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1 Úvod 

Pojem biometrika má základ v gréckych slovách bio (život) a metrics (rozpoznávať). 

Biometrické systémy sa v dnešnej dobe stávajú čoraz viac uznávanými metódami 

autentifikácie a identifikácie osôb. Je tomu tak najmä preto, že k overeniu totožnosti 

sa osoba preukazuje nejakou vlastnosťou, ktorá je pre ňu charakteristická, 

neoddeliteľná a neprenositeľná. Plne automatizované biometrické systémy začali byť 

k dispozícii v posledných dvoch dekádach vďaka rýchlemu vývoju v oblasti 

počítačového spracovania dát.  

Zrejme najstarším a najtypickejším príkladom biometrickej charakteristiky, 

ktorá sa používa na rozpoznávanie osôb, sú črty tváre. Už od počiatku civilizácie sa 

tvár používa ako hlavný rozpoznávací faktor pri identifikácii známych alebo 

neznámych osôb. Okrem čŕt tváre sú veľmi rozšírené metódy založené na 

rozpoznávaní odtlačkov prstov, hlasu, skenovaní sietnice oka alebo geometrie dlaní 

rúk. V našej práci sa budeme zaoberať práve touto poslednou spomínanou 

problematikou – rozpoznávanie založené na geometrii dlaní rúk. Myšlienka 

rozpoznávať jedincov na základe odtlačkov rúk nie je nová. Už v jaskyniach,             

v ktorých žili praľudia pred 31 tisíc rokmi, sa našli maľby na stenách obklopené 

odtlačkami dlaní rúk. Tie slúžili ako podpis autora, ktorý kresbu vytvoril [17]. 

V praxi sa zvyknú jednotlivé rozpoznávacie techniky kombinovať, napríklad 

odtlačok prsta s geometriou dlane. Tým sa zvyšuje bezpečnosť a spoľahlivosť 

takéhoto biometrického autentifikačného systému. 

Napriek tomu, že najpopulárnejšou technikou je rozpoznávanie odtlačkov 

prstov [7], autentifikácia založená na geometrii rúk sa v posledných rokoch stala 

veľmi populárna. Používa sa najmä pri kontrolách oprávnenosti vstupu osôb do 

systémov alebo objektov a v dnešnej dobe je zastúpená zhruba 25% medzi 

overovacími systémami [10]. 

1.1 Ciele práce 

Cieľom našej práce je zanalyzovať problematiku rozpoznávania odtlačkov rúk 

založenej na geometrii dlaní. Budeme pracovať s fotografiami dlaní, ktoré boli 

vytvorené skenovacím zariadením pripojeným k počítaču. Pokúsime sa navrhnúť 
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a popísať jednotlivé kroky procesu identifikácie systému automatického 

rozpoznávania odtlačkov dlaní rúk. Výsledkom práce nebude hotový použiteľný 

systém, ale iba akýsi prototyp. Ten nám poslúži na experimentálne overenie 

a porovnanie skúmaných metód klasifikácie odtlačkov dlaní. Poznatky budeme 

čerpať z dostupných článkov a publikácií zaoberajúcich sa problematikou 

rozpoznávania vzorov. Detailnejšie sa zameriame na oblasť detekcie a extrakcie 

vlastností dobre charakterizujúcich dlane respondentov.  

Hlavným cieľom našej práce bude porovnanie a aplikácia rôznych metód 

rozpoznávania na problém rozpoznávania odtlačkov rúk. V práci implementujeme 

algoritmus získavania charakteristických vlastností zo snímok rúk, tie následne 

použijeme ako vstup pre algoritmy jednotlivých klasifikačných metód. Výsledky 

experimentov zhodnotíme a pokúsime sa určiť najvhodnejšiu techniku s ohľadom na 

zadanú úlohu. 

1.2 Obsah práce 

Práca je tematicky rozdelená na dve časti. V prvej časti detailne popíšeme problém, 

ktorým sa v práci budeme zaoberať a venujeme pozornosť spracovaniu snímok rúk 

a extrakcií zaujímavých vlastností. Odobrané vlastnosti nám poslúžia na 

reprezentovanie konkrétneho vzoru vo forme jeho charakteristického vektora. 

V druhej časti práce sa budeme venovať samotnému problému rozpoznávania 

odtlačkov rúk. V jednotlivých kapitolách použité metódy najprv teoreticky popíšeme, 

následne uvedieme nami experimentálne namerané výsledky. Tie na záver zhrnieme 

a porovnáme. Dôležité pojmy v práci pri zavedení budeme označovať kurzívou. 

Grafy, obrázky, tabuľky a dôležité vzorce sú číslované s ohľadom na kapitoly. Na 

konci práce je uvedený zoznam použitej literatúry. 

Stručný popis jednotlivých kapitol je nasledovný: 

Rozpoznávanie odtlačkov rúk 

Popisuje uvedenie do problematiky rozpoznávania odtlačkov rúk a špecifikáciu 

zadanej úlohy. Taktiež poskytuje rýchly pohľad na kroky, ktorými jednotlivé 

skúmané snímky prechádzajú v procese spracovania a klasifikácie. 
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Problematika spracovania odtlačkov rúk 

Táto kapitola je venovaná zberu dát, detailnejšiemu popisu procesu spracovania 

snímok. V jednotlivých fázach názorne ukazuje, ako sa jednotlivé charakteristiky rúk 

odoberajú z fotografií dlaní. 

Klasifikátor minimálnej vzdialenosti 

Kapitola popisuje geometrický klasifikátor – klasifikátor minimálnej vzdialenosti. 

Táto metóda je založená na určovaní vzdialeností medzi jednotlivými reprezentantmi 

klasifikačných tried a skúmaným vzorom. Budeme sa tu venovať metódam 

založeným na Euklidovskej vzdialenosti a postupom využívajúcim Mahalanobisovu 

metriku. V závere kapitoly uvedieme nami namerané výsledky klasifikácie týmito 

metódami. 

Naivný Bayesov klasifikátor 

Naivný Bayesov klasifikátor predstavuje štatistický pohľad na riešenie zadanej 

úlohy. Popisuje spôsob, ktorým je možné klasifikovať neznáme vzory za využitia 

štatistických pravdepodobností. Nami získané experimentálne výsledky použitia 

metódy Naivného Bayesovho klasifikátora uvedieme v závere tejto kapitoly. 

Neurónové siete 

V tejto kapitole popisujeme použitie neurónových sietí pri riešení našej úlohy. 

Konkrétne sa tu venujeme použitiu dopredných vrstevnatých neurónových sietí, 

rozoberáme rôzne stratégie trénovania a architektúry sietí. Na konci kapitoly 

uvedieme experimentálne určené výsledky použitia klasifikátora. 

Porovnanie metód 

Porovnanie výsledkov všetkých skúmaných metód poskytuje táto kapitola. Taktiež  

tu popíšeme vzory, ktoré môžu spôsobovať problémy v klasifikácii použitých metód. 

Záver 

Obsahuje zhrnutie výsledkov celej práce. Taktiež poskytuje zhodnotenie 

dosiahnutých cieľov a predstavu o ďalšom vývoji práce. 
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Prílohy 

Popisujú obsah priloženého CD média, poskytujú návod použitia ukážkových 

programov a taktiež obsahujú zoznam nástrojov, ktoré sme v našej práci využívali. 
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2 Rozpoznávanie odtlačkov rúk 

Táto kapitola predstavuje úvod do problematiky spracovania snímok rúk. Načrtneme 

proces, ktorým snímky dlaní musia prejsť od predspracovania až po odber 

zaujímavých vlastností. Tieto kroky predchádzajú samotnému procesu klasifikácie. 

2.1 Špecifikácia úlohy 

Okrem problematiky rozpoznávania a klasifikácie neznámych vzorov 

odtlačkov rúk je predmetom práce aj spôsob získavania charakteristických vlastností 

dlaní. Tieto vlastnosti následne použijeme v procese klasifikácie. Skúmané snímky 

dlaní sme nevytvárali my. Databáza snímok je prevzatá od autorov článku [5]. 

Použitá databáza snímok obsahuje odtlačky pravých rúk, preto                                     

v našich experimentoch budeme využívať výhradne fotografie takýchto dlaní. 

Obecne, nie je problém použiť aj obrázky ľavých rúk, ale pred ich použitím je nutné 

klasifikátor na rozpoznávanie ľavých rúk natrénovať. K dispozícii máme snímky 

pravých rúk od 50 respondentov, od každého z nich po 10 vzoriek. Celkovo to je 500 

fotografií. Snímky sú vytvorené klasickým stolným skenovacím zariadením. Jedná sa 

o 8 bitové fotografie šedej farebnej škály (obrázok 2.1). V našej práci sa nebudeme 

zaoberať rozpoznávaním dlaní, ktoré sú nejakým spôsobom telesne deformované. 

Snímky deformovaných rúk nie sú súčasťou nami použitej databázy snímok, ich 

získanie by nebolo jednoduché. Preto sa v práci špecializujeme na snímky 

nedeformovaných rúk s piatimi prstami. Použitie deformovaných rúk by taktiež 

komplikovalo proces získavania charakteristických vlastností dlaní. 

Komerčné biometrické systémy často využívajú trojrozmerné (3D) profily rúk. 

Príkladom je napríklad komerčný klasifikátor Inc’s HandKey II [22], ktorý je 

založený na  patente o 3D snímku ruky D. P. Sidlauskasa [23]. 3D obrazy rúk oproti 

dvojrozmerným (2D) fotografiám poskytujú ďaleko viac informácií, ktoré je možné 

využiť pri extrakcii vlastností. Nevýhodou však je, že zariadenia schopné odoberať 

3D profily sú drahé a vyžadujú ďaleko sofistikovanejší hardvér, ktorý je 

prispôsobený na trojrozmerné zhotovovanie obrazov rúk. Pri tom sa ukazuje, že 2D 

fotografie vytvorené bežným kancelárskym skenerom, kopírovacím zariadením alebo 

digitálnym fotoaparátom obsahujú dostatok informácii na vytvorenie použiteľného 

a dostatočne robustného autentifikačného systému [5]. 
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Obrázok 2.1: Fotografie dlaní rúk vytvorené klasickým stolným skenerom. 

 

Našou úlohou je navrhnúť klasifikátor, ktorý dokáže priradiť skúmanú 

fotografiu dlane ruky správnej osobe. Dlane rúk respondentov sa od seba líšia 

z viacerých hľadísk. Medzi tie najvýraznejšie rozdiely patrí napríklad tvar dlane, 

dĺžka a tvar prstov, dĺžka obvodu kontúry dlane. Výber vlastností, ktoré budeme 

z fotografie odoberať a ktoré nám poslúžia ako charakteristika daného respondenta, 

je potreba vykonať obzvlášť dôkladne. Pri zle zvolených vlastnostiach nemusí 

klasifikátor dobre fungovať. V našich experimentoch sa pri extrakcii vlastností 

budeme pridržiavať prác [5][6]. 

2.2 Proces rozpoznávania rúk 

Uvažujme situáciu, v ktorej chce človek prejsť dverami kontrolujúcimi vstup podľa 

odtlačku dlane ruky. Dvere sú vybavené skenerom dlaní. Aby sa dvere otvorili, 

osoba musí priložiť svoju pravú dlaň ruky na skener. Ten vytvorí snímku (obrázok 

2.2). Následne autentifikačný systém overí totožnosť osoby na základe vyrobenej 

snímky ruky a rozhodne, či daná osoba má dostatočné práva pre vstup. 
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Popísaný proces rozpoznávania je znázornený na obrázku 2.3. Jeho najdôležitejšie 

body môžeme zhrnúť do týchto krokov: 

 

1. Predspracovanie – 8 bitová snímka dlane (256 odtieňov šedej farby) sa 

prevedie na čiernobielu snímku. 

2. Nájdenie oblasti dlane – Na fotografii dlane sa identifikujú jednotlivé 

oblasti a určí sa tá, ktorá reprezentuje dlaň. 

3. Detekcia kontúry – Nájde sa kontúra oblasti, ktorá predstavuje dlaň 

ruky. Väčšina odoberaných vlastností súvisí s bodmi, ktoré sa 

nachádzajú na kontúre. Preto je jej detekcia nevyhnutná. 

4. Nájdenie prstových, medziprstných
1
 bodov, končekov prstov – 

Nasleduje detekcia medziprstných bodov a končekov prstov. Tie 

poslúžia pri určovaní dĺžky prstov. 

5. Určenie dĺžky prstov – Pomocou objavených medziprstných bodov 

a končekov prstov sa určia dĺžky jednotlivých prstov. 

6. Skosenie dlane – Kontúra ruky sa v spodnej časti skosí. Skosenie je 

závislé na detekcii medziprstného bodu medzi palcom a ukazovákom 

ruky (obrázok 2.4). Skosenie je nevyhnutné pri zisťovaní plochy dlane, 

keďže na pôvodnom snímku sa okrem dlane nachádzajú v spodnej časti 

aj oblasti zápästia. Tie sú pri klasifikácii zbytočné a pôsobia rušivo. 

7. Odobranie vlastností – Z takto spracovaného obrázku ruky sa odoberú 

skúmané vlastnosti. Tie sa použijú v procese autentifikácie. 

8. Normalizácia vlastností – Z nameraných hodnôt skúmaných vlastností 

sa vytvorí vektor charakterizujúci skúmaný vzor. Tento vektor sa 

následne znormalizuje, aby sa eliminovali klasifikačné chyby 

spôsobené veľkými výkyvmi nameraných hodnôt. 

9. Rozpoznanie dlane – Charakteristický vektor skúmaného vzoru je 

predložený klasifikátoru. Ten sa postará o rozpoznanie odtlačku ruky 

a na základe toho buď povolí alebo odmietne vstup osoby. 

 

1
  pojmom medziprstný bod  budeme označovať najnižšie položený bod v oblasti medzi dvoma prstami v dolinke 
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Obrázok 2.2: Fotografia dlane ruky vytvorená skenerom. 
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Obrázok 2.3: Proces rozpoznávania odtlačkov dlaní rúk. 
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Obrázok 2.4: Kontúra ruky (zelená krivka) so zobrazenými prstovými bodmi 

(červené body), medziprstnými bodmi (modré body) a končekmi prstov (čierne 

body) a zvýraznenou oblasťou skosenia dlane (horizontálna čierna čiara). 

 

Existujú dve stratégie využitia biometrických systémov. Prvý spôsob je 

verifikácia osôb. Tu osoba okrem svojho odtlačku poskytne tiež informáciu o svojej 

identite (napr. meno a priezvisko). Systém overí, či daný odtlačok patrí osobe, za 

ktorú sa respondent vydáva a buď jeho žiadosť o vstup príjme alebo zamietne. Druhá 

stratégia je autentifikácia osôb. V tomto prípade je vstup biometrického systému iba 

odtlačok ruky. Systém na základe neho identifikuje osobu, ktorej patrí predkladaný 

odtlačok. V našich experimentoch sa budeme zaoberať autentifikáciou osôb. Vstup 

biometrického systému bude iba odtlačok dlane ruky respondenta.  

Testované autentifikačné algoritmy pracujú s charakteristickými vektormi. Tie 

reprezentujú skúmané vzory dlaní. V našich experimentoch budeme jednotlivé 

algoritmy porovnávať z hľadiska spoľahlivosti a taktiež času, ktorý je potrebný na 

spracovanie a identifikáciu skúmanej množiny vzorov. Do výsledného času sa 

započítava proces vytvorenia a učenia systému na množine trénovacích dát 

a samotný proces rozpoznávania testovacích vzorov. Pri určovaní úspešnosti 

klasifikácie (spoľahlivosti) systému vychádzame zo vzorca  

 

 (2.1) 
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kde spoľahlivosť systému je vyjadrená ako percentuálna úspešnosť správne 

klasifikovaných vzorov z celkového počtu testovaných dát. 
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3 Problematika spracovania odtlačkov rúk 

V predchádzajúcej kapitole sme načrtli proces rozpoznávania odtlačkov rúk. Teraz 

detailnejšie rozoberieme jednotlivé kroky. Problematika spracovania fotografií dlaní 

rúk a extrakcie skúmaných vlastností je zložitý proces. Pre jeho lepší popis sa v tejto 

kapitole budeme venovať výhradne týmto dvom problematikám. Metódam 

rozpoznávania a klasifikácie sa budeme zaoberať v nasledujúcich kapitolách tejto 

práce.   

3.1 Zber dát 

Cieľom práce, okrem porovnania rôznych metód klasifikácie, je aj spracovanie 

snímok dlaní a extrakcia ich „zaujímavých“ vlastností. Tie sa použijú v procese 

klasifikácie. V našich experimentoch pracujeme s digitálnymi snímkami dlaní rúk. 

Tie boli vytvorené klasickým stolným skenerom, ktorý sa bežne používa na 

digitalizáciu dokumentov alebo fotografií. Databázu snímok sme prevzali od autorov 

článku [5].  

Pri vytváraní fotografií v databáze bolo respondentom povedané, aby položili 

svoju pravú ruku voľne na snímaciu platňu skenera. Neboli použité žiadne šablóny, 

kolíčky ani iné predlohy, ktoré by ovplyvňovali polohu dlane a jednotlivých prstov. 

Jedinou inštrukciou poskytnutou respondentom bolo, aby ruku kládli na plochu vo 

vertikálnom smere a aby boli jednotlivé prsty od seba voľne separované. Celkovo 

bolo takýmto spôsobom vytvorených 500 snímok od 50 respondentov. Každý 

respondent poskytol 10 testovacích vzorov. Veková hranica ľudí, ktorých odtlačky 

dlaní sme použili v našich experimentoch, je v rozmedzí od 23 do 30 rokov. Všetci 

respondenti sú bielej pleti a majú približne podobné črty rúk. Tieto obmedzenia 

pramenia z obsahu dát použitej databázy vzorov. 

Snímky vytvorené skenerom majú rozlíšenie 150dpi, obsahujú 8 bitov 

v každom pixeli, čo predstavuje obrázok s paletou 256 odtieňov šedej farby. Pôvodné 

naskenované snímky mali veľkosť okolo 1,4 MB. Pre zníženie veľkosti obrázkov 

a tým urýchlenie ich spracovania bolo rozlíšenie snímok znížené prevzorkovaním 

o 20%. Tomu sa venovať nemusíme, prevzorkovanie bolo aplikované samotnými 

autormi použitej databázy [5]. Výsledné snímky v databáze majú rozmery 1021 x 

1404 pixelov.  
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Pred samotným spracovaním obrázku nie sú potrebné žiadne jeho špeciálne 

úpravy. Podmienky prostredia, v ktorých sa snímka vytvára, sú vždy rovnaké. 

Kontrast skenera je dostatočný na to, aby nedochádzalo k nepríjemnému šumu, ktorý 

by ovplyvňoval kvalitu vytvorenej snímky. Jediné, na čo treba dbať, je čistota 

snímacej plochy. 

Pre ďalšie spracovanie potrebujeme, aby boli všetky snímky prevedené do 

monochromatickej podoby. Tá obsahuje 1 bit pre každý pixel. Hodnota 0 pixelu 

reprezentuje bielu farbu, 1 čiernu farbu (obrázok 2.2). Prevodom na 

monochromatickú podobu sa zbavíme niektorých rušivých objektov na snímke. 

Takými sú napríklad časti odevu, ktoré sa náhodou dostali na skenovaciu platňu. 

Taktiež sa zvýši kontrast oblasti dlane, čo nám umožní jej ľahšiu detekciu. Prevod 

obrázkov sme sa rozhodli uskutočniť aplikáciou prahovej hodnoty, ktorá určuje, či 

daný pixel bude čierny (hodnota 1) alebo biely (hodnota 0): 

 

 

 

kde vstupnýObrázok a výstupnýObrázok predstavujú matice a súradnica (i,j) 

reprezentuje pixel na pozícii (i,j) skúmaného obrázku odtlačku ruky. Prah určuje 

prelomovú hranicu pri určovaní výslednej farby pixela. Po viacerých 

experimentálnych pokusoch sme optimálnu hodnotu prahu stanovili na 0,3. Pri 

hľadaní optimálneho prahu bolo kľúčové nájsť takú hodnotu, pri ktorej sa eliminuje 

čo najväčší počet oblastí nepatriacich ruke a pri tom zachovať samotnú oblasť dlane. 

Pri nízkej hodnote prahu sa do oblasti ruky dostávajú svetlé oblasti, ktoré ruku 

deformujú, pri vysokej hodnote, naopak,  sa trochu tmavšie oblasti dlane strácajú. 

Touto metódou sa obrázok 2.2 prevedie do podoby zobrazenej na obrázku 3.1. 

Vidíme, že takto sa nám podarilo zo snímku odstrániť oblasť zápästia a rukávu, ktorá 

pre potreby riešenia našej úlohy nie je vhodná. 

3.2 Lokalizácia dlane 

Na vytvorenom snímku sa okrem oblasti ruky môže nachádzať viacero rušivých 

oblastí vzniknutých nevhodným osvetlením počas zhotovenia snímky, cudzími 

predmetmi, prachom a podobne. Preto dôležitým krokom pred samotným 

spracovaním snímky je detekcia dlane. Proces lokalizácie dlane na 

(3.1) 
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monochromatickom snímku prebieha nasledovne [5]. Na obrázku sa detekujú všetky 

oblasti bielej farby (pixely s hodnotou 0) a vypočíta sa ich obsah (počet pixelov 

v tejto oblasti). Keďže sú snímky vytvorené v rovnakých podmienkach, môžeme 

predpokladať, že oblasť s najväčším obsahom predstavuje ruku respondenta (obrázok 

3.1). Z obrázku sa táto oblasť vysekne a v ďalšom sa pracuje iba s ňou. 

 

 

 

Obrázok 3.1: Monochromatický obrázok s bielymi oblasťami, kde oblasť 

s najväčším obsahom predstavuje ruku. 

3.3 Extrakcia skúmaných vlastností 

Pre človeka nie je bežné rozpoznávať osoby na základe geometrie dlaní ich rúk. 

Preto nie je ľahké vybrať charakteristické vlastnosti ruky, ktoré sú pre proces 

rozpoznávania založeného na geometrii dlane najvhodnejšie. Je treba zvoliť odlišný 

prístup v porovnaní s biometrickými klasifikátormi založenými napríklad na 

rozpoznávaní hlasu, tváre alebo podpisu, kde určenie správnej osoby je možné 

vykonať aj voľným pozorovaním (zrakom, sluchom apod.). 

Pri určovaní charakteristických vlastností sme vychádzali z prác [5][6]. 

Extrakcia vlastností je založená na lokalizácii hlavných bodov ruky, akými sú 

končeky prstov, body medziprstia
 
a určení geometrických vlastností ruky ako dĺžky 

prstov, vzdialenosti medzi vybranými hlavnými bodmi a podobne.  
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3.3.1 Detekcia hlavných bodov a kontúry ruky 

Medzi hlavné body ruky patria: končeky prstov, body medzi prstami (medziprstné 

body) a tri špeciálne body umiestnené na dlani. Špeciálne body nám poslúžia 

na detailnejšie určenie geometrie dlane ruky. Aby bolo možné určiť tieto hlavné 

body, je nutné vykonať niekoľko medzikrokov. Popíšeme celý postup detekcie 

hlavných bodov ruky. 

Prvé dva detekované body na snímke sú tie, ktoré reprezentujú malíček 

 a palec  (obrázok 3.2). Nejedná sa o body končekov 

prstov, ale o body, ktoré vytyčujú oblasť ruky v horizontálnom smere. Určenie týchto 

dvoch bodov je nevyhnutné pre extrakciu väčšiny geometrických informácii ruky. 

Poslúžia nám ako oporné body pri detekcii prstových bodov a kontúry dlane. 

Bod reprezentujúci malíček je nájdený ako pixel, ktorý sa nachádza najviac 

vľavo tj. jeho x-ová súradnica je minimálna vrámci všetkých pixelov oblasti ruky. 

Palcový bod je určený ako ten, ktorý je situovaný najviac vpravo tj. jeho x-ová 

súradnica je maximálna vrámci všetkých pixelov oblasti ruky. 

Ďalšie body dôležité pre extrakciu charakteristických vlastností ležia na obryse 

dlane. Preto nasledujúcim nevyhnutným krokom je detekcia kontúry objektu 

reprezentujúceho ruku. Detekcia kontúry je proces, v ktorom sa identifikujú body 

ležiace na hrane ruky. Výsledkom je sekvencia bodov (pixelov), ktoré definujú túto 

kontúru. 

 

 

 

Obrázok 3.2: Detekované prvé dva hlavné body na odtlačku ruky – bod 

reprezentujúci malíček  a bod reprezentujúci palec . 

  

x 

y 
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Algoritmus detekcie kontúry, ktorý sme použili v našich experimentoch, je 

modifikáciou metódy navrhnutej autormi Šonka, Hlaváč, Boyle [25]. Algoritmus 

postupne detekuje pixely kontúry a vytvára ich sled.  

Detekcia kontúry začína v malíčkovom bode . Algoritmus 

postupne otestuje susedné pixely tohto bodu a určí, ktorý pixel je následníkom 

vrámci sledu pixelov kontúry. Vzápätí sa vykoná rovnaký proces pre tohto 

následníka a postupne pre všetky takto objavené pixely, až kým sa celá kontúra 

neuzavrie, tj. nevráti sa do počiatočného bodu  (obrázok 3.3).  

Originálny algoritmus prezentovaný v článku [25] skúma susedné pixely        

v 4 smeroch (obrázok 3.4a). Modifikovaný algoritmus použitý autormi článku [5] 

pracuje s pixelmi v 8 smeroch (obrázok 3.4b). V našich experimentoch sme sa 

rozhodli použiť 8 smerovú variantu algoritmu. Výsledná kontúra ruky vytvorená       

8 smerovým algoritmom je znázornená na obrázku 3.5. 

 

 

 

 

Obrázok 3.3: Príklad procesu detekcie kontúry. Algoritmus začína 

v štartovacom bode (3,6), odtiaľ detekuje nasledovníka kontúry (2,5) a pokračuje, až 

kým nie je detekovaná celá kontúra. 

 

 

Štartovací 

bod 

(3,6) 

(1,1) 
Skúmaná oblasť 

Pozadie 



16 

 

 

 

Obrázok 3.4: Algoritmus detekcie kontúry, ktorý používa a) 4 smerový kód, b) 

8 smerový kód. 

 

Znalosť kontúry ruky (obrázok 3.5), malíčkového bodu a palcového bodu 

(obrázok 3.2) nám umožňuje extrakciu väčšiny geometrických informácií, ktoré 

použijeme pri rozpoznávaní odtlačkov rúk. 

Na detekciu končekov prstov a medziprstných bodov použijeme pomocné 

body, ktoré získame ako priesečník priamky vedenej v horizontálnom smere 

z malíčkového a palcového bodu [5] (obrázok 3.6). 

 

 

 

Obrázok 3.5: Kontúra ruky. 

 

 

a) b) 

x 

y 
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Obrázok 3.6: Horizontálne čiary vedené z malíčkového a palcového bodu. 

 

Horizontálna priamka vedená z malíčkového bodu  pretne 

kontúru ruky v 7 bodoch: , , , 

, , ,  znázornených 

na obrázku 3.7. Tie nám spolu s týmto malíčkovým bodom vytýčia zóny 

jednotlivých prstov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3.7: Body určené priesečníkom horizontálnej priamky vedenej 

z malíčkového bodu s kontúrou ruky – malíček vytýčený bodmi (             

a , prstenník bodmi  a , prostredník 

určený bodmi  a , ukazovák vytýčený bodmi 

 a . 
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Priamka vedená v horizontálnom smere z palcového bodu  

pretne kontúru vo viacerých bodoch. Nás budú zaujímať prvé dva priesečníky. Tie 

určujú dva pomocné body: , . Sú znázornené na 

obrázku 3.8. 

Po extrakcii pomocných bodov nasleduje detekcia končekov prstov 

a medziprstných bodov jednotlivých prstov. Pri hľadaní končeku malíčka  

 postupujeme nasledovne. Prechádzame body kontúry v smere 

hodinových ručičiek. Ako počiatočný bod vezmeme . Postupne 

skúmame všetky body kontúry, až kým nedosiahneme bod  . Za 

konček prsta bude prehlásený bod kontúry s minimálnou y-ovou súradnicou. 

Obdobne sa určia končeky ostatných prstov. Konček prstenníka  

sa hľadá medzi bodmi   a , prostredníka 

 medzi  a , 

ukazováka  medzi  a , konček 

palca   sa nachádza medzi bodmi               

a . Výsledok tohto postupu je znázornený na obrázku 3.9. 

 

 

 

 

 

Obrázok 3.8: Body určené priesečníkom horizontálnej priamky vedenej 

z palcového bodu s kontúrou ruky – palec vytýčený bodmi               

a , pomocný bod . 
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Obrázok 3.9: Detekcia končekov prstov – konček malíčka , 

konček prstenníka , konček prostredníka 

, konček ukazováka , konček palca  

. 

 

Detekcia medziprstných bodov prebieha obdobne ako detekcia končekov 

prstov. Medziprstný bod  medzi malíčkom a prstenníkom 

sa hľadá medzi bodmi  a  a je to ten bod ležiaci na 

kontúre ruky, ktorého y-ová súradnica je maximálna. Bod  

medzi prstenníkom a prostredníkom sa nachádza medzi                       

a ,  medzi        

a  a medziprstie  ukazováka a palca 

medzi bodmi  a  (obrázok 3.10). 

Pre detailné určenie geometrie dlane potrebujeme extrahovať tri špeciálne 

dlaňové body ,  a . Prvý z týchto 

bodov predstavuje akýsi „obraz“ k medziprstnému bodu medzi malíčkom 

a prstenníkom, ktorý sa nachádza na kontúre dlane. Druhý je „obrazom“ 

k medziprstnému bodu medzi prostredníkom a ukazovákom. „Obraz“ 

k medziprstnému bodu nachádzajúcim sa medzi ukazovákom a palcom tvorí tretí 
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dlaňový bod (obrázok 3.11). Pri hľadaní bodu  postupujeme 

nasledovne. Postupne skúmame pixely na kontúre od malíčkového bodu  

 v protismere hodinových ručičiek. Hľadaný bod je ten, ktorého 

vzdialenosť od bodu  je najmenšia. Zvyšné dva špeciálne 

body sa hľadajú obdobne, ibaže v smere hodinových ručičiek. Proces lokalizácie 

bodu  začíname v bode , detekciu bodu  

 začneme v bode . 

 

 

 

Obrázok 3.10: Detekcia medziprstných bodov – medzi malíčkom                      

a prstenníkom , medzi prstenníkom a prostredníkom 

, medzi prostredníkom a ukazovákom 

, medzi ukazovákom a palcom 

. 

 

Fotografia dlane v spodnej časti snímky (obrázok 2.2) obsahuje nežiaducu 

oblasť zápästia. Tá sa nám v procese rozpoznávania rúk nehodí. Na jednotlivých 

snímkach totiž nie je viditeľná v rovnakej miere, a tým by zbytočne skresľovala 

namerané hodnoty obsahu dlane a dĺžky kontúry. Aby sme zaručili, že plocha 

skúmaných dlaní bude na všetkých fotografiách rovnaká, „skosíme“ každý odtlačok 

nasledovným spôsobom [5] (obrázok 3.12). Z medziprstného bodu 

 nachádzajúceho sa medzi palcom a ukazovákom 

, 
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vedieme vertikálnu priamku smerom dole. Tá pretne kontúru v pomocnom bode 

. Aby sme vytýčili hranicu skosenia, vedieme vodorovnú priamku 

z tohto pomocného bodu. Tým definujeme pomocný bod . Za dlaň 

považujeme oblasť ruky, ktorá sa nachádza nad touto hranicou. Po skosení ruky sa 

patrične upraví krivka reprezentujúca kontúru ruky podľa tejto hranice. 

 

 

 

Obrázok 3.11: Tri špeciálne dlaňové body, ,  

a , ktoré určujú geometriu dlane. 

 

 

 

Obrázok 3.12: Skosená kontúra ruky so zobrazenými prstovými bodmi, 

medziprstnými bodmi a končekmi prstov. 

 

 

 

  

, 
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3.3.2 Určenie geometrických vlastností ruky 

Po detekcii všetkých dôležitých bodov môžeme pristúpiť k extrakcii 

charakteristických vlastností ruky, ktoré budú použité v procese rozpoznávania. Zo 

snímky ruky odoberieme týchto 10 geometrických údajov:  

 dĺžky všetkých piatich prstov 

 vzdialenosť medzi dlaňovými bodmi  a 

 

 vzdialenosť medzi dlaňovými bodmi  a 

 

 vzdialenosť medzi dlaňovým bodom  a bodom 

 

 obvod kontúry ruky 

 obsah kontúry ruky 

 

Pri určení dĺžky prstov využijeme medziprstné body, respektíve dlaňové body, 

obklopujúce skúmaný prst po oboch stranách a príslušný konček prsta (obrázok 

3.13). Medziprstné body spojíme priamkou, určíme jej stred. Dĺžku prsta definujeme 

ako vzdialenosť tohto stredu od končeka skúmaného prsta [5][6].  

Pri určovaní dĺžky malíčka použijeme body (Xpalm1, Ypalm1), (Xlittle_valley, 

Ylittle_valley), pre prstenník (Xlittle_valley, Ylittle_valley) a (Xring_valley, Yring_valley), pre 

prostredník (Xring_valley, Yring_valley) a (Xmiddle_valley, Ymiddle_valley), pre ukazovák 

(Xmiddle_valley, Ymiddle_valley) a (Xpalm2, Ypalm2), pre palec to sú body (Xthumb_valley, 

Ythumb_valley) a (Xpalm3, Ypalm3). 

 

 

Obrázok 3.13: Určenie dĺžky prsta ukazováka. 
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Konečný charakteristický vektor odtlačku dlane obsahuje 10 extrahovaných 

údajov (obrázok 3.14). Tieto geometrické hodnoty pozostávajú z 8 hodnôt 

definovaných v predchádzajúcom odstavci spolu s dĺžkou kontúry a obsahom celej 

ruky. Dĺžka kontúry sa určí ako počet pixelov, ktoré ležia na okraji oblasti 

definujúcej ruku. Jej obsah predstavuje počet pixelov, ktoré sa nachádzajú v tejto 

oblasti. 

Po preskúmaní množiny vstupných dát sme zistili, že na namerané hodnoty 

veľkou mierou vplýva sila, ktorou respondenti pôsobia na snímaciu podložku 

skenovacieho zariadenia. Veľkosť tejto sily je odlišná pre každú osobu a taktiež pre 

každý vytvorený snímok. Naše experimenty však ukazujú, že táto skutočnosť 

negatívne neovplyvňuje presnosť klasifikácie. Použité klasifikátory sa dokázali 

adaptovať na tieto abnormality.  

 

 

 

Obrázok 3.14: Charakteristické geometrické vlastnosti odoberané z odtlačku 

ruky. 

3.4 Normalizácia získaných dát 

V predchádzajúcej sekcii sme ukázali, aké údaje zo snímok extrahujeme. Celkovo 

odoberáme 10 charakteristík. Obor hodnôt každej z týchto charakteristík je rôzny, 

namerané hodnoty nadobúdajú relatívne veľké hodnoty. Aby sme tieto rozdiely 

Dĺžky prstov 

Kontúra ruky 

Obsah ruky 

Charakteristické 

dlaňové hodnoty 
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v hodnotách znížili, rozhodli sme sa namerané údaje znormalizovať do intervalu 

.  

Charakteristický vektor x odobraný zo snímku dlane definujeme takto: 

 

, 

 

kde  predstavujú dĺžky prstov, v poradí malíčka, 

prstenníka, prostredníka, ukazováka a palca. Hodnoty  

reprezentujú charakteristické dlaňové rozmery,  je vzdialenosť medzi bodmi 

(Xpalm1, Ypalm1) a (Xpalm2, Ypalm2),  určuje vzdialenosť medzi bodmi           

(Xpalm1, Ypalm1) a (Xpalm3, Ypalm3),  je vzdialenosť medzi bodmi (Xpalm2, Ypalm2)     

a (Xthumb_valley, Ythumb_valley). Premenná  reprezentuje dĺžku kontúry ruky, 

 je jej obsah. Všetky hodnoty sú merané v pixeloch. 

 

 

Tabuľka 3.1: Príklady charakteristických vektorov odobraných zo snímok. 

Jeden riadok tabuľky predstavuje jeden charakteristický vektor x. Hodnoty sú 

merané v pixeloch. 

 

V tabuľke 3.1 je zobrazených pár príkladov charakteristických vektorov 

získaných z fotografií rúk. Ako je vidno, rozsah hodnôt jednotlivých parametrov 

charakteristického vektora je relatívne veľký. Tento jav môže negatívne ovplyvňovať 

efektivitu a presnosť klasifikátorov. Preto sme sa rozhodli namerané hodnoty 

 
          

1 284,0158 375,6341 400,4997 361,6518 233,2123 660,9523 434,4249 268,561 4696 326069 

2 282,0957 370,9515 403,1786 359,2882 233,8055 625,4478 466,7344 187,2432 4460 346819 

3 289,5807 374,3862 393,0204 359,2214 241,3504 617,256 434,2027 234,9553 4577 331270 

4 267,0431 351,5693 370,1945 320,1781 206,2062 596,8249 409,253 234,0085 4310 285986 

5 309,5884 398,5486 424,4255 394,2715 273,5142 633,5148 426,6017 234,0299 4905 360361 

6 235,3083 327,5668 340,1191 300,5412 190,8298 495,5502 383,6483 126,6057 3760 241543 

7 282,195 376,6298 390,0462 351,2036 245,1224 590,526 452,9216 187,171 4492 328488 

8 272,3692 348,2815 370,0122 329,5087 233,6236 581,1239 412,8075 166,6763 4295 315870 

9 212,7933 325,8128 345 323,7854 232,407 595,467 435,8761 178,3171 4073 303093 

10 235,0532 330,1939 360,168 321,8602 237,6994 590,5201 411,5337 220,1091 4084 285786 

… 
          

(3.2) 
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znormalizovať tak, aby nadobúdali hodnoty z intervalu . Normalizáciu sme 

vykonali pre každý parameter (stĺpček tabuľky 3.1) zvlášť.  

Pre škálovanie do intervalu  sme navrhli vzťah: 

 

 

 

kde y predstavuje nameranú hodnotu parametra (stĺpčeka tabuľky 3.1), Y je obor 

nameraných hodnôt daného parametra,  normalizovaná hodnota. Funkcia max(Y) 

vracia maximálnu hodnotu, ktorá bola pre daný parameter nameraná. Normalizované 

charakteristické vektory z tabuľky 3.1 sú zachytené v tabuľke 3.2. 

 

 

Tabuľka 3.2: Príklady normalizovaných charakteristických vektorov z tabuľky 

3.1 odobraných zo snímok. Jeden riadok tabuľky predstavuje jeden normalizovaný 

charakteristický vektor x. 

 

V našich experimentoch pracujeme s konečnou množinou dát o veľkosti 500 

vzorov. Túto množinu podľa potreby delíme na testovaciu a trénovaciu časť, 

nevyužívame žiadne iné nové vzory. Preto normalizácia takýmto spôsobom je pre 

naše účely v poriadku. V reálnom nasadení tento postup normalizácie použitý byť 

nemôže. Testovacie vzory sú odoberané priebežne a určenie maximálnej hodnoty 

jednotlivých zložiek charakteristického vektoru by bolo náročné. V takomto prípade 

je potrebné zvoliť iný postup normalizácie dát. Jednou z možností, ktorá nás napadla, 

 
          

1 0,91739 0,88521 0,88527 0,88581 0,85265 1 0,93077 1 0,95272 0,90373 

2 0,91119 0,87418 0,89120 0,88002 0,85482 0,94628 1 0,69720 0,90484 0,96124 

3 0,93537 0,88227 0,86874 0,87986 0,88240 0,93388 0,93029 0,87486 0,92858 0,91814 

4 0,86257 0,82850 0,81829 0,78423 0,75391 0,90297 0,87684 0,87134 0,87441 0,79263 

5 1 0,93921 0,93816 0,96571 1 0,95848 0,91401 0,87142 0,99513 0,99877 

6 0,76006 0,77194 0,75181 0,73613 0,69769 0,74975 0,82198 0,47142 0,76283 0,66946 

7 0,91151 0,88756 0,86217 0,86022 0,89619 0,89344 0,97040 0,69694 0,91134 0,91043 

8 0,87977 0,82075 0,81788 0,80708 0,85415 0,87922 0,88445 0,62062 0,87137 0,87546 

9 0,68734 0,76781 0,76260 0,79306 0,84970 0,90092 0,93388 0,66397 0,82633 0,84005 

10 0,75924 0,77813 0,79612 0,78835 0,86905 0,89343 0,88173 0,81958 0,82856 0,79208 

… 
          

(3.3) 
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by mohlo byť, že si klasifikátor zapamätá hodnoty max(Y) pre každý typ parametru 

charakteristického vektora vypočítané pri normalizácii trénovacích dát. Tieto 

hodnoty sa následne použijú pri normalizácii nových testovacích vzorov. 

Skutočnosť, že takto normalizované vektory by mohli obsahovať hodnoty väčšie ako 

1, nie je problém. Dôležité je, aby rozsahy hodnôt parametrov charakteristického 

vektora neboli moc veľké, čo sa týmto postupom dosiahne. 
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4 Klasifikátor minimálnej vzdialenosti 

V predchádzajúcich kapitolách sme popísali spracovanie snímok a odobranie 

charakteristických vlastností vzorov. Tým sme jednotlivé snímky previedli na 

charakteristické vektory, ktoré reprezentujú jednotlivé vzory. Tieto charakteristické 

vektory budeme používať pri testovaní jednotlivých klasifikačných metód. 

4.1 Popis metódy minimálnej vzdialenosti 

Jeden z najjednoduchších spôsobov, ktorým je možné vzory klasifikovať do c (c>0) 

známych tried je metóda k-najbližších susedov. Táto metóda priraďuje neznámy vzor 

reprezentovaný charakteristickým vektorom x do triedy , 1 ≤ i ≤ c, ktorá je najviac 

zastúpená medzi jeho k najbližšími susednými vzormi vo viacrozmernom priestore 

skúmaných vlastností [4]. 

Skúmané vzory predstavujú vektory vo viacrozmernom priestore skúmaných 

vlastností. Vzory patriace do rovnakej klasifikačnej triedy obvykle tvoria v tomto 

priestore zhluky (obrázok 4.1).  

 

 

 

Obrázok 4.1: Dobre oddelené zhluky vzorov pochádzajúcich z troch 

klasifikačných tried (reprezentovaných symbolmi ,  a  ) v priestore 

skúmaných vlastností. 

 

Na základe týchto zhlukov je priestor rozčlenený na regióny. Každý z týchto 

regiónov predstavuje jednu klasifikačnú triedu, ktorá je charakterizovaná jedným 

alebo viacerými vzormi. Tie označujeme ako reprezentanti danej triedy. 
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Reprezentanti klasifikačných tried sa často vyberajú ako vzory z trénovacej množiny. 

Inou možnosťou voľby reprezentantov je vytvorenie akéhosi „imaginárneho“ vzoru, 

ktorého vlastnosti závisia na skupine vzorov z trénovacej množiny (napr. ťažisko 

vzorov). Reprezentantov pre jednu klasifikačnú triedu môže byť viacero. Obyčajne 

ich má každá trieda rovnaký počet, aby žiadna z tried nebola zvýhodnená voči 

ostatným. Tak tomu je aj v našich experimentoch. Množinu reprezentantov 

charakterizujúcich triedu  budeme označovať ako  a  bude 

predstavovať množinu reprezentantov pre všetky klasifikačné triedy . 

Pre klasifikáciu neznámeho vzoru x musíme spočítať jeho vzdialenosť od 

všetkých reprezentantov z množiny . Zvolená metrika výraznou mierou ovplyvňuje 

úspešnosť algoritmu. Následne vyberieme k najbližších reprezentantov, ktoré sú 

najbližšie k vzoru x a zistíme, ktoré triedy reprezentujú. Tá trieda, ktorá je najviac 

zastúpená medzi k nájdenými najbližšími reprezentantmi, bude prehlásená ako trieda, 

kam patrí skúmaný vzor x. 

Tento postup je algoritmicky popísaný v algoritme [4]: 

 

Vstup: x – neznámy vzor  

 reprezentanti  tried  

  

   

1. inicializácia  

2. for  

3.    vypočítanie vzdialenosti reprezentanta  od skúmaného vzoru  

4. end 

5. zoradenie reprezentantov podľa vypočítanej vzdialenosti od najmenšej po 

najväčšiu: , kde  predstavuje reprezentanta najbližšie 

k neznámemu vzoru x,  je najvzdialenejší reprezentant od x 

6. for  

7.       pre  // zistenie početnosti tried  

8. end 

9. return  

 

 

Algoritmus 4.1: Algoritmus k najbližších susedov. 
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V algoritme 4.1 používame pomocnú premennú , ktorá udáva pre každú 

klasifikačnú triedu , koľko doposiaľ preskúmaných reprezentantov pochádzalo 

z tejto triedy. Premenná  predstavuje mohutnosť množiny .  

Nevýhodou tohto algoritmu je skutočnosť, že nie vždy je schopný určiť triedu, 

do ktorej skúmaný vzor patrí. K tomuto javu dochádza, ak medzi k najbližšími 

susedmi skúmaného vzoru existujú dve alebo viac tried, ktoré sú zastúpené rovnakou 

mierou. Táto situácia sa obyčajne rieši dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je, že sa 

náhodne zvolí jedna z rovnako zastúpených tried. V našich experimentoch 

používame druhý spôsob rozhodovania. Neznámy vzor bude klasifikovaný do triedy, 

kam patrí reprezentant z kolidujúcej (rovnako zastúpenej) triedy, ktorého vzdialenosť 

je bližšia k tomuto skúmanému vzoru než vzdialenosti reprezentantov ostatných 

kolidujúcich tried. Parameter k by preto mal byť volený v závislosti na počte 

reprezentantov všetkých klasifikačných tried tak, aby k tomuto javu dochádzalo čo 

najmenej [4].  

Vytvorenie klasifikátora minimálnej vzdialenosti spočíva v definovaní množín 

reprezentantov  pre každú klasifikačnú triedu . V našich 

experimentoch budeme uvažovať dva prístupy vytvárania množín reprezentantov 

. Prvý prístup spočíva v náhodnej voľbe vzorov z trénovacej 

množiny. Tieto vzory sa prehlásia za reprezentantov tried (kapitola 4.2). V druhom 

prístupe budú reprezentanti predstavovať ťažisko vzorov danej klasifikačnej triedy 

volených z množiny trénovacích vzorov (kapitola 4.3). Druhý prípad, voľba 

reprezentantov ako ťažiská jednotlivých klasifikačných tried, nám umožňuje použitie 

Mahalanobisovej vzdialenosti ako rozhodovacej metriky pri určovaní vzdialeností. 

V prvom prípade budeme ako rozhodovaciu metriku používať Euklidovskú 

vzdialenosť. 

4.2 Klasifikácia podľa Euklidovskej vzdialenosti 

Základom metódy k najbližších susedov je výpočet vzdialeností medzi skúmanými 

vzormi a reprezentantmi klasifikačných tried. V tejto metóde volíme reprezentantov 

ako všetky trénovacie vzory. Nakoľko boli všetky snímky dlaní v databáze vytvárané 

za rovnakých podmienok a vykazujú rovnakú kvalitu vyhotovenia, môžeme 

jednotlivých reprezentantov klasifikačných tried vyberať náhodne. Voľba vhodnej 

metriky, ktorá je použitá pri určovaní týchto vzdialeností, výrazne              
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ovplyvňuje úspešnosť klasifikácie algoritmu. Existuje viacero druhov metrík [4]. 

Medzi najznámejšie metriky používané v metóde k najbližších susedov patrí 

Euklidovská vzdialenosť. Jedná sa o geometrickú vzdialenosť, ktorá je definovaná 

pre dva n-dimenzionálne vektory  a  ako [4]: 

 

 

 

Použitie Euklidovskej metriky nemusí byť vždy výhodné. Problémy môžu 

nastať, ak vzory vrámci zhlukov nie sú od seba rovnomerne vzdialené všetkými 

smermi. Ak je tvar zhluku napríklad elipsa, môže sa stať, že vzor bude chybne 

klasifikovaný do nesprávnej triedy. 

  

 

 

Obrázok 4.2: Chybne klasifikovaný vzor pre k=1 reprezentovaný symbolom 

 do triedy, ktorej vzory sú reprezentované symbolmi . Symboly  a   

označujú reprezentantov tried značených symbolmi  resp. . 

 

Na obrázku 4.2 je vidno, že vzor môže byť klasifikovaný do nesprávnej triedy 

napríklad pri elipsoidnom tvare zhluku. Pri použití Euklidovskej metriky je 

vzdialenosť vzoru (na obrázku 4.2 označeného symbolom ) od reprezentanta 

nesprávne zvolenej triedy (na obrázku 4.2 označeného symbolom ) menšia ako 

vzdialenosť tohto vzoru od reprezentanta triedy, kde tento vzor skutočne patrí (na 

(4.1) 
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obrázku 4.2 označeného symbolom ). Pri použití Euklidovskej metriky by bol vzor 

označený symbolom  chybne zaradený do klasifikačnej triedy s reprezentantom  

. Tento problém je možné riešiť použitím inej metriky pri určovaní vzdialeností. 

Príkladom môže byť použitie Mahalanobisovej vzdialenosti ako rozhodovacej 

metriky. 

4.3 Klasifikácia podľa Mahalanobisovej vzdialenosti 

Problém nesprávnej klasifikácie spojenej s použitím Euklidovskej metriky sa snaží 

odstrániť Mahalanobisova vzdialenosť [4]. Tá berie v úvahu pri klasifikácii vzorov 

ich  rozptyl vrámci triedy, ktorý nemusí byť vo všetkých dimenziách rovnaký. 

V tejto metóde ako reprezentanta  pre každú klasifikačnú triedu   

použijeme ťažisko trénovacích vzorov pochádzajúcich z odpovedajúcej triedy . 

Toto ťažisko vyrátame podľa vzorca [4]: 

 

 

 

kde  reprezentuje množinu trénovacích vzorov triedy ,  je jej mohutnosť,  

predstavuje trénovací vzor z množiny . 

Mahalanobisova metrika je obecne definovaná pre dva n-dimenzionálne 

vektory  a  ako 

 

 

 

kde  predstavuje kovariančnú maticu prvkov triedy ,  označuje inverznú 

maticu k tejto matici . 

V našom prípade budeme určovať vzdialenosť vzoru x od ťažiska  

klasifikačnej triedy   podľa vzorca: 

 

 

(4.3) 

(4.2) 

(4.4) 
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Obyčajne rozptyl prvkov vrámci klasifikačných tried dopredu nepoznáme. 

Preto sa pri výpočte vzorca (4.4) používa odhad kovariančnej matice . Tento odhad 

 dostávame pre každú klasifikačnú triedu  za použitia vzorca [4]: 

 

 

 

kde  predstavuje množinu trénovacích vzorov triedy ,  je veľkosť množiny 

,  reprezentuje trénovací vzor z množiny  pre klasifikačnú triedu ,  je 

reprezentant i-tej triedy . 

Pri určovaní Mahalanobisovej vzdialenosti potrebujeme určiť inverznú maticu 

k matici . Na to je možné použiť numerickú metódu SVD (Singular Value 

Decomposition) alebo QR (Orthogonal-Triangular Decomposition), ktoré takúto 

maticu dokážu efektívne spočítať [28]. V našich experimentoch bola použitá metóda 

QR. 

Ak sa kovariančná matica  rovná jednotkovej matici, znamená to, že rozptyl 

vzorov v zhluku je rovnaký (jednotkový) vo všetkých smeroch. V takom prípade sa 

jedná o Euklidovskú vzdialenosť. 

4.4 Experimentálne výsledky 

Našimi experimentmi sa pokúsime overiť, že popísané klasifikačné metódy je možné 

použiť pri klasifikácii vzorov reprezentujúcich odtlačky rúk. Množinu vzorov, ktoré 

máme k dispozícii, rozdelíme na trénovaciu a testovaciu časť. Trénovacia časť, 

v prípade použitia metódy založenej na Euklidovskej vzdialenosti, slúži ako množina 

reprezentantov , pre všetky klasifikačné triedy , i=1,...,c. Pri použití 

metódy založenej na Mahalanobisovej vzdialenosti nám vzory z trénovacej množiny 

poslúžia pri výpočte reprezentanta ako ťažiska trénovacích vzorov. V našich 

experimentoch s klasifikačnou metódou založenou na Euklidovskej vzdialenosti sa 

zameriavame na nájdenie optimálnej hodnoty , ktorá najlepšie rieši problém 

rozpoznávania odtlačkov rúk. Výsledky porovnáme s klasifikačnou metódou 

založenou na Mahalanobisovej vzdialenosti. 

(4.5) 
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4.4.1 Klasifikácia založená na Euklidovskej vzdialenosti 

V týchto experimentoch sa ako rozhodovacia metrika používa Euklidovská 

vzdialenosť. Každý vzor z trénovacej množiny predstavuje jedného reprezentanta 

triedy, do ktorej patrí. V našich experimentoch budeme množinu vzorov rôzne 

rozdeľovať na trénovaciu a testovaciu časť a postupne otestujeme úspešnosť 

klasifikácie pre odlišné počty reprezentantov. Naša množina vzorov obsahuje snímky 

od 50 respondentov (počet c klasifikačných tried je 50), od každého po 10 odtlačkov. 

Pre každú konfiguráciu trénovacej a testovacej množiny otestujeme rôzne hodnoty 

k a budeme pozorovať, ako sa mení úspešnosť klasifikácie vzorov. Konfigurácie 

trénovacej a testovacej množiny spočívajú v určení pomeru rozdelenia množiny 

vzorov na tieto dve časti. Výsledky našich experimentov sú zobrazené v súhrnnej 

tabuľke 4.1. 

Zisťujeme, že s rastúcim počtom reprezentantov (zväčšujúci sa pomer 

rozdelenia vzorov) sa úspešnosť klasifikácie zvyšuje. Je to logické, nakoľko 

s viacerými vzormi v množine reprezentantov získavame lepšiu predstavu o tvare 

zhluku reprezentujúceho konkrétnu klasifikačnú triedu , i=1,...,50. To poskytuje 

klasifikátoru lepšiu schopnosť rozhodovať o náležitosti vzorov do klasifikačných 

tried. Ako je vidieť v tabuľke 4.1, pre pomer rozdelenia vzorov 4:1 každej 

klasifikačnej triedy je úspešnosť klasifikácie trénovacích a testovacích vzorov takmer 

vždy 100% pre všetky otestované hodnoty k . 

Pri skúmaní vývoja úspešnosti klasifikácie závislej na hodnote k pozorujeme, 

že klasifikátory dávajú lepšie výsledky skôr s nižšími hodnotami k. Pred samotným 

uskutočnením experimentov sme predpokladali, že s rastúcou hodnotou k sa bude 

úspešnosť klasifikácie zvyšovať. Experimenty našu hypotézu vyvracajú. Pozorujeme, 

že úspešnosť klasifikácie má skôr klesajúci charakter pre zvyšujúcu sa hodnotu k. 

úspešnosť klesá mierne len do doby, kým je hodnota k nižšia než počet 

reprezentantov klasifikačných tried ( ). Pri hodnotách 

k väčších než je počet reprezentantov ( ), úspešnosť 

klasifikácie klesá oveľa výraznejšie. 
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k 

Pomer rozdelenia vzorov 

3:7 2:3 7:3 4:1 
trén. 

vzory 

test. 

vzory 

trén. 

vzory 

test. 

vzory 

trén. 

vzory 

test. 

vzory 

trén. 

vzory 

test. 

vzory 

1 100% 97,71% 100% 97,67% 100% 100% 100% 100% 

2 100% 97,71% 100% 97,67% 100% 100% 100% 100% 

3 98% 96,57% 98,5% 96,67% 99,43% 99,33% 99,75% 100% 

4 98% 96,29% 99% 97% 100% 100% 100% 100% 

5 97,33% 91,71% 97,5% 96% 98,86% 99,33% 100% 100% 

6 96,67% 92,57% 97% 95,33% 99,71% 99,33% 100% 100% 

7 96,67% 92.86% 94,5% 91,67% 98% 98% 98,25% 100% 

8 97,33% 94% 95,5% 91,33% 98.29% 98,67% 98,5% 100% 

9 98,67% 93,71% 95,5% 91,33% 97,14% 98% 98,25% 98% 

10 98,67% 94,29% 96% 93% 97,14% 97,33% 98% 97% 

 

Tabuľka 4.1: Výsledky úspešnosti klasifikácie trénovacích a testovacích 

vzorov metódy založenej na Euklidovskej vzdialenosti s rôznym pomerom 

rozdelenia vzorov na trénovaciu a testovaciu množinu (3:7, 2:3, 7:3 a 4:1) pre každú 

klasifikačnú triedu v závislosti na k. 

 

Detailnejšie sa zameriame na prípad rozdelenia vzorov v pomere 2:3 pre každú 

klasifikačnú triedu , i=1,...,50, čo v našom prípade predstavuje 4 vzory 

v trénovacej množine a 6 vzorov v množine testovacej. Krivky úspešností 

klasifikácie trénovacích a testovacích vzorov majú skôr klesajúci charakter (obrázok 

4.3). Krivky úspešností výraznejšie klesajú, keď hodnota k presiahne počet 

reprezentantov klasifikačných tried ( ). To sme 

očakávali, nakoľko pri k väčšom, ako je počet reprezentantov, sa medzi skúmané 

susedné vzory dostanú reprezentanti z iných tried vo väčšej miere. Táto skutočnosť 

negatívne ovplyvňuje rozhodovanie algoritmu počas klasifikácie.  

V našich experimentoch sa taktiež zameriavame na meranie času potrebného 

k vytvoreniu klasifikátora a následnému procesu určenia klasifikačných tried pre 

všetky skúmané vzory (trénovacie i testovacie). Časy výpočtov algoritmu sa držia 

zhruba na rovnakej úrovni pre všetky skúmané veľkosti trénovacej množiny (tabuľka 

4.2). Tieto časy zahŕňajú samotné vytvorenie klasifikátora a následné otestovanie 

klasifikácie pre všetky (trénovacie aj testovacie) vzory. Proces učenia algoritmu, 

resp. definovanie reprezentantov z množiny trénovacích vzorov je rýchle, nakoľko sa 

tu nič nepočíta. Vzory z trénovacej množiny sa len prehlásia za reprezentantov 
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konkrétnych tried, čo nie je časovo náročný úkon. Zvyšovanie počtu reprezentantov 

resp. zmena hodnoty   k sa z časového hľadiska výpočtu algoritmu prejavuje len 

minimálne. S rastúcou hodnotou k, resp. počtom trénovacích vzorov, sa výpočet 

algoritmu mierne spomaľuje. Spomaľovanie je spôsobené tým, že s rastúcou 

hodnotou k sa zvyšuje počet zisťovaní miery zastúpenia jednotlivých klasifikačných 

tried medzi k najbližšími susedmi (reprezentantmi) k skúmanému vzoru (krok 6 až 8 

algoritmu 4.1). Jedná sa však len o zanedbateľné hodnoty. 

 

 

 

Obrázok 4.3: Úspešnosť algoritmu k najbližších susedov so 4 reprezentantmi 

pre každú triedu v závislosti na k. Graf ukazuje, koľko vzorov z trénovacej                

a testovacej množiny (v percentách) je správne klasifikovaných pre konkrétnu 

hodnotu k. 

 

Použitie metódy založenej na Euklidovskej vzdialenosti sa nám pri riešení 

našej úlohy osvedčilo. Výsledky boli dobré, úspešnosť klasifikácie neklesla pod 91% 

pre žiadnu voľbu premennej k ani pre žiadny skúmaný počet reprezentantov. Taktiež 

výpočet algoritmu bol veľmi rýchly, držal sa pod 0,4s. počas všetkých našich 

experimentov. 

 

 

 

 

 

úspešnosť (%) 

k 

trénovacie vzory 

testovacie vzory 
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k 
Pomer rozdelenia vzorov 

3:7 2:3 7:3 4:1 

1 0,317s 0,34s 0,323s 0,36s 

2 0,336s 0,328s 0,344s 0,359s 

3 0,355s 0,342s 0,361s 0,338s 

4 0,263s 0,32s 0,349s 0,361s 

5 0,335s 0,313s 0,327s 0,36s 

6 0,347s 0,3s 0,355s 0,363s 

7 0,347s 0,317s 0,369s 0,385s 

8 0,357s 0,326s 0,36s 0,395s 

9 0,346s 0,315s 0,369s 0,397s 

10 0,369s 0,358s 0,363s 0,373s 

 

Tabuľka 4.2: Časy výpočtu metódy založenej na Euklidovskej vzdialenosti 

s rôznym pomerom rozdelenia vzorov na trénovaciu a testovaciu množinu (3:7, 2:3, 

7:3 a 4:1) pre každú klasifikačnú triedu v závislosti na k uvedený v sekundách. 

 

4.4.2 Klasifikácia založená na Mahalanobisovej vzdialenosti 

V tejto metóde klasifikácie reprezentanti jednotlivých klasifikačných tried nebudú 

priamo volení spomedzi trénovacích vzorov. Reprezentanti nie sú konkrétne vzory 

z trénovacej množiny, ale akési „imaginárne“ vzory reprezentujúce ťažisko 

trénovacích vzorov. Skutočnosť, že každá klasifikačná trieda  (i=1,...,50) má 

jediného reprezentanta (ťažisko trénovacích vzorov), spôsobuje, že experimenty 

s inými hodnotami k než 1 strácajú na význame. Pri k > 1 by vznikali situácie, 

v ktorých by boli viaceré klasifikačné triedy zastúpené rovnakou mierou v procese 

klasifikácie (každá jediným susedom spomedzi k skúmaných susedov). To by 

spôsobovalo predlžovanie času výpočtu, avšak úspešnosť klasifikácie by ostala 

nezmenená. Tieto situácie vždy riešime tak, že neznámy vzor klasifikujeme do 

triedy, kam patrí reprezentant z kolidujúcej (rovnako zastúpenej) triedy, ktorého 

vzdialenosť je bližšia ku  skúmanému vzoru než vzdialenosti reprezentantov 

ostatných kolidujúcich tried. Tento vybraný reprezentant vždy odpovedá 

reprezentantovi, ktorý je zvolený pre k=1. Preto počas experimentov bude vždy 

hodnota k=1. Pri meraní vzdialeností vzorov budeme používať Mahalanobisovu 

metriku.  
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Pri experimentoch s Mahalanobisovou vzdialenosťou budeme počítať 

vzdialenosti skúmaných vzorov od ťažísk reprezentujúcich jednotlivé klasifikačné 

triedy. Experimenty uskutočníme pre rôzne veľké trénovacie množiny. V našich 

experimentoch budeme postupne pracovať s pomermi 1:9, 1:4, 3:7, 2:3, 7:3 a 4:1 

rozdelenia vzorov na trénovaciu a testovaciu množinu pre každú klasifikačnú triedu 

. Získané výsledky porovnáme s metódou k najbližších susedov 

založenej na Euklidovskej metrike.  

 

 

Pomer 

rozdelenia 

vzorov 

trén. vzory test. vzory 
trén. vzory 

(nenormalizované) 

test. vzory 

(nenormalizované) 
čas 

1:9 2% 2% 2% 2% 0,139s 

1:4 30% 4,75% 39% 30,5% 0,129s 

3:7 100% 17,43% 84% 52,29% 0,138s 

2:3 96% 7,67% 97% 74,33% 0,189s 

7:3 100% 4% 100% 94% 0,153s 

4:1 100% 8% 100% 93% 0,139s 

 

Tabuľka 4.4: Výsledky klasifikácie pri použití metódy založenej na 

Mahalanobisovej vzdialenosti. 

 

Ako je vidieť z tabuľky 4.4, úspešnosť klasifikácie metódy založenej na 

Mahalanobisovej vzdialenosti je podstatne horšia, než metóda založená na 

Euklidovskej vzdialenosti. Rozumné výsledky klasifikácie dosahujeme pri pomere 

rozdelenia vzorov na trénovaciu a testovaciu množinu aspoň 7:3. Z toho môžeme 

usúdiť, že voľba „imaginárnych“ reprezentantov klasifikačných tried ako ťažiská 

trénovacích vzorov je použiteľná iba pri dostatočne veľkom počte vzorov 

v trénovacej množine. Lepšiu predstavu závislosti úspešnosti klasifikácie od pomeru 

rozdelenia vzorov nám dáva graf na obrázku 4.4. 

Z časového hľadiska pozorujeme, že metóda založená na Mahalanobisovej 

vzdialenosti je o niečo rýchlejšia než metóda využívajúca Euklidovskú metriku. Čas 

výpočtu sa drží pod hranicou 0,2s pre všetky otestované veľkosti trénovacej 

množiny. Je to spôsobené tým, že celkový počet reprezentantov, od ktorých je nutné 

určiť vzdialenosti, je nižší než v metóde založenej na Euklidovskej vzdialenosti. 

Celkový počet reprezentantov odpovedá počtu klasifikačných tried (každá 
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klasifikačná trieda má jediného reprezentanta – ťažisko vzorov z trénovacej 

množiny). 

 

 

 

Obrázok 4.4: Vývoj úspešnosti metódy založenej na Mahalanobisovej 

vzdialenosti vzhľadom na pomer rozdelenia množiny vzorov na trénovaciu 

a testovaciu časť pre nenormalizované vzory. 

 

 

Taktiež je veľmi zaujímavé pozorovanie, že metóda založená na 

Mahalanobisovej vzdialenosti dáva oveľa lepšie výsledky s množinou vzorov, 

ktorých charakteristické vektory nie sú normalizované (kapitola 3.4). Výsledky 

experimentov pre normalizované i nenormalizované množiny vzorov sú na 

trénovacej množine porovnateľné. Na testovacej množine je úspešnosť klasifikácie 

normalizovaných vzorov podstatne horšia než úspešnosť klasifikácie vzorov 

nenormalizovaných (tabuľka 4.4, tretí a piaty stĺpček). Tento jav môže byť 

spôsobený tým, že normalizáciou dát sa normalizujú taktiež jednotlivé vzdialenosti 

vzorov. Rozdiely v týchto normalizovaných vzdialenostiach sú natoľko malé, že 

spôsobujú problémy pri klasifikácii s použitou Mahalanobisovou metrikou. Pri 

použití metódy založenej na Euklidovskej vzdialenosti pozorujeme presne opačný 

efekt. Normalizované vzory vykazujú vyššiu úspešnosť klasifikácie než 

nenormalizované. Výsledky klasifikácie nenormalizovaných vzorov za použitia 

metódy založenej na Euklidovskej vzdialenosti sú zobrazené v tabuľke 4.5. Z toho 

pomer rozdelenia vzorov na trénovaciu a testovaciu množinu 

trénovacie vzory 

testovacie vzory 

úspešnosť (%) 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
1:9           1:4            3:7            2:3            1:1           3:2            7:3            4:1 
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môžeme usúdiť, že Mahalanobisova vzdialenosť je oveľa citlivejšia na normalizáciu 

dát než Euklidovská metrika.  

 

k trén. vzory test. vzory 

1 100% 36% 

2 100% 36% 

3 82% 38,33% 

4 76,5% 37,67% 

5 64,5% 37,33% 

6 64,5% 38% 

7 62% 36,67% 

8 61,5% 37% 

9 64% 35,67% 

10 63,5% 36,33% 

 

Tabuľka 4.5: Výsledky úspešnosti klasifikácie nenormalizovaných 

trénovacích a testovacích vzorov algoritmu k najbližších susedov založenom na 

Euklidovskej vzdialenosti so 4 reprezentantmi pre každú triedu v závislosti na k. 

 

Zistili sme, že použitie Mahalanobisovej vzdialenosti nie je veľmi vhodné pre 

našu úlohu. Úspešnosť klasifikácie v porovnaní s metódou k najbližších susedov 

založenej na Euklidovskej vzdialenosti je oveľa nižšia. Pre dosiahnutie rozumných 

výsledkov klasifikácie je potrebné použiť veľkú trénovaciu množinu. Použiteľné 

výsledky klasifikácie boli dosiahnuté s pomerom rozdelenia vzorov aspoň 7:3. 
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5 Naivný Bayesov klasifikátor 

Bayesovská teória rozhodovania predstavuje základný štatistický prístup, ktorým je 

možné riešiť úlohy klasifikácie vzorov. Bayesov klasifikátor priraďuje skúmaný vzor 

reprezentovaný jeho charakteristickým vektorom x do štatisticky 

najpravdepodobnejšej klasifikačnej triedy. Učiaci proces takéhoto klasifikátora môže 

byť značne zjednodušený, ak sa ako predpoklad vezme skutočnosť, že jednotlivé 

členy charakteristického vektora sú nezávislé v zmysle určenia konkrétnej 

klasifikačnej triedy. Takýto klasifikátor nazývame Naivný Bayesov klasifikátor. Je 

zaujímavé, že aj napriek zvolenému, v skutočnom svete nereálnemu, predpokladu 

výsledný klasifikátor býva v praxi dosť úspešný [9][13]. Výhodou Naivného 

Bayesovho klasifikátora je skutočnosť, že často dáva dobré výsledky už s relatívne 

malou trénovacou množinou, ktorá slúži na určenie parametrov potrebných pre 

klasifikáciu. Použitie Naivného Bayesovho klasifikátora sa osvedčilo v mnohých 

praktických aplikáciách, akými sú klasifikácia textových dokumentov, medická 

diagnostika alebo manažment systémového výkonu [14][8]. To sú dôvody, prečo 

sme sa rozhodli použiť tento spôsob klasifikácie pri riešení našej úlohy. 

V ďalšom texte si ukážeme princíp fungovania Bayesovho klasifikátora, 

detailne popíšeme jeho konštrukciu a v závere kapitoly sa budeme venovať našim 

experimentom. 

5.1 Bayesovská teória rozhodovania 

Základom Bayesovho klasifikátora, ktorý klasifikuje neznámy vzor reprezentovaný 

charakteristickým vektorom x (v ďalšom budeme označovať jednoducho pojmom 

vzor x) do jednej z c tried , je určenie podmienených (aposteriórnych) 

pravdepodobností  pre . Klasifikátor následne pridelí neznámy 

vzor x do tej triedy , ktorej aposteriórna pravdepodobnosť  je najväčšia 

pre . Tomuto rozhodovaciemu pravidlu hovoríme Bayesovské klasifikačné 

pravidlo. Je ho možné vyjadriť vzťahom [4][13]: 

 

 

 

(5.1) 
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kde  predstavuje charakteristický vektor neznámeho vzoru         

s n vlastnosťami.  je aposteriórna pravdepodobnosť, vyjadrujúca, že 

neznámy vzor x patrí do klasifikačnej triedy  za predpokladu, že to je 

vzor reprezentovaný charakteristickým vektorom x. 

Základným problémom Bayesovskej klasifikácie je určenie aposteriórnych 

pravdepodobností  pre všetky klasifikačné triedy , i=1,...,c. S ich 

znalosťami vytvoríme výsledný Bayesov klasifikátor. V našom prípade klasifikujeme 

neznáme vzory do  tried. Počet klasifikačných tried sa odvíja od nami 

používanej databázy vzorov. Tá obsahuje vzorky odtlačkov dlaní od 50 

respondentov. Pre určenie aposteriórnych pravdepodobností  využijeme 

apriórne pravdepodobnosti  pre . Apriórne pravdepodobnosti určujú 

pravdepodobnosti jednotlivých klasifikačných tried  pre nasledujúci skúmaný vzor 

[4]. Za predpokladu, že toto sú jediné možné triedy, do ktorých je možné 

klasifikovať neznáme vzory, platí: 

 

 

 

Pokiaľ by toto bola jediná dostupná informácia popisujúca charakter 

a vlastnosti skúmaných vzorov, klasifikovali by sme neznámy vzor do triedy 

s najväčšou apriórnou pravdepodobnosťou. To má zmysel len vtedy, pokiaľ chceme 

klasifikovať iba jeden vzor, nakoľko všetky testovacie vzory by boli klasifikované do 

jedinej triedy. 

V našom prípade máme k dispozícii viacero informácii o skúmaných vzoroch. 

Sú to hodnoty dĺžok prstov, geometrie dlane, dĺžky kontúry ruky a jej obsahu. 

Celkovo poznáme  vlastností uložených v charakteristickom vektore           

 pre každý skúmaný vzor. Charakteristický vektor x budeme 

považovať za vektor s náhodnými hodnotami, ktorých distribúcia vrámci 

klasifikačných tried  je vyjadrená pravdepodobnostnou funkciou , pre 

 [4]. Túto funkciu nazývame funkcia podmienenej pravdepodobnosti 

rozloženia dát vrámci triedy . 

Predpokladajme, že poznáme apriórne pravdepodobnosti  a podmienené 

pravdepodobnosti rozloženia vzorov  pre , x nech predstavuje 

(5.2) 
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charakteristický vektor skúmaného vzoru. Združenú pravdepodobnosť  

nájdenia vzoru, ktorý patrí do klasifikačnej triedy   a ktorého charakteristický 

vektor má hodnotu x, môžeme vyjadriť dvoma spôsobmi [20][4]: 

 

 

 

 

pre . Úpravou týchto dvoch rovníc dostávame takzvanú Bayesovskú 

formulu, ktorá sa používa na výpočet aposteriórnych pravdepodobností  

klasifikačných tried [4]: 

 

 

 

kde  predstavuje normalizačnú konštantu, ktorá zaručuje, že súčet výsledných 

aposteriórnych pravdepodobností bude rovný 1. Túto konštantu určuje vzťah: 

 

 

 

Pre vytvorenie Bayesovho klasifikátora potrebujeme určiť hodnoty 

aposteriórnych pravdepodobností   pre každú klasifikačnú triedu . Pre ich 

výpočet podľa vzorca (5.5) je potrebné poznať hodnoty apriórnych pravdepodobností 

 a podmienené pravdepodobnosti rozloženia dát  pre každú                  

z klasifikačných tried . Ak hodnoty  nie sú vopred známe, môžeme 

ich jednoducho odhadnúť za pomoci vzorov z trénovacej množiny podľa vzťahu [4]: 

 

 

 

kde N predstavuje celkový počet trénovacích vzorov, Ni reprezentuje počet vzorov 

z trénovacej množiny, ktoré patria do klasifikačnej triedy . 

(5.5) 

(5.3) 

(5.6) 

(5.7) 

(5.4) 
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Bayesovské klasifikačné pravidlo (vzorec (5.1)) vyjadrujúce, že neznámy vzor 

reprezentovaný charakteristickým vektorom x je klasifikovaný do triedy , môžeme 

upraviť na tvar: 

 

 

 

Po dosadení a úprave dostávame rovnicu: 

 

 

 

Členy  v rovnici (5.5) nemusíme brať v úvahu, pretože ich hodnoty sú rovnaké 

pre všetky klasifikačné triedy . 

V našom prípade tiež platí, že všetky klasifikačné triedy sú rovnako 

pravdepodobné. Pri klasifikácii odtlačku ruky nechceme žiadnu triedu zvýhodňovať 

voči ostatným, preto pre každé  a  platí, že . 

Dostávame tak výsledné klasifikačné pravidlo pre našu úlohu, ktoré má tvar: 

 

 

 

Toto pravidlo určuje, že neznámy vzor x bude klasifikovaný do triedy , ktorej 

podmienená pravdepodobnosť rozloženia dát  je najväčšia. Pre vytvorenie 

Bayesovho klasifikátora nám stačí vypočítať hodnoty podmienených 

pravdepodobností rozloženia dát  pre i=1,...,c. Tomu sa budeme venovať 

v nasledujúcich kapitolách. 

5.2 Určenie podmienenej pravdepodobnosti  

Existuje viacero metód (popísaných napr. v [4]), ako je možné zostaviť optimálny 

klasifikátor za predpokladu, že poznáme podmienené pravdepodobnosti rozloženia 

dát  vrámci klasifikačnej triedy  , pre každé i=1,...,c. V reálnom svete však 

vo väčšine prípadov tieto hodnoty nepoznáme. Typicky máme k dispozícii len 

základné vedomosti popisujúce skúmaný problém spolu s množinou trénovacích dát. 

(5.8) 

(5.9) 

(5.10) 
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Tieto trénovacie dáta nám poslúžia pri odhade podmienených pravdepodobností 

 pre každú klasifikačnú triedu .  

Presnosť odhadu podmienených pravdepodobností úzko súvisí s veľkosťou 

trénovacej množiny a taktiež s dimenziou charakteristického vektora x. Obecne  

platí, že čím je trénovacia množina väčšia a charakteristický vektor x menší, tým sú 

odhady podmienených pravdepodobností  lepšie [4]. 

Pre odhad podmienenej pravdepodobnosti  sa často používa Gaussovo 

normálne rozdelenie [4]. Potom funkcia   predstavuje normálne rozdelenie 

vzorov vrámci klasifikačnej triedy .  

Normálne rozdelenie s vektorom stredných hodnôt  a kovariančnou maticou 

 má pre každú klasifikačnú triedu  tvar [4]: 

 

 

 

kde x predstavuje n-rozmerný charakteristický vektor skúmaného vzoru,  je           

n-rozmerný vektor stredných hodnôt,  je kovariančná matica veľkosti n×n,        

a  predstavujú jej determinant a inverznú maticu. Rovnica (5.11) sa zvykne 

zjednodušene označovať tiež ako  [4].  

 

Vektor stredných hodnôt  a kovariančná matica  sa vypočítajú podľa 

vzťahov [4]: 

 

 

 

 

 

Kovariančná matica  je vždy symetrická [4]. Položme   ako člen matice  na 

pozícii [j,k]. Prvky  ležiace na diagonále matice  predstavujú očakávanú 

kvadratickú odchýlku  pre j-tý parameter charakteristického vektora x. Elementy 

 nachádzajúce sa mimo diagonály ( ) určujú súčiniteľ vzájomnej korelácie 

(5.11) 

(5.12) 

(5.13) 
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zložiek na pozíciách j a k charakteristického vektora x [4]. Ak sú zložky xj a xk 

vektora x štatisticky nezávislé, hodnota . 

Týmto postupom zjednodušíme náš problém z odhadu neznámej funkcie 

 na odhad neznámych parametrov  a  pre každú klasifikačnú triedu . 

Problém odhadu parametrov predstavuje klasický štatistický problém a existuje pre 

neho viacero riešení [4]. Medzi tie najpoužívanejšie patrí metóda maximálnej 

vierohodnosti a Bayesovský odhad parametrov. My sa budeme pre jednoduchosť 

zaoberať len prvou spomínanou metódou, metódou maximálnej vierohodnosti. 

Detailný popis metódy Bayesovského odhadu parametrov je možné nájsť v literatúre 

[4][27]. 

5.2.1 Metóda maximálnej vierohodnosti 

Metóda maximálnej vierohodnosti patrí medzi najjednoduchšie metódy odhadu 

parametrov. Takmer vždy poskytuje dobrú konvergenciu odhadu [4]. Najlepší odhad 

parametrov poskytovaný touto metódou je ten, ktorý maximalizuje pravdepodobnosť 

získanú z množiny trénovacích vzorov. Presnosť odhadu sa zvyšuje zväčšovaním 

množiny trénovacích dát. 

Pre každú klasifikačnú triedu , i=1,...,c, máme množinu  obsahujúcu 

trénovacie vzory patriace do tejto triedy. Predpokladáme, že vzory vrámci množiny 

 sú vybrané nezávisle tak, aby odpovedali pravdepodobnosti rozdelenia dát 

. Množinu  nazývame trénovacia množina klasifikačnej triedy . Ďalším 

predpokladom metódy je fakt, že funkcia  má známy parametrický tvar, 

ktorý je jednoznačne určený parametrickým vektorom  [4]. V našom prípade, keď 

predpokladáme normálne rozdelenie funkcie , vektor  tvoria premenné     

 a . Závislosť  na vektore  vyjadríme tvarom . Našou 

úlohou je odhadnúť hodnoty vektorov  pre každú klasifikačnú triedu , i=1,...,c, 

na základe informácií získaných z množiny trénovacích vzorov . 

Pre zjednodušenie problému taktiež predpokladáme, že vzory z množiny  

nám nedávajú žiadne informácie o parametrických vektoroch   pre . To 

znamená, že parametre pre rôzne klasifikačné triedy sú funkčne nezávislé. Táto 

skutočnosť nám umožňuje pri odhade parametrov pracovať s jednotlivými 

klasifikačnými triedami  oddelene. Tým dostávame c nezávislých problémov 
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odhadu parametrického vektora  za pomoci trénovacích dát z množiny  pre 

klasifikačnú triedu , ktoré môžeme riešiť oddelene. 

Trénovacia množina  má m vzorov  vybraných nezávisle, pre 

ktoré platí: 

 

 

 

Funkcia  sa nazýva vierohodnosť  s ohľadom na trénovaciu množinu , 

 predstavuje normálne rozdelenie vzorov  vrámci 

klasifikačnej triedy . Normálne rozdelenie vzorov závisí na parametrickom vektore 

. Maximálny odhad vierohodnosti vektora  je hodnota , ktorá maximalizuje 

 [4]. Z analytického hľadiska je jednoduchšie pracovať s logaritmom 

vierohodnosti než so samotnou vierohodnosťou, nakoľko logaritmus je rastúca 

monotónna funkcia [4]. Platí, že ak  maximalizuje logaritmickú vierohodnosť, 

maximalizuje tiež samotnú vierohodnosť. Predpoklad, že neznáme pravdepodobnosti 

sa riadia pravidlom Gaussovho normálneho rozdelenia, nám umožňuje použitie 

metód diferenciálneho počtu pri odhade parametrického vektora  [4]. 

5.2.2 Popis metódy maximálnej vierohodnosti 

V tejto sekcii bližšie popíšeme metódu maximálnej vierohodnosti. Označme 

symbolom     p počet parametrov, ktoré budeme odhadovať. Neznámy parametrický 

vektor  má tvar  Logaritmickú vierohodnosť zadefinujeme 

v tvare: 

 

 

 

Dosadením rovnice (5.14) do vzťahu (5.15) dostávame: 

 

 

 

(5.14) 

(5.15) 

(5.16) 
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Snažíme sa nájsť vektor , ktorý maximalizuje logaritmickú vierohodnosť 

s ohľadom na trénovacie dáta z množiny : 

 

 

 

Nevyhnutnou podmienkou extrému funkcie  je, že jej derivácia sa v tomto bode 

rovná nule [11]: 

 

 

 

kde symbol  predstavuje deriváciu funkcie f podľa premennej ,  je nulový 

vektor rovnakého rozmeru ako . Derivácia funkcie  podľa  má tvar: 

 

 

 

Vektor  riešiaci rovnicu (5.18) môže predstavovať globálne maximum, lokálne 

maximum alebo inflexný bod funkcie . Preto je nutné nájdené riešenia rovnice 

(5.18) overiť, či skutočne predstavujú hľadané globálne maximum (napr. druhou 

deriváciou [11]). Nájdený vektor  nepredstavuje skutočné maximum vierohodnosti, 

ale iba jeho odhad. Tento odhad je tým presnejší, čím je trénovacia množina väčšia 

[4].  

Teraz tento obecný postup aplikujeme na náš prípad normálneho rozdelenia. 

Predpokládajme, že vzory do trénovacej množiny boli vybrané na základe 

Gaussovho normálneho rozdelenia s vektorom stredných hodnôt  a kovariančnou 

maticou . Tieto dva údaje sú pre nás neznáme, budú tvoriť zložky parametrického 

vektora . Uvážme najprv prípad odhadu parametrov jednorozmerného normálneho 

rozdelenia, kde neznámymi parametrami sú hodnoty  a . Ten neskôr rozšírime na 

viacrozmerné normálne rozdelenie.  

Parametrický vektor  má v jednorozmernom normálnom rozdelení tvar 

. Úpravou vzťahu (5.11) pre Gaussovo normálne rozdelenie 

dostávame vzťah: 

 

(5.17) 

(5.18) 

(5.19) 
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Pre určenie maxima parciálne zderivujeme rovnicu (5.20) podľa  a dostávame 

vektor parciálnych derivácii: 

 

 

 

Dosadením vzťahu (5.21) do rovnice (5.16) a následným aplikovaním vzťahu (5.18) 

dostávame rovnice: 

 

 

 

 

 

kde  a  predstavujú odhady maximálnej vierohodnosti pre parametre  a . 

Použitím substitúcií  a  a úpravou rovníc (5.22), (5.23) dostávame 

konečný tvar rovníc odhadu parametrov  a  [4]: 

 

 

 

 

 

(5.20) 

(5.21) 

(5.22) 

(5.23) 

(5.24) 

(5.25) 
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Pre prípad viacrozmerného normálneho rozdelenia sa postupuje obdobne. 

Presný postup je možné nájsť v literatúre [4]. Výsledné vzťahy pre viacrozmerné 

normálne rozdelenie majú tvar: 

 

 

 

 

 

Zistili sme, že odhad vektora stredných hodnôt  predstavuje strednú hodnotu 

testovacích vzorov. Odhad kovariančnej matice  tvorí aritmetický priemer m matíc 

, kde m reprezentuje počet skúmaných vzorov v trénovacej 

množine. 

5.3 Experimentálne výsledky 

V našich experimentoch budeme pracovať s modelom Naivného Bayesovho 

klasifikátora, ktorého vstupy tvoria charakteristické vektory skúmaných vzorov. 

Klasifikátor vždy natrénujeme na klasifikáciu do c=50 tried. Pre každú klasifikačnú 

triedu máme k dispozícii 10 vzorov. Túto množinu vzorov si rozdelíme na trénovaciu 

a testovaciu časť. Postupne budeme meniť pomer rozdelenia množiny vzorov na 

trénovaciu a testovaciu časť. Postupne otestujeme pomery 1:9, 1:4, 3:7, 2:3, 1:1, 3:2, 

7:3, 4:1, 9:1 rozdelení vzorov na trénovaciu a testovaciu množinu pre každú 

klasifikačnú triedu . Experimentálne určíme úspešnosť klasifikátora 

natrénovaného na trénovacej množine pre obe sady vzorov (trénovacia a testovacia 

množina) a výsledky vzájomne porovnáme. 

V našich experimentoch budeme postupovať nasledovnými krokmi: 

1. Zvolíme hodnotu b, ktorá určuje počet vzorov v trénovacej množine. 

2. Z databázy odtlačkov náhodne vyberieme b vzorov pre každú 

klasifikačnú triedu . Tieto vzory budú tvoriť trénovacie množiny , 

kde . 

(5.26) 

(5.27) 
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3. Algoritmus Bayesovho klasifikátora vypočíta podľa vzťahov (5.26)       

a (5.27) odhady stredných hodnôt  a kovariančných matíc  pre všetky 

triedy . 

4. Pri klasifikácii neznámeho vzoru x klasifikátor spočíta podmienené 

pravdepodobnosti  podľa vzťahu (5.11) pre všetky klasifikačné 

triedy  (i=1,...,50). 

5. Neznámy vzor x je následne podľa klasifikačného pravidla           

(vzorec (5.10)) zaradený do triedy s najväčšou podmienenou 

pravdepodobnosťou . 

 

 

 

 

Obrázok 5.1: Úspešnosť Bayesovho klasifikátora v závislosti na veľkosti 

trénovacej množiny. Graf ukazuje koľko vzorov (v percentách) z testovacej množiny 

(modrá čiara) a trénovacej množiny (červená čiara) bolo správne klasifikovaných pre 

konkrétnu veľkosť trénovacej množiny. 

 

Na obrázku 5.1 je možné vidieť, ako vplýva veľkosť trénovacej množiny na 

úspešnosť klasifikácie Bayesovho klasifikátora. Môžeme pozorovať, že čím je 

trénovacia množina väčšia, tým klasifikátor podáva lepšie výsledky klasifikácie. 

Vidíme, že trénovacie vzory sú vždy klasifikované s vysokou úspešnosťou         

(98% - 100%) pre všetky pomery rozdelenia množiny vzorov na trénovaciu 

a testovaciu časť. Je to očakávaný jav, nakoľko podmienené pravdepodobnosti 

úspešnosť (%) 

pomer rozdelenia vzorov na trénovaciu a testovaciu množinu 

1:9         1:4         3:7         2:3          1:1         3:2         7:3         4:1          9:1 
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 pre všetky klasifikačné triedy  predstavujú odhad určený 

vzhľadom práve na tieto vzory. Výraznejšie rozdiely pozorujeme v úspešnosti 

klasifikácie testovacích vzorov. Pri klasifikácii testovacích vzorov platí pravidlo, že 

úspešnosť klasifikácie je tým vyššia, čím je počet vzorov v trénovacej množine 

väčší. S väčšou trénovacou množinou získavame lepšiu predstavu o tvare vzorov 

v jednotlivých klasifikačných triedach, čo nám umožňuje vypočítať presnejší odhad 

podmienených pravdepodobností . Presnejšie odhady podmienených 

pravdepodobností sa prejavujú zvyšujúcou sa úspešnosťou klasifikácie neznámych 

vzorov pochádzajúcich z testovacej množiny. Detailnejšie výsledky úspešnosti 

klasifikátora vzhľadom na veľkosť trénovacej množiny sú zobrazené v tabuľke 5.1. 

 

Pomer 

rozdelenia 

vzorov 

Trénovacie vzory Testovacie vzory 

1:9 98% 44% 

1:4 100% 90,50% 

3:7 99,33% 91,43% 

2:3 99,50% 94,33% 

1:1 98,80% 96,40% 

3:2 99,33% 97% 

7:3 98,86% 98,67% 

4:1 99% 98% 

9:1 98,67% 96% 

 

Tabuľka 5.1: Výsledky klasifikácie Bayesovho klasifikátora v závislosti na 

pomere rozdelenia vzorov na trénovaciu a testovaciu množinu. 

 

Obrázok 5.2 ukazuje krivku vyjadrujúcu čas výpočtu algoritmu od 

trénovacieho procesu, po samotnú klasifikáciu testovacích vzorov. Časové odchýlky 

pri použití rôzne veľkých trénovacích množín sú minimálne. Čas vytvorenia 

klasifikátora a následnej klasifikácie trénovacích a testovacích vzorov je približne 

rovnaký pre všetky skúmané pomery rozdelení množiny vzorov. Toto pozorovanie 

ukazuje, že samotný výpočet odhadov stredných hodnôt  a kovariančných         

matíc  a následné určenie podmienenej pravdepodobnosti  pre všetky 

klasifikačné triedy ) nie je časovo náročný proces.  
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Obrázok 5.2: Závislosť času výpočtu algoritmu na pomeru rozdelenia 

množiny vzorov na trénovaciu a testovaciu časť. 

 

Pri odhadoch podmienených pravdepodobností je dôležité, aby trénovacie 

vzory boli volené náhodne. Naším ďalším experimentom chceme preto otestovať, 

ako závisí úspešnosť klasifikácie na samotných členoch trénovacej množiny. 

V predchádzajúcich experimentoch sme trénovacie množiny  pre všetky 

klasifikačné triedy   vytvárali nasledovným spôsobom. Pri 

požiadavke, aby množina  obsahovala m vzorov, sme do tejto množiny vložili 

prvých m vzorov z databázy všetkých vzorov patriacich do klasifikačnej triedy . 

V nasledujúcom experimente budeme do množiny  vkladať vzory odzadu. To 

znamená, že trénovacia množina  o veľkosti h bude obsahovať posledných             

h vzorov z databázy všetkých vzorov patriacich do klasifikačnej triedy 

. Tým zaručíme, že trénovacie množiny v tomto experimente budú 

obsahovať čo najviac vzorov, ktoré neboli členmi odpovedajúcich trénovacích 

množín v predchádzajúcich experimentoch pre všetky klasifikačné triedy 

. Graf na obrázku 5.3 ukazuje rozdiely v úspešnosti klasifikácie pre 

skúmané pomery rozdelenia vzorov na trénovaciu a testovaciu množinu                      

s  predchádzajúcimi experimentmi. Záporné hodnoty grafu ukazujú hodnotu 

zhoršenia úspešnosti klasifikácie, kladné hodnoty reprezentujú mieru zlepšenia 

úspešnosti klasifikácie pri druhom výbere vzorov do trénovacej množiny. 

 

pomer rozdelenia vzorov na trénovaciu a testovaciu množinu 

 

čas (s) 

 1:9       1:4        3:7       2:3       1:1        3:2       7:3        4:1       9:1 
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Obrázok 5.3: Rozdiely v úspešnosti klasifikácie pre rôzne volené vzory           

v trénovacích množinách a rôzne pomery rozdelenia vzorov na trénovaciu 

a testovaciu časť. 

 

Z výsledkov grafu na obrázku 5.3 vidíme, že rozdiely v úspešnosti klasifikácie 

pri odlišne volených trénovacích množinách sú minimálne. Pri klasifikácii 

trénovacích vzorov sú úspešnosti dokonca totožné pre všetky skúmané pomery 

rozdelenia množiny vzorov na trénovaciu a testovaciu časť. Tieto malé rozdiely 

v úspešnostiach klasifikácie potvrdzujú vysokú kvalitu všetkých snímok, ktoré 

v našich experimentoch používame. Preto pri rôznych výberoch trénovacích vzorov 

dosahujeme obdobné výsledky klasifikácie. To sme očakávali, nakoľko všetky 

snímky boli vyhotovené v rovnakých podmienkach a vykazujú rovnakú kvalitu 

vyhotovenia s veľmi nízkou úrovňou nežiaduceho šumu. Malé rozdiely v klasifikácii 

pozorujeme na testovacej množine. Najväčšie rozdiely úspešnosti klasifikácie 

pozorujeme pri rozdelení v pomere 1:9. Počet trénovacích vzorov je malý na to, aby 

dostatočne pokryl charakter neznámych vzorov. Preto sú rozdiely klasifikácie 

výraznejšie. So zväčšujúcim sa počtom trénovacích vzorov sa presnosť klasifikácie 

zvyšuje, čo sa prejavuje v stále menších rozdieloch úspešností klasifikácie pre rôzne 

volené trénovacie množiny. Pri dostatočne veľkom počte vzorov v trénovacej 

množine sa rozdiely v klasifikácii úplne vytrácajú a zachovávajú si rovnakú mieru 

úspešnosti (od pomeru rozdelenia 3:2 vyššie). 

 

1:9       1:4         3:7        2:3        1:1         3:2       7:3         4:1        9:1 

0% 

0,5% 

-0,5% 

1% 

-1% 

pomer rozdelenia vzorov na trénovaciu a testovaciu množinu 

 

rozdiel úspešnosti  

klasifikácie 

trénovacie vzory 

testovacie vzory 
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Použitie Bayesovej štatistickej teórie rozhodovania pri riešení nášho problému 

klasifikácie odtlačkov rúk sa nám osvedčilo. Z výsledkov vidíme, že najvyššiu 

úspešnosť klasifikácie dosahuje klasifikátor natrénovaný na množine, ktorá obsahuje 

7 resp. 8 trénovacích vzorov (pomery rozdelení 7:3 resp. 4:2) pre každú klasifikačnú 

triedu. To, že klasifikátor trénovaný na množine s 9 trénovacími vzormi (pomer 

rozdelenia 9:1) vykazoval nižšiu úspešnosť, môže byť spôsobené tým, že testovacia 

množina obsahovala jediný vzor, a tak nameraná úspešnosť klasifikácie na testovacej 

množine nemôže byť považovaná za smerodajnú. Domnievame sa, že ak by sme mali 

k dispozícii viac vzorov, bola by úspešnosť klasifikátora oveľa vyššia.  
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6 Neurónové siete 

Neurónové siete predstavujú model inšpirovaný biologickými nervovými systémami 

[24]. Základnou vlastnosťou neurónových sietí je schopnosť aproximácie pravidiel, 

ktoré sú definované medzi vstupnými a výstupnými hodnotami riešeného problému. 

Tieto získané pravidlá je možné následne použiť pri zisťovaní výstupných hodnôt 

neznámych vstupov. Proces aproximácie pravidiel sa nazýva učenie. Základom 

neurónovej siete je neurón. Spojenie viacerých neurónov predstavuje neurónovú sieť 

[12]. 

6.1 Neurón 

Základnou stavebnou jednotkou každej zložitejšej neurónovej siete je neurón [15]. 

Formálne má každý neurón  vstupov  ohodnotených váhami 

, , určujúcimi ich priepustnosť. Neurón tieto vstupy 

spracováva, vykonáva nad nimi vopred definovanú jednoduchú operáciu a výsledok 

poskytuje ako svoj jediný výstup y. Každý neurón má taktiež definovaný prah . 

Model neurónu je zobrazený na obrázku 6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 6.1: Model neurónu so vstupmi , váhami 

, prahom θ a jediným výstupom y. 
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i
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Vstupy neurónu  privedené spojmi s váhami  sú 

týmito váhami zosilnené a spolu s pričítaným prahom neurónu θ tvoria vnútorný 

potenciál neurónu . Vnútorný potenciál neurónu  sa spočíta ako: 

 

 

 

kde  sú vstupy neurónu,  sú ich váhy a θ je prah neurónu. 

Celkový výstup y neurónu je vyjadrený vzťahom: 

 

 

 

kde f je takzvaná prenosová funkcia.  

Existuje mnoho druhov prenosových funkcií. V našich experimentoch sa 

zameriame na tieto prenosové funkcie: 

 Skoková prenosová funkcia (obrázok 6.2) 

o  

 

 

Obrázok 6.2: Skoková prenosová funkcia. 

 

 Lineárna prenosová funkcia (obrázok 6.3) 

o   

 

(6.1) 

(6.2) 

(6.3) 

(6.4) 
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Obrázok 6.3: Lineárna prenosová funkcia. 

 

 Sigmoidálna prenosová funkcia (logsig) (obrázok 6.4) 

o   

 

 

Obrázok 6.4: Sigmoidálna prenosová funkcia. 

 

 Hyperbolický tangens (tgh) (obrázok 6.5) 

o   

 

 

Obrázok 6.5: Hyperbolický tangens. 

 

Skoková prenosová funkcia vracia hodnotu 1, ak vstup neurónu je väčší alebo 

rovný nule. V opačnom prípade je návratová hodnota 0. Tento typ prenosovej 

funkcie sa používa prevažne v perceptronových neurónových sieťach. Umožňuje 

neurónu rozhodovať v procese klasifikácie vzorov. Poskytuje odpoveď typu „áno“ 

( ) alebo „nie“ ( ). Lineárna prenosová funkcia sa používa 

v neurónoch, ktoré slúžia ako takzvané lineárne aproximátory v „Lineárnych 

(6.5) 

(6.6) 
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filtroch“ [3]. Sigmoidálna prenosová funkcia predstavuje jednu z najpoužívanejších 

funkcií. Jej dobré vlastnosti ako spojitosť, hladkosť, nelineárnosť a derivovateľnosť 

ju predurčujú k použitiu najmä v neurónových sieťach spätného šírenia.  

Hyperbolický tangens je ďalšou funkciou často používanou v neurónových 

sieťach spätného šírenia. Má podobné vlastnosti ako sigmoidálna prenosová funkcia. 

Obor hodnôt je z intervalu (-1, 1), je spojitá, hladká a dobre derivovateľná. 

6.2 Architektúra neurónovej siete 

Neuróny je možné spájať do väčších štruktúr a tým definovať neurónové siete. 

Spôsob, akým sú neuróny v sieti spojené, nazývame architektúra neurónovej siete. 

Existuje mnoho spôsobov zostavenia siete. V tejto práci sa zameriame na siete, 

v ktorých neuróny sú organizované do takzvaných vrstiev. Najbežnejší typ štruktúry 

neurónovej siete je zobrazený na obrázku 6.6. 

Neurónová sieť sa skladá zo vstupnej vrstvy, skrytých vrstiev a z výstupnej 

vrstvy. Obecne, skrytých vrstiev môže byť ľubovoľný počet. Vrstvy budeme 

indexovať písmenom v. Každá z nich môže mať ľubovoľný počet neurónov. Tok 

informácií je reprezentovaný orientovanými hranami medzi neurónmi. V tomto type 

neurónovej siete informácie plynú iba v smere od vstupnej vrstvy k výstupnej. Platí, 

že spoje medzi vrstvami môžu viesť iba z vrstvy s indexom v-1 do vrstvy v. Takéto 

siete nazývame dopredné neurónové siete. Váhu hrany vedúcej z i-tého neurónu 

vrstvy v-1 do j-tého neurónu vrstvy v budeme označovať symbolom 
)(v

ijw . Iné typy 

neurónových sietí môžu mať oveľa zložitejšiu stavbu, ako napríklad spätné väzby      

a podobne. V našich experimentoch sa budeme venovať dopredným neurónovým 

sieťam s jedinou skrytou vrstvou.  

Neuróny vstupnej vrstvy nazývame pasívne, lebo vstupné dáta nijak 

nemodifikujú, iba ich predávajú ďalšej vrstve. Neuróny v skrytých vrstvách a vo 

výstupnej vrstve sú, naopak, aktívne. Vstupná vrstva prijíma vstupné údaje 

, kde n odpovedá počtu vstupov siete (rozmeru charakteristického vektoru 

skúmaných vzorov). Tieto, vynásobené príslušnými spojovacími váhami, slúžia ako 

vstup pre neuróny v skrytej vrstve. Vstupy skrytej vrstvy sú na obrázku 6.6 označené 

ako , kde m predstavuje počet spojov vedúcich zo vstupnej vrstvy do 

vrstvy skrytej. Aktívne neuróny skrytej vrstvy údaje spracujú a pošlú ich vo forme 
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, hranami pripojenými k výstupnej vrstve príslušným neurónom. Tie po 

obdobnom spracovaní, ako tomu bolo v skrytej vrstve, produkujú svoj výstup 

, kde r udáva počet výstupov neurónovej siete. 

 

 

Obrázok 6.6: Architektúra neurónovej siete s jednou skrytou vrstvou. 

 

6.3 Trénovanie neurónovej siete 

Aby neurónová sieť mohla riešiť zadaný problém, v našom prípade problém 

rozpoznávania odtlačkov rúk, je potrebné ju pred použitím natrénovať. 

Predpokladom učenia sú trénovacie dáta, pre ktoré dopredu vieme, do akých 

klasifikačných tried patria. Trénovacie dáta predkladáme v priebehu učenia sieti 

spolu s požadovanými výsledkami. Trénovanie predstavuje nastavenie váh 
)(v

ijw
 

medzi neurónmi a určenie neurónových prahov  na základe predložených 

trénovacích vzorov a ich požadovaných výsledkov. Po natrénovaní by sieť mala 

produkovať požadované výsledky pre predkladané vstupné dáta.  

Ďalším predpokladom trénovania neurónovej siete je schopnosť určiť chybu 

klasifikácie každého jej neurónu. Tá je rovná odchýlke skutočného výstupu neurónu 

od očakávanej hodnoty pre dané trénovacie vzory. Cieľom procesu trénovania 

neurónovej siete je minimalizácia jej chybovej funkcie. Na to v našich 

experimentoch použijeme algoritmus spätného šírenia. 
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Algoritmus spätného šírenia 

Algoritmus spätného šírenia predstavuje jeden z najpopulárnejších 

a najpoužívanejších trénovacích algoritmov. Úspešne sa používa pri riešení 

problémov, akými sú rozpoznávanie hlasu, obrazových vzorov alebo v medicínskej 

diagnostike [2].  

Algoritmus spätného šírenia je založený na Widrow-Hoffovom učiacom 

pravidle [21], v ktorom sa váhy a prahy neurónov upravujú na základe chybovej 

funkcie E definovanej vzťahom: 

 

 

 

kde  predstavuje požadovaný výstup neurónovej siete, 

  skutočný výstup siete pre x-tý trénovací vzor 

charakterizovaný vektorom Px,  reprezentuje počet neurónov vo výstupnej vrstve 

neurónovej siete. 

 

Vstupné vektory P spolu s korešpondujúcimi výstupmi T sa predkladajú 

neurónovej sieti v procese učenia až do chvíle, pokiaľ sieť neasociuje trénovacie 

vzory s požadovanými výstupmi dostatočne presne. Sieti sa predloží vstupný vektor 

a určí sa výstup siete pre tento vzor. Algoritmus spätného šírenia určí veľkosť chyby 

na výstupnej vrstve, tú následne propaguje do nižších vrstiev smerom ku vstupnej 

pomocou vážených spojov a prahu. Počas propagácie chyby do vyšších vrstiev 

dochádza k aktualizácii váh a prahov neurónov. Algoritmus spätného šírenia si 

popíšeme obecne pre M vrstiev. V našich experimentoch budeme využívať jeho 

variantu pre jedinú skrytú vrstvu. 

 

Priebeh algoritmu spätného šírenia prebieha nasledovne: 

1. Váhy neurónových spojov 
)(v

ijw  a neurónových prahov  sa inicializujú 

náhodnými hodnotami. 

2. Neurónovej sieti predložíme x-tý trénovací vzor  

a jeho požadovaný výstup , kde  predstavuje 

(6.7) 



61 

 

počet neurónov vo vstupnej vrstve,  počet neurónov vo vrstve 

výstupnej. 

3. Po predložení trénovacieho vzoru  sú vstupy 

neurónu vo vstupnej vrstve nastavené pomocou pravidla 

 

 

  

kde  predstavuje vstup aj výstup i-tého neurónu vo vstupnej vrstve 

( ). 

4. Pre každý neurón i vo vrstvách  v smere od vstupnej po 

výstupnú vrstvu vypočítame jeho výstup pomocou vzťahu 

 

 

 

kde  predstavuje výstup i-tého neurónu vo vrstve ,  je váha 

medzi k-tým neurónom vo ( )-tej vrstve a neurónom i vo vrstve , 

 predstavuje prah neurónu i vo vrstve . Funkcia f je prenosová 

funkcia neurónu. V našich experimentoch budeme ako prenosovú 

funkciu používať hyperbolický tangens a sigmoidálnu funkciu, ktoré 

sme opísali v kapitole 6.1. Pre neuróny vo výstupnej vrstve otestujeme 

použitie lineárnej prenosovej funkcie a sigmoidálnej prenosovej 

funkcie. Základným predpokladom kladeným na použité prenosové 

funkcie je ich derivovateľnosť. 

5. Výstup siete  definujeme ako 

 

 

 

kde  charakterizuje výstup i-tého neurónu výstupnej vrstvy M. 

6. Adaptácia váh a prahov neurónov v sieti prebieha nasledovne: 

(6.8) 

(6.9) 

(6.10) 
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a. Postupne od výstupnej vrstvy smerom k vstupnej vyrátame 

veľkosť chyby  pre každý neurón i vo vrstve  pomocou 

vzťahov odvodených z rovnice chybovej funkcie (6.8) [1][2]: 

 

   

pre i-tý neurón výstupnej vrstvy, 

 

   

pre i-tý neurón skrytej vrstvy , 

kde  predstavuje vnútorný potenciál i-tého neurónu 

vrstvy  

b. Následne upravíme váhy a prahy neurónov: 

 

 , 

kde  

 

 , 

kde  predstavuje učiaci faktor. 

7. Skontroluje sa, či nenastala podmienka ukončenia algoritmu. Ak nie, 

algoritmus sa opakuje od kroku 2. Ukončovacia podmienka môže byť 

definovaná rôzne. Často to býva sledovanie vývoja  kriteriálnej funkcie, 

či neklesne pod stanovenú hranicu alebo obmedzenie maximálneho 

počtu iterácii algoritmu. 

 

Učiaci faktor  ovplyvňuje rýchlosť učenia siete. Pri vysokej hodnote však 

môže spôsobiť prekročenie globálneho minima chybovej funkcie, pri nízkej pomalú 

konvergenciu k tomuto minimu [26]. 

Kroky 2 až 6 sa opakujú pre každý trénovací vzor. Trénovací proces prebieha 

v takzvaných epochách. Vrámci jednej epochy sú sieti predložené všetky trénovacie 

vzory. Váhy a prahy neurónov sú patrične upravené. Podľa toho, kedy dochádza 

k úpravám váh a prahov, rozoznávame dva typy učenia: 

(6.11) 

(6.12) 

(6.13) 

(6.14) 

(6.15) 
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 Prírastkové učenie – váhy a prahy neurónov sú upravované po predložení 

každého trénovacieho vzoru. 

 Dávkové učenie – aktualizácia nastáva až po predložení celej trénovacej 

množiny neurónovej sieti. Zmeny váh a prahov vypočítané pre každý trénovací 

vzor sa sčítavajú a aplikujú až na konci epochy. 

 

Proces učenia sa opakuje do splnenia stanovených podmienok. Podmienkou 

často býva obmedzenie maximálneho počtu epoch v procese učenia, sledovanie 

rýchlosti konvergencie chybovej funkcie, jej vývoja, či neklesne pod požadovanú 

hranicu alebo jednoducho čas venovaný trénovaciemu procesu. V našich 

experimentoch ukončovacia podmienka kombinuje maximálny počet epoch (rádovo 

desiatky tisíc), rýchlosť konvergencie a hodnotu chybovej funkcie. Je dôležité 

spomenúť, že malá hodnota chybovej funkcie na trénovacej množine neznamená, že 

neurónová sieť je dobre natrénovaná. Môže dôjsť k takzvanému preučeniu siete, kde 

chyba pre neznáme vzory je veľká, hoci na trénovacej množine neurónová sieť 

produkuje dobré výsledky.  

 

Existuje viacero metód učenia spätným šírením, ktoré sa snažia zrýchliť 

a zlepšiť trénovací proces [3][4]. V našich experimentoch sa zameriame na metódy, 

ktoré sa o zrýchlenie konvergencie snažia dynamickou zmenou učiaceho faktora  

alebo využívajú takzvaný moment učenia. Moment učenia pomáha prekonávať 

nežiaduce oscilácie chybovej funkcie.  

Učiaci faktor  výraznou mierou ovplyvňuje výkon použitého algoritmu. Ak je 

jeho hodnota príliš vysoká, algoritmus môže začať oscilovať. To je spôsobené 

preskočením minima chybovej funkcie E. Pri nízkej hodnote sa proces konvergencie 

predlžuje. Určiť optimálnu hodnotu učiaceho faktora pred samotným trénovacím 

procesom nie je ľahké, mnohokrát dokonca nemožné. V podstate sa jeho optimálna 

hodnota počas trénovania neustále mení [3].  

Metóda s premenlivým učiacim faktorom 

Metóda s premenlivým učiacim faktorom rieši tento problém neustálou 

optimalizáciou veľkosti učiaceho faktora . Hodnota učiaceho faktora  sa 

v priebehu trénovacieho procesu zvyšuje, ak toto zvýšenie nezapríčiní nárast chyby   

E na konci epochy. Ak dôjde k zvýšeniu hodnoty chyby E v porovnaní s chybou 
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z predchádzajúcej epochy, hodnota učiaceho faktora  sa zníži o preddefinovaný 

činiteľ . Zároveň, ak tento nárast chybovej funkcie E je vyšší ako definovaná 

povolená úroveň , zmeny hodnôt váh sa anulujú. V prípade, že dôjde k poklesu 

chybovej funkcie E, hodnota učiaceho faktora  sa zvýši o preddefinovaný činiteľ 

. Pre ľahšie vyjadrenie vzťahov na úpravu váh neurónov trochu pozmeníme 

značenie. Nech má neurónová sieť q váh. Zavedieme premennú  

ako vektor všetkých váh neurónovej siete. Vzorec na úpravu váh všetkých neurónov 

v sieti (vzorec (6.13)) sa upraví na tvar [16]: 

 

, 

 

kde  predstavuje príslušný váhový vektor všetkých váh neurónovej siete 

v epoche t,  principiálne predstavuje zmenu vektora všetkých váh w v epoche 

t. Hodnota nového učiaceho faktora  je definovaná vzťahom [3]: 

 

 

 

Hodnoty činiteľa poklesu  a činiteľa vzrastu  učiaceho faktora  nebývajú 

rovnaké. Obyčajne býva  a . Ak v epoche t došlo k nárastu 

chybovej funkcie E o hodnotu väčšiu ako , nastavené hodnoty váh sa eliminujú. 

Premennú  nazývame faktor maximálneho rastu. Vyjadruje to pravidlo [3]: 

 

 

 

Rýchlosť konvergencie je možné optimalizovať nastavovaním hodnoty faktoru 

maximálneho rastu  a činiteľov vzrastu resp. poklesu (  resp. ). Avšak, správne 

určenie hodnôt je náročné a úzko závislé na riešenom probléme [16]. 

V našej práci sa nastavovaním týchto hodnôt zaoberať nebudeme. Ponecháme 

prednastavené hodnoty, ktoré aplikuje Neural Network Toolbox v5.1softvéru 

MATLAB. 

(6.16) 

(6.17) 

(6.18) 
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Metóda s momentom 

Metóda s momentom napomáha urýchľovať učiaci proces tým, že zmierňuje osciláciu 

vývoja chybovej funkcie E. To zabezpečuje pomocou momentu , ktorý sa 

snaží zachovať trend vývoja chybovej funkcie z predchádzajúcich iterácií. Vzorce na 

úpravu váh a prahov neurónov (vzorec 6.13 a 6.15) budú mať tvar [4]: 

 

 , 

kde  predstavuje príslušnú váhu neurónu v epoche t,  je učiaci 

faktor,  predstavuje prírastok váhy hrany vedúcej z i-tého neurónu 

vrstvy v-1 do j-tého neurónu vrstvy v. Tento prírastok váhy je určený 

vzťahom (6.14). 

 

 , 

kde  predstavuje príslušný prah neurónu v epoche t. 

 

Metóda elastického spätného šírenia 

Posledná metóda, ktorou sa budeme v našich experimentoch zaoberať, je metóda 

elastického spätného šírenia (resilient backpropagation - RPROP) [18]. Algoritmus 

RPROP sa snaží eliminovať častý nepriaznivý efekt malých magnitúd parciálnych 

derivácií použitej prenosovej funkcie . Ten spôsobuje pomalú konvergenciu 

chybovej funkcie E neurónovej siete. Pre určenie, ktorým smerom sa posunie 

hodnota váh a prahov neurónov, sa preto používa iba znamienko derivácie 

prenosovej funkcie neurónov, nie jej hodnota. Samotná hodnota zmeny váh a prahov 

sa určuje nezávisle na vývoji prenosovej funkcie f, čo konvergenciu chybovej 

funkcie E dokáže mnohonásobne urýchliť [3][18]. Pre každú váhu  zavedieme 

premennú . Tá určuje hodnotu, o ktorú sa zmení hodnota váhy po predložení 

celej trénovacej množiny (v epoche t) neurónovej sieti v procese učenia. 

Adaptačné pravidlo funguje nasledovne. Vždy, ak parciálna derivácia chybovej 

funkcie E podľa neurónovej váhy  zmení znamienko v porovnaní 

s predchádzajúcou epochou, hodnota zmeny váhy sa zmenší o faktor . Zmena 

(6.19) 

(6.20) 
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znamienka derivácie indikuje, že prírastok v predchádzajúcej epoche t-1 bol príliš 

veľký a spôsobil preskočenie lokálneho minima chybovej funkcie E. Ak znamienko 

parciálnej derivácie ostalo rovnaké ako v predchádzajúcej epoche t-1, hodnota 

neurónovej váhy   sa zväčší o faktor . Ak je parciálna derivácia nulová, 

k zmene váhy nedôjde. Matematicky popísaný postup vyjadríme rovnicou [18]: 

 

 

 

kde . Hodnoty  pre všetky neurónové váhy  sú 

nastavené na 0,07. Túto hodnotu používa Neural Network Toolbox v5.1softvéru 

MATLAB ako prednastavenú hodnotu. Výsledná hodnota váhy  v epoche t+1 je 

daná vzťahom [18]: 

 

 

 

Tento algoritmus má jednu výnimku. Ak parciálna derivácia chybovej funkcie 

E podľa neurónovej váhy  zmení znamienko v porovnaní s predchádzajúcou 

epochou t-1 (čo znamená, že došlo k prekročeniu lokálneho minima chybovej 

funkcie E), zmena hodnoty váhy z predchádzajúcej epochy t-1 sa anuluje. Toto 

obnovenie hodnoty váhy vyjadruje vzťah [18]: 

 

 

 

K zmenám hodnôt váh dochádza po predložení celej množiny trénovacích 

vzorov. Jedná sa o dávkové učenie. Hodnoty premenných  a  ostávajú počas 

celého učiaceho procesu konštantné. V našich experimentoch majú  veľkosť 

 resp.  a vychádzajú z hodnôt, ktoré navrhol autor algoritmu 

RPROP M. Riedmiller [18][19].  

(6.21) 

(6.22) 

(6.23) 
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6.4 Experimentálne výsledky 

V tejto kapitole popíšeme výsledky jednotlivých nami vykonaných experimentov. 

V našich experimentoch neurónovú sieť použijeme ako klasifikátor, ktorý 

predkladané vzory klasifikuje do jednej z c tried. Vzhľadom na množinu dát, ktorú 

máme k dispozícii, je . Vo všetkých experimentoch je počet vstupných 

neurónov rovný 10, čo je závislé na počte vstupných parametrov odobraných 

z odtlačku ruky. Pre voľbu optimálnej konfigurácie siete vychádzame z článku [5], 

kde autori navrhujú neurónovú sieť s architektúrou 40 neurónov v jedinej skrytej 

vrstve a 50 vo vrstve výstupnej (tj. konfigurácia siete je 10-40-50). Konkrétne 

informácie o zvolených prechodových funkciách sme sa z článku [5] nedozvedeli, 

preto vyskúšame viacero spôsobov, ktoré navzájom porovnáme. Pre úplnosť 

otestujeme aj iné konfigurácie siete, kde budeme meniť počet neurónov v skrytej 

vrstve a sledovať, ako sa bude vyvíjať úspešnosť klasifikácie. Pripomíname, že vo 

všetkých experimentoch sa budeme obmedzovať na prácu s neurónovými sieťami 

obsahujúcimi jedinú skrytú vrstvu. Ak nebude uvedené ináč, hodnota učiaceho 

faktora  bude mať hodnotu , čo predstavuje hodnotu prednastavenú 

programom MATLAB [3]. 

Počet neurónov vo výstupnej vrstve je volený v závislosti na počte 

klasifikačných tried. V našich experimentoch sme spočiatku skúšali konfigurácie 

s jediným výstupným neurónom s lineárnou prenosovou funkciou (vzorec (6.4)), 

avšak výsledky neboli dobré. Pri klasifikácii s jediným neurónom vo výstupnej 

vrstve je výstupom neurónovej siete číslo, ktoré určuje, do ktorej klasifikačnej triedy 

skúmaný vzor patrí. V našom prípade je očakávaný výstup Ax produkovaný sieťou 

z intervalu . Databázu snímok rúk sme rozdelili v pomere 3:2, čo 

predstavuje 6 vzorov v trénovacej množine a 4 vzory v testovacej množine pre každú 

z 50 klasifikačných tried. Experimenty nám ukázali, že použitie jediného výstupného 

neurónu v neurónových sieťach pri riešení našej úlohy nie je vhodné. Počet rôznych 

hodnôt, ktoré môže tento výstupný neurón nadobúdať počas klasifikácie, je veľký 

(závislý na počte klasifikačných tried). Konvergencia chybovej funkcie E takejto 

siete je dosť pomalá, nepodarilo sa nám dosiahnuť úroveň prijateľnej chyby ani pri 

navýšení počtu epoch na 200000 v použitej ukončovacej podmienke (obrázok 6.7). 

Pripomeňme, že v našich experimentoch ukončovacia podmienka kombinuje 

maximálny počet epoch, rýchlosť konvergencie a hodnotu chybovej funkcie. Ak 
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nebude uvedené ináč, podmienky ukončenia trénovacieho procesu sú stanovené na 

20000 epoch, gradient chybovej funkcie počas jednej epochy (určujúci rýchlosť 

konvergencie) na  a úroveň požadovanej chyby na 0,001.  

V tabuľke 6.1 uvádzame pre úplnosť výsledky úspešnosti klasifikácie metódy 

RPROP pre neurónovú sieť s jediným neurónom vo výstupnej vrstve. Ako prenosová 

funkcia v skrytej vrstve je použitý hyperbolický tangens (tgh) (vzorec (6.6)) 

Úspešnosť klasifikácie sa pohybuje rádovo v jednotkách percent. 

 

Konfigurácia 

siete 

Trénovacie 

vzory 

Testovacie 

vzory 
Čas 

10-40-1 11,67% 5,5% 2160,02s 

10-100-1 18% 9% 3532,22s 

 

Tabuľka 6.1: Úspešnosť klasifikácie vzorov pre neurónovú sieť s jediným 

výstupným neurónom natrénovanú metódou RPROP.  

 

 

 

 

Obrázok 6.7: Priebeh konvergencie chybovej funkcie metódy RPROP pre 

neurónové siete so 100 neurónmi v skrytej vrstve a 1 neurónom vo výstupnej vrstve. 

 

Oveľa lepšie riešenie sa javí konfigurácia, ktorá obsahuje pre každú 

klasifikačnú triedu  jeden neurón vo výstupnej vrstve. V tomto prípade výstupom 

siete jej každým výstupným neurónom by mala byť 0, okrem i-tého neurónu, 

produkujúceho výstup 1. Ten reprezentuje triedu , do ktorej patrí skúmaný vzor. 

 

 

 

 

 

   

počet epoch 

chybová funkcia 
 

úroveň požadovanej 

chyby 
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Výstup takejto siete v ideálnom prípade má tvar , kde 

výstupný vektor  má c zložiek, každá zložka pre jednu klasifikačnú triedu. Pre 

vzor z klasifikačnej triedy  by malo platiť: 

 

 

 

pre . 

Počas experimentov budeme množinu skúmaných dát rozdeľovať na 

trénovaciu a testovaciu časť v rôznych pomeroch. Postupne otestujeme rozdelenie 

v pomeroch 3:7 (3 vzory v trénovacej množine, 7 vzorov v testovacej množine), 3:2 

(6 vzorov v trénovacej množine, 4 vzory v testovacej množine) a 4:1 (8 vzorov 

v trénovacej množine, 2 vzory v testovacej množine).  

Autori článku [5] navrhujú použiť 40 neurónov v skrytej vrstve                      

(tj. konfigurácia siete 10-40-50). S touto konfiguráciou neurónovej siete postupne 

otestujeme úspešnosť klasifikácie pre sigmoidálnu prenosovú funkciu (logsig) 

a prenosovú funkciu hyperbolického tangensu (tgh) použitú pre neuróny v skrytej 

vrstve. Požadujeme, aby výstupom neurónovej siete bol vektor, ktorého jednotlivé 

zložky nadobúdajú hodnoty 0 alebo 1 (vzorec (6.24)). Použitie skokovej prenosovej 

funkcie (vzorec (6.3)) vo výstupnej funkcie nefungovalo podľa očakávaní. Takáto 

sieť vykazovala problémy s konvergenciou chybovej funkcie. Preto ako prenosovú 

funkciu pre neuróny vo výstupnej vrstve sme sa rozhodli použiť sigmoidálnu 

prenosovú funkciu, ktorej obor hodnôt je interval  (vzorec (6.5)). Produkovaný 

výstup neurónovej siete pred samotným určením klasifikačnej triedy pre skúmaný 

vzor musíme upraviť. Úpravu vykonáme tak, že zo všetkých zložiek výstupného 

vektora vyberieme tú, ktorá má maximálnu hodnotu. Hodnotu tejto zložky nastavíme 

na 1, ostatné vynulujeme (nastavíme hodnotu 0). Tým dostávame konečnú podobu 

výstupného vektora Ax, ktorého tvar je v súlade so vzorcom (6.24) a môžeme ho 

použiť pri klasifikácii.  

Výsledky experimentov porovnáme z hľadiska úspešnosti klasifikácie ako aj 

z hľadiska časových nárokov. Učenie bude vždy prebiehať dávkovo, kde k úprave 

neurónových prahov a váh dochádza na konci každej epochy.  

 

(6.24) 
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Základná metóda algoritmu spätného šírenia bez použitia momentu a pevne 

určeným učiacim faktorom (traingd) je veľmi citlivá na správne nastavenie hodnoty 

učiaceho faktora  (tabuľka 6.1). Chybová funkcia konverguje veľmi pomaly, úroveň 

prijateľnej chyby sa nám podarilo dosiahnuť len zriedka. Hodnotu prijateľnej chyby 

sme stanovovali postupne počas vykonávania experimentov a zistili sme, že najlepšie 

výsledky sa dosahujú s hodnotou 0,001.  

Metóda s momentom (traingdm) by mala poskytnúť rýchlejšiu konvergenciu 

chybovej funkcie v porovnaní s metódou bez použitého momentu [4]. My sme, však, 

nepozorovali žiadne výrazné zlepšenie (tabuľka 6.2). Pri experimentoch s hodnotou 

učiaceho faktora  pozorujeme príznaky preučenia siete. Hoci je hodnota 

prijateľnej chyby nízka, výsledky klasifikácie sú slabé (40-50%). Pri znížení hodnoty 

učiaceho faktora na  sa výsledky mnohonásobne zlepšili. 

 

Pomer 

rozdelenia 

vzorov 

Skrytá 

vrstva (f) 

Výstup. 

Vrstva (f) 

Učiaci 

faktor 

Úspešnosť 

(trén. 

vzory) 

Úspešnosť 

(test. 

vzory) 

Chyba Čas 

3:7 tgh logsig 0,1 11,33% 10,57% 0,019 226,6s 

3:7 tgh logsig 100 96% 94% 0,001 144,18s 

3:7 logsig logsig 100 92% 91,14% 0,002 185,57s 

3:2 tgh logsig 0,1 12% 11,5% 0,019 370,58s 

3:2 tgh logsig 100 90,67% 89% 0,002 343,50s 

3:2 logsig logsig 100 80% 79% 0,004 390,02s 

4:1 tgh logsig 0,1 13,25% 14% 0,02 465,53s 

4:1 tgh logsig 100 97,25% 95% 0,001 177,99s 

4:1 logsig logsig 100 86% 86% 0,003 413,94s 

 

Tabuľka 6.1: Úspešnosť klasifikácie vzorov pre neurónovú sieť natrénovanú 

základnou metódou bez použitia momentu a s pevne určeným učiacim faktorom 

(traingd). 

 

Zisťujeme, že použitie funkcie hyperbolického tangensu (tgh) ako prenosovej 

funkcie skrytej vrstve má za následok lepšiu úspešnosť klasifikácie a taktiež 

konvergencia chybovej funkcie prebieha rýchlejšie. Je to zrejme spôsobené tým, že 

funkcia tgh so svojím oborom hodnôt , oproti sigmoidálnej funkcii (logsig) 

, dáva väčší priestor na zapamätanie si informácii potrebných na klasifikáciu. Je 

zaujímavé, že v oboch metódach (s momentom i bez momentu) dosahuje klasifikátor 

definovaný na množine rozdelenej v pomere 3:7 lepšie výsledky ako na množine 

rozdelenej v pomere 3:2. Očakávali sme, že so zväčšujúcou sa trénovacou množinou 

sa úspešnosť klasifikácie bude zvyšovať. 
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Pomer 

rozdelenia 

vzorov 

Skrytá 

vrstva (f) 

Výstup. 

Vrstva (f) 

Učiaci 

faktor 

Úspešnosť 

(trén. 

vzory) 

Úspešnosť 

(test. 

vzory) 

Chyba Čas 

3:7 tgh logsig 0,1 13,33% 12,86% 0,019 233,88s 

3:7 tgh logsig 100 44% 42,86% 0,011 215,54s 

3:7 tgh logsig 10 82,66% 81,14% 0,007 211,76s 

3:7 logsig logsig 10 54,66% 54,29% 0,012 236,05s 

3:2 tgh logsig 0,1 15,67% 16,50% 0,019 390,53s 

3:2 tgh logsig 100 31% 31,50% 0,015 366,47s 

3:2 tgh logsig 10 74% 73,50% 0,008 334,19s 

3:2 logsig logsig 10 44,33% 44,50% 0,014 396,05s 

4:1 tgh logsig 0,1 13,50% 14% 0,019 484,81s 

4:1 tgh logsig 100 54% 51% 0,009 495,99s 

4:1 tgh logsig 10 81,50% 82% 0,006 482,15s 

4:1 logsig logsig 10 47,50% 47% 0,013 444,99s 

 

Tabuľka 6.2: Úspešnosť klasifikácie vzorov pre neurónovú sieť natrénovanú 

základnou metódou s momentom (traingdm). 

 

Z časového hľadiska sú na tom obe metódy veľmi podobne. Len mierne lepšie 

výsledky dosahujeme s metódou bez momentu. Ako je vidieť, časové nároky na 

trénovanie priamo úmerne rastú s počtom vzorov v trénovacej množine. Je to 

očakávaný jav, nakoľko počas trénovacieho procesu je nutné spracovať viac vzorov 

z trénovacej množiny.  

Výrazné zlepšenie výkonu neurónovej siete prináša metóda s premenlivým 

učiacim faktorom (traingda). Algoritmus po každej epoche vyráta nové hodnoty 

neurónových prahov a váh za použitia aktuálneho učiaceho faktoru. Na základe novo 

vypočítaných váh a prahov sa určí nová hodnota chybovej funkcie. Ak táto nová 

hodnota chyby je väčšia ako hodnota z predchádzajúcej epochy o preddefinovanú 

odchýlku  (v našich experimentoch uvažujeme hodnotu 1,04), hodnoty nových váh 

a prahov sa ignorujú. Následne sa hodnota učiaceho faktora zníži o faktor  

a proces sa opakuje v nasledujúcej epoche. Ak veľkosť novej chyby je nižšia ako 

v predchádzajúcej epoche, hodnota učiaceho faktora  sa zvýši o faktor . 

Odchýlka a hodnoty faktorov, ktoré sme použili, predstavujú optimálne hodnoty 

použité v implementácii algoritmu  v programu MATLAB [3]. Ako počiatočnú 

hodnotu učiaceho faktora sme nastavili .  

Experimenty ukazujú, že najlepšie výsledky sú dosiahnuté s funkciou 

hyperbolického tangensu (tgh) ako prenosovej funkcie vnútornej vrstvy. Použitie 

sigmoidálnej prenosovej funkcie (logsig) sa ukazuje ako nie príliš vhodné. 

Neurónová sieť počas trénovacieho procesu vykazuje veľmi nízku rýchlosť 
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konvergencie. Dokonca nižšiu, akú sme definovali v ukončovacej podmienke ( ). 

Úspešne natrénovať neurónovú sieť so sigmoidálnou prenosovou funkciou v skrytej 

vrstve sa nám podarilo iba pre rozdelenie množiny vzorov v pomere 3:7. Výsledky 

experimentov sú zobrazené v tabuľke 6.3. 

Metóde s premenlivým učiacim faktorom stačí rádovo 10000 epoch, aby 

dosiahla nami stanovenú hranicu chyby 0,001. Priebeh konvergencie je zobrazený na 

obrázku 6.7.  

 

 

 

 

Obrázok 6.7: Priebeh konvergencie chybovej funkcie metódy s premenlivým 

učiacim faktorom (traingda). 

 

Pomer 

rozdelenia 

vzorov 

Skrytá 

vrstva (f) 

Výstup. 

Vrstva (f) 

Počiatočný 

učiaci 

faktor 

Úspešnosť 

(trén. 

vzory) 

Úspešnosť 

(test. 

vzory) 

Chyba Čas 

3:7 tgh logsig 0,1 98% 96,57% 0,001 127,392s 

3:7 logsig logsig 0,1 96% 96% 0,002 220,048s 

3:2 tgh logsig 0,1 99,67% 99,50% 0,001 183,191s 

4:1 tgh logsig 0,1 100% 100% 0,001 272,907s 

 

Tabuľka 6.3: Úspešnosť klasifikácie vzorov pre neurónovú sieť natrénovanú 

metódou s premenlivým učiacim faktorom (traingda). 

 

Vylepšenie metódy s premenlivým učiacim faktorom – pridanie momentu 

(traingdx) urýchlilo konvergenciu. Na obrázku 6.7 vidíme, že krivka konvergencie 

chybovej funkcie metódy s premenlivým učiacim faktorom bez momentu nemá len 

 

 

 

 

   
počet epoch 

chybová funkcia 

úroveň požadovanej 

chyby 
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klesajúci charakter. Krivka mierne osciluje, čo je spôsobené stálou zmenou učiaceho 

faktora a tým neustále (aj negatívne) ovplyvňovanie chybovej funkcie. O zmiernenie 

oscilácie krivky konvergencie sa snaží metóda s pridaným momentom. Tá sa usiluje 

zachovať trend zmeny váh a prahov z predchádzajúcej epochy (zvyšovanie alebo 

pokles ich hodnôt), a tak eliminovať negatívne výkyvy konvergenčnej krivky 

chybovej funkcie.  

Kombinácia premenlivého učiaceho faktoru a pridaného momentu sa 

osvedčila. Konvergencia chybovej funkcie sa zlepšila, zmiernili sa jej oscilácie. 

Konvergencia chybovej funkcie v najlepšom prípade trvala niečo málo cez 8000 

epoch (obrázok 6.8). Výsledky klasifikácie sú prezentované v tabuľke 6.4. 

 

 

 

 

Obrázok 6.8: Priebeh konvergencie chybovej funkcie metódy s premenlivým 

učiacim faktorom a momentom (traingdx). 

 

Pomer 

rozdelenia 

vzorov 

Skrytá 

vrstva (f) 

Výstup. 

Vrstva (f) 

Počiatočný 

učiaci 

faktor 

Úspešnosť 

(trén. 

vzory) 

Úspešnosť 

(test. 

vzory) 

Chyba Čas 

3:7 tgh logsig 0,1 96% 96% 0,001 137,96s 

3:7 logsig logsig 0,1 96% 95,14% 0,001 119,46s 

3:2 tgh logsig 0,1 98% 97,50% 0,001 173,04s 

3:2 logsig logsig 0,1 96% 96% 0,001 332,24s 

4:1 tgh logsig 0,1 96 % 96% 0,001 336,96s 

4:1 logsig logsig 0,1 92% 92% 0,002 449,37s 

 

Tabuľka 6.4: Úspešnosť klasifikácie vzorov pre neurónovú sieť natrénovanú 

metódou s premenlivým učiacim faktorom a momentom (traingdx). 

 

 

 

 

   

počet epoch 

chybová funkcia 

úroveň požadovanej 

chyby 
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Použitie funkcie tgh a logsig sa javí v tomto prípade ako ekvivalentné. 

Výsledky úspešnosti klasifikácie sú pre oba typy prenosových funkcií veľmi 

podobné. Rozdiel pozorujeme iba z časového hľadiska. Trénovanie siete so 

sigmoidálnou prenosovou funkciou vo väčšine prípadov trvá o niečo dlhšie. 

Čas konvergencie sa oproti metóde bez momentu trochu zlepšil. Zlepšenie sme 

očakávali, nakoľko táto metóda eliminuje osciláciu chybovej funkcie a tým 

urýchľuje jej konvergenciu. Úspešnosť klasifikácie ostáva rovnako dobrá ako pri 

metóde bez momentu (tabuľka 6.3). 

 

Čas nad 100 sekúnd, ktorý je potrebný pre natrénovanie neurónovej siete, sa 

nám stále videl veľký. Preto sme sa snažili nájsť metódu, ktorá by výraznejšie 

urýchlila učiaci proces a pri tom zachovala rovnako dobrú úspešnosť klasifikácie. 

To sa nám podarilo dosiahnuť metódou RPROP (trainrp). Táto metóda 

odstraňuje nepriaznivý efekt predchádzajúcich algoritmov, kde nízke hodnoty 

parciálnych derivácií spôsobujú pomalú konvergenciu chybovej funkcie E. RPROP 

algoritmus využíva iba znamienka derivátov. Tie určujú, ktorým smerom sa budú 

upravovať hodnoty váh a prahov (zvyšovať alebo znižovať). Veľkosť zmeny váh 

a prahov sa určuje nezávisle na hodnotách derivácií prechodových funkcií.  

Metóda RPROP urýchľuje učiaci proces v našich experimentoch na rádovo 

jednotky sekúnd. Je to obrovské zrýchlenie v porovnaní s predchádzajúcimi 

použitými algoritmami. K dosiahnutí našej prahovej chyby došlo po zhruba 200 

epochách (obrázok 6.9). Takto natrénovaná sieť vykazuje najlepšie výsledky 

klasifikácie. Výsledky našich experimentov uvádzame v tabuľke 6.5.  

 

Pomer 

rozdelenia 

vzorov 

Skrytá 

vrstva (f) 

Výstup. 

Vrstva (f) 

Úspešnosť 

(trén. 

vzory) 

Úspešnosť 

(test. 

vzory) 

Počet 

epoch 
Chyba Čas 

3:7 tgh logsig 100% 98,57% 161 0,001 2,45s 

3:7 logsig logsig 99,33% 99,43% 156 0,001 2,34s 

3:2 tgh logsig 100% 100% 187 0,001 3,71s 

3:2 logsig logsig 99,67% 100% 144 0,001 3,18s 

4:1 tgh logsig 100% 99% 212 0,001 4,90s 

4:1 logsig logsig 100% 99% 128 0,001 3,23s 

 

Tabuľka 6.5: Úspešnosť klasifikácie vzorov pre neurónovú sieť natrénovanú 

metódou RPROP. 
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Obrázok 6.9: Priebeh konvergencie chybovej funkcie metódy RPROP 

(trainrp). 

 

Funkcia tgh aj logsig fungujú ako prenosové funkcie skrytej vrstvy veľmi 

dobre. Experimenty dosahujú obdobné výsledky po stránke úspešnosti klasifikácie, 

ako aj z hľadiska časových nárokov.  

 

 

 

Obrázok 6.10: Výsledky úspešnosti klasifikácie skúmaných metód pri 

konfigurácii neurónovej siete 10-40-50 a rozdelení množiny vzorov v pomere 3:2    

(6 vzorov v trénovacej množine, 4 vzory v testovacej množine). 

 

Úspešnosť klasifikácie trénovacích a testovacích vzorov skúmaných metód sú 

zobrazené v grafe na obrázku 6.10. Tento graf obsahuje najlepšie namerané výsledky 

pre rozdelenie množiny vzorov v pomere 3:2 na trénovaciu a testovaciu časť, ktoré 

 

 

 

 

   

počet epoch 

chybová funkcia 

trénovacie vzory 

testovacie vzory 

1. traingd ( ) 

2. traingdm ( ) 

3. traingda ( ) 

4. traingdx ( ) 

5. RPROP ( ) 
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sme pre jednotlivé skúmané metódy dosiahli. Hodnota  udáva počiatočnú hodnotu 

učiaceho faktora v použitej metóde. 

Z našich experimentov vychádza, že najúspešnejšou metódou je algoritmus 

RPROP. Nie len, že učiaci proces s touto metódou trvá najkratšie, ale aj úspešnosť 

klasifikácie je najvyššia.  

Z hľadiska úspešnosti klasifikácie vzorov sú výsledky experimentov pre 

metódy traingda, traingdx a RPROP porovnateľné. V nasledujúcich experimentoch 

sa budeme zaoberať práve týmito metódami. Chceme zistiť, aký vplyv na úspešnosť 

klasifikácie bude mať počet neurónov v skrytej vrstve. V ďalších experimentoch sa 

budeme obmedzovať iba na rozdelenie vzorov v pomere 3:2. Autori článku [5] 

uvádzajú konfiguráciu so 40 skrytými neurónmi. My chceme zistiť, ako sa mení 

kvalita klasifikátora (úspešnosť klasifikácie) natrénovaného s odlišnou konfiguráciou 

neurónovej siete. Úroveň nami požadovanej maximálnej chyby sme zachovali 

(0,001), rovnako ako maximálny počet epoch algoritmu (20000) a gradient 

minimálnej zmeny chybovej funkcie počas jednej epochy ( ). 

Na obrázku 6.11 môžeme sledovať, že úspešnosť klasifikácie (v percentách) sa 

zvyšuje s počtom neurónov v skrytej vrstve pre všetky tri skúmané metódy. Pri počte 

neurónov nižšom ako 20 (resp. 30) v skrytej vrstve pri použití metódy traingdx (resp. 

traingda) pozorujeme problémy pri natrénovaní neurónovej siete. S takto malým 

počtom neurónov nie je možné neurónovú sieť dostatočne natrénovať. Úroveň chyby 

je vysoká, použitie takéhoto klasifikátora nie je možné. S dostatočným počtom 

neurónov si metódy traingda a traingdx prakticky zachovávajú rovnakú úroveň 

úspešnosti klasifikácie. S metódou RPROP môžeme výraznejšie pozorovať rastúci 

trend úspešnosti klasifikácie. K ustáleniu rastu dochádza v momente, keď sieť 

obsahuje dostatočný počet neurónov. K tomu dochádza približne pri 25 neurónoch 

v skrytej vrstve.  Vidíme, že úspešnosti klasifikácie trénovacích a testovacích vzorov 

sú od tohto momentu takmer totožné. 

Graf na obrázku 6.12 ukazuje, ako vplýva počet skrytých neurónov na čas 

potrebný k natrénovaniu neurónovej siete. Je vidieť, že čas konvergencie chybovej 

funkcie klesá so zvyšujúcim sa počtom neurónov pre všetky skúmané metódy. Pre 

metódy traingda a traingdx dochádza k výraznému poklesu času výpočtu až kým 

počet neurónov nedosiahne hranicu 60 neurónov. Pri ďalšom zvýšení počtu neurónov 

už k znížení času nedochádza. Vidíme, že použitie momentu (metóda traingdx) 

mierne urýchľuje trénovací proces v porovnaní s metódou bez momentu (traingda). 
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Pri použití metódy RPROP k ustáleniu časovej rýchlosti konvergencie dochádza 

s počtom väčším ako 25 neurónov v skrytej vrstve. Čas konvergencie sa ustáli na  

hranici okolo 5 sekúnd. 

 

 

Obrázok 6.11: Úspešnosť neurónových sietí v závislosti na počte neurónov 

v skrytej vrstve pre metódy traingda, traingdx a RPROP. 

 

Menší počet neurónov spôsobuje pomalú konvergenciu. Informácií získaných 

z trénovacích vzorov, ktoré sú potrebné k naučeniu siete, nie je málo a nízky počet 

neurónov ich nie je schopný všetky úplne absorbovať. Preto obrázok 6.11 vykazuje 

pre malý počet neurónov nízku úspešnosť klasifikácie. Pri nízkom počte neurónov 

každý neurón počas učenia siete musí obsiahnuť viac informácií, ktoré následne 

využíva v procese klasifikácie. To spôsobuje dlhší čas potrebný v procese trénovania 

neurónovej siete. Tento efekt zapríčiňuje dlhšiu dobu potrebnú na natrénovanie siete, 

čo sa prejavuje vyššími hodnotami v grafe 6.12 pre nižší počet neurónov v skrytej 

vrstve. 

Overili sme, že klasifikátory založené na neurónových sieťach je možné použiť 

v úlohe rozpoznávania odtlačkov rúk. Úspešne sme otestovali viaceré metódy učenia 

neurónovej siete. Zistili sme, že jeden neurón vo výstupnej vrstve neurónovej siete 

nestačí. Ukázali sme, že so zvyšujúcim počtom vzorov v trénovacej množine sa 

úspešnosť klasifikácie tiež zvyšuje. Najvhodnejším algoritmom z hľadiska úspešnosti 

klasifikácie vzorov a rýchlosti učiaceho procesu sa javí algoritmus elastického 

spätného šírenia (RPROP), ktorý nie len dáva výborné výsledky úspešnosti 

počet neurónov v skrytej vrstve 
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klasifikácie 
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klasifikácie, ale taktiež vytvorenie klasifikátora založeného na tejto metóde je veľmi 

rýchle. Z hľadiska úspešnosti klasifikácie vykazujú veľmi dobré výsledky aj metódy 

s premenlivým učiacim faktorom (traingda) a pridaným momentom (traingdx), hoci 

čas potrebný na natrénovanie neurónovej siete je o dosť horší. 

 

 

 

Obrázok 6.12: Závislosť času trénovacieho procesu na počte neurónov 

v skrytej vrstve pre metódy traingda, traingdx a RPROP. 
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7 Porovnanie metód 

V tejto kapitole sa budeme venovať porovnaním výsledkov, ktoré sme získali počas 

našich experimentov a ich zhodnotením. V druhej časti ukážeme a popíšeme typy 

vzorov, ktoré mohli spôsobovať problémy počas klasifikácie. 

Všetky experimenty skúmaných metód sme vykonávali na osobnom počítači 

s procesorom Intel Core 2 Duo T7200 (2.0GHz), pamäťou 3GB a operačným 

systémom Microsoft Windows XP Professional 32bit. 

Pri porovnaní skúmaných metód sa nám ako najvhodnejšia metóda riešiaca 

rozpoznávanie odtlačkov rúk javila metóda založená na neurónových sieťach 

(tabuľka 7.1).  

 

Metóda 

Pomer 

rozdeleni

a vzorov 

Úspešnosť klasifikácie  

Čas výpočtu Trénovacia 

množina 

Testovacia 

množina 
minimálnej 

vzdialenosti 
2:3 100% 97,67% 0,340s 

Bayesov 

klasifikátor 
2:3 99,50% 94,33% 0,312s 

neurónové 

siete 
3:2 100% 100% 3,710s 

 

Tabuľka 7.1: Porovnanie úspešností vybraných metód pre rozpoznávanie 

odtlačkov rúk. Pre porovnanie bola z každej otestovanej metódy vybratá varianta 

s najvyššou úspešnosťou na trénovacej aj testovacej množine. Čas výpočtu udáva čas 

potrebný pre vytvorenie klasifikátora a klasifikáciu všetkých skúmaných vzorov. 

 

Neurónové siete vykazovali najvyššiu úspešnosť klasifikácie na oboch 

množinách (trénovacia i testovacia množina). Z časového hľadiska vytvorenie 

a natrénovanie klasifikátora založeného na neurónových sieťach je časovo náročnejší 

proces, no čas okolo 4 sekundy sa zdá byť stále celkom prijateľný. Najviac času 

zaberal proces trénovania neurónovej siete, samotná klasifikácia neznámych vzorov 

vytvoreným klasifikátorom prebiehala veľmi rýchlo.  

Klasifikátor minimálnej vzdialenosti vykazoval výbornú úspešnosť na 

trénovacej množine. Pri klasifikácii neznámych vzorov bola úspešnosť nižšia. 

Úspešnosť klasifikácie neznámych vzorov úzko závisela na hodnote k (počet 

testovaných najbližších susedov). Najlepšie výsledky dosahovala s nízkymi 
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hodnotami premennej k. Vytvorenie klasifikátora a klasifikačný proces bol veľmi 

rýchly. Čas potrebný na vykonanie našich experimentov nikdy nepresiahol 0,4 

sekúnd. 

Bayesov klasifikátor vykazoval skvelé výsledky na trénovacej množine pre 

všetky pomery rozdelení vzorov na trénovaciu a testovaciu časť. Úspešnosť 

klasifikácie na testovacej množine vo veľkej miere závisela na veľkosti trénovacej 

množiny podobne, ako tomu bolo v prípade metódy minimálnej vzdialenosti. 

S dostatočne veľkým počtom vzorov v trénovacej množine klasifikátor dokázal 

veľmi presne odhadnúť podmienené pravdepodobnosti jednotlivých klasifikačných 

tried, čo sa pozitívne prejavovalo na vzrastajúcej úspešnosti klasifikácie neznámych 

vzorov. 

Dosiahnuté úspešnosti klasifikácie nasvedčujú tomu, že  skúmané metódy je 

možné použiť v reálnych autentifikačných systémoch. Avšak nami namerané 

úspešnosti, ktoré nikdy neklesli pod 90%, sa nemusia zdať dostačujúce pre všetky 

typy úrovní požadovaných bezpečností. Odporúčame preto autentifikáciu založenú 

na rozpoznávaní odtlačkov rúk kombinovať s inými autentifikačnými 

mechanizmami, ako overovanie na základe zadania hesla a podobne. 

7.1 Problémové vzory 

Počas našich experimentov sme nezaznamenali žiadne výrazné problémy spojené 

s tvarom vstupných snímok odtlačkov dlaní. Pred samotným uskutočnením 

experimentov sme sa obávali toho, že problém klasifikácie by mohli spôsobovať 

snímky rúk, na ktorých respondenti nosia šperky a dekorácie ako prstene alebo 

náramky (obrázok 7.1). Po uskutočnení experimentov sme sa však presvedčili, že 

pokiaľ respondent mal tieto šperky na ruke počas zhotovenia všetkých snímok, vzory 

boli úspešne klasifikované bez väčších problémov. 
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Obrázok 7.1: Snímky dlaní, ktoré potencionálne môžu spôsobovať problémy 

počas klasifikácie. Na obrázku a) dlaň s prsteňom, na obrázku b) dlaň s náramkom. 

 

 

 

 

Obrázok 7.2: Chybne odobrané vlastnosti ruky s prsteňom (dĺžka kontúry 

ruky, dve dlaňové priamky, dĺžka ukazováka) zobrazené červenou farbou. 

  

     a)                                            b) 

chybne odobrané vlastnosti 
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Riziko spôsobované nosením náramku na ruke (obrázok 7.1b) bolo odstránené 

v samotnom procese spracovania snímku. Spodná časť dlane spolu s náramkom bola 

vždy úspešne odstránená. Pri spracovaní snímok rúk s prsteňom dochádzalo 

v procese odoberania charakteristických vlastností ku skresleniu niektorých 

vlastností (obrázok 7.2). Medzi skreslené vlastnosti ruky patrili: dĺžka kontúry ruky, 

dve dlaňové priamky a dĺžka ukazováka. Tieto vlastnosti sú závislé na polohe 

druhého dlaňového bodu  (obrázok 3.11). Ten bol v dôsledku 

prítomnosti prsteňa na ukazováku detekovaný nesprávne. Ako sme sa však 

presvedčili v našich experimentoch, toto skreslenie sa neprejavovalo negatívne 

v procese vytvorenia klasifikátora a klasifikácie vzorov pre žiadnu skúmanú metódu 

klasifikácie vzorov. 
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8 Záver 

V tejto záverečnej kapitole sa budeme venovať zhodnoteniu celej práce, 

pripomenieme si ciele, ktoré sme si v tejto práci stanovili a načrtneme oblasti, 

v ktorých je možné na túto prácu v budúcnosti naviazať. 

8.1 Zhodnotenie 

Cieľom tejto diplomovej práce bolo zanalyzovať problematiku rozpoznávania 

odtlačkov rúk. Túto úlohu sme rozčlenili na dve hlavné fázy. V prvej fáze sme sa 

zaoberali spracovaním vstupných snímok dlaní rúk a extrakcii charakteristických 

vlastností. Tie sme následne použili v druhej časti práce, ktorá bola venovaná 

samotným metódam klasifikácie.  

Pri spracovaní snímok sme úspešne implementovali algoritmus, ktorý na 

vstupnej fotografii rozpoznal oblasť dlane a na nej detekoval skúmané vlastnosti. Tie 

následne uložil vo forme charakteristického vektora. Funkčnosť tohto algoritmu je 

obmedzená na spracovanie pravých dlaní rúk, ktoré nie sú nijak deformované (majú 

5 prstov). 

Po naštudovaní teórie sme na riešenie našej úlohy rozpoznávania odtlačkov rúk 

aplikovali klasifikátory – klasifikátor minimálnej vzdialenosti, Bayesov naivný 

klasifikátor a klasifikátor založený na neurónových sieťach. Všetky tieto 

klasifikátory sme otestovali na dátach získaných v prvej časti tejto práce venovanej 

extrakcii charakteristických vlastností. Počas práce s testovanými klasifikátormi sme 

otestovali viacero ich modifikácií a vybrali tú, ktorá podávala najlepšie výsledky. 

Výsledky našich experimentov sme navzájom porovnávali v snahe nájsť klasifikátor, 

ktorý najlepšie rieši našu úlohu. Pri porovnávaní jednotlivých metód sme sledovali 

ich úspešnosť klasifikácie a čas, ktorý je potrebný na vytvorenie klasifikátora 

a vykonanie klasifikácie všetkých vzorov.  

Zistili sme, že metóda klasifikácie založená na Mahalanobisovej vzdialenosti je 

obzvlášť citlivá na normalizáciu hodnôt charakteristických vektorov. Naopak, 

metóda založená na Euklidovskej vzdialenosti vykazuje lepšie výsledky na 

normalizovaných vzoroch. Bayesov klasifikátor pri klasifikácii odhaduje 

podmienené pravdepodobnosti jednotlivých klasifikačných tried. Tento odhad sa 

uskutočňuje na základe vzorov z trénovacích množín. Naše experimenty ukazujú, že 
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metóda založená na Bayesovom klasifikátore je spomedzi skúmaných metód najviac 

citlivá na veľkosti trénovacích množín. Malá zmena veľkosti trénovacích množín sa 

prejavovala veľkou zmenou v úspešnosti klasifikácie. Hoci učiaci proces metód 

založených na neurónových sieťach trval v našich experimentoch najdlhšie, 

úspešnosti klasifikácie oboch množín vzorov (trénovacej i testovacej) boli najvyššie. 

Keďže učiaci proces neurónovej siete sa uskutočňuje len raz, a to pri vytvorení 

klasifikátora, ako optimálna metóda pre použitie pri riešení úloh založených na 

rozpoznávaní odtlačkov rúk, sa javia metódy založené na neurónových sieťach. 

8.2 Možnosti ďalšieho vývoja 

Nami odoberané charakteristické vlastnosti rúk sa zdajú byť dostačujúce pri 

klasifikácii. Možným naviazaním na túto prácu by mohlo byť navrhnutie iných 

zaujímavých vlastností, ktoré by lepšie charakterizovali jednotlivé odtlačky dlaní 

a tým zvyšovali úspešnosť klasifikácie. Taktiež by bolo zaujímavé zvoliť 

podmnožinu nami odoberaných vlastností a otestovať, ako sa zmení úspešnosť 

klasifikácie a čas potrebný na vytvorenie klasifikátora vykonanie klasifikácie vzorov. 

Ďalšou možnosťou rozšírenia našej práce by mohol byť návrh rozpoznávania rúk 

s neúplným počtom prstov, ktorý by takto umožňoval spracovávať snímky aj od 

respondentov trpiacich postihnutím alebo deformáciou rúk. 
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A Prílohy 

Táto kapitola obsahuje popis nástrojov a programov, ktoré sme v našej práci vytvorili 

a používali pri uskutočňovaní našich experimentov. 

A.1 Obsah CD 

Priložené CD obsahuje túto prácu v elektronickej podobe ako aj algoritmy používané 

počas našich experimentov. CD má nasledovnú štruktúru: 

 Adresár bin – obsahuje ukážkové programy a podadresáre s výsledkami 

našich experimentov 

o  adresár bayes – obsahuje nami namerané výsledky 

experimentov s metódami Bayesovho naivného klasifikátora 

o  adresár knn – obsahuje nami namerané výsledky experimentov 

s metódami klasifikátorov minimálnej vzdialenosti 

o  adresár neural – obsahuje nami namerané výsledky 

experimentov s metódami založenými na neurónových sieťach 

 Súbor diplomova_praca.pdf – táto diplomová práca v elektronickej 

podobe 

 Adresár Hands DB – databáza snímok rúk používaných v našej práci 

a experimentoch tak, ako sme ich prevzali od autorov článku [5] 

 Súbor sample_hands.mat – databáza charakteristických vektorov 

a príslušných klasifikačných tried pre všetky používané snímky tak, ako 

sme ich vytvorili za pomoci nášho algoritmu detekcie a extrakcie 

charakteristických vlastností 

 prtools_ac.zip – knižnica PRTools4 potrebná pri niektorých 

experimentoch 

A.2 Ukážkové programy 

Pre demonštráciu postupov a metód prezentovaných v tejto diplomovej práci sme 

vytvorili niekoľko ukážkových programov. Tie sa nachádzajú na priloženom CD 

v adresári bin. Všetky programy boli vytvorené v aplikácii MATLAB. Pre svoj chod 
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vyžadujú inštaláciu tejto aplikácie vo verzii 7 alebo vyššej. Metóda Bayesovho 

naivného klasifikátora pre svoj chod vyžaduje nainštalovaný PRTools 4 Toolbox 

(http://prtools.org), ktorý je taktiež priložený na CD (archív prtools_ac.zip). 

Jednotlivé ukážkové programy je možné spúšťať osobitne priamo 

z príkazového riadka aplikácie MATLAB alebo je možné využiť grafické rozhranie 

volania týchto funkcií, ktoré sme pre tieto potreby vytvorili. Jednotlivé aplikácie 

vyžadujú viacero vstupných parametrov, ktorými sú súbory obsahujúce 

charakteristické vektory vzorov, im priliehajúce klasifikačné triedy, parametre 

detailného nastavenia použitej metódy a podobne. 

Používané vstupné argumenty programov sú: 

 ruka – premenná špecifikujúca cestu k fotografii obsahujúcej 

skúmaný odtlačok ruky 

 citlivost – hodnota premennej určuje, s akou citlivosťou budú 

detekované oblasti dlane na skúmanej snímke 

 verbose – určuje, či má počas procesu detekcie a extrakcie 

charakteristických vlastnosti zo snímky vizuálne ukazovať medzikroky 

 HAND_DATA – súbor charakteristických vektorov všetkých 

skúmaných vzorov. Súbor sample_hands.mat na priloženom CD 

obsahuje nami vytvorený a používaný súbor charakteristických 

vektorov. 

 HAND_TARGETS – súbor odpovedajúcich klasifikačných tried, do 

ktorých patria jednotlivé vzory prítomné v súbore charakteristických 

vektorov (HAND_DATA). Súbor sample_hands.mat na priloženom CD 

obsahuje nami vytvorený a používaný súbor odpovedajúcich 

klasifikačných tried. 

 split_ratio – percentuálne vyjadrenie veľkosti trénovacej 

množiny vzhľadom na použitý súbor charakteristických vektorov 

(HAND_DATA) 

 NUM_OF_ITEMS_IN_CLASS – premenná vyjadrujúca celkový 

počet vzorov patriacich do jednej triedy, predpokladá, že vstupný súbor 

vzorov (HAND_DATA) obsahuje rovnaký počet vzorov pre všetky 

klasifikačné triedy 

http://prtools.org/
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 metrics – určuje použitú metriku v prípade metódy minimálnej 

vzdialenosti. Možné argumenty sú ‘euclidean’ pre Euklidovskú metriku 

a ‘mahalanobis’ pre Mahalanobisovu metriku. 

 k – určuje hodnotu k použitú v metóde k najbližších susedov 

 trainFcn – súbor určuje použitú metódu učenia neurónovej siete. 

Nami používané argumenty sú ‘traingd’, ‘traingda’, ‘traingdx’, 

‘traingdm’, ‘trainrp’. 

 hiddenLayer – určuje počet neurónov v skrytej vrstve neurónovej 

siete 

 trainGoal – určuje hodnotu požadovanej miery chybovej funkcie 

pri použití metódy založenej na neurónových sieťach 

 

Výstupmi ukážkových programov sú: 

 hand_measures – charakteristický vektor skúmaného vzoru 

odobraný z fotografie odtlačku ruky 

 TRAIN_INPUT, TRAIN_TARGETS – trénovacia množina a jej 

prislúchajúci vektor klasifikačných tried 

 TEST_INPUT, TEST_TARGETS – testovacia množina a jej 

prislúchajúci vektor klasifikačných tried 

 train_out, test_out – vektory určujúce výstupy klasifikácie 

trénovacích resp. testovacích vzorov produkovaných použitou 

klasifikačnou metódou 

 train_success, test_success – percentuálne vyjadrenie 

úspešnosti klasifikácie pre trénovaciu a testovaciu množinu 

 net – reprezentuje natrénovanú neurónovú sieť 

 

 

Teraz v krátkosti popíšeme jednotlivé ukážkové programy: 

 hand_conture.m – program spracovania vstupných snímok produkujúci 

charakteristické vektory vzorov 

o  volanie programu 

hand_measures = hand_conture(ruka, citlivost, 

verbose); 
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 statistics_knn_classifier_full.m – ukážkový program metódy 

minimálnej vzdialenosti (k najbližších susedov) založenej na 

Euklidovskej vzdialenosti 

o  volanie programu:  

[TRAIN_INPUT, TEST_INPUT, TRAIN_TARGETS, 

TEST_TARGETS, train_out, test_out, train_success, 

test_success]= 

statistics_knn_classifier_full(HAND_DATA, 

HAND_TARGETS, split_ratio, NUM_OF_ITEMS_IN_CLASS, 

metrics, k); 

 

 knn_mahal.m – ukážkový program metódy minimálnej vzdialenosti 

založenej na Mahalanobisovej vzdialenosti 

o  volanie programu: 

[train_out, test_out, train_success, test_success]= 

knn_mahal(HAND_DATA, HAND_TARGETS, split_ratio, 

NUM_OF_ITEMS_IN_CLASS); 

 

 statistics_bayes_classifier_full.m – ukážkový program metódy 

Bayesovho naivného klasifikátora 

o  volanie programu: 

[TRAIN_INPUT, TEST_INPUT, TRAIN_TARGETS, 

TEST_TARGETS, train_out, test_out, train_success, 

test_success]= 

statistics_bayes_classifier_full(HAND_DATA, 

HAND_TARGETS, split_ratio, NUM_OF_ITEMS_IN_CLASS); 

 

 statistics_neural_classifier_full.m – ukážkový program metódy 

založenej na neurónových sieťach 

o  volanie programu: 

[TRAIN_INPUT, TEST_INPUT, TRAIN_TARGETS, 

TEST_TARGETS, net, tr, train_out, test_out, test, 

test2, train_success, test_success]= 

statistics_neural_classifier_full(HAND_DATA, 

HAND_TARGETS, split_ratio, NUM_OF_ITEMS_IN_CLASS, 

trainFcn, hiddenLayer, trainGoal); 

 

 neural_classifier_full_single_output.m – ukážkový program metódy 

založenej na neurónových sieťach s jediným neurónom vo výstupnej 

vrstve 

o  volanie programu: 

[TRAIN_INPUT, TEST_INPUT, TRAIN_TARGETS, 

TEST_TARGETS, net, tr, train_out, test_out, 

train_success, test_success]= 

neural_classifier_full_single_output(HAND_DATA, 



e 

 

HAND_TARGETS, split_ratio, NUM_OF_ITEMS_IN_CLASS, 

trainFcn, hiddenLayer, trainGoal); 

 

 gui.m – grafické rozhranie volania jednotlivých klasifikačných metód 

o  volanie programu: 

GUI; 

o  Grafické rozhranie volania ukážkových programov umožňuje 

interaktívne nastavenie najdôležitejších parametrov 

jednotlivých skúmaných metód. Na obrázku 9.1 je príklad 

nastavenia vstupných parametrov pre metódu k najbližších 

susedov s použitou Euklidovskou metrikou. 

 

 

 

Obrázok 9.1: Nastavenie grafického rozhrania pre volanie metódy k najbližších 

susedov s použitou Euklidovskou metrikou. 

 

Výsledky experimentov sú prezentované grafmi a tabuľkami, ktoré vizuálne 

ukazujú klasifikáciu jednotlivých vzorov, odchýlku od správnej klasifikácie, časové 

nároky jednotlivých podprogramov ako aj percentuálne vyjadrenie úspešnosti 

klasifikácie trénovacej a testovacej množiny. 

Hlavné ukážkové programy počas vykonávania svojej činnosti volajú niekoľko 

vedľajších podprogramov. Medzi tieto podprogramy patria metódy rozdeľovania 

súboru vzorov na trénovaciu a testovaciu časť, metódy slúžiace na normalizáciu 

vstupných vzorov, metódy dopĺňajúce funkcionalitu jednotlivých klasifikačných 

metód a poskytujúce štatistické vyhodnocovanie výsledkov.  
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A.3 Použité nástroje 

Pri riešení problému rozpoznávania odtlačkov rúk, experimentoch a implementácii 

použitých algoritmov sme používali tieto nástroje: 

 MATLAB 7.1, MATLAB 7.5.0 

 Image Processing Toolbox for MATLAB 

 Neural Network Toolbox for MATLAB 

 A Matlab Toolbox for Pattern Recognition (PRTools 4) 

o  http://prtools.org 

 Statistics Toolbox for MATLAB 

 Corel Photo-Paint X3 

 

http://prtools.org/

