet správně zachycených obličejů byl 76,133%. Je ovšem nutné 

připomenout, že snímání probíhalo přes sklo z laboratoře směrem do chodby, ve které se nacházela 
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nástěnka. Právě na této nástěnce program chybně detekoval jeden a ten samí útvar jako obličej neustále 

dokola (obrázek 62 vlevo). Tato chyba je jednoduše opravitelná nastavením vhodnějších hodnot scale 

factor a minN a dosáhnutím tedy i vyšší pravděpodobností detekce skutečného obličeje.  

 Dále si lze všimnout, že z celkového počtu 3158 obličejů byl obličej referenční osoby zachycen 

690 krát a z toho 266 krát byl obličej označen za podobný. Naopak cizí osoby byli zachyceny na 2468 

snímkách (celkový počet různých osob je 52) přičemž ani jednou nebyli označeny jako podobné 

s kontrolním obličejem. Z těchto údajů lze vyčíslit hodnoty FRR a FAR. 

𝐹𝑅𝑅 =
424

690
= 0,6144 = 61,44%                             𝐹𝐴𝑅 =

0

2468
= 0% 

 Podle výše uvedených rovnic lze tvrdit, že při tomto měření byli výsledky velice dobré. Je 

ovšem nepříjemné, že FRR dosáhlo hodnoty 61%, ale pokud v průměru trvá jeden cyklus identifikace 

250ms tak nebude trvat ani jednu vteřinu než aplikace správně verifikuje danou osobu. Všeobecně 

mnohem důležitější je hodnota FAR, a protože vyšla 0%, je tento výsledek velice uspokojivý neboť 

program měl v tomhle ohledu vlastně 100% úspěšnost verifikace (žádná cizí osoba nebyla označena 

jako podobná referenčnímu snímku).  

 
Obrázek 72.: ukázka detekovaných osob (měření č. 1) 

 

Obrázek 73.: chybně detekované obličeje (měření č. 1) 

Měření č. 2 

 Druhé měření probíhalo ve dnech 27. 3. – 3.4. Na obrázku 70 lze opět vidět referenční fotografii 

a fotografii pořízenou o několik dní později s pozitivní shodou. Nastavené hodnoty v aplikaci: 
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Typ algoritmu    LBPH 

Scale factor    1.15 

Minimum neighbor   12 

Prahová hodnota    33 

Ekvalizace histogramu   Zapnuto 

 

Obrázek 74.: referenční fotografie a snímek pořízený o 7 dní později (měření č. 2)  

Celkový počet fotografií - 4342 

Chybně detekovaných obličejů   - 720 

Správně detekovaných   - 3622 

Obličej referenční osoby  - 65 

 obličej někoho jiného   - 3557 

Podobnost mezi kontrolním a předloženými obličeji byla: 

Shoda (ANO) - můj obličej 45 

  - cizí osoba 20                                                          

Neshoda (NE) - můj obličej 19 

  - cizí osoba 3538 83 

 Z výše uvedených hodnot je patrné, že úspěšnost správného nalezení obličeje v obraze stoupla 

na 83,41% (nárůst o více než 15% oproti předchozímu měření). Počet cizích osob bylo nyní 85. Níže 

jsou uvedeny hodnoty FAR a FRR. Hodnota FRR klesla oproti předchozímu měření více než 

dvojnásobně (0,2923). Oproti tomu hodnota FAR vyšla 0,005622 (úspěšnost tedy byla 99,44%). Je 

ovšem důležité upozornit, že i když program označil 20 snímků obličejů jako podobné referenčnímu 

snímku, jednalo se ve skutečnosti pouze o 2 osoby (obrázek 76). 

𝐹𝑅𝑅 =
19

65
= 0,2923 = 29,23%                        𝐹𝐴𝑅 =

20

3557
= 0,005622 = 0,56% 
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Obrázek 75.: ukázka detekovaných osob (měření č. 2) 

 

Obrázek 76.: chybně detekovaný obličej (měření č. 2) 

 
Obrázek 77.: chybně vyhodnocené obličeje jako podobné referenčnímu snímku (měření č. 2) 

 

Měření č. 3 

 Měření probíhalo ve dnech 3.4. - 4.4. Došlo k upravení hodnot z měření č. 2. Nastavené 

hodnoty: 

Typ algoritmu    LBPH 

Scale factor    1.15 

Minimum neighbor   15 

Prahová hodnota    27 

Ekvalizace histogramu   Zapnuto 

 V tomto měření lze vypozorovat zlepšení všech výsledných hodnot. Prvním důležitým 

zlepšením je naprostá eliminace chybně detekovaných obličejů v obraze. Dále hodnota FRR oproti 

měření č. 2 stoupla. Tato změna je ovšem způsobeno snížením prahové hodnoty (z hodnoty 33 na 27). 

Zároveň ale hodnota FAR, která je důležitější, opět klesla na nulu (stejně jako v měření č. 1). Je ale 

nutné zohlednit, že při tomto měření bylo získáno pouze 672 snímku, což je oproti dvou předchozím 

měřením 6 krát méně. Přehled získaných výsledků a výpočty hodnot FRR a FAR jsou vedeny níže. 

Celkový počet fotografií - 672 

Chybně detekovaných obličejů   - 0 

Správně detekovaných   - 672 
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Obličej referenční osoby  - 239 

 obličej někoho jiného   - 433 

Podobnost mezi kontrolním a předloženými obličeji byla: 

Shoda (ANO) - obličej referenční osoby 87 

  - cizí osoba   0 

Neshoda (NE) - obličej referenční osoby 152 

  - cizí osoba   433 

𝐹𝑅𝑅 =
152

239
= 0,6359 = 63,59%                          𝐹𝐴𝑅 =

0

433
= 0% 

Celkové zhodnocení verifikace osob za reálných podmínek 

       Tabulka 4.: Srovnání třech měření verifikace osob v reálných podmínkách 

  1. měření 2. měření 3. měření 

Scale factor 1,2 1,15 1,15 

Minimum neighbor  10 12 15 

Prahová hodnota 33 33 27 

Ekvalizace histogramu vypnuto zapnuto zapnuto 

Celkový počet snímků 4148 4342 672 

Počet správně detekovaných obličejů 76,13% 83,41% 100% 

FRR 61,44% 29,23% 63,59% 

FAR 0% 0,56% 0% 

Při srovnání všech 3 měření lze vyvodit několik stanovisek. Nejprve z pohledu správné detekce 

obličeje v obraze. Jak již bylo několikrát řečeno, detekce obličeje je ovlivněno hodnota scale factor a 

minN. Optimálního nastavení bylo docíleno ve třetím měření, kdy tyto hodnoty byly 1.15 (scale factor) 

a 15 (minN). Tímto nastavením bylo docíleno nulové chybě detekce obličeje. Rychlost detekce obličeje 

při testovaní s těmito konkrétními parametry a s rozlišením obrazu 1600 × 1200 pixelů byla mezi 150 

– 200ms. Z dřívějších tvrzení víme, že celkový čas jednoho cyklu byl mezi 200 – 300ms. Detekce 

obličeje je tedy časově nejnáročnější operace. Čas detekce je nejvíce ovlivněný hodnotou scale factor a 

rozlišením obrazu. Pro srovnání, v případě že by hodnota scale factor byla nastavena na hodnotu 1.3 a 

rozlišení by bylo sníženo na 640 × 480 pixelů, snížil by se čas detekce na cca 50ms. Zároveň se ale 

mnohonásobně zvýší chyba správné verifikace/identifikace (zvýší se FAR). Z tohoto důvodu byla tedy 

upřednostněna menší chyba za cenu vyššího času detekce.  

Z pohledu správné verifikace osoby je důležitá hodnota FAR. Výše lze vidět, že při prvním a 

třetím měření byla hodnota nulová i přes rozdílné nastavení aplikace. V prvním byla ekvalizace 

histogramu vypnuta a prahová hodnota byla 33, ve druhém případě byla naopak zapnutá a prahová 

hodnota byla nastavena na 27. Tato skutečnost vychází z již dřívějších zjištění při testování Yale Face 

databáze, kdy se křivky hodnot FRR a FAR nelišily při vypnuté (nebo naopak zapnuté) ekvalizaci 

histogramu detekovaného obličeje.  

Pokud oba poznatky propojíme, dojdeme k závěru, že nejvíce vyhovující výsledky byli 

naměřeny ve třetím měření, kdy byl tedy na všech pořízených snímcích správně detekovaný obličej a 

zároveň hodnota FAR byla nulová.  
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8 Využití jednotlivých metod 

1. Využití 

Využití identifikace osob by bylo možné například v soukromých ordinacích. Hlavním cílem 

by byla identifikace osob před vstupem do ordinace (případně čekárny). Při evidenci nového pacienta 

by samozřejmě bylo nutné vytvořit referenční snímky pro pozdější identifikaci. Ordinace by teda měla 

svou vlastní databázi fotografií pacientů. V dnešní době má velká většina ordinací již záznamy o 

pacientech uloženy v elektronické podobě a proto by nebylo komplikované k osobním záznamům přidat 

také jejich obličeje. Z toho tedy plyny, že aplikace by byla určena především pro ordinace s již 

zavedenou elektronickou evidencí pacientů. Jak již bylo řečeno, kamera by byla umístěna při vstupu 

například do čekárny. Nově příchozí pacient by se tedy identifikoval a díky tomu by sestra okamžitě 

věděla, kdo nový do čekárny přišel. Mohla by tedy ihned reagovat, prakticky ihned po příchodu pacienta 

si již dopředu nachystat potřené materiály, případně by ji ze systému ihned zobrazily důležité informace 

o pacientovi. Je ovšem fakt, že identifikace měla při testování za reálných podmínek vyšší míru 

chybovosti. V tomto případě je ale tato chyba akceptovatelná, neboť při chybné identifikaci nenastanou 

vážné škody. Při chybné identifikaci je zde stále sestra, která vzniklou chybu vyhodnotí a napraví. Při 

vzniků této chyby se paradoxně i sníží následná chybovost. Sestra totiž může v této situaci vytvořit 

novou sadu snímků daného pacienta a zvýšit tak pravděpodobnost správného přiřazení při příští 

identifikaci.   

V případě změny praktického lékaře je zde bezproblémový přesun dat, neboť všechny obrazy 

jsou uloženy v jednotném formátu a se zobrazením dat by tedy neměli být větší problémy. 

Tento typ řešení by měl přínos i v dlouhodobém sledování pacientu a jednoduchém rozvržení 

ordinační doby. Při identifikaci osob se ukládá i čas této identifikace a proto by ordinace měli jednodušší 

přehled o počtu příchozích pacientů během dne a během celého týdne. S tím samozřejmě tedy souvisí 

lepší rozvržení ordinační doby, případně by i sami pacienti měli přehled o vytíženosti ordinace.  

2. Využití 

Dalším využitím aplikace by byla verifikace osob například v krevních centrech. Opět by každé 

krevní centrum muselo mít svou vlastní databázi osob s jejich obličeji. Bylo by samozřejmě možné mít 

i celorepublikovou databázi, ke které by se jednotlivé nemocnice mohli napojit. Existují případy, kdy se 

snaží dárce krve darovat krev na cizí kartu dárce. Při prvotní návštěvě centra kdy se nový dárce eviduje 

do systému, ukládají se jeho osobní informace a vytváří se tedy jeho karta, by bylo možné vytvořit i 

snímky obličeje pro budoucí verifikaci. Při další návštěvě centra by se tento dárce nejenže prokázal 

kartou, který každý dárce dostává, ale zároveň by se provedla i verifikace. Došlo by k porovnání 

vstupního obličeje osoby (osoba, která je aktuálně přítomna) s obličejem osoby z karty (případně by 

mohl být obličej uložen v databázi na serveru odkud by došlo k jeho načtení). Jak již z testování a 

z hodnocení víme, verifikace osob měla uspokojivé výsledky, a proto je možné prohlásit, že metoda by 

byla spolehlivá (v rámci možností) a vznikala by minimální chybovost. 

V případě, že by aplikace chybovala (při porovnání stejných osob (obličejů) by aplikace vrátila 

hodnotu, že obličeje si nejsou podobné = chyba) by tuto skutečnost mohl sestra (případně kdekoliv jiný 

z personálu) napravit. Opět by pouze stačilo vytvořit nový a kvalitnější snímek dané osoby.  
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Jak již bylo řečeno u prvního možného využití, i zde aplikace ukládá časy verifikací a bylo by 

tedy možné vytvořit harmonogramy (mnoho nemocnic již ovšem tyto harmonogramy mají) a snížit tedy 

čekací doby pacientů, kteří by si mohli lépe naplánovat návštěvy, případně nemocnice (menší centra) 

by se lépe rozvrhli příchody pacientů. 

3. Využití 

Na pohotovostech by aplikace měla také využití. Jednalo by se o identifikaci příchozích 

pacientů.  Zde je opět nutné mít databázi obličejů osob. Se snímáním by to ovšem bylo nejspíše složitější. 

Protože se předpokládá, že se na pohotovosti pohybuje větší počet příchozích osob, bylo by zdlouhavé 

a časově nevyhovující, aby každý pacient jednotlivě přistupoval k identifikačnímu terminálu. Jednou 

z prvních podmínek by tedy bylo využití většího množství kamer s vyššími nároky. Především by se 

jednalo o IP kamery s minimálním rozlišením full HD (tedy 1920 × 1080) nebo vyšším s kvalitními 

objektivy. Vysoké rozlišení je jen z jednoho jediného důvodu. Nainstalovaná kamera by musela být 

minimálně 2 metry nad zemí, aby nezasahovala personálu a pacientům v průchodu. Z toho tedy plyny, 

že obraz obličeje bude snímán z větší dálky a bude mít zároveň tedy nižší výsledné rozlišení a kvalitu 

obrazu. Tento nedostatek je kompenzován právě tedy full HD kamerou. Jak již z testování víme, 

s rostoucím rozlišením obrazu roste i časová, respektive výpočetní náročnost detekce obličeje v obraze. 

S tímto faktem by tedy bylo nutné pořídit poměrně výkonný hardware. Při tomto typu snímání se ovšem 

předpokládá mnohem nižší pravděpodobnost správné identifikace a to především kvůli sklonu kamery, 

která svírá uhel mezi směrem snímání a obličejem (ideální výška snímaní je samozřejmě ve výšce 

hlavy). V případě že by se ale tyto technické aspekty vyřešily, získaly by sestry na pohotovostech 

okamžitý přehled o příchozích pacientech. První výhodou by bylo odchycení pacientů se zhoršeným 

zdravotním stavem (např.: astma, alergie, atd.) a rychlejšímu zamezení následných komplikací.  

Jak již bylo zmíněno, při umístění snímacího zařízení ve vetší vzdálenosti od snímaného objektu 

snižuje kvalitu výsledného obrazu a zároveň tedy i snižuje přesnost identifikace (případně verifikace) 

osob. Jednou z možností jak tuto chybu eliminovat (popřípadě alespoň snížit chybovost) je využití 

dalších biometrických vlastností. Identifikace osob na základě otisků prstů je v dnešní době velice 

využívaná metoda. Ve spojení s rozpoznáním osob pomocí obličeje by úspěšnost takovéto identifikace 

vzrostla několika násobně a ve spojení s dalšími obrazovými informace získanými od pacientů by bylo 

možné dlouhodobě sledovat pacienty a vytvářet tak různorodé statistiky. 

4. Využití 

Verifikace osob na základě předložené karty zdravotní pojišťovny je jednou z dalších možností 

využití. Existují případy, kdy se skupina cizinců domluví a nechá si vyhotovit například 2 karty, ale 

využívá je například 50 osob. Při návštěvě lékaře cizinec tuto kartu předkládá, ale lékař již nemůže 

zjistit, zda karta opravdu patří dané osobě. Tento problém by šel opět vyřešit verifikací. Přímo na kartě 

(případně na externím serveru) by byl uložený obličej osoby a při příchodu by se tato osoba musela 

verifikovat. Znamenalo by to tedy, že by aplikace automaticky rozpoznala, zda osoba předkládající kartu 

je osobou patřící tato karta. Pozitivum této situace by bylo sníženi počtu ošetřených osob, které nemají 

zaplacené zdravotní pojištění a zároveň tedy více peněz pro zdravotnictví jako takové.  

5. Využití 

Jedním z dalších využití identifikace osob by mohlo být na infekčních odděleních. Protože 

osoby, které jsou umístěny na infekčním oddělení, nesmí opustit budovu, případně nesmí opustit patra, 
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na kterém jsou nebo pokoj na kterém jsou umístěni. Kontrola zda se pacient nepohybuje v místech, kam 

by se správně nesměl dostat, je možné realizovat za pomocí identifikace. Jak již bylo několikrát řečeno 

opět by oddělení potřebovalo svou vlastní databázi obličejů. V tomto případě ovšem postačí mala 

databáze (server) přímo na oddělení protože se nepředpokládá, že by se sem pacient vracel. Vytvoří se 

tedy snímky obličeje vždy s nově příchozím pacientem. Jakmile by byl pacient zaevidován v systému, 

bylo by možné jej sledovat a identifikovat na všech místech kam by se vydal. Ošetřující sestra by tedy 

ihned věděla a viděla, zda se pacient zdržuje jen na místech, kde má povolený vstup. Případně při 

identifikaci pacienta u patřičné kamery, která by jej už neměla detekovat, by bylo možné spustit alarm. 

Chybovost by v tomto případě nebyla natolik problémová, neboť při chybné identifikaci by sestra toto 

upozornění pouze ignorovala.  

6. Využití 

V neposlední řadě by bylo možné využít identifikaci osob v domovech důchodců (případně 

v jiných zařízeních s volným pohybem osob). Představme si situaci, kdy například k již zmíněnému 

domovu důchodců přiléhá oplocený park, kam se mohou tito lidé chodit procházet. V takovém případě 

by snímací zařízení byly umístěny u vchodů do objektů, případně u brány. Jakmile by osoba tedy vyšla 

ven z objektu, ošetřující personál by okamžitě tuto skutečnost věděl. Případně by naopak věděl, zda se 

nějaká z osob vrátila/nevrátila z5 do objektu. Při větším počtu kamer by i tedy věděli, v jakých místech 

se daná osoba pohybovala, a mohli by více efektivně danou osobu opět najít. 

7. Využití 

V předposlední možnosti využití jsem psal možnost snímání osob z více kamer současně. Při 

tomto postupu by tedy bylo možné realizovat tzv. trasování osob a sledování jejich pohybu. Ze sledování 

pohybu osob například tedy v domovech důchodců, je možné vypozorovat určité změny chování či 

zdravotního stavu. V objektech, kde jsou pacienti uzavřeni delší dobu by tedy bylo z hlediska statistiky 

a diagnostiky zajímavé sledovat jejich pohyb po objektu, chování a vytvářet tak dlouhodobé záznamy.  
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9 Závěr 
V diplomové práci jsem se zaměřil na vytvoření aplikace na využití biometrických prvků v 

automatickém přiřazování pořízených obrazových dat. Abych mohl takovou aplikaci vůbec sestavit, 

musel jsem se nejprve seznámit s danou problematikou. V první řadě jsem se musel rozhodnout, jakou 

biometrickou vlastnost využiji pro identifikaci osob. Volba padla na rozpoznání osob skrze jejich tváře. 

Jednou z hlavních výhod této metody je její neinvazivita. Všechny ostatní metody, ať už jde identifikaci 

pomocí otisků prstů, otisku celé ruky, podle dynamiky podpisu či podle geometrie oka, jsou to vše 

metody, u kterých musí uživatel být v kontaktu s měřícím zařízením. Práce je rozdělena na dvě části, a 

to teoretickou a praktickou část. 

V první kapitole teoretické části diplomové práce jsou nejprve popsány základní pojmy. Jedná 

se o rozpoznání, verifikaci (neboli one – to – one), identifikaci (neboli one – to – many) a autentifikaci. 

V této práci jsem se zabýval především identifikací a verifikací osob. Dále jsem se seznámil s měřením 

výkonnosti biometrických systémů. Tři nejdůležitější hodnoty pro měření jsou FRR (chybné odmítnutí) 

jež udává, s jakou pravděpodobností bude aplikace chybovat a nerozpozná oprávněného uživatele. Dále 

je to FAR (chybné přijetí), které značí pravděpodobnost, s jakou aplikace bude chybovat a chybně 

příjme neoprávněnou osobu jako oprávněnou. Posledním parametrem je hodnota EER (křížový 

koeficient), jež udává hodnotu (bod), ve které se křivky FAR a FRR protnou (tedy FAR = FRR). 

V následujících bodech kapitoly jsou jen velmi stručně popsány 3 základní metody (mimo rozpoznání 

pomocí obličeje) na rozpoznávání osob. Jedná se o rozpoznání pomocí geometrie ruky, otisků prstů a 

geometrie oka zahrnující duhovku nebo sítnici. V následující kapitole jsou již popsány metody detekce 

objektů v obraze. První metodou detekce objektů v obraze (v našem případě obličeje) je pomocí 

neuronových sítí. Druhá je metoda Viola – Jones. Tato metoda je i využita v práci pro detekci. Hlavní 

výhodou Viola – Jones metody je její rychlost detekce. Je také novější než neuronové sítě (Paul Viola a 

Michael Jones ji zveřejnili v roce 2001). Po detekci obličeje v obraze následuje jeho identifikace. 

V práci je využito 3 základních a zároveň nejvyužívanějších metod identifikace. Jedná se o metody 

PCA – Principal Component Analysis (analýza hlavních komponent), LDA – Linear Discriminant 

Analysis (lineární diskriminační analýza) a LBPH – Local Binary Pattern Histogram (lokální binární 

vzory). Metody pracují na odlišných principem, ovšem PCA a LDA jsou si poměrně podobné. Poslední 

kapitolou v teoretické části jsou vypsané nejdůležitější předpisy pro výměnu biometrických dat 

(informace jsem čerpal z norem ICAO 9303 a z ČSN ISO/IEC 19794 – 1 a ČSN ISO/IEC 19794 – 5). 

Druhá část diplomové práce popisuje samotnou realizaci aplikace. Nejprve je ovšem popsán 

hardware a software využitý při realizaci. V průběhu realizace aplikace byla vytvořena nejen aplikace 

pro identifikaci osob, ale i pro verifikaci. Nejprve tedy bude popsán program pro identifikaci osob, který 

byl vytvořen jako první. Kapitola je rozdělena do několika dílčích částí. V každé z těchto části jsou 

zobrazeny snímky aplikace pro jednodušší orientaci. Jednotlivé části jsou popsány v takovém sledu, v 

jakém by teoreticky postupoval uživatel při prvním spuštění aplikaci. Současně je zde vypsána stěžejní 

část kódu pro danou část. Pro detekci a identifikaci je využito knihoven od firmy EmguCV. Jsou zde 

tedy popsány i využívané metody (případně konstruktory) využívaných tříd. Sled částí je tedy 

následovný. Nejprve jsou popsány zdroje obrazu, poté vykreslení obrazu a detekce obličeje, uložení 

nové osoby a vytvoření snímků obličeje, trénování a identifikace. Další části popisují přídavné funkce 

aplikace. Poslední částí je popis databáze vytvořené za pomocí knihovny SQLite. V následující kapitole 

je popsána verifikace osob. Protože tato druhá aplikace je velice podobná a principiálně stejná jako ta 

první, je její popis zkrácen.  
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Po vytvoření obou aplikací bylo na řadě testování a sběr dat. Nejprve tedy zase identifikace. 

Prvotní testování proběhlo za pomocí Yale Face databáze, ve které jsou snímky 15 osob (celkem 165 

snímků). Databáze těchto fotografií byla primárně vytvořena pro testování algoritmů detekce a 

identifikace osob v obraze. V tomto prvním měření bylo uloženo všech 15 osob vždy po jednom snímku 

(neutrální výraz obličeje označen jako normal). Měření proběhlo pro všechny 3 metody nejprve bez 

ekvalizace a poté s ekvalizací histogramu a pro každý cyklus měření se postupně nastavovala prahová 

hodnota s určitým krokem do hodnoty, dokud nebyli všechny snímky identifikovány, ať již správně či 

chybně. Měření prokázalo mírné zlepšení výsledků (FRR a FAR) pro všechny metody při využití 

ekvalizace kromě LBPH (LBPH velice dobře zvládá rozdíly v nasvícení obrazu). Z tohoto důvodu jsou 

tedy hodnoty téměř shodné. Proto jsem se tedy rozhodl využívat ekvalizaci histogramu i pro další 

měření. Ve druhém měření opět za pomocí Yale Face databáze jsem již tedy naměřil pouze 3 výsledné 

grafy. Nyní jsem natrénoval pouze 5 náhodných osob (zbylých 10 osob byly tedy cizí osoby, které 

nebyly obsaženy v databázi). I zde, stejně jako v prvním měření, měla metoda LBPH nejlepší výsledky 

(FRR 0,34 a FAR 0,00). Tato hodnota je hraniční hodnotou, kdy FAR byla ještě nulová a zároveň byla 

prahová hodnota maximální (z hlediska bezpečnosti a správné identifikace je zmíněná hodnota 

nejoptimálnější). Z těchto výsledků jsem se tedy rozhodl využít metodu LBPH pro finální testování 

v reálných podmínkách. Pro trénovací množinu jsem využil 5 dobrovolníků (+ mé osoby). Kamera 

umístěna v prostorech fakulty FEI VŠB-TUO snímala všechny osoby, které okolo prošli, případně se 

podívaly do kamery zpříma. Prahová hodnota byla nastavena z poznatků z prvních dvou měření. 

Z celkového počtu 1801 detekovaných obličejů bylo 8 snímků chybně přiřazeno (těchto 8 snímků ovšem 

patřilo 2 osobám). Hodnota FAR tedy byla 0,44% a hodnota FRR byla 65,60%. Důležitější je ovšem 

hodnota FAR, protože při chybném odmítnutí musí oprávněný uživatel „pouze“ pokus o identifikaci 

opakovat. Všechny dosažené výsledky včetně grafů a tabulek jsou uvedeny v práci.  

V následující kapitole je zhodnocení výsledků verifikace osob. Při verifikaci osob nelze využít 

metody PCA a LDA. Opět jsem využil databázi Yale Face, kdy jsem natrénoval jeden obličej (normal) 

jedné vybrané osoby a porovnal jej se všemi ostatními snímky. Tento postup jsem opakoval pro 6 

vybraných osob a jejich výsledky jsem zprůměroval. Hodnoty FRR a FAR byly velice podobné druhému 

měření (FRR 0,37 a FAR 0,00). Bylo tedy možné ihned provést měření v reálných podmínkách. 

Dohromady proběhla 3 dílčí měření, kdy vždy můj obličej představoval referenční snímek. V měřeních 

se měnili hodnoty Scale factor, minN, prahová hodnota a zapnutí (vypnutí) ekvalizace histogramu. 

Z tabulky uvedené v diplomové práci je patrné, že při třetím testování již byly hodnoty nastaveny 

optimálně (scale factor 1.2, minN 15, prahová hodnota byla 27 a ekvalizace histogramu byla zapnuta). 

Hodnota FRR byla 63,59% a FAR byla nulová. Nyní ovšem byl i nulový počet chybně detekovaných 

obličejů oproti prvním dvěma měřením. Všechny tabulky a grafy jsou opět uvedeny v práci.  

Celkově lze tedy říci, že identifikace osob byla poměrně úspěšná i přes mírně vyšší hodnotu 

FAR. Ovšem jako pozitivum vidím, že hodnota nepřesáhla půl procenta při měření v reálných 

podmínkách, které by bylo možné jistě vylepšit (například kvalitnější objektiv snímacího zařízení, lepší 

osvětlení a pozadí při snímání). U verifikace jsem velice spokojený, neboť hodnota FAR, jak již bylo 

řečeno, byla při vhodném nastavení nulová. Zároveň ovšem nelze říci, že jsou tyto metody spolehlivé. 

Muselo by být provedeno mnohem více testů (řádově stovky tisíc snímků), aby se mohlo prohlásit, zda 

jsou metody efektivní. Budoucí využití identifikace/verifikace osob za pomocí obličejů ve zdravotnictví 

je nespočet. Od automatizované kontroly vstupů, přes automatickou identifikaci příchozích osob do 

objektu nemocnice až po samotné trasování osob po nemocnici. Možné využití aplikace je popsáno 

v poslední kapitole praktické části. 
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A.1 Biometrické technologie 

 
Obrázek A1.: Ovlivnění biometrických vlastností vývojovými vlastnostmi osob [2] 

 

        Tabulka A1.: Srovnání biometrických identifikací [2] 

Biometrická vlastnost Komfort Přesnost Dostupnost Cena 

Otisk prstu 7 7 4 3 

Geometrie tváře 9 4 5 4 

Geometrie ruky 6 5 6 5 

Geometrie prstu 7 3 7 4 

Tvar ucha 5 4 7 5 

Struktura žil 6 6 6 5 

Podpis 3 4 5 4 

Psaní na klávesnici 4 1 2 1 

Duhovka oka 8 9 8 8 

Sítnice oka 6 8 5 7 

hlas 4 3 3 2 

DNA 1 8 9 9 

Heslo 5 2 8 1 
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Obrázek A2.: Stálost biometrických vlastností v závislosti na čase [2] 
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