
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH 

TECHNOLOGIÍ

ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

DEPARTMENT OF TELECOMUNICATIONS

ZPRACOVÁNÍ OTISKŮ PRSTU

THE FINGERPRINT RECOGNITION

DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASTER´S THESIS

AUTOR PRÁCE Bc. PATRIK PŠENÁK

AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. KAMIL ŘÍHA, Ph.D.

SUPERVISOR

BRNO 2010



VYSOKÉ UČENÍ 
TECHNICKÉ V BRNĚ

Fakulta elektrotechniky a 
komunikačních technologií

Ústav telekomunikací

Diplomová práce
magisterský navazující studijní obor

Telekomunikační a informační technika

Student: Bc. Patrik Pšenák        ID:         83309

Ročník: 2 Akademický rok:     2009/2010

NÁZEV TÉMATU:

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

Zpracování otisků prstu

Nastudujte a teroreticky popište techniky používané při zpracování oticků prstů v podobě digitálních 
obrazů za účelem identifikace otisku v databázi snímků. Sestavte menší testovací databázi otisků prstů 
(několik desítek). Formou samostatné aplikace a s pomocí algoritmů digitálního zpracování obrazů 
implementujte metodu identifikace daného otisku prstu v databázi. Doporučené softwarové nástroje pro 
implementaci jsou Visual C++ a knihovny OpenCV.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

[1] GONZALEZ R. C., WOODS R. E.: Digital Image Processing, Prentice Hall, New Jersey, 2002 
[2] MALTONI D., MAIO D., JAIN A. K., PRABHAKAR S.: Handbook of Fingerprint Recognition, Springer 
2009, ISBN: 1848822537 
[3] PRATA S.: Mistrovství v C++, Computer Press, Brno 2004, ISBN 80-251-0098-7

Termín zadání: 29.1.2010    Termín odevzdání:     26.5.2010

Vedoucí práce: Ing. Kamil Říha, Ph.D.

UPOZORNĚNÍ:

prof. Ing. Kamil Vrba, CSc.

Předseda oborové rady

Autor diplomové práce nesmí při vytváření diplomové práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí 
zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků 
porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních 
důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.



A n o t a c e

V mojej diplomovej práci sa zaoberám rôznymi technikami používanými 

pri spracovávaní odtlačkov prstov za účelom identifikácie odtlačku.

Pomocou softwarového nástroja Visual C++ a knižnice funkcií OpenCV som 

naprogramoval samostatnú aplikáciu, ktorá je schopná vybrať z databázy odtlačkov 

najviac zhodný odtlačok s porovnávaným odtlačkom, dokonca aj keď sú odtlačky 

vzájomne posunuté v smere osí X a Y.

Ďalším krokom môjho programu je získavanie hrán z obrázku odtlačku. Tie 

získavam použitím Cannyho hranového detektora. 

Ďalej získavam kontúry z obrázku hrán. Na určenie, či sú kontúry zhodné, 

porovnávam len určité charakteristické body kontúr.

Ďalej som využil funkciu histogramu na určenie počtu bodov po aproximácii 

kontúr a po vyhodnotení zhody odtlačkov. Keďže po spracovaní vstupného obrazu 

odtlačku (presnejšie po aproximácii kontúr bodmi), ostane v obraze len čierna 

(pozadie) a červená farba (body po aproximácii kontúr), znamená to, že nultý 

a posledný prvok histogramu vyjadrujú počet čiernych a červených bodov.

Porovnanie je percentuálne a získava sa odčítaním obrazu aproximovaných 

bodov kontúr originálneho odtlačku od obrazu aproximovaných bodov kontúr 

porovnávaného odtlačku. Zisťuje sa pritom, koľko percent červených bodov zmizlo, 

čiže nakoľko sa dva obrázky odtlačkov zhodujú. Ak na výslednom obrázku 

nezostane ani jeden červený bod, zodpovedá to 100%-nej zhode odtlačkov.

Klíčová slova: odtlačok, kontúra, Cannyho hranový detektor, aproximácia kontúry

bodom, histogram



A b s t r a c t

My master's thesis deals with the different techniques used in fingerprints 

processing for identifying fingerprints.

Using the software tool Visual C++ and functions of OpenCV library I 

programmed a separate application, that is able to select from a database of 

fingerprints the most consistent with a comparative fingerprint images, even when 

they are mutually shifted in the direction of axes X and Y. 

The next step in my program is to gather the edges of the fingerprint image. 

Those obtained using Canny edge detector. 

Furthermore, getting the contours of the image edges. To determine, whether 

the contours are the same, just compare some characteristic points of contours. 

Next I use a histogram function to determine the number of points for 

approximation of contours and evaluating compliance fingerprints. Since the 

processing of the input fingerprint image (or rather the approximation of the contour 

points) remains in the picture as black (background) and red (the approximation of 

the contour points), this means, that zero and the last element of the histogram 

represent the number of black and red points. 

Comparison is in percentage and is obtained by subtracting the approximated 

points of contours image from the original fingerprint image of approximated 

contour points of matched fingerprints. It determined, what percentage of red points 

have disappeared, so as to match two fingerprint images. If on the resulting figure is 

not left neither a red point, that corresponds to 100% of the fingerprints Compliance.

Keywords: fingerprint, contour, Canny edge detector, approximate point of contour, 

histogram
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1. ÚVOD

V tejto diplomovej práci sa zaoberám počítačovým spracovaním odtlačkov 

prstov na základe získaných teoretických znalostí o odtlačkoch, technikách, 

metódach a spôsoboch softvérovej identifikácie odtlačkov prstov. Výsledkom 

diplomovej práce bude samostatná programová aplikácia s vytvorenou testovacou 

databázou odtlačkov prstov, do ktorej sa pomocou algoritmov digitálneho 

spracovania obrazu implementuje metóda identifikácie daného odtlačku z testovacej 

databázy. Testovacia databáza bude obsahovať niekoľko desiatok odtlačkov prstov. 

Ako softvérový nástroj pre implementáciu použijem Visual C++ a knižnice OpenCV.
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2. BIOMETRIA

Biometrické identifikačné metódy slúžia pre priamu identifikáciu totožnosti 

osôb na základe jedinečných fyziologických znakov človeka. Vďaka obrovskému 

pokroku v informačných technológiach a digitalizácii obrazu vieme dnes sledovať 

pomerne zložité tvary a štruktúry jednotlivých biometrických znakov človeka, ktoré 

sa prevádzajú do elektronickej podoby a potom je s nimi možné narábať ako 

s jedinečným kódom. Využívajú jednoznačné, overiteľné a opakovateľné 

identifikovateľné vlastnosti človeka ako sú napríklad:

 odtlačky prstov (daktyloskopia) a dlaní (cheiroskopia)

 kartografia ciev prstu

 kartografia žíl na dlani ruky

 geometria ruky

 črty tváre (poloha očí, nosa, uší)

 tvar lebky a rozmery hlavy

 tvar ucha

 vzorky DNA

 štruktúra očného pozadia (sietnice)

 štruktúra očnej dúhovky

 rozpoznávanie podľa hlasu

 rozpoznávanie podľa pachu (elektronický nos)

Systémy, ktoré tieto biometrické overenia využívajú, nepotrebujú 

k identifikácii žiadne vecné pomôcky ako kľúče, identifikačné karty a podobne, ale 

dajú sa zakomponovať do rôznych identifikačných dokladov, cestovných pasov, atď.

2.1 VÝHODY BIOMETRIE

Medzi najväčšie výhody biometrického overenia patria tieto vlastnosti:

 cena – priaznivá cena vo vzťahu k bezpečnosti a neexistujúcim 

dodatočným nákladom.
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 dostupnosť – príslušnú charakteristiku sa dá veľmi jednoducho získať 

k meraniu.

 jednoznačnosť - každý jedinec má biometrickú črtu jednoznačne 

rozdielnu a dá sa jej porovnaním človek jednoznačne identifikovať

(rozdiel je merateľný).

 neprenositeľnosť identifikačných znakov na inú osobu. U všetkých 

ostatných používaných metódach identifikácie osôb táto vlastnosť 

chýba.

 nulové prevádzkové náklady – žiadne výdavky spojené napríklad 

s identifikačnými tokenmi.

 odolnosť – biometrické systémy sa dajú len veľmi ťažko oklamať.

 opakovateľnosť snímania – vždy, keď budeme potrebovať nasnímať 

biometrickú črtu znova a znova, vždy bude táto črta jednoznačne tá 

istá.

 praktičnosť – nemáme čo nosiť so sebou a nemáme ani čo strácať.

 presnosť - rozpoznávanie prebieha s vysokou presnosťou.

 rýchlosť – nie je potrebné nič hľadať na autentizáciu (tokeny).

 spoľahlivosť – používajú sa len osvedčené technológie.

 stálosť – charakteristika je odolná proti zmenám v čase, preto 

nemožno použiť ako črtu napr. farbu vlasov.

 univerzálnosť – sledovaný znak má úplne každá osoba.

Biometrické identifikačné systémy sú veľmi potrebné v každodennej praxi 

a preto sa musí pre ne zabezpečiť vysoká spoľahlivosť a presnosť. Pri čítaní musí byť 

zabezpečená dostatočná rýchlosť snímania a spracovania biometrických čŕt a 

užívateľ nesmie byť vystavovaný žiadnym zdravotným rizikám. Systém musí byť 

jednoduchý a jeho obsluhovanie musí byť intuitívne a jednoduché, bez potreby 

špeciálneho zaškolovania užívateľov do systému. Biometrické systémy väčšinou

totožnosť osôb nezisťujú, ale len overujú. To znamená, že získanie

charakteristických znakov odtlačku nepostačuje k jeho rekonštrukcii do grafickej 

podoby a tým pádom predchádzame jeho zneužitiu. [3]
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2.2 POUŽITIE BIOMETRIE V PRAXI

Technológie biometrickej identifikácie sú nasadzované vo všetkých 

oblastiach, kde je potrebná presná a spoľahlivá identifikácia nositeľa identifikačného 

kódu. Sú vhodné pre režimové objekty, kde je vyžadovaná vyššia úroveň bezpečnosti 

a aj na miesta, kde je vhodné vylúčenie rôznych identifikačných kariet alebo čipov. 

V prípade potreby je možné biometrické jednotky bez problémov zaradiť do už 

jestvujúceho kartového alebo čipového systému.

Ako prístupové systémy sú biometrické jednotky vhodné pre:

 banky, finančné inštitúcie, trezory, bezpečnostné schránky

 budovy, sklady, atómové elektrárne, letiská, väznice

 vojenské a policajné objekty

 výpočtové strediská a serverové miestnosti

 pokladne, zábavný priemysel (kasína, herne)

 stravovacie systémy, turistické zóny

 civilný aplikačný systém AFIS, ktorý pracuje v policajných službách 

a dosahuje výborné výsledky pri pátraní po nezvestných osobách, pri 

identifikácii mŕtvol, zločincov a teroristov a funguje napríklad aj pri 

overovaní poberateľov sociálnych dávok (California, USA). [3]

Ako dochádzkové systémy sú biometrické jednotky vhodné pre:

 súkromné firmy

 štátne inštitúcie

 komerčné organizácie
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Riešenie prístupových a dochádzkových systémov nasadením biometrických 

jednotiek zabezpečuje náhradu preukazov a podpisov. Biometrické jednotky spracujú 

množstvo údajov, ktoré môžu byť spracované a využité v personalistike ako 

napríklad pre spracovanie mzdovej agendy. [3]

Biometrické systémy sa využívajú aj pri ochrane dát biometrickým 

overením. Biometrické systémy chránia počítače a počítačové siete pred zneužitím 

alebo pred poškodením. Biometrické overenie prispieva k bezrizikovému rozvoju

tejto oblasti. Skladá sa z troch častí:

 identifikácia

 autentizácia

 autorizácia

Bez týchto overení biometrický systém zabráni neoprávnenému prístupu         

k sieťam, počítačom, zložkám, súborom, dokumentom, spusteniu dôležitých 

aplikačných softvérov, prístupu na rôzne firemné webové stránky, ktoré obsahujú 

dôležité informácie pre svojich partnerov, zákazníkov a dealerov. [3]
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3. DAKTYLOSKOPIA

Daktyloskopická identifikácia sa zakladá na porovnávaní odtlačkov prstov. 

Daktyloskopia je zatiaľ najobjektívnejší a najhodnovernejší identifikačný prostriedok 

zisťovania totožnosti osôb založený na vedeckých základoch. Najviac je používaná v 

kriminalistike a už viac ako jedno storočie je uznávanou dôkazovou metódou. 

Daktyloskopia, z gréckych slov daktylos (prst) a skopeo (pozerať) je náuka o 

obrazcoch papilárnych línií na vnútornej strane článkov prstov a dlaní človeka. Tvary 

papilárnych línií, ich priebeh a smer sú u jednotlivých osôb veľmi odlišné. Podľa 

obrazcov, ktoré papilárne línie vytvárajú, je možné stanoviť niekoľko vzorov, ktoré 

slúžia k základnému roztriedeniu všetkých obrazcov. [3]

Podstata daktyloskopie a jej identifikačný dôkazný význam je pevne 

podriadený trom fyziologickým zákonom daktyloskopie:

 Individuálnosť (neopakovateľnosť a odlišnosť) je daná charakteristikou 

papilárnych línií vlastných len jednému človeku.

 Nemeniteľnost papilárnych línií je v ich stálosti.

 Neodstrániteľnosť spočíva v zachovaní papilárnych línií v pôvodnom 

stave i pri poškodení povrchovej koži.

3.1 HISTÓRIA

Vlastnosť papilárnych línií je ľudstvu známa od čias starovekého Grécka. Už 

vtedy si ľudia všimli, že ich koža na prstoch má špecifický odtlačok, ktorý sa 

vyznačuje istými charakteristickými znakmi a vlastnosťami. Postupom času boli 

odtlačky prsta objavené vo veľkých množstvách na archeologických artefaktoch a

historických predmetoch. Starí grécki výrobcovia takto značovali svoje diela, 

keramiku, vázy a výrobky z hliny. Používali ich aj niektoré staré ázijské národy. 

Zistili totiž, že každý odtlačok prsta sa líši svojim vzhľadom a že je minimálna 

pravdepodobnosť, že by existovali dvaja ľudia s rovnakými odtlačkami prstov.

Značné rozšírenie a uplatnenie odtlačkov prstov nastalo v 7. storočí v Číne 

a v Japonsku. Odtlačky prstov mali široké uplatnenie v kriminalistickej sfére a 
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v právnych vzťahoch na overovanie totožnosti osôb, pravosti listín a rôznych 

predmetov. Nebola to však vedecká daktyloskopia ako ju poznáme dnes.

Vlastnosťami papilárnych línií sa začalo ľudstvo vedecky zaoberať až v 17. 

storočí, keď v roku 1668 taliansky anatóm Marcello Malpighi upozornil na 

rozličnosť papilárnych línií na prstoch rúk. Bola to prvá správa, ktorá hovorila 

o jedinečnosti odtlačkov prstov.

V roku 1823 český prírodovedec Jan Evangelista Purkyně vo svojej

habilitačnej práci ako jeden z prvých vedcov rozoznáva papilárne línie a rozdeľuje 

ich do 9 základných vzorov, ktoré sa stali východiskovými pre rozvoj daktyloskopie

v kriminalistike a identifikácii. Jeho poznatky však zostali v tej dobe prakticky

nevyužité.

V roku 1877 angličan William James Herschel zaviedol využitie metódy 

daktyloskopie do súdnej praxe. 

V roku 1888 sa zásluhou anglického prírodovedca Sira Francisa Galtona 

stáva daktyloskopia významnou a hodnotnou policajnou identifikačnou metódou vo 

svete. Francis Galton vychádzal z vedeckých poznatkov J. E. Purkyně a jeho 

klasifikácia odtlačkov prstov sa prakticky používa až dodnes.

V roku 1891 prvýkrát použil pojem „daktyloskopia“ antropológ a policajný 

úradník Juan Vucetich v Buenos Aires, kde založil na základe myšlienok F. Galtona 

Centrum pre daktyloskopickú registráciu. O rok neskôr v roku 1892 Juan Vucetich 

urobil prvú pozitívnu identifikáciu v prípade vraždy. Argentínska polícia vtedy 

prijala Vucetichovu metódu snímania odtlačkov prstov ako usvedčujúcu. 

V roku 1899 nastal veľmi dôležitý pokrok v rozpoznávaní odtlačkov prstov, 

keď Sir Edward Henry s jeho dvoma indickými asistentami predstavili svetu známy 

„Henryho systém“ klasifikácie odtlačkov prstov. V roku 1904 Vucetich ešte svoju 

metódu klasifikácie odtlačkov prstov vylepšil v svojej práci „Dactiloscopía 

Comparada“ a tá sa rozšírila do policajných zložiek po celom svete. 

V dnešnej dobe hlavná funkcia daktyloskopie nesmie chýbať v kriminalistike 

a súdnej praxi (pri vyšetrovaniach trestných činov, zisťovaní a usvedčovaní 

zločincov) a pri identifikácii osôb pri prístupoch a dochádzkach do rôznych budov a 

zariadení. [3]
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3.2 KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIA

V kriminalistike sa odtlačky prstov odoberajú ľuďom s trestnými záznammi 

alebo pri výkone trestu a slúžia napríklad pre identifikáciu neznámych mŕtvol, 

neskoršiu ľahšiu identifikáciu opakujúcich sa páchateľov, ich usvedčovanie 

a katalogizovanie.

V kriminalistickej identifikácii je potrebné k individuálnej zhode dosiahnuť 

niekoľko zhodných znakov, pričom sa znaky posudzujú vo vzťahu k vzájomnej 

polohe. Podľa zásady troch fyziologických zákonov sa nemôže vyskytnúť osoba, 

ktorá by okrem zhodného základného vzoru mala rovnaké umiestnenie, tvar a 

veľkosť individuálnych znakov.

Kriminalisti, aby odhalili odtlačky prstov, musia ich najprv zvýrazniť, lebo sú 

spravidla bezfarebné, nanesením špeciálneho šedého prášku pomocou štetca 

s jemnými vláknami. Vyobrazený odtlačok sa potom prenáša na špeciálnu pásku, 

naskenuje sa do daktyloskopickej databázy a nakoniec sa pomocou špeciálneho 

softvéru odtlačok porovnáva s odtlačkami už existujúcimi v databáze. Zhodnosť 

identifikujúceho odtlačku s identifikovaným odtlačkom nastáva vtedy, ak sa zhoduje 

vzor, tvar papilárnych línií a všetky vyznačené charakteristické znaky vo svojej 

vzájomnej polohe.

Po novom chcú kriminalisti špeciálny šedý prášok nahradiť špeciálnym

gélovým pásikom, ktorý na akomkoľvek predmete z odtlačku prsta „prečíta“ oveľa 

viac informácií ako v súčasnosti. Gél sa vo vnútri „čítačky“ bude presvecovať

infračervenými lúčmi. Výsledkom bude akási chemická fotografia, z ktorej sa budú 

môcť analyzovať molekuly, odobrané z odtlačku. Z týchto molekúl bude možné 

odhaliť vek dotyčného, jeho pohlavie, rasu a dokonca aj to, čo rád je, lebo gél dokáže 

spoľahlivo odlíšiť napríklad vegetariánov od ľudí, ktorí si mäso neodopierajú. 

Výhodou tejto chemickej fotografie bude fakt, že gél pôvodný odtlačok prstu 

ponechá neporušený, takže s ním budú môcť kriminalisti ďalej pracovať

štandardnými postupmi. [3]
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4. VZNIK, SNÍMANIE, ARCHIVÁCIA

A ZOBRAZENIE

4.1 VZNIK ODTLAČKOV PRSTOV

Odtlačky prstov ako daktyloskopické stopy je možné vziať z akéhokoľvek 

predmetu, či už je to sklo, drevo, umelá hmota, či dokonca aj vystrelená nábojnica. 

Každej veci, ktorej sa človek počas svojho života dotkne alebo sa o ňu len oprie, 

zanechá tam stopu. Tou stopou sú mikročiastočky kože či potu, takže je pravdou, že 

takmer všade zanechávame svoju genetickú informáciu - vzorky DNA (z angl. 

DeoxyriboNucleic Acid). Ďalšou stopou, ak sa čohokoľvek dotknete, zvyknú byť 

odtlačky prstov. Pot, ktorý sa uchováva medzi papiláriami, sa odtlačí na danom 

predmete, a tým, že na papilárnych líniach sa pot nenachádza, vytvorí sa podoba 

odtlačku, ktorý je zložitý a svojim spôsobom jedinečný obrazec.

4.2 PAPILÁRNE LÍNIE

Papilárne línie sú viditeľné útvary na vnútornej strane našich rúk a chodidiel 

tvoriace tvar odtlačku prsta. Podrobným ultrazvukom sú papilárie zreteľné už v 4. 

mesiaci tehotenstva. Ich hlavnou úlohou je vyvolanie pocitu vyššej citlivosti človeka 

pri dotyku s okolitým prostredím. [3]

Hrebene (reliéfy), ktoré papilárne línie vytvárajú, dosahujú výšky 

v rozmedzí 0,1 až 0,4 mm a šírky 0,2 až 0,7 mm.

Papilárne línie sú individuálne pre každého jedinca. Vlastnosť ako 

neopakovateľnosť (odlišnosť) je daná charakteristikou papilárnych línií vlastných 

len jednému človeku. Teoreticky je možné dosiahnuť desiatky miliárd rôznych 

obrazcov. Za vyše 100 rokov kriminalistického využitia daktyloskopie sa dokonca 

ani v prípadoch jednovaječných dvojčat nenašli na svete dvaja ľudia s rovnakými 

papilárnymi líniami vo všetkých bodoch porovnávania. [3]

V priebehu nášho života je podoba týchto línií relatívne nemenná. Relatívna 

nemennosť preto, lebo jediné, čo sa pri porovnaní papilárií tej istej osoby v odstupe 

rokov môže meniť, je zväčšenie plochy odtlačku, narušenie rôznymi ranami, 

jazvami, prasklinami, ale tvar a individuálne znaky však zostávajú zachované.
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Papilárne línie majú ešte jednu veľmi dôležitú vlastnosť - neodstrániteľnosť. 

Spočíva v zachovaní papilárnych línií v pôvodnom stave i pri poškodení povrchovej 

koži. Zmena papilárnych línií by nastala a trvale sa zachola až pri poškodení 

zárodočnej, teda podpovrchovej kože, keďže nositeľom informácie o tvare papilárií 

je práve podpovrchová časť kože. Obrazce papilárnych línií nie je možné odstrániť 

zodratím alebo spálením kože. V začiatkoch daktyloskopie sa o to pokúšali niektorí 

zločinci. Takéto poškodenia sú len dočasné a po zahojení sa obnovia do pôvodného

vzhľadu. Tiež jazvy, ktoré vznikajú po väčších poraneniach neznižujú identifikačnú 

hodnotu obrazcov.

Na druhej strane existuje v papilárnych líniach pri rozpoznávaní jedna 

nechcená vlastnosť, ktorá dosť výrazne ovplyvňuje rozpoznávanie markantov 

v odtlačku. Sú to takzvané póry v papilárnych líniach odtlačkov, ktoré sú viditeľné 

až pri nasnímaní odtlačku vo vysokom rozlíšení, minimálne 1000 dpi. Póry 

v mnohých aplikáciach len zťažujú rozpoznávanie markantov. Preto je vhodné 

snímať odtlačky len do rozlíšenia maximálne 500 dpi.

4.3 SNÍMANIE ODTLAČKOV PRSTOV

Odtlačky prstov obstarávame dvoma spôsobmi. Je možná tzv. "off-line"

metóda alebo metóda "živé naskenovanie" odtlačku prsta. 

Off-line odtlačky sa typicky získavajú natrením atramentu na prst a 

vytvorením atramentového obrázku odtlačku prsta na papier. Atramentový obrázok 

potom digitalizujeme naskenovaním optickým skenerom alebo kamerou s vysokým 

rozlíšením. Špeciálnym prípadom off-line nasnímania odtlačku je "skrytá" off-line 

metóda, ktorou vyšetrovatelia získavajú odtlačky prstov na miestach činu rôznymi 

technológiami a chemickými prostriedkami.

Naopak, živé naskenovanie odtlačku získavame priamo špičkou prsta, 

použitím snímača schopného digitalizovať odtlačok prstu v momente dotyku prsta so 

snímačom.

Poznáme tri druhy snímačov na "živé naskenovanie" odtlačkov prstov:

 optické snímače
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o optické FTIR (so skleneným hranolom)

o optické FTIR (s odrazovými mriežkami)

o optické vláknové

o elektro-optické

o priamočítacie pomocou kamery s vysokým rozlíšením

 snímače pevných častíc (tzv. silikónové)

o kapacitné

o teplotné

o snímače elektrického poľa

o piezoelektrické

 ultrazvukové snímače

V dnešnej dobe je moderné všetko miniatúrne, takže aj snímače odtlačkov 

prstov sa vyrábajú v kompaktných veľkostiach kvôli zabudovaniu tejto technológie 

do notebook-ov, mobilných telefónov, smartpen-ov a podobne.

Digitalizovaný odtlačok prsta charakterizujú tieto hlavné parametre:

 rozlíšenie

 plocha

 počet pixelov

 kontrast

 geometrická presnosť

 geometrické skreslenie

Ďalej sa odtlačok prsta definuje kvalitou snímku, ktorá môže byť:

 dobrá (good) alebo slabá (poor)

 suchá (dry) alebo mokrá (wet)
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4.4 ARCHIVÁCIA ODTLAČKOV PRSTOV

Od kvality je ale priamo závislá veľkosť nasnímaného obrázku. Čím 

kvalitnejší obrázok, tým viac miesta potrebujeme na pevnom disku na archiváciu 

odtlačku. Jeden otlačok pri rozlíšení 500 dpi môže zaberať až 10 MB miesta. Pri 

archíve niekoľko miliónov odtlačkov by sme potrebovali na archiváciu obrovské 

terabajtové diskové polia. Preto americký informačný servis pre justíciu                     

a kriminalistiku US CJIS (United States Criminal Justice Information Service) 

stanovil špecifikácie, ktoré regulujú kvalitu a formát odtlačkov prstov. Bolo nutné 

vymyslieť efektívnu technológiu na skomprimovanie snímkov odtlačkov s 

najmenšími možnými stratami pri komprimácii. Bohužiaľ, ani kompresné metódy 

JPEG neboli dostačujúce.

Neskôr sa našli mnohé techniky, ale asi najlepšou kompresnou technikou s 

malými akceptovateľnými stratami bola vlnková skalárna kvantizácia WSQ 

(Wavelet Scalar Quantization). Tá sa stala kompresným štandardom pre FBI a pre 

odtlačky stanovili optimálne rozlíšenie 500 dpi. [5]

4.5 ZOBRAZENIE ODTLAČKOV PRSTOV

Hlavnú podstatu pri navrhovaní systému na rozpoznávanie odtlačkov prstov 

predstavuje správne zobrazenie odtlačkov. Dobre zobrazený odtlačok musí byť 

vhodný a výrazný.

„Vhodný“ znamená, že zobrazený odtlačok môže byť ľahko extrahovaný, 

vhodne komprimovaný, uložený a použiteľný k porovnávaniu.

„Výrazný“ znamená, že vstupný obrázok obsahuje zachytené 

najvýznamnejšie charakteristické informácie (zreteľné markanty) odtlačku.

Tieto vlastnosti ale obvykle nie sú korelované. Vhodná reprezentácia obrázku 

nutne nemusí byť aj reprezentácia výrazná.
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5. CHARAKTERISTIKA ODTLAČKOV PRSTOV

Dlhoročnými skúmaniami a pozorovaniami boli v odtlačkoch prstoch 

odhalené charakteristické individuálne znaky (markanty), z ktorých sa každý 

odtlačok prstu skladá. Pre identifikáciu odtlačkov predstavujú markanty kľúčovú 

informáciu, lebo kompletne popisujú tvar a usporiadanie papilárnych línií v odtlačku.

Pri porovnávaní odtlačkov prstov sledujeme prítomnosť markantov a ich 

umiestnenie v danom odtlačku. Jeden odtlačok obsahuje v priemere 70 až 170 

takýchto identifikačných znakov.

5.1 DRUHY MARKANTOV

Samotné určenie vzoru u daktyloskopického odtlačku prstu ešte neumožňuje 

identifikáciu nositeľa odtlačku. K individuálnej identifikácii je potrebné ešte určenie 

dvoch najdôležitejších markantov. Sú to markanty začiatku (ukončenia) 

a markanty rozvetvenia. Najčastejšie sa vyskytujú niektoré z nasledujúcich 

objektov:

Markanty začiatku (ukončenia):

 hák

 protihák

 začínajúca línia

 končiaca línia

 nezávisle vložená línia

 prerušovaná línia

 nedokončená slučka

 ostrov (bod)
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Markanty rozvetvenia:

 oko (jazero)

 vidlica

 protividlica

 spojená vidlica

Vďaka týmto základným markantom vieme popísať i ďalšie markanty.

Obrázok 5.1 Príklady markantov v odtlačku

5.2 POUŽITIE MARKANTOV

Najvýznamnejším dôvodom, prečo použiť práve dva základné typy 

markantov na charakterizovanie jednotlivých odtlačkov prstov, je ich triviálna 

detekcia z obrázku odtlačku a tým pádom sa jedná o zjednodušený proces 

rozpoznávania odtlačkov pomocou výpočtovej techniky. Pri detekovaní zložitejších 
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markantov by sme ovplyvnili výpočtovú náročnosť pri rozpoznávaní odtlačku 

a hlavne pri porovnávaní odtlačku s iným odtlačkom uloženým v databáze.

Pre identifikáciu markantov sa využívajú číselné údaje. Ide o súradnice [x, y], 

ktorými sme schopní porovnaním dvoch odtlačkov zistiť, či sme práve porovnali ten 

istý odtlačok. Aby sme odtlačok správne identifikovali, algoritmus nám musí nájsť 

určité množstvo rovnakých markantov. V každom štáte sa ale vyžaduje nájdenie 

rozdielneho počtu rovnakých markantov. Napr. v Taliansku je to 17 markantov, vo 

Veľkej Británii 16, Nemecko povoľuje rozpätie 8 až 12 markantov, USA doporučujú 

8 až 16, Česká republika a Slovensko po 10 markantov. Po nájdení možnej zhody sa 

odtlačok zvykne ešte preverovať „voľným okom“. Vďaka tomu sa v súdnej 

a policajnej praxi nemôže stať, že nekompletný alebo nesprávne načítaný odtlačok 

odsúhlasí zhodu nesprávne. Týmto krokom sa obídu možné justičné omyly, známe 

predovšetkým z minulosti.

Obrázok 5.2 Príklad detekovaných markantov v časti odtlačku
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6. KLASIFIKÁCIA ODTLAČKOV PRSTOV

Klasifikácia odtlačkov prstov predstavuje zaradenie prislúchajúceho odtlačku 

do odpovedajúcej triedy. Tento krok zrýchľuje celú operáciu rozpoznávania 

a redukuje tak počet odtlačkov, ktoré budú porovnávané len s určitou podmnožinou 

z obrovskej databázy. Pri klasifikácii jednotlivých odtlačkov sa celosvetovo využíva 

5 základných klasifikačných vzorov, odvodených z tzv. Henryho systému 

klasifikácie, dnes známych pod skratkou NCIC (používané i v FBI):

 ľavá slučka (left loop - radial) - papilárne línie tvoria slučku, ktorá vedie 

vľavo. Vpravo od stredu slučky sa nachádza delta. Medzi deltou a 

stredom musí byť najmenej jedna počítateľná - prebiehajúca línia. 

Výskyt: cca 33% všetkých odtlačkov prstov. [5]

Obrázok  6.1  Daktyloskopický vzor „ľavá slučka“

 pravá slučka (right loop - ulnar) - papilárne línie tvoria slučku, ktorá 

vedie vpravo. Vľavo od stredu slučky sa nachádza delta. Medzi deltou a 

stredom musí byť najmenej jedna počítateľná - prebiehajúca línia.

Výskyt: cca 31% všetkých odtlačkov prstov. [5]

Obrázok  6.2  Daktyloskopický vzor „pravá slučka“
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 vír (whorl) - papilárne línie tvoria kruhové, oválne, špirálovité, 

dvojslučkové obrazce. Obsahujú najmenej dve delty s najmenej jednou 

počítateľnou samostanou líniou alebo obsahuje až dve jadrá. Výskyt: cca 

29% všetkých odtlačkov prstov. [5]

Obrázok  6.3  Daktyloskopický vzor „vír“

 oblúk (arch) – papilárne línie tvoria jednoduché oblúky. V obrazci sa 

nenachádzajú žiadne delty. Výskyt: cca 4% všetkých odtlačkov prstov. [5]

Obrázok  6.4  Daktyloskopický vzor „oblúk“

 zúžený oblúk (tented arch) – hlavnú papilárnu líniu tvorí zúžený oblúk. 

V obrazci sa zvyčajne nachádza jedna delta. Výskyt: cca 3% všetkých 

odtlačkov prstov. [5]

Obrázok  6.5  Daktyloskopický vzor „zúžený oblúk“
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7. ROZPOZNÁVANIE ODTLAČKOV PRSTOV

Pri vytváraní automatickej identifikačnej aplikácie založenej na počítačovom 

spracovaní odtlačkov prstov musíme získaný obrázok odtlačku predspracovať 

(preprocesing). Toto predspracovanie zahrňuje nasledujúce operácie s obrázkom 

odtlačku:

 filtrácia

 segmentácia

 vyhladzovanie

 binarizácia

 detekcia markantov

Pri rozpoznávaní odtlačkov prstov ďalej vychádzame z faktu, že 

charakteristické znaky každého odtlačku majú špecifické vlastnosti, ktoré vieme 

rozoznať a matematicky popísať ich pozície. Ďalej vieme, že markanty v papilárnych

líniach odtlačku môžu byť typu zakončenia alebo rozdvojenia. Miesta, kde sa 

vyskytuje zvýšený počet týchto typov zakončení alebo rozdvojení nazývame 

singularity.

7.1 DETEKCIA SINGULARÍT (POINCARÉOV INDEX)

Pri detekcii singularít sa jedná vlastne o filtrovanie (roztriedenie) obrázkov 

do 5 základných typov odtlačkov: pravá slučka, ľavá slučka, vír, oblúk a zúžený 

oblúk. Toto filtrovanie sa uskutočňuje podľa zistených polôh a rozmiestnení 

singularít v odtlačku prstu.

Poznáme tieto typy singularít:

 slučka a vír (predstavujú jadro odtlačku prstu)

 delta

Pre detekciu singularít používame napríklad metódy spracovávajúce obraz po 

častiach a metódy založené na detekcii jadra odtlačku. Najznámejšou metódu je ale 

metóda založená na výpočte Poincaréovho indexu. 
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Nech C je uzavretá cesta definovaná ako postupná sekvencia prvkov z poľa

orientácií na súradniciach [i, j], potom Poincaréov index PG,C(i, j) na [i, j] sa

vypočíta ako algebraický súčet rozdielov uhlov susedných prvkov z C. Na sčítanie

rozdielov orientácií priradíme každej orientácii pôvodný smer a to tak, že náhodne

vyberieme smer prvého prvku a každému nasledujúcemu prvku priradíme smer, 

ktorý je svojmu predchodcovi najbližší. [5]

Poincaréov index je vypočítaný nasledovne:
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a môže nadobúdať len diskrétne hodnoty: 0°, ±180° a ±360°. [5]

V prípade singularít u odtlačkov prstov môže byť Poincaréov index PG,C(i, j)

rovný:

      0° , pokiaľ [i, j] neodpovedá žiadnej singularite

 360° , pokiaľ [i, j] odpovedá singularite typu vír

 180° , pokiaľ [i, j] odpovedá singularite typu slučka

 -180° , pokiaľ [i, j] odpovedá singularite typu delta

Obrázok 7.1 Detekcia singularít použitím Poincaréovho indexu [5]

Na predchádzajúcom obrázku sú zobrazené príklady výpočtu Poincaréovho 

indexu. Z poľa orientácií vidíme len 3 časti. Cesta C je postupná sekvencia ôsmich

prvkov dk (k = 0 až 7) okolo prvku [i, j]. Smery prvkov sú: d0 smeruje hore, smery 

pre dk (k = 1 až 7) sú orientované tak, aby absolútna hodnota medzi uhlami dk a dk-1 
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bola menšia alebo rovná 90°. Príklad detekcie singularít touto metódou vidíme na 

naledujúcom obrázku: [5]

Obrázok 7.2 Detekcia singularít odtlačku prstu [5]

Pri nízkej kvalite obrázku odtlačku a pri výskyte nečistôt a nepresností, je táto 

metóda väčšinou nepresná, pretože smer papilárnej línie v danom bode odtlačku nie 

je jednoznačný a tým pádom môže nastať detekovanie chybných singularít.

7.2 POLOHA A UHOL MARKANTOV

Aby sme odtlačok prstu čo najjednoduchšie rozpoznali, potrebujeme vedieť 

polohu a uhol markantov. Na nasledujúcom obrázku vidíme dva najčastejšie 

používané markanty pre rozpoznávanie odtlačkov vo svete.

Obrázok 7.3 Poloha a uhol markantu typu zakončenia a typu vidlice

Na obrázku je znázornený uhol a smer (smerový vektor) papilárnej línie, 

v ktorom papilárna línia postupuje. V praxi sa stretávame s príkladmi, keď smerový 

vektor je pootočený o 180°.
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Pomocou týchto charakteristík odtlačku prstu získame približnú predstavu o 

tvare a rozložení papilárnych línií, pretože uhol, do ktorého je natočená papilárna 

línia na príslušnej pozícii v obrázku odtlačku prstu, nazývame orientácia papilárnej

línie a vzdialenosti medzi jednotlivými papilárnymi líniami definujeme ako hustota

papilárnych línií. [5]

V algoritmoch pre rozpoznávanie odtlačkov prstov však tieto charakteristiky 

napomáhajú pri úpravách obrázku odtlačku pre jeho kvalitnejšie rozpoznanie.

7.3 ORIENTÁCIA PAPILÁRNYCH LÍNIÍ

Obrázok 7.4 Orientácia papilárnych línií v odtlačku

Z obrázku je vidieť odtlačok prsta rozdelený do matice. Každý prvok matice 

predstavuje pozíciu bodov (pixelov) papilárnej línie, ktorá znázorňuje jej orientáciu. 

Po aplikovaní tejto matice na celý odtlačok získame pole orientácií odtlačku prstu. 

Hodnoty orientácie sú len od 0° do 180°, lebo v orientácii nerozlišujeme smer 

rozširovania papilárnej línie. Preto hodnoty orientácie napr. 60° a 240° sú na prvý 

pohľad rovnaké. [5]

7.4 HUSTOTA ROZLOŽENIA

Hustotu rozloženia papilárnych línií predstavuje takisto matica, ktorej každý 

prvok predstavuje hustotu papilárnych línií na príslušných súradniciach v obrázku. 

Samozrejme, tak ako každý odtlačok je jedinečný, taktiež aj hustota rozloženia

papilárnych línií je pre každý odtlačok odlišná, i keď v prípade hustoty sa dajú
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vypozorovať isté podobnosti, kedy napríklad špičky prstu mávajú menšiu hustotu, 

obrázok 7.5. Svetlejšie miesta matice predstavujú väčšiu hustotu a tmavé miesta,

naopak, hustotu menšiu.

Obrázok 7.5 Hustota rozloženia odtlačku prstu

7.5 SEGMENTÁCIA

Aby sme zabránili prípadným nežiadúcim šumom a nečistotám v pozadí

odtlačku, musíme odtlačok prstu oddeliť od pozadia – izolovať (segmentovať).

Túto operáciu môžeme vykonať napríklad použitím filtrov na základe intenzity 

farieb, pokiaľ je pozadie obrázku svetlejšie oproti oblasti, ktorú vytvára odtlačok 

prstu. Našim cieľom je vytvorenie obrazu s dvoma úrovňami jasu.

Kriminalisti pri vyšetrovaní sa väčšinou stretávajú s prípadmi, keď sa 

v odtlačkoch prstov vyskytujú väčšie nečistoty, než sú bežné. Tie sú spôsobené 

hlavne odoberaním odtlačkov z rôznych predmetov. Vtedy je potrebné pre izolovanie

odtlačku prstu od pozadia použitie robustnejších metód.

Naopak, použitie globálnych a lokálnych prahových metód nie je vôbec 

vhodné, pretože odtlačok prstu práve vytvárajú linky predstavujúce papilárne línie.

7.6 VYHLADZOVACIE TECHNIKY

Vyhladzovaním obrázku odtlačku máme na mysli algoritmy na zvýšenie

čistoty štruktúry papilárnych línií v niektorých oblastiach a vyznačenie

nepoužiteľných oblastí pre detekciu, keď máme k dispozícii len odtlačok v slabej 

kvalite. Vstupom aj výstupom takýchto algoritmov bývajú väčšinou obrázky 
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odtlačkov v odtieňoch šedi, poprípade čiernobiele obrázky. Medzi najpoužívanejšie 

techniky na vyhladzovanie obrazu odtlačku prstu patria:

 kontextové filtre

 Gaborove filtre

Pri kontextovom filtrovaní sa charakteristiky filtra menia v závislosti na 

príslušnej oblasti v obrázku, ktorý chceme filtrovať. Zo sady filtrov vyberieme vždy 

jeden filter. Výber príslušného filtra je ovplyvnený orientáciou a hustotou rozloženia

v danom mieste obrázka. Takto sme schopní odstrániť šum z pozadia a zlepšiť tak 

čitateľnosť odtlačku potrebnú na ďalšie operácie.

Gaborove filtre sa zakladajú na vlastnostiach ako hustota rozloženia

a orientácia papilárnych línií. Filtre sú vybrané tak, aby pokryli celé spektrum uhlov

natočenia a hustotu rozloženia papilárnych línií. Na nasledujúcom obrázku 7.6 

vidíme výsledok aplikovania sady 24 filtrov na obrázok odtlačku prstu. Z výsledného 

odtlačku je vidieť zvýraznenie jednotlivých papilárnych línií a zosvetlenie priestoru

medzi nimi. Tým sa odtlačok stáva softvérovo lepšie čitateľný a rozpoznateľný. [5]

Obrázok 7.6 Aplikovanie Gaborových filtrov pre binarizáciu odtlačku [5]
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7.7 BINARIZÁCIA A DETEKCIA MARKANTOV V ODTLAČKU

Väčšina rôznych algoritmov k samotnej detekcii markantov nepracuje s 

obrázkom v stupňoch šedi, ale potrebuje ho mať čiernobiely (binárny). Niektorým 

binarizačným procesom veľmi uľahčujú prácu vyhladzovacie algoritmy, ktoré nám 

väčšinou rovno vrátia binárny výstup. Naviac rozdiel medzi vyhladeným obrazom a 

binarizovaným je minimálny. Binárne obrazy prevedú papilárne línie do linkovej

podoby (obrázok reprezentujú len tenké čiary) a tým pádom rozpoznávacím 

algoritmom uľahčia detekciu markantov, pretože je ľahšie detekovať „tenké“ 

rozdvojenie alebo „tenký“ koniec linky. Získavame vlastne skelet (kostru) odtlačku. 

U neupraveného odtlačku je rozpoznanie zložitejšie kvôli kontrole širšieho okolia

práve spracovávaného bodu.

a)        b)     c) d)

Obrázok 7.7 Spôsoby úprav odtlačku pre detekciu markantov [5]

Na obrázku 7.7 vidieť zľava doprava postupné spôsoby úprav, ktoré sa

aplikujú na odtlačok prstu:

 Obrázok a) je v stupňoch šedi bez šumov a bez rušivého pozadia. 

 Obrázok b) je binarizačnými algoritmami prevedený do čiernobielej

podoby.

 Obrázok c) predstavuje papilárne línie prevedené do linkovej podoby.

 Obrázok d) detekuje markanty typu zakončenia a markanty typu 

rozdvojenia.

Niektorí ľudia presadzujú detekciu markantov priamo z odtlačku, ktorý je v 

stupňoch šedi a to z nasledujúcich dôvodov:
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 behom binarizácie môžu nastať straty informácií

 bez použitia vylepšovacích algoritmov na odtlačok v nízkej kvalite

vracia väčšina binarizačných techník neuspokojivé výsledky

 samotná binarizácia a prevod na jednobodové papilárne línie trvá 

určitý čas, čo môže mať za následok takisto chybné detekovanie

markantov [5]

Metódu na detekciu markantov pracujúcu priamo s obrázkami v stupňoch 

šedi navrhli talianski profesori Dario Maio a Davide Maltoni [5]. Ich základnou

ideou je postupné prechádzanie všetkých bodov papilárnych línií v závislosti na 

momentálnej orientácii papilárnej línie na danej pozícii v obrázku. Výsledok sa

potom ďalej upravuje, aby sa odstránili sporne detekované markanty. Ukážku

výsledkov tohto algoritmu vidíme na nasledujúcom obrázku:

Obrázok 7.8 Priama detekcia markantov z obrázku v stupňoch šedi [5]

Každý z uvedených spôsobov a metód spracovania odtlačkov má svoje 

výhody a nevýhody, preto sa nedá jednoznačne určiť, ktorá je najlepšia. Platí ale, že 

čím kvalitnejšie odtlačky získame, tým menšie problémy sa pri detekcii markantov

vyskytnú.
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8. POROVNÁVANIE ODTLAČKOV PRSTOV

Spoľahlivé porovnávanie odtlačkov prstov je extrémne náročný problém 

predovšetkým kvôli veľkému počtu rôznych variant zobrazenia toho istého 

nasnímaného prstu (veľké vnútrotriedne variácie). Hlavnými faktormi, ktoré 

zodpovedajú týmto vnútrotriednym variáciam sú [5]:

 chyby extrakcie príznakov – v málo kvalitnom odtlačku prstu sa 

môže detekovať viac nesprávnych markantov, čo má za následok 

ťažšie detekovanie zhody odtlačku.

 čiastočné prekrývanie – prekryv papilárnych línií najčastejšie 

nastáva v prípadoch, keď máme malý kompaktný snímač, ktorý musí 

odtlačok zložiť pomocou algoritmu z dielčích obrazcov.

 meniaci sa stav kože – záleží aj na povrchu kože, či je suchý alebo 

mokrý. Aj v prípade poraneného prstu môže prísť k rozdielnym 

detekciám markantov.

 nelineárne skreslenie (deformácia) – vzniká tým, že snímame 3D 

objekt (náš prst) na 2D snímači, tým pádom plastičnosť prsta môže 

spôsobiť iné rozloženie odtlačku na snímači.

 natočenie a posunutie – odtlačok sa môže vyskytnúť mimo 

snímacieho poľa snímača, tým pádom máme pri porovnávaní s iným 

odtlačkom menšiu a možno aj natočenú plochu odtlačku do iného 

smeru.

 premenlivý tlak na snímač – pri veľkom tlaku môže nastať zlúčenie 

niektorých papilárnych línií. Naopak, pri malom tlaku sa nemusí 

nasnímať niektorá časť prsta.

 šum – môže nastať pri znečistení plochy snímača, poranení prsta, ...

Z týchto dôvodov sa stáva, že nasnímané odtlačky toho istého prstu vyzerajú 

celkom odlišne a naopak, nasnímané odtlačky iných prstov sa zdajú byť celkom 

podobné. Naopak, porovnávanie kvalitne nasnímaných odtlačkov prstov s malými 

variáciami vlastnej triedy je triviálne.
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Na porovnávanie odtlačkov prstov existuje mnoho algoritmov. Môžu to byť 

napríklad algoritmy porovnávania založené na [5]:

 korelácii. Máme dva obrázky odtlačkov, ktoré sú položené cez seba

a je vypočítaná korelácia medzi odpovedajúcimi pixelmi pre rôzne

posunutia a uhly natočenia.

 markantoch. Máme takisto dva obrázky odtlačkov a na oboch

odtlačkoch sú detekované skupiny markantov. Tieto skupiny sa

porovnávajú a hľadá sa väčšinou určitý počet markantov

nachádzajúcich sa na rovnakej pozícii v obrázku.

 tvaroch papilárnych línií, kedy sa porovnávajú tvary papilárnych 

línií zahrňujúce aj hustotu rozloženia.



38

9. VLASTNÉ RIEŠENIE PROBLEMATIKY

Prvým krokom pred naprogramovaním užívateľskej aplikácie na 

rozpoznávanie odtlačkov prstov bolo vytvoriť databázu odtlačkov, ktorú si aplikácia 

postupne načíta a porovnávaný odtlačok prsta sa bude porovnávať s odtlačkami 

nachádzajúcimi sa v tejto databáze.

9.1 TVORBA DATABÁZY ODTLAČKOV

Databázu odtlačkov prstov som vytvoril dvojakým spôsobom: 

 za pomoci TouchChip Fingerprint Coprocessoru od firmy UPEK 

(snímač odtlačkov prstov z notebooku Z61m od firmy IBM) 

a následným „odfotením“ a uložením odtlačku do formátu súborov 

*.png.

 za pomoci atramentu na poduške, na ktorej sa namočil prst a následne 

sa odtlačil odtlačok na papier. Ten papier sa potom naskenoval do 

počítača a uložil sa odtlačok znova do formátu súborov *.png.

Väčšinu odtlačkov som uložil do testovacieho adresára „odtlacky“ 

a spomedzi nich som vybral 10 odtlačkov, z ktorých som vytvoril hlavnú databázu 

odtlačkov s názvom adresára „databaza“.

9.2 VLASTNÝ ALGORITMUS

Pre rozpoznávanie odtlačkov by bola najvhodnejšia metóda založená na 

rozpoznávaní charakteristických markantov typu začiatku (alebo ukončenia) 

a rozvetvenia. Pre identifikáciu odtlačkov predstavujú markanty kľúčovú informáciu, 

lebo kompletne popisujú tvar a usporiadanie papilárnych línií v odtlačku.

Pri porovnávaní odtlačkov prstov sledujeme prítomnosť markantov a ich 

umiestnenie v danom odtlačku. Jeden odtlačok obsahuje v priemere 70 až 170 

takýchto identifikačných znakov.

Mojou úlohou bolo nájsť riešenie problematiky pomocou knižnice funkcií 

OpenCV. Snažil som sa nájsť riešenie na vyhľadávanie týchto význačných bodov 

v odtlačku. Bohužiaľ, nenašiel som žiadne výhodné riešenie, ktoré by kombináciou 
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funkcií OpenCV dokázalo rýchlo vyhľadať charakteristické markanty a preto som sa 

snažil kombináciou dostupných funkcií vytvoriť metódu, ktorá by sa metóde 

hľadania charakteristických markantov nejakým spôsobom podobala. Nakoniec sa 

mi podarilo nájsť najviac podobné riešenie a to na základe aproximácie bodov v 

kontúre.

Zistil som, že na základe aproximácie bodov v kontúre získam oveľa viac 

význačných bodov v odtlačku, nakoľko pri vyhľadaní charakteristických markantov

získam z obrázku odtlačku len aproximáciu týchto význačných bodov a pri 

aproximácii bodov v kontúrach odtlačku mám oveľa presnejšie opísanú každú krivku 

v odtlačku.

Kroky môjho programu sú nasledovné:

9.2.1 Načítanie odtlačkov prstov

Do textovej konzoly mojej aplikácie zadávam názov odtlačku vo formáte 

názov.png z testovacieho adresára odtlacky. Zároveň sa mi do pamäte cyklicky 

načítajú všetky odtlačky prstov z hlavnej databázy, z adresára databaza. Načítaný 

odtlačok sa následne cyklicky porovná so všetkými odtlačkami v databáze. Pri 

každom porovnaní zadaného odtlačku s odtlačkami v databáze sa vyhodnotí 

percentuálna zhoda odtlačkov a ak je zhoda vyššia ako naposledy uložená najvyššia 

zhoda, tak sa uloží nová hodnota zhody odtlačkov.

9.2.2 Posun v obrázku odtlačku

Medzi testovanými odtlačkami sú aj obrázky odtlačkov, na ktorých sú 

odtlačky v osiach X a Y posunuté. Posun v odtlačku vzniká najmä vyskytnutím sa 

prstu, ktorý sa sníma, mimo snímacie pole snímača. Úlohou aplikácie je rozpoznať, 

či sa jedná o ten istý odtlačok, ale s určitým posunom.

Aplikácia zakaždým počíta možné posunutie odtlačku v obrázku. Ak sa 

nejaké posunutie nájde (posunutie nie je nulové), funkcia posunutia odtlačok hneď 

posunie v smere osí X a Y tak, aby posunutý odtlačok bol v porovnávanom obraze na 

tom istom mieste, ako je odtlačok, s ktorým sa porovnáva. To znamená, že ho vráti 

na pozíciu, na ktorej sa nachádza aj neposunutý odtlačok v hlavnej databáze.

V programe na výpočet posunutia používam funkciu 

cvCalcOpticalFlowBM(). Je to metóda tzv. „zhody blokov“.



40

Obraz je rozdelený do malých regiónov, blokov. Tieto bloky sú typicky 

štvorcového tvaru a obsahujú určitý počet pixelov. Tieto bloky sa môžu prekrývať a 

v praxi sa aj dosť často prekrývajú. Tieto algoritmy na zhodu blokov si rozdelia

obidve snímky odtlačkov (originál odtlačok z databázy a porovnávaný odtlačok 

s možným posunom) do týchto blokov a potom vypočítajú vzájomný pohyb týchto 

blokov. Veľkosť výsledných obrázkov je daná týmito vzorcami:

ezaokruhlenkuvelkostKro

kuvelkostKroblokuyporovnavan
výsledok W

WWW
W 







 
 [vzorec 9.1]

ezaokruhlenkuvelkostKro

kuvelkostKroblokuyporovnavan
výsledok H

HHH
H 







 
 [vzorec 9.2]

Implementácia v OpenCV používa špirálovité vyhľadávanie, ktoré funguje od 

miesta pôvodného bloku a porovnáva kandidáta nových blokov s originálom. Toto 

porovnanie je súčet absolútnych rozdielov pixelov (tj. L1 vzdialenosť). Ak je 

pomerne dobrá zhoda nájdená, vyhľadávanie je ukončené. Prototyp funkcie vyzerá 

nasledovne: [1]

void cvCalcOpticalFlowBM(

const CvArr* originál,

const CvArr* porovnávaný,

CvSize veľkosťBloku,

CvSize veľkosťKroku,

CvSize maxRozsah,

int použiOriginál,

CvArr* velx,

CvArr* vely

);

Parametre originál a porovnávaný sú originálny obrázok odtlačku z databázy 

a porovnávaný obrázok odtlačku s možným posunom. Sú 8-bitové a



41

jednokanálové. Parameter veľkosťBloku je veľkosť bloku, ktorá bude použitá a 

veľkosťKroku je veľkosť kroku medzi blokmi. Tento parameter určuje, či sa budú 

bloky prekrývať. Ak sa budú, tak o koľko blokov. Parameter maxRozsah je 

parametrom veľkosti oblasti okolo daného bloku, ktorý bude hľadať zodpovedajúce 

bloky v nasledujúcom rámčeku. Ak je nastavený parameter použiOriginál, tak ten 

naznačuje, že hodnoty vo velx a vely by mali byť prijaté ako východiskové body pre 

blokové vyhľadávanie. A konečne, parametre velx a vely sú samy o sebe 32-bitové

jednokanálové obrázky, ktoré ukladajú vypočítané pohyby blokov. Samotný pohyb je 

počítaný na blok-po-bloku úrovni, a preto súradnice výsledných obrázkov sú pre 

bloky (tj. agregáty pixelov), nie pre jednotlivé pixely pôvodného obrázku. [1]

9.2.3 Hranovanie odtlačku

Ďalším krokom je získavanie hrán z obrázku odtlačku. Tie získavam použitím 

funkcie cvCanny() zdokonalenej J. Cannym (Cannyho hranový detektor) v roku 1986 

do formy, akú poznáme dodnes.

Funkcia cvCanny() očakáva vstupný obraz, ktorý musí byť v stupňoch šedej, 

a výstupný obraz, ktorý musí byť tiež v stupňoch šedej.

Jedným z hlavných rozdielov medzi algoritmom Canny a jednoduchším

(skorším) je algoritmus založený na Laplaceovej metóde. V algoritme Canny sa prvá 

derivácia vypočíta v X a Y a potom je zložená do štyroch smerových 

derivácií. Body, kde tieto smerové derivácie majú lokálne maximá, sú potom 

vhodnými kandidátmi pre spájanie do hrán. [1]

Avšak najviac významný nový rozmer algoritmu Canny je ten, že sa pokúša 

zhromaždiť kandidujúce pixely hrán do kontúr. Tieto kontúry sú tvarované za 

použitia hysterézneho prahu na jednotlivé pixely. To znamená, že existujú ďalšie dva 

argumenty funkcie, dva prahy, horný a dolný. Ak má pixel gradient väčší ako horný

prah, potom je prijímaný ako hranový pixel, ak je gradient pixelu pod dolným

prahom, je odmietnutý. Ak je gradient pixelu medzi horným a spodným prahom, 

potom bude prijatý len vtedy, iba ak je spojený s pixelom, ktorého gradient je nad 

horným prahom. [1]

Posledným argumentom tejto funkcie je rozmer matice pre filtrovanie obrazu, 

ktorej hodnota sa väčšinou nastavuje na číslo 3.
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Všeobecný tvar funkcie cvCanny vyzerá nasledovne:

void cvCanny(

vstup šedotónovýObrázok,

výstup hranovýObrázok,

double spodnýPrah,

double hornýPrah,

int apertureSize

);

V mojej implementácii som použil funkciu Canny s nasledovnými hodnotami

parametrov:

cvCanny( grayscale, edge, 40, 50, 3 );

V grayscale sa nachádza načítaný obrázok odtlačku v stupňoch šedej a 

výsledok detekcie hrán sa ukladá do edge. Hodnoty hysterézneho prahu pixelov som 

nastavil experimentálne, spodný prah na hodnotu 40 a horný prah na 50.

Nasledujúci obrázok ukazuje výsledok použitia funkcie cvCanny() na 

skúšobnom odtlačku:

Obrázok 9.1 Ukážka použitia funkcie cvCanny()
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9.2.4 Kontúry

Hoci algoritmy ako Cannyho detektor hrán môžu byť použité k nájdeniu 

pixelov hrán, ktoré oddeľujú rôzne segmenty v obrázku, ale nám toto nestačí. My 

potrebujeme ďalší krok, ktorým má byť schopnosť zostaviť tieto pixely hrán do 

kontúry. Vhodnou funkciou v OpenCV, ktorá nám tento krok dokáže presne 

vykonať, je funkcia cvFindContours().

V ďalších podkapitolách si povieme niečo o použití tejto funkcie a budeme sa 

zaoberať zavádzaním  pamäťových skladov. V OpenCV sú to funkcie na získanie 

prístupu k pamäti, keď máme potrebu vybudovať nové objekty dynamicky. Ďalej si 

povieme nejaké základy o sekvenciách, ktoré sa všeobecne používajú na 

reprezentovanie kontúr. Po oboznámení sa s týmito pojmami sa dostaneme k 

nájdeniu kontúr (obrysov) v obrázku odtlačku prsta.

Pamäťové sklady

OpenCV používa entitu nazývajúcu sa pamäťový sklad (Memory Storage) ako 

spôsob manipulácie na alokáciu pamäte pre dynamické objekty. Pamäťové sklady sú 

prepojené zoznamy pamäťových blokov, ktoré umožňujú rýchle alokovanie 

(prideľovanie) a dealokovanie (odobratie) trvalých sád blokov. OpenCV funkcie, 

ktoré vyžadujú schopnosť alokovať pamäť ako súčasť svojich bežných funkcií, budú

vyžadovať prístup k pamäťovému skladu, z ktorých sa vedia dostať do pamäte, do 

ktorej potrebujú (zahrňuje typicky všetky funkcie, ktorých výstup je premenlivej 

veľkosti). [1]

Pamäťové sklady sú spracované týmto postupom:

CvMemStorage* cvCreateMemStorage(

int block_size = 0

);

void cvReleaseMemStorage(

CvMemStorage** storage

);

void cvClearMemStorage(

CvMemStorage* storage

);
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void* cvMemStorageAlloc(

CvMemStorage* storage,

size_t size

);

Ak chceme vytvoriť pamäťový sklad, použijeme funkciu

cvCreateMemStorage(). Táto funkcia berie ako argument veľkosť bloku, ktorý udáva 

veľkosť pamäťových blokov vo vnútri skladu. Ak je tento argument nastavený na 0, 

potom bude použitá predvolená veľkosť bloku (64kB). Funkcia vracia ukazovateľa 

na nové pamäťové úložisko. [1]

Funkcia CvReleaseMemStorage() robí ukazovateľa na platný sklad pamäte a 

potom dealokuje sklad. To je v podstate ekvivalent OpenCV dealokácií obrazov, 

matíc a ďalších štruktúr. [1]

Pamäťový sklad môžeme vyprázdniť zavolaním funkcie 

cvClearMemStorage(), ktorá je tiež ukazovateľom na platný sklad. Musíme si ale 

uvedomiť dôležitý znak tejto funkcie: je to jediný spôsob, ako uvoľniť (a neskôr 

opätovne použiť) pamäť vyhradenú pamäťovému skladu. Zapamätajme si, že len 

funkcie cvClearMemStorage() a cvReleaseMemStorage() môžu odstrániť pamäťový 

sklad. Odstránenie niektorej dynamickej štruktúry (napr. CvSeq) nikdy nevracia 

žiadnu pamäť späť do pamäťového úložiska (hoci štruktúry sú schopné opätovne 

znova použiť niektorú pamäť prevzatú z uskladnenia pre ich vlastné dáta). [1]

Sekvencie

Sekvencie sú jeden druh objektov, ktoré môžu byť uložené vo vnútri 

pamäťového skladu. Sekvencie sú samy o sebe prepojené zoznamy iných 

štruktúr. OpenCV vie urobiť sekvencie z mnoha rôznych druhov objektov. V tomto 

zmysle môžeme myslieť na sekvenciu typu triedy, ktoré existujú v rôznych iných 

programovacích jazykoch. Sekvencie sú veľmi rýchle pre náhodný prístup a pre 

doplnenie a vymazanie jedného z koncov, ale trochu pomalý pre pridávanie a 

odstraňovanie objektov zo stredu objektu. [1]

Štruktúra sekvencie má sama o sebe niektoré dôležité prvky. Prvým, a dosť 

často používaným, je prvok „total“. Jedná sa o celkový počet bodov alebo objektov v 

sekvencii. Ďalšie štyri dôležité prvky sú odkazy na ďalšie sekvencie: h_prev, h_next, 
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v_prev a v_next. Tieto štyri ukazovatele sú súčasťou toho, čo sa nazýva 

CV_TREE_NODE_FIELDS, ktoré sa nepoužívajú na označenie prvkov vo vnútri 

sekvencie, ale skôr pre prepojenie rôznych sekvencií navzájom.  Každý jeden z 

takýchto objektov môže byť spojený pomocou týchto ukazovateľov do zložitejšej 

nadstavby, ako sú zoznamy, stromy, či iné grafy. Premenné h_prev a h_next možno 

použiť samostatne na vytvorenie jednoduchého spojového zoznamu. Ďalšie dve, 

v_prev a v_next môžu byť použité na vytvorenie zložitejšie topológie, ktoré sa týkajú 

uzlov spájaných k iným uzlom. To je možné pomocou týchto štyroch ukazovateľov, 

ktorými funkcia cvFindContours() bude môcť reprezentovať všetky kontúry nájdené 

v podobe štruktúr, ako sú napríklad stromové kontúry. [1]

Vnútorná organizácia štruktúry sekvencie CvSeq je nasledovná:

typedef struct CvSeq {

int flags; // rôzne príznaky

int header_size; // veľkosť hlavičky, ktorá je vždy sizeof(CvSeq)

CvSeq* h_prev; // predošlá sekvencia

CvSeq* h_next; // nasledujúca sekvencia

CvSeq* v_prev; // 2. predošlá sekvencia

CvSeq* v_next // 2. nasledujúca sekvencia

int total; // celkový počet prvkov

int elem_size; // veľkosť prvku sekvencie v bytoch

char* block_max; // maximálna medza posledného bloku

char* ptr; // ukazovateľ

int delta_elems; // počet alok. prvkov, keď sekvencia rastie

CvMemStorage* storage; // miesto, kde je uložená sekvencia

CvSeqBlock* free_blocks; // zoznam voľných blokov

CvSeqBlock* first; // ukazovateľ na prvý blok sekvencie

}

Sekvencie nám môžu byť vrátené z rôznych funkcií OpenCV. Okrem toho si 

môžeme vytvoriť sekvencie aj sami. Rovnako ako mnoho iných objektov v OpenCV, 
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je tu alokačná funkcia, ktorá nám vytvorí sekvenciu a vráti nám ukazovateľ na 

výslednú dátovú štruktúru. Táto funkcia sa nazýva cvCreateSeq(). [1]

CvSeq* cvCreateSeq(

int seq_flags,

int header_size,

int elem_size,

CvMemStorage* storage

);

9.2.5 Vyhľadávanie kontúr

Teraz už prišiel čas, aby sme si presne definovali, čo je kontúra. Kontúra

(obrys) je zoznam bodov, ktorý predstavuje krivku v obrázku. Táto reprezentácia sa 

môže líšiť v závislosti na okolnostiach. Existuje mnoho spôsobov, ako reprezentovať 

krivky. Kontúry sú zastúpené v OpenCV do sekvencií, v ktorej každý záznam v 

sekvencii kóduje informácie o umiestnení ďalšieho bodu na krivke. Kontúra je 

zastúpená v OpenCV sledom CvSeq ako postupnosť bodov. [1]

Funkcia cvFindContours() získava kontúry z binárnych obrazov. To môže 

vytvárať obrazy tvorené funkciou cvCanny(), ktoré v nich majú hrany pixelov, alebo 

obrázky vytvorené funkciami ako sú cvThreshold() alebo cvAdaptiveThreshold(), v 

ktorom hrany sú implicitné ako hranice medzi pozitívnymi a negatívnymi regiónmi.

[1]

Nasledujúci obrázok ukazuje funkčnosť funkcie cvFindContours():

Obrázok 9.2: Nájdené kontúry dvoch možných typov: vonkajšie obrysy (prerušované 

línie) alebo diery (bodkované línie).
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Obrázok vľavo predstavuje testovací obrázok obsahujúci rad bielych regiónov 

(označené A až E) na tmavom pozadí. Pre upresnenie, tmavé oblasti sú 

predstavované ako modrá farba na obrázku, takže si vieme jednoducho predstaviť, že 

tento obraz je tiež prahovaný tak, ako modré plochy sú nastavené na čiernu pred 

odovzdaním do funkcie cvFindContours(). [1]

Obrázok vpravo znázorňuje rovnaký obraz spolu s kontúrami, ktoré budú 

umiestnené do funkcie cvFindContours(). Tieto kontúry sú označené ako cX alebo 

hX, kde „c“ je skratka pre „obrys“ (kontúru), „h“ je skratka pre „diera“ a „X“ je 

nejaké číslo. Niektoré z týchto kontúr sú prerušované čiary, ktoré predstavujú 

vonkajšie hranice bielych regiónov (tj. nenulové regióny). OpenCV a 

cvFindContours() rozlišujú medzi týmito vonkajšími hranicami a bodkovanými 

čiarami, ktoré sa môžu považovať buď ako vnútorné hranice alebo ako vonkajšie 

hranice otvorov (tj. nulové regióny). [1]

Jednou zo zaujímavostí funkcie cvFindContours() je skutočnosť, že táto 

funkcia nevie nič o okrajoch obrázku. To znamená, že vo funkcii cvFindContours()

sú „okraje“ len veľmi tenké „biele“ oblasti. V dôsledku toho pre každú vonkajšiu

kontúru tu budú diery v kontúre, ktoré sa budú s okrajmi takmer presne

zhodovať. Tento otvor je vlastne len vo vnútri vonkajšej hranice. Môžeme si ju 

predstaviť ako prechod od bielej do čiernej, ktorý označuje vnútorný okraj hrany. [1]

Teraz prišiel čas objasniť si samotnú štruktúru funkcie cvFindContours():

int cvFindContours(

IplImage* img,

CvMemStorage* storage,

CvSeq** firstContour,

int headerSize = sizeof (CvContour),

CvContourRetrievalMode mode = CV_RETR_LIST,

CvChainApproxMethod      method = CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE

);
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Prvým argumentom funkcie je vstupný obrázok. Tento obrázok by mal byť 8-

bitový jednokanálový obrázok, ktorý bude interpretovaný ako binárny (tj. ako keby 

všetky nenulové pixely boli ekvivalentné jednému inému). Funkcia 

cvFindContours() bude skutočne používať tento obrázok ako priestor pre výpočet, 

takže ak budeme potrebovať obrázok na niečo neskôr použiť, mali by sme si urobiť 

kópiu a až potom ho odovzdať funkcii cvFindContours(). [1]

Ďalším argumentom je skladovanie, ktoré označuje miesto, kde si funkcia 

cvFindContours() vie nájsť pamäť, do ktorej sa uloží záznam kontúry. Tento priestor 

na skladovanie by mal byť pridelený funkciou cvCreateMemStorage(). Ďalej je to 

firstContour, čo je ukazovateľ na CvSeq*. Funkcia cvFindContours() tento 

ukazovateľ pre nás alokuje automaticky, takže si ho nemusíme alokovať 

sami. Namiesto toho, len prechádza ukazovateľ na ukazovateľ, ktorý sa vie nastaviť 

samotnou funkciou. Alokácia a dealokácia (nové/zmazať alebo malloc/free) je 

potrebná. To je v tomto mieste (tj. *firstContour), v ktorom vieme nájsť ukazovateľ 

na vrchol vytvoreného stromu kontúr. [1]

Návratovou hodnotou funkcie cvFindContours() je celkový počet nájdených 

kontúr:

CvSeq* firstContour = NULL;

cvFindContours( …, &firstContour, … );

HeaderSize len hovorí funkcii cvFindContours() viac o objektoch, ktoré jej 

budú prideľované. Možno ho nastaviť na sizeof(CvContour) alebo sizeof(CvChain). 

Posledne menovaný sa používa, keď je aproximačná metóda nastavená na 

CV_CHAIN_CODE. HeaderSize môže byť ľubovoľné číslo (rovnajúce sa alebo 

väčšie ako uvedené hodnoty). Nakoniec, máme spôsob a metodiku, ktorá (v tomto 

poradí) vie presne objasniť, čo presne má byť vypočítané a ako to má byť 

vypočítané. [1]

Režim premennej možno nastaviť na akúkoľvek zo štyroch možností: 

CV_RETR_EXTERNAL, CV_RETR_LIST, CV_RETR_CCOMP, alebo 

CV_RETR_TREE. Hodnota režimu indikuje funkcii cvFindContours() presne to, aké 

kontúry by sme najradšej chceli nájsť a aký výsledok by sme si najradšej 

predstavovali. Obzvlášť, premenné stromového uzla (h_prev, h_next, v_prev, a 
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v_next) sú používané na spájanie nájdených kontúr, ktoré sú určené hodnotou 

režimu.

Na obrázku 9.3 je výsledná topológia uvedená pre všetky štyri možné 

hodnoty módu. V každom prípade je možné štruktúry považovať ako „úrovne“, ktoré 

sú spojené do horizontálnej väzby (h_next a h_prev) a tieto úrovne sú oddelené od 

seba vertikálnymi linkami (v_next a v_prev). [1]

Obrázok 9.3: Spôsob pospájania všetkých kontúr vo funkcii cvFindContours().

Stručný popis týchto štyroch možností vyhľadávania kontúr:

CV_RETR_EXTERNAL

Vyhľadáva len vonkajšie kontúry. Na obrázku 9.2 je len jedna externá 

kontúra, takže obrázok 9.3 ukazuje prvé body kontúry k najvzdialenejšej sekvencii a 

tie tam nemajú žiadne ďalšie spojenia. [1]

CV_RETR_LIST

Vyhľadáva všetky kontúry a stavia ich do zoznamu. Obrázok 9.3 ukazuje 

výsledný zoznam z testovacieho obrázku 9.2. V tomto prípade sa našlo osem kontúr 

a všetky sa navzájom pospájali pomocou ukazovateľov h_prev a h_next (v_prev a 

v_next sa nepoužili). [1]



50

CV_RETR_CCOMP

Vyhľadáva všetky kontúry a organizuje ich do dvojúrovňovej hierarchie, kde 

top-úrovňou hranice sú vonkajšie hranice zložiek a druhou úrovňou hranice sú 

hranice dier. S odvolaním na obr. 9.3 môžeme vidieť, že tu existuje päť vonkajších 

hraníc, z ktorých tri obsahujú diery. Otvory sú spojené s ich zodpovedajúcimi 

vonkajšími hranicami podľa v_next a v_prev. Najvonkajšia hranica c0 obsahuje dva 

otvory. Vzhľadom k tomu, že v_next môže obsahovať iba jednu hodnotu, uzol môže 

mať iba jedno dieťa. Všetky otvory vo vnútri c0 sú navzájom spojené pomocou 

h_prev a h_next ukazovateľov. [1]

CV_RETR_TREE

Vyhľadáva všetky kontúry a rekonštruuje celú hierarchiu vnorených 

kontúr. V našom príklade (obr. 9.2 a 9.3) to znamená, že koreňový uzol je 

najvonkajšia kontúra c0. Pod c0 je diera h00, ktorá je napojená na ďalšiu dieru h01 

v tej istej úrovni. Každá z týchto dier má potom deti (kontúry c000 a c010 - v tomto 

poradí), ktoré sú spojené s ich rodičmi vertikálnymi linkami. Toto pokračuje ďalej 

k tým najvnútornejším kontúram v obrázku, ktoré sa stávajú koncovými uzlami v 

strome. [1]

Ďalších päť hodnôt sa týka metód, akými sú kontúry aproximované:

CV_CHAIN_CODE

Výstupy kontúr sú v reťazcovom kóde Freeman. Všetky ostatné metódy 

výstupných polygónov (sekvencia vrcholov). Tu „vrcholy“ znamenajú body typu 

CvPoint. Sekvencie vytvorené funkciou cvFindContours() sú rovnaké ako tie, 

vytvorené funkciou cvCreateSeq() s príznakom CV_SEQ_ELTYPE_POINT. [1]

CV_CHAIN_APPROX_NONE

Prekladá všetky body z reťazcového kódu do bodov. [1]

CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE

Komprimuje horizontálne, vertikálne a diagonálne segmenty, nechávajú sa 
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iba ich koncové body. [1]

CV_CHAIN_APPROX_TC89_(L1l alebo KCOS)

Aplikuje sa jeden z Teh-Chinových reťazcových aproximačných algoritmov.

[1]

CV_LINK_RUNS

Úplne iný algoritmus (ako tie vyššie uvedené), ktorý spája horizontálne 

segmenty. Jediný režim vyhľadávania povolený touto metódou je CV_RETR_LIST.

[1]

Kontúry sú sekvencie

Ako vidíme, existuje veľa sekvencií a kontúr. Pri volaní funkcie

cvFindContours() veríme, že nám vyhľadá veľa sekvencií. Tieto sekvencie sú všetky 

jedného špecifického typu. Konkrétny typ závisí od argumentov vstupujúcich do 

funkcie cvFindContours(). Pripomeňme si, že predvolený režim je CV_RETR_LIST a 

predvolená metóda je CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE. [1]

Tieto sekvencie sú sekvencie bodov, presnejšie, sú to 

kontúry. Najdôležitejším je zapamätať si, že obrysy sú špeciálnym prípadom 

sekvencií. Hlavne sú to sekvencie bodov predstavujúce akési krivky v (obrázku) 

priestore. Takýto reťazec bodov dosť často predstavuje situáciu, kde by sme mohli 

očakávať špeciálne funkcie na manipuláciu s nimi. Tu je zoznam týchto funkcií:

int cvFindContours();

CvContourScanner cvStartFindContours();

CvSeq* cvFindNextContour();

void cvSubstituteContour();

CvSeq* cvEndFindContour();

CvSeq* cvApproxChains();

alebo funkcia:

CvSeq* cvApproxPoly();
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Poslednými dvoma spomínanými funkciami sú cvApproxChains() a

cvApproxPoly(). Tieto funkcie prevádzajú Freemanove reťazce na polygonálnu 

reprezentáciu (presnú alebo s nejakými aproximáciami).

Ďalej budeme diskutovať už len o funkcii cvApproxPoly(), ktorou 

uskutočňujeme presnú polygonálnu reprezentáciu.

Polygonálne aproximácie

Ak vykresľujeme kontúru alebo sa zaoberáme analýzou tvaru, je to obyčajne 

aproximovanie kontúry predstavujúcej polygón s inou kontúrou majúcou menej 

vrcholov. [1]

Existuje mnoho rôznych spôsobov, ako to urobiť. Jednou z nich je funkcia 

cvApproxPoly(). Obvykle je implementáciou takého algoritmu, ktorý sa bude tváriť 

ako sekvencia (postupnosť) kontúr:

CvSeq* cvApproxPoly(

const void* src_seq,

int header_size,

CvMemStorage* storage,

int method,

double parameter,

int recursive = 0

);

Návratová hodnota funkcie cvApproxPoly() je vlastne len prvá kontúra, ale 

môžeme sa presunúť na inú pomocou h_next (a v_next, podľa potreby) prvku 

vrátenej sekvencie. [1]

Vzhľadom k tomu, že funkcia cvApproxPoly() potrebuje vytvoriť objekty, 

ktoré sa vrátia ukazovateľu, vyžaduje to zvyčajne CvMemStorage* ukazovateľ a 

veľkosť hlavičky (ktorá, ako obvykle, je nastavená na sizeof (CvContour)).

Argument metódy je vždy nastavený na CV_POLY_APPROX_DP. Argument 

parametra je parametrom presnosti pre algoritmus. Posledný argument určuje, či sa 
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algoritmus dá použiť pre každý obrys, ktorý môžeme získať prostredníctvom h_next

a v_next ukazovateľov. Ak je tento argument 0, tak obrys priamo poukáže, na ktorú 

src_seq bude aproximovaný. [1]

Na obrázku 9.4 je vykreslená kontúra (panel b). Algoritmus začína výberom 

dvoch extrémnych (najvzdialenejších) bodov a pokračuje ich spojením líniami (panel 

c). Potom pôvodný polygón vyhľadáva bod, ktorý je najďalej od čiary práve 

nakreslenej a tento bod je pridaný do aproximácie. Tento proces je opakovaný (panel 

d), pridá sa ďalší najvzdialenejší bod do nahromadenej aproximácie, až kým všetky 

body budú menšie ako vzdialenosť uvedená v parametri presnosti (panel f). [1]

Obrázok 9.4: Vizualizácia algoritmu DP používaná funkciou cvApproxPoly() [1]

Práve opísaná aproximácia úzko súvisí s procesom hľadania dominantných 

bodov. Dominantný bod je definovaný ako bod, ktorý má najviac informácií o 

krivke, ktorá vytvára ďalšie body. Dominantné body sú používané v mnohých 

kontextoch ako polygónová aproximácia. [1]

Praktické využitie detekcie a aproximácie kontúr

V mojom programe využívam funkciu cvFindContours() na získanie kontúr 

z obrázku hrán (edge). Kontúry získavam tak ako pre originálny odtlačok, tak aj pre 

porovnávaný obrázok odtlačku.
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Na určenie, či sú odtlačky (kontúry) zhodné, by malo stačiť porovnať len 

určité charakteristické body kontúr. Pre získanie bodov, ktoré sa budú podielať na 

porovnávaní kontúr využívam práve spomínanú funkciu cvApproxPoly(). Touto 

funkciou zredukujem počet bodov kontúr a tým zrýchlim samotné porovnanie. 

Týmto krokom by nemalo dojsť k rovnakej aproximácii dvoch rôznych kontúr, čo 

vysvetľuje opis algoritmu DP (Douglas-Peucker aproximácie), v predošlých 

odsekoch, prípadne obrázok 9.4. Inými slovami by nemalo dojsť k vyhodnoteniu 

dvoch rôznych odtlačkov za rovnaké. Presný tvar funkcií pre nájdenie a aproximáciu 

kontúr je nasledovný:

cvFindContours(edge, storage, &cont);

CvSeq* approx = cvApproxPoly(cont, sizeof(CvContour), storage_app, 

     CV_POLY_APPROX_DP, 1, 1);

Obrázok 9.5: Príklad odtlačku so získanými kontúrami

Pred použitím týchto funkcií sa samozrejme vytvoria potrebné pamäťové 

sklady a sekvencie na uloženie výsledkov. Dôležitým je predposledný parameter

funkcie cvApproxPoly, ktorým sa nastavuje presnosť algoritmu. Experimentálne som 

ho nastavil na 1, aby v obrázku odtlačku zostalo čo najviac bodov aproximácie. Po 

samotnej aproximácii vykresľujem vzniknuté body červenou farbou, čo sa tiež 
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využíva v ďalších častiach programu. Posledný argument určuje, že kontúry je 

možné získať prostredníctvom h_next a v_next ukazovateľov.

9.2.6 Histogram

Ďalej som využil funkciu histogramu. Histogram sa mi zdal byť výhodnejší 

a hlavne rýchlejší na porovnávanie farieb v obrázku, než porovnávať farby v obrázku 

bod po bode. Z predošlej kapitoly je zrejmé, že budem potrebovať určiť počet bodov 

po aproximácii kontúr a po vyhodnotení zhody odtlačkov.

Z histogramu sa vypočíta, koľko červených a koľko čiernych bodov sa

nachádza v originálnom a porovnávanom obrázku aproximovaného odtlačku. Tieto 

dva obrázky sa potom od seba odčítajú a nakoniec sa z histogramu vypočíta, koľko 

červených bodov zostalo vo výslednom obrázku.

Histogram má 0 až 256 stĺpcov, z ktorých každý stĺpec vyjadruje, koľko 

odtieňov danej farby sa v obrázku nachádza. Keďže po spracovaní vstupného obrazu 

odtlačku (presnejšie po aproximácii kontúr bodmi), ostane v obraze len čierna 

(pozadie) a červená farba (body po aproximácii kontúr), znamená to, že nultý

a posledný (prvok) stĺpec histogramu vyjadrujú počet čiernych a červených bodov. 

Ostatné stĺpce (prvky histogramu) sú nulové, čiže pre nás úplne zbytočné.

Porovnanie je percentuálne, získava sa teda odčítaním obrazu 

aproximovaných bodov kontúr originálneho odtlačku od obrazu aproximovaných 

bodov kontúr porovnávaného odtlačku. Zisťuje sa pritom, koľko percent červených 

bodov zmizlo, čiže nakoľko sa dva obrázky odtlačkov zhodujú.

Vychádzame zo vzorca:

100*
___

___
100




obrázkuoriginálvbodov

obrázkuomporovnávanvbodov
zhoda        [vzorec 9.3]

Ak je výsledkom operácie pomer blízky 1, tak sa odtlačky zhodujú približne 

0%-ne. Ak zmizne čo najviac bodov, tým sa obrázok viac podobá svojmu originálu. 

Ak na výslednom obrázku nezostane ani jeden červený bod (výsledok operácie je 0), 

zodpovedá to 100%-nej zhode odtlačkov. Hodnota zhody sa potom uloží. Na 

nasledujúcich obrázkoch je znázornený príklad 16,26%-nej a 100%-nej zhody 

odtlačkov.
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Obrázok 9.6: Príklad 16,26%-nej zhody odtlačkov. Poradie odtlačkov zľava doprava 

je: porovnávaný odtlačok, originálny odtlačok z databázy a výsledok odčítania.

Obrázok 9.7: Príklad 100%-nej zhody odtlačkov. Poradie odtlačkov zľava doprava 

je: porovnávaný odtlačok, originálny odtlačok z databázy a výsledok odčítania.

Zhoda odtlačkov sa vypočítava pri každom porovnaní porovnávaného 

odtlačku s odtlačkami v hlavnej databáze. Ak je zhoda väčšia než doterajšia, vtedy sa 

uloží hodnota zhody aj s cestou obrázku odtlačku. Nakoniec, keď sa už nenájde ďalší

obrázok v tom danom cykle, tak vtedy sa načíta ten najviac zhodný obrázok aj 

s cestou, spraví sa opakované porovnanie týchto dvoch odtlačkov (načítaného 

obrázku s najviac zhodným obrázkom odtlačku) a vypíše sa ich percentuálna zhoda.

Odčítanie dvoch obrázkov realizujem pomocou funkcie cvSub():

cvSub(result, result_o, compare_result, 0);
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Táto funkcia odčítava aproximované body originálneho odtlačku (z databázy) 

od aproximovaných bodov porovnávaného odtlačku a výsledok ukladá do 

compare_result.

Už bolo spomenuté, že na spočítanie bodov v týchto obrazoch sa využíva 

histogram. Na prácu s histogramom využívam funkcie cvCreateHist(), cvCalcHist(), 

cvQueryHistValue_1D(), ktoré slúžia na vytvorenie histogramu, výpočet histogramu 

a na získanie potrebných hodnôt (potrebné tu značia nultú a poslednú hodnotu) 

z histogramu.
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10. ZÁVER

Téma mojej diplomovej práce je značne špecifická a vyžaduje dôkladné 

naštudovanie literatúry na danú problematiku, pretože rozpoznávacích techník a 

postupov spracovania odtlačkov prstov je veľmi veľa.

V jednotlivých kapitolách som postupne spracoval informácie 

o biometrických systémoch, daktyloskopii, ďalej som sa podrobnejšie venoval 

vzniku, snímaniu, archivácii a zobrazeniu odtlačkov prstov, popísal som základné 

vlastnosti a charakteristické znaky – markanty v odtlačkoch prstov. Po spracovaní 

kapitoly o druhoch markantov a ich použití som sa dostal k vlastnej identifikácii 

a nakoniec k samotnému rozpoznávaniu odtlačkov. V tejto kapitole som preskúmal 

všetky operácie, akými boli napríklad detekcia singularít, zisťovanie polohy a uhlu 

markantov, orientácia a hustota papilárnych línií, segmentácia odtlačku od pozadia, 

techniky na vyhladzovanie obrazu, binarizácia a samotná detekcia markantov 

v odtlačku, ktoré budem musieť s odtlačkami prstov prevádzať až do konečného 

výsledku, ktorým bude aplikácia na porovnávanie odtlačku prstu s iným odtlačkom 

existujúcim vo vytvorenej databáze odtlačkov.

Zistil som, že pre rozpoznávanie odtlačkov je jedna z najúspešnejších metód 

založená práve na rozpoznávaní charakteristických markantov, ale je to zároveň aj 

najnebezpečnejšia metóda, pretože na základe pozícií týchto markantov sa dajú 

generovať falošné syntetické odtlačky prstov. Vo svete na to existuje známy 

generátor odtlačkov prstov - SFinGe. Preto je potrebné popísať odtlačky aj na 

základe iných spôsobov rozpoznávania, aby sme predišli jednoduchému generovaniu 

falošných odtlačkov. Preto je snahou dnešnej doby vyvíjať biometrické systémy čo 

najbezpečnejšie a najspoľahlivejšie, aby sa pri identifikácii osôb dal jednoducho 

rozpoznať neživý alebo synteticky vytvorený prst.

Praktickú časť predstavuje funkčná užívateľská aplikácia na rozpoznávanie 

odtlačkov prstov, ktorá je schopná vybrať z databázy najviac zhodný odtlačok prsta 

s porovnávaným odtlačkom, dokonca aj keď sú odtlačky vzájomne posunuté v smere 

osí X a Y.
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV

AFIS Automated Fingerprint Identification System (Automatizovaný 

systém na identifikáciu odtlačkov prstov)

atď. a tak ďalej

DNA DeoxyriboNucleic Acid (kyselina deoxyribonukleová)

dpi dots per inch (počet bodov na palec)

FBI Federal Bureau of Investigation (Federálny úrad pre 

vyšetrovanie)

FTIR Frustrated Total Internal Reflection (zoslabený celkový 

vnútorný odraz)

mm milimetre

napr. napríklad

pxl pixel (bod)

SFinGe Synthetic Fingerprint Generator (generátor syntetických

odtlačkov prstov)

tzv. takzvaný

US CJIS United States Criminal Justice Information Service (Americký 

informačný servis pre justíciu a kriminalistiku)
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PRÍLOHY

Príloha č. 1:

Kompaktný disk (CD), na ktorom sa nachádza 5 adresárov. Prvý adresár je 

pomenovaný ako „diplomova praca“ a je v ňom kompletná elektronická verzia mojej 

diplomovej práce. V druhom adresári, ktorý je pomenovaný ako „databaza“, mám 

uložené obrázky odtlačkov, ktoré plnia funkciu hlavnej databázy, s ktorou sa 

porovnávajú skušobné (porovnávané) odtlačky prstov, ktoré sú umiestnené v treťom 

adresári s názvom „odtlacky“. Vo štvrtom adresári s názvom „program“ sa nachádza 

samotná programová aplikácia. A v poslednom piatom adresári s názvom „ostatne“ 

sú obrázky odtlačkov, ktoré do môjho programu nenačítavam len preto, aby výpočet 

algoritmu netrval príliš dlho. Odtlačky, ktoré mám v hlavnej databáze, na ukážku 

funkčnosti samotného programu postačia.


