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Úvod

Téma lidské kůže je důležitý předmět výzkumu, protože je zajímavý pro mnoho
odvětví. Ať už je řeč o dermatologii nebo kosmetice, zájem o kůži sahá přes krimi-
nalistiku a forenzní analýzu, až po počítačovou grafiku. Ta je populární a nezbytná
ve filmovém a herním průmyslu, ale výrazně se využívá i v biomedicíně a jiných
oblastech, které se zabývají člověkem, lidským tělem, jeho grafickým zobrazením
použitým pro různé simulace nebo názorné ukázky.

Protože se lidé snaží kůži modelovat pro rozličné účely, je zkoumána a počíta-
čově modelována z mnoha směrů. Mnozí rozebírají anatomii kůže, její jednotlivé
vrstvy a hlavně mechanické (Wu et al., 1994) a světelné vlastnosti (Angelopoulou
et al., 2001) těchto vrstev. Nejen na jejich základě modelují simulace tvorby vrá-
sek, ať už způsobených postupným stárnutím kůže (Boissieux et al., 2000) nebo
animace mimických vrásek (Jimenez et al., 2011) a jejich postupného prohlubo-
vání opakovanými grimasami (Wu et al., 1996). Jiní pro změnu skládají a vrství
shadery (Donner – Jensen, 2006) pro co nejreálnější vzhled a barevnost modelů
použitých ve filmech a počítačových hrách. Další směr je zaměřen na povrchovou
strukturu kůže a snahu o vytvoření jednoduchého a co nejpřesnějšího procedu-
rálního postupu o její napodobení (Poirier, 2003). V tomto ohledu jsou oblíbené
tzv. buněčné textury (cellular texture) založené na částečně náhodném rozmís-
tění bodů a tvorbě buněčné struktury nad jejich množinou. V této práci jsme
se zaměřili na některé z nich, konkrétně na Voroného diagramy nad Worleyho
šumem (Worley, 1996) a na jejich protiklad, Delaunayovu triangulaci. Protože se
kůže na lidském těle velmi liší, můžou být v určitých případech použitelné obě
tyto metody, jak trojúhelníková struktura buněk Delaunay triangulace, tak mno-
hoúhelníkové Voronoiovy buňky.

Dále jsme se zaměřili na další podstatnou část lidské kůže, kterou je genero-
vání struktury otisků prstů. Tato oblast je již poměrně důkladně prozkoumána,
protože otisky jsou nejpodstatnějším prvkem v kriminalistice pro určování totož-
nosti osob. Protože databáze otisků jsou rozsáhlé a je zapotřebí v nich efektivně
vyhledávat, vyvíjejí se sofistikované algoritmy na hledání a porovnávání otisků
podle specifických znaků a vlastností. Pro testování vyhledávacích programů bylo
vytvořeno několik databází otisků, z nichž některé obsahují otisky právě synte-
ticky vytvořené. Jedním z nejznámějších postupů pro tvorbu syntetických otisků
prstů je SFinGe (Cappelli, 2004), který byl použit pro některé otisky v testo-
vacích databázích. Nicméně v souvislosti s 3D modelováním tyto algoritmy ještě
použity nebyly. Proto jsme se v této práci inspirovali výše zmíněným programem
a implementovali jeho část, užitečnou pro použití při texturování počítačových
modelů.

Tato práce začíná sekcí 1, kde jsou shrnuty některé z významných prací věno-
vaných počítačovému zobrazování uměle vytvořené struktury lidské kůže. Násle-
dující sekce (2) stručně popisuje její základní biologickou skladbu a funkce kůže
jakožto orgánu lidského těla. Hlavní sekce této práce jsou hned vzápětí, nejprve
sekce 3 o buněčných texturách a po ní výše zmiňované otisky prstů (4).
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1. Předchozí práce

1.1 Modelování vrásek
Protože obličej je pro člověka nejcharakterističtější část těla (ostatně jako pro vět-
šinu savců), je potřeba jej dokázat zobrazit do těch nejpodrobnějších detailů.
Proto mnoho výzkumů lidské kůže směřuje právě k vráskám, mimice a stárnutí.
Tyto tři prvky jsou spolu velmi úzce propojeny, jak je patrné z návrhu teorie
takzvaného Plastic-Visco-Elastic modelu (Wu et al., 1994, 1995), který simuluje
mechanické vlastnosti kůže a znázorňuje formování mimických vrásek opakováním
stejných pohybů a také jejich prohlubování vlivem stárnutí a ochabování kůže.
K podobným závěrům dospěli také ve svých simulacích stárnutí vrásek Boissieux
et al. (2000) a Magnenat-Thalmann et al. (2002). Oproti tomu o mimice a repre-
zentování jednotlivých grimas ve formě normálových map podrobně píší i v knize
Wolfganga Engela GPU Pro 2 Jimenez et al. (2011, s. 15). Další vrásky a rýhy,
které stojí za zmínku tvoří kresbu na kůži dlaně a chodidel, která je jako jediná
na lidském těle téměř pravoúhlá. Toho je využito v důmyslném postupu k vytvo-
ření podobné textury takřka “na míru” (Bando et al., 2002). Zmíněný článek se
také věnuje dynamickými úpravami 3D modelu podle mimických makro vrásek.

1.2 Interakce světla s kůží
K realistickému zobrazení lidského těla je nezbytné napodobit odrazivost a světel-
né vlastnosti kůže. Podrobná spektrální analýza jednotlivých částí těla u různých
lidských ras je zpracována ve článku od Angelopoulou et al. (2001). Stínování
s využitím rozptylu světla pod povrchem je prakticky nezbytné pro dosažení prů-
svitnosti svrchních vrstev kůže a výborných výsledků je možné dosáhnout dvou-
vrstvým modelem (Donner – Jensen, 2006) s využitím parametrizace množství
dvou typů melaninu ve svrchní vrstvě a hemoglobinu ve spodní vrstvě. K tomu je
navíc přidán parametr mastnoty kůže ovlivňující rozptyl světla na jejím povrchu.

1.3 Buněčné textury a jejich použití
Voroného diagramy Steva Worleye (1996) jsou podrobně zahrnuty v kapitole
Cellular Texturing publikace Texturing & Modelling: A Procedural Approach
(Ebert, 2003). S jejich pomocí je možné generovat šupinatou kůži plazů (Davis,
1998), ale také se s nimi dá přiblížit některým tvarům na lidské pokožce (Cabrera,
2005), (Parke – Waters, 2008). Přehled rozličných poznatků a návrhů je obsažen
mimo jiné v práci Poirier (2003). Použitelnější pro texturování kůže člověka je
Delaunayova triangulace, jak je dobře vidět ve článcích Wu et al. (1996, 1997),
ze kterých vychází kapitola 3.2 této práce.

3



1.4 Generování syntetických otisků prstů
Kromě již v úvodu zmiňované metody SFinGe (Cappelli et al., 2000; Cappelli,
2004) a jí podobných (Kisel, 2010; Zhao et al., 2012) se samozřejmě otiskům prs-
tů věnuje mnohem více pozornosti, například v současné době aktuální tvorba
modelů pro tisk ve 3D tiskárnách (Arora et al., 2014) a prostorová reprezenta-
ce otisků (Donida Labati et al., 2013), které mají za úkol usnadnit porovnávání
bez použití kontaktních snímačů (způsobujících deformace otisku tlakem a tahem
přes čtecí zařízení). Také existují studie o různých dalších přístupech ke genero-
vání databází otisků: Johnson et al. (2013) popisuje jak z existujících pravých
otisků extrahovat pozadí a texturu a využít ji pro různé variace jednoho otisku
synteticky vytvořeného; Zhao et al. (2013) rozebírá jednotlivé postupy umisťování
markantů pro tvorbu syntetického otisku a Gottschlich – Huckemann (2013) nao-
pak definuje znaky podle kterých se dají syntetické otisky od pravých rozpoznat,
což je taktéž užitečné pro zdokonalování generujících algoritmů. V naší práci také
pomohly pochopit některé principy práce (Smékal, 2010; Filla, 2011) zaměřené
na biometrii otisku a různá snímací zařízení, která se v současnosti používají.
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2. Biologický pohled na lidskou kůži

Obsah kapitoly vychází z internetových článků (Farris), (Todorov) a absolvent-
ských prací (Smékal, 2010), (Filla, 2011)

Kůže je největší orgán lidského těla a tvoří hranici mezi tělem samotným a
okolím, protože kryje celé tělo vyjma očí a tělesných otvorů, kde plynule přechází
ve sliznici. Kožní tkáň má na různých částech těla různou tloušťku, což má vliv
také na její odrazivost. Odpovídá přibližně 12−16% hmotnosti těla a u dospělého
člověka pokrývá plochu kolem 1, 2− 2 m2. Tkáň pokožky se také liší mezi muži a
ženami, konkrétně u žen bývá v průměru tenčí. Obecně se její tloušťka pohybuje
mezi 0, 2 mm (oční víčka) a 6 mm (pata chodidla).

Kůže se skládá ze tří hlavních vrstev (Obr. 2.1): epidermis (pokožka), dermis
(škára) a hypodermis (podkoží). Tloušťka epidermu bývá od 50 do 100 mikrome-
trů. Skládá se z vrstvy „mrtvých“ buněk, které se říká Stratum Corneum (na vět-
šině povrchu těla je tenká od 10 do 20 mikrometrů). Tyto buňky jsou ploché
a skládají se převážně z keratinu (proto se jmenují keratinocyty), který je tuhý
a pevný. Stratum corneum tvoří ochrannou vrstvu pokrývající „živý” epidermis
složený primárně z keratinizujících epiteliálních buněk. Tato zrohovatělá vrstva
je výsledkem dvou biologických procesů: Rychlého množení a diferenciace kerati-
nocytů, které jsou tvořeny v živém epidermu a postupně odumírají a rohovatí a
nakonec se odlupují. Součástí spodní vrstvy je také pigment melanin, který tělo
chrání před ultrafialovým zářením. Na něm a na aktuálním prokrvení pak závisí
barva kůže. Epidermis neobsahuje žádné cévy a vyživován je pouze prostou difúzí
ze spodnějších částí.

Obrázek 2.1: Vrstvy v průřezu lidské kůže (zdroj: www.martinexgroup.com)

Dermis, v závislosti na anatomickém umístění, se převážně skládá z vláken
kolagenu a elastinu, obklopených viskózním prostředím z vody a glykoproteinů.
Vlákna svrchní („papilární“) dermis jsou tenčí než ve spodní dermis. Celková
tloušťka se pohybuje mezi 1 a 3 mm a nacházejí se zde kromě nervových zakončení
(pro vnímání hmatu, chladu a tepla) také vlasové kořínky, potní a mazové žlázy,
ale také krevní cévy a vlásečnice, které zásobují živinami nejen dermis, ale i
spodní zárodečnou vrstvu epidermis. Dermis a epidermis jsou odděleny bazální
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membránou a svrchní tvar dermis tvoří také papilární rýhy, které se projevují i
na povrchu kůže, mimo jiné jako otisky prstů. Podrobnou anatomií otisků prstů
se však budeme zabývat až ve čtvrté kapitole, která je určená jejich struktuře a
procedurální tvorbě.

Hypodermis je co se týče tloušťky velmi různorodá v závislosti na člověku a
umístění na lidském těle. Převážně se skládá z husté sítě kolagenního vaziva a oka
této sítě jsou vyplněna tukovými buňkami (adipocyty), které slouží jako zásoba
energie. Kromě nich se zde nachází také nervové receptory tlaku a tahu.

Kůže nás chrání před vnějšími vlivy nejen mechanickými a chemickými, ale
především před infekčními organismy (bakterie, viry, někteří paraziti), kterým
snižuje šanci na průnik do organismu pomocí slaného potu, mastných kyselin a
jiných enzymů. Další funkcí je termoregulace, na které se podílí tuk v podko-
ží, pocení a následné odpařování vody a hlavně bohaté prokrvení kůže, kterým
organismus vydá do okolí tepla kolik je potřeba. Třetí zásadní funkce je funkce
smyslová. Kůže obsahuje nejen volná nervová zakončení vedoucí bolest, ale i ter-
moreceptory a mnoho dalších hmatových čidel, které jsou v závislosti na hustotě
rozložení schopné rozlišovat mnoho různých typů podnětů.
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Obrázek 2.2: Detailní fotografie struktury kůže na různých místech těla
(zdroje: www.biologycorner.com, inhabitat.com, www.sfdm.scad.edu, andreca-
fe.blogspot.cz, free-range-monkey.blogspot.cz, psychedelicfrontier.com)
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3. Textury založené na buněčné
struktuře

Pokud si pozorně prohlédneme přiblížené fotografie kůže (Obr. 2.2), lze na někte-
rých místech rozpoznat jasně definovanou šupinovitou či buněčnou mikro struk-
turu složenou z malých plošek tvořených odumřelými buňkami svrchní keratinové
vrstvy pokožky. Tyto plošky mají na různých částech těla různý tvar a cílem této
práce je se přiblížit a pokusit se vystihnout některé z těchto struktur povrchovou
bump-mapou aplikovatelnou na 3D model. K tomu nejprve použijeme v textu-
rách oblíbené Voroného diagramy (3.1) a ve druhé části této kapitoly jejich duální
protiklad Delaunayovu triangulaci (3.2), která je jak se ukáže pro strukturu lidské
kůže vhodnější.

3.1 Textury na bázi Voroného diagramu
V rámci této sekce, která je věnována Voroného diagramům nejprve připomeneme
definici samotného diagramu (3.1.1) a představíme jeho nejběžnější využití v po-
čítačové grafice (3.1.2). V sekci 3.1.3 popíšeme naši implementaci a v následující
(3.1.4) představíme některé její výstupy.

3.1.1 Voroného diagramy

Definice. Voroného diagram:
Nechť En je n-rozměrný euklidovský prostor a S konečná nespojitá množina

m bodů na tomto prostoru. Pro každé dva body P,Q ∈ S;P 6= Q definujeme dělící
nadrovinu ρ(P,Q) ≡ ρ(Q,P ) a dva poloprostory D(P,Q), D(Q,P ):

∀X ∈ ρ(P,Q) : |PX| = |QX|

∀X ∈ D(P,Q) : |PX| < |QX|

∀X ∈ D(Q,P ) : |PX| > |QX|

kde |PX| a |QX| je vzdálenost bodu P resp. Q od bodu X. Potom Voroného buňka
(příp. oblast) ν(P, S) bodu P z množiny S je definována průnikem:

ν(P, S) =
⋃

Q∈S\P
D(P,Q)

a Voroného diagram Vor(S) definujeme jako sjednocení hranic všech takových
buněk na množině S. Protože buňky jsou otevřené množiny, můžeme psát:

Vor(S) = En \
( ⋃
P∈S

ν(P, S)

)
.

Je zřejmé, že Voroného diagram dělí prostor En na m buněk. Každá z nich
obsahuje všechny body, které mají nejblíže k jednomu bodu z množiny S. Všechny
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Voroného buňky jsou konvexní mnohoúhelníky a některé z nich jsou nekonečné.
Ty odpovídají bodům konvexního obalu množiny S.

Ve dvourozměrném prostoru je hranicí mezi dvěma sousedními oblastmi úseč-
ka, případně polopřímka nebo přímka (pokud S obsahuje jen dva body, tím pá-
dem se rovina dělí na dvě buňky poloroviny), která leží na ose úsečky spojující
odpovídající body sousedních oblastí. Obvykle se potkávají tři Voroného oblasti
v jednom bodu, který se nazývá Voroného bod. Body, které odpovídají těmto
třem buňkám leží na jedné kružnici a středem této kružnice je právě Voroného
bod.

3.1.2 Algoritmus v počítačové grafice: Worleyho šum

V počítačové grafice je známé použití Voroného diagramu pod názvem Worleyho
šum pojmenované podle Steva Worleye, který tento postup popsal (Worley, 1996).
Místo rozdělování prostoru na oblasti definuje „šumovou“ funkci, která stejně ja-
ko Voroného diagramy staví na vzdálenostech od množiny bodů (Obr. 3.1). Tyto
body jsou náhodně rozmístěny (proto šum) v rovině nebo prostoru pro získání
spojitých 3D textur. V případě Worleyho šumu je trojrozměrný prostor rozdě-
len do stejných krychlí a každá z nich obsahuje náhodně umístěný pevný počet
bodů (většinou však stačí jeden na krychli), aby nevznikala moc velká prázdná
místa nebo naopak husté shluky bodů. Tato implementace je efektivní, protože
pro získání nejbližšího bodu a jeho vzdálenosti stačí projít krychli ve které se
nacházíme a k ní nejbližší okolní krychle. Steve Worley definoval funkci Fn(x)
jakožto vzdálenost bodu x k n-tému nejbližšímu bodu a uvedl jako možné použi-
telné textury lineární kombinace těchto funkcí Fn. V počítačové grafice se používá
hlavně ve třech podobách: F1, F2 a F2 − F1. Třetí z nich má obzvláště zajímavé
výsledky a je ideální pro texturování kamenných a buněčných nebo šupinatých
struktur.

Pozoruhodné výsledky mají také varianty s pozměněnou metrikou (Obr. 3.2),
místo euklidovské se někdy používá manhattanská nebo Čebyševova metrika.

Obrázek 3.1: Příklad jednoduché textury vygenerované pomocí Worleyho šumu
(funkce F1)
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Obrázek 3.2: Příklady použití Worley noise s různými metrikami a šumovou funkcí
F2−F1: (zleva) Euklidovská metrika, Manhattanská metrika, Čebyševova metrika
(zdroj: http://aftbit.com/cell-noise-2/)

3.1.3 Popis implementace

K našemu účelu jsme využili volně dostupnou knihovnu libnoise (v jazyce C++),
která je vhodná díky možnosti pohodlného skládání jednotlivých modulů a psaní
modulů vlastních. Moduly v této knihovně se dělí na „generující“ a „modifikační“.
Mezi generující patří například šumy Voronoi nebo Perlin. Modifikační moduly
jsou různé filtry nebo skládání jiných modulů. V této knihovně jsme pro naše
potřeby upravili modul Voronoi, který generuje Voroného diagramy.

První snaha o docílení struktury kůže vedla přes metriku, ale výsledky ne-
vypadaly vůbec užitečně. Manhattanská ani Čebyševova nepřicházejí v úvahu,
protože způsobují pravoúhlé a „zubaté“ okraje buněk. Modifikace euklidovské me-
triky, která by zvýhodňovala jeden rozměr vůči druhému vedla k rozdělení buněk
do jednotlivých sloupců a mezery mezi nimi nevypadaly vůbec přirozeně.

Další modifikace modulu Voronoi spočívala v uspořádání náhodně rozmístě-
ných bodů. V prvé řadě se zredukovalo náhodné roztřesení, aby se snížila variabi-
lita tvaru buněk a struktura vypadala více pravidelně. Protože čtvercová síť není
v přírodě zrovna běžná, posunutím každé liché řady bodů o půl „buňky“ jsme
docílili trojúhelníkové mřížky, která místo čtvercových generuje šestiúhelníkové
buňky.

Také jsme přidali nový modul MyDistort pro lokální deformaci textury po-
dobnou „lupě“, protože při testování textur na 3D modelu ruky vyvstala otázka
zda zkusit texturu škálovat lokálně pro lepší přizpůsobení UV-mappingu tex-
tury na model. MyDistort patří do třídy modifikačních modulů, tedy na vstu-
pu má připojený jiný modul, jehož výstup upraví a předává dál. Uvnitř My-
Distort se ukládá pole takzvaných deformačních bodů (distortPoint). Nový bod
se vloží metodou AddDistortPoint(int x, int z, double power,
int orientation). Každý z nich obsahuje své souřadnice, poloměr kruhu
do jaké vzdálenosti deformace působí (power), který zároveň určuje svým zna-
mínkem zda daný bod plochu zvětší nebo zmenší. Poslední parametr určuje ori-
entaci deformace (zda je plocha zvětšená/zmenšená jen ve směru osy x, y nebo v
obou směrech - Obr. 3.3).

Samotná deformace je složena z lineární funkce (od středu do 90% poloměru)
a sinusoidy (od 90% do 100% poloměru), aby v deformované struktuře nebyly
žádné ostré přechody. Práh mezi sinusoidou a lineární funkcí je tedy empiricky
stanoven na 10% poloměru (Obr. 3.4), protože pak okraj působí málo rušivě a
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Obrázek 3.3: Deformace obrázku modulem MyDistort: (zleva) ve směru osy x, ve
směru osy y, v obou směrech

zároveň je plocha přeškálovaná lineární funkcí dostatečně velká. Hodnotu prahu
lze samozřejmě ve zdrojovém kódu knihovny změnit, protože je určen proměnnou.
Možná modifikace by byla přidat tento parametr buď do konstruktoru modulu
nebo do vlastností každého deformačního bodu. Díky proměnné určující práh je
zároveň stanovena míra zvětšení (jak je vidět z Obrázku 3.3). Pokud by bylo
zapotřebí silnější deformace, je možné umístit do jednoho místa více stejných
deformačních bodů.

Obrázek 3.4: Graf znázorňující míru posunutí pixelu (osa y) v metodě MyDistort
v závislosti na jeho vzdálenosti od středu deformace (osa x)

V programu samotném je použití knihovny inspirováno vrstvením triangulací
podle Wu et al. (1996), tedy používáme tři vrstvy upravené Voroného textury,
které ořezáváme modulem Clamp, přeškálováváme a sčítáme do finální podoby.

3.1.4 Výsledky

Veškeré textury vytvořené v rámci této práce byly generovány ve formě takzvané
Height map (výškové mapy), což je černobílý obraz reprezentující výšku v rozme-
zí [0, 1], tedy černá (0) reprezentuje nejnižší body textury a bílá (1) reprezentuje
nejvyšší bod. V některých případech se používá pro lepší aplikaci rozmezí [−1, 1]
(například u Gaborových filtrů), ale před grafickým znázorněním nebo uložením
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obrázku se přeškáluje do požadovaného tvaru. Takto vytvořený obrázek jsme ná-
sledně převedli na takzvanou Normal map, která se poté aplikovala na 3D model
v programu Blender (v2.66) a k renderu byl použit plugin LuxBlend (LuxRender).
Program, kterým jsme převáděli výškovou mapu na normálovou, používá ke kon-
verzi algoritmy běžné v grafice také při detekci hran: Prewittův (1970) a Sobelův
(1968). Jsou to prakticky filtry podobně jako Gaborův, o kterém se podrobně
píše v kapitole 4, a jsou pro tento převod aplikovány ve dvou různých velikos-
tech, buď okénko 3x3 pixely nebo 5x5. Mezi těmito metodami bylo individuálně
rozhodováno podle vzhledu výsledku, který se liší hlavně hloubkou, hrubostí a
kontrastem výsledné normálové mapy.

Textura generovaná Voroného diagramy je vidět na Obr. 3.5 a Obr. 3.6.

Obrázek 3.5: Detail výškové mapy, z ní vytvořená normalová a výsledná apliko-
vaná textura
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Obrázek 3.6: Textura aplikovaná na model ruky

3.2 Textury na bázi Delaunayovy triangulace
Protože nejvíce se na fotografiích (Obr. 2.2) objevují tvary s jasně rozlišitelnou
trojúhelníkovou sítí, je nasnadě se věnovat použití triangulace. Vzhledem k ideál-
ním vlastnostem (tendence buněk blížit se rovnostranným trojúhelníkům) byla
jako nejvhodnější zvolena právě triangulace Delaunayova. Tato sekce má podob-
nou strukturu té předešlé týkající se Voroného diagramů a v první části 3.2.1
definujeme triangulaci samotnou. Cílem je vyjít ze článku Wu et al. (1996) a vy-
tvořit více vrstev triangulace s vypouklým profilem každé buňky (trojúhelníku).
Tato metoda je popsána v sekci 3.2.2 a naše implementace v sekci 3.2.3. Na závěr
představíme výsledky (3.2.4).

3.2.1 Delaunayova triangulace

Definice. Triangulace:
Nechť G = (V,E) je graf, kde V je množina vrcholů a E je množina navzá-

jem se neprotínajících hran určených vrcholy V . Graf G se nazývá triangulace,
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pokud E je maximální.

Z definice vyplývá, že všechny vzniklé polygony jsou trojúhelníky a do tri-
angulace patří i hrany konvexního obalu grafu. Triangulace je tedy vždy kon-
vexní. Delaunayova triangulace je specifická tím, že maximalizuje minimální úhel
(nejmenší úhel ze všech trojúhelníků z grafu i podgrafů, které jsou také triangu-
lacemi), a tedy vznikají trojúhelníky co nejbližší rovnostranným.

Definice. Delaunayova triangulace - hrany:
Triangulace T = (V,E) je považována za Delaunayovu triangulaci, jestliže

všechny hrany ab ∈ E splňují vlastnost tzv. prázdné opsané kružnice, která pro-
chází vrcholy a, b taková, že všechny ostatní body leží vně této kružnice.

Definici lze formulovat i pro celé trojúhelníky.

Definice. Delaunayova triangulace - trojúhelníky:
Pro každý trojúhelník z Delaunayovy triangulace T = (V,E) platí, že jemu

opsaná kružnice neobsahuje žádné jiné body z V .

K této definici je nutné uvést, že může nastat případ, kdy v kružnici leží více
bodů z Delaunayovy triangulace. V tomto případě triangulace není unikátní, ale
uvnitř vzniklého čtyřúhelníku bodů na kružnici lze spojit jednu ze dvou úhlopříček
hranou a v obou případech bude splněna Delaunayova podmínka prázdné opsané
kružnice. Pokud Delaunayova triangulace neobsahuje žádný takovýto případ, je
jednoznačná.

Delaunayova triangulace je duální graf k Voroného diagramu (Obr. 3.7). Body
určující buňky Voroného diagramu jsou zároveň vrcholy Delaunay triangulace.
Hrana v triangulaci je přítomna právě tehdy když odpovídající buňky sdílejí
společnou Voroného hranu. Středy kružnic opsaných trojúhelníkům v Delaunay
triangulaci představují vrcholy Voroného diagramu (Voroného body).

Obrázek 3.7: Zobrazení duality Voroného diagramu (červený) a Delaunay trian-
gulace (černý) (zdroj: en.wikipedia.org)

14



3.2.2 Popis metody

Tato sekce je inspirována článkem Wu et al. (1996) a jejím cílem je nejprve nadefi-
novat profil jednotlivých buněk (trojúhelníků triangulace) a poté proložit přes se-
be několik vrstev s rozdílnou frekvencí umístění bodů a tím pádem rozdílnou
velikostí trojúhelníků.

Každý trojúhelník si představíme jako individuální “buňku”. V rámci ní nade-
finujeme tvar jako dvourozměrnou funkci výšky povrchu trojúhelníku. Na Obr. 3.8
je vidět, že výška od hran buňky stoupá až do maxima ve středu C. P je jaký-
koliv bod uvnitř trojúhelníku a H(C), H(P ) jsou odpovídající hodnoty výšky
povrchu. Funkci pro výpočet tvaru buňky lze tedy obecně zapsat jako:

H(P ) = H(C)ḟ(P )

f(P ) v tomto případě nabývá hodnoty nula u hran a jedna v bodě středu. Použili
jsme pro tento účel funkci vycházející z barycentrických souřadnic, což je prak-
ticky poměr “blízkosti” jednotlivých vrcholů trojúhelníku. Tedy vždy ve vrcholu
je souřadnice jemu odpovídající rovna jedné a zbylé dvě nulové. Podobně pro bod
nacházející se na hraně je souřadnice odpovídající protilehlému vrcholu nulová a
zbylé dvě nenulové, a tak dále, jak je vidět z Obr. 3.9.

Obrázek 3.8: Model funkce profilu trojúhelníku (zdroj: Wu et al. (1996))

Pro bod P s barycentrickými souřadnicemi u, v, w definujeme funkci:

f(P (u, v, w), n) = (33uvw)n

kde n je kladný parametr sloužící jako exponent funkce. Pomocí tohoto para-
metru je možné přizpůsobit tvar křivky mezi okraji a středem trojúhelníku, jak
znázorňuje Obr. 3.10. Když se exponent blíží nule buňka se “nafukuje” a její
okraje se stávají strmějšími; naopak s vyšším exponentem se zvýrazňují mezery
mezi buňkami.

V citovaném článku se následně definuje hierarchická struktura drobnějších
triangulací, což je prakticky překrývání jedné přes druhou. V naší práci jsou jed-
notlivé triangulace oddělené, aby se dala každá z nich parametrizovat individuálně
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Obrázek 3.9: Hodnoty barycentrických souřadnic v rovnostranném a pravoúhlém
rovnoramenném trojúhelníku (zdroj: en.wikipedia.org)

a nastavit míru překrytí (zřetelnost) každé vrstvy. Definujeme přepočítání výšky
v bodě P se stávající výškou h0(P ) následovně:

H(P ) = h0(P )
(
h1(P )ω(1− ω)

)
kde h1(P ) je hodnota přidávané vrstvy a ω koeficient jejího překrytí. Překrytí
vrstvou v tomto případě prakticky znamená prohloubení nového reliéfu do aktu-
ální struktury.

Do programu jsme také přidali možnost ořezu nejvyšších hodnot spolu se zpět-
nou normalizací, aby vrchní část buněk byla plochá jako je tomu na mnohých
místech kůže.

3.2.3 Popis implementace

Pro texturu z Delaunayovy triangulace byla použita knihovna DT1.2 (Java),
která efektivně pracuje s body a trojúhelníky. Program sestává ze dvou tříd:
první je SkinTriang, což je hlavní třída obsahující konstanty určující veli-
kost a tvar výstupu, metodu main a metodu generatePoints, která pou-
žívá knihovnu s Delaunayovou triangulací a postupně ji plní vrcholy. Druhá třída
PaintPanel obstarává grafické funkce a výpočet profilu buněk.
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a)

c)

b)

d)

Obrázek 3.10: Triangulace vykreslená s různými hodnotami exponentu a) n=0.5,
b) n=1, c) n=2, d) n=3.

Každá vrstva vzniká pomocí metody GeneratePoints(double scale,
double straighten). Parametr scale definuje frekvenci vrcholů vzhledem
k hlavní souřadnicové síti definované konstantami. Parametr straighten ur-
čuje míru náhodného rozmístění vrcholů v rámci souřadnicové sítě (tímto číslem
se dělí náhodný posun, tedy hodnota 1 znamená „zcela náhodně” a např. 2 zname-
ná poloviční roztřesení vrcholů). Tato metoda také používá konstantu SCALE_X,
která je empiricky nastavena na 1.5 a určuje poměr osy x ku ose y čímž mírně
protáhne rozmístění bodů a tím i výslednou texturu. Prochází se tedy obdélníková
síť a v každé buňce je umístěn jeden vrchol triangulace, která se tímto postupným
přidáváním konstruuje v režii použité knihovny.

Ve hlavním těle main programu se střídavě volá tvorba nové triangulace,
její naplnění body podle potřebných parametrů a vykreslení triangulace metodou
paintTriangulation(Delaunay_Triangulation triang, double
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exponent, float opacity). Pokud je potřeba, je možné vykreslený ob-
raz “seříznout” dvojicí funkcí setClampSize(double x); clampImage(),
kde x je z intervalu (0, 1]. Poté se zavoláním normalizeImage() obraz může
přeškálovat zpátky na hodnoty intervalu [0, 1].

Druhá třída PaintPanel dědí od třídy JPanel, takže funguje jako zob-
razovací okno. Proto obsahuje obrázek reprezentovaný jako BufferedImage
paintImage, který se postupně překresluje a ukládá do požadovaného adresáře.
Obsahuje také metody normalizeImage(), clampImage(), které prochá-
zejí jednotlivé pixely obrazu a přeškálují nebo oříznou jej na potřebnou hodnotu.
Dále jsou zde důležité funkce přepočítávající klasické souřadnice na barycentrické.
Používají se k tomu vzorce:

λ1 =

(
(y2 − y3)(x− x3) + (x3 − x2)(y − y3)
(y2 − y3)(x1 − x3) + (x3 − x2)(y1 − y3)

)

λ2 =

(
(y3 − y1)(x− x3) + (x1 − x3)(y − y3)
(y2 − y3)(x1 − x3) + (x3 − x2)(y1 − y3)

)
λ3 = 1− λ1 − λ2

kterými se bod [x, y] reprezentuje jako [λ1, λ2, λ3] v rámci trojúhelníkového pro-
storu určeného vrcholy [x1, y1], [x2, y2], [x3, y3].
Metoda paintTriangulation(Delaunay_Triangulation triang,
double exponent, float opacity) převezme triangulaci vytvořenou
v hlavním těle programu, prochází jeden trojúhelník po druhém a předává je
metodě paintTriangle(Triangle_dt t, double exponent, float
opacity). Ta projde všechny body P ležící uvnitř trojúhelníku, který si re-
prezentuje jako Polygon, a pomocí barycentrických souřadnic a vstupních pa-
rametrů vypočítá funkci H(P ) popsanou v kapitole 3.2.2. Výslednou hodnotu
nakonec rovnou uloží do příslušného pixelu v paintImage.

3.2.4 Výsledky

Struktury vygenerované pomocí Delaunayovy triangulace jsme aplikovali na ro-
vinu a stejně jako u všech renderů je použit mírný rozptyl světla pod povrchem.
K obrázkům jsou přiloženy odpovídající výškové a normálové mapy. Obr. 3.11
obsahuje pouze mírně zhuštěné vrcholy ve směru osy x, tři vrstvy triangulace a
jen lehce oříznuté nejvyšší hodnoty. Na Obr. 3.12 a Obr. 3.13 je zhuštění i oříz-
nutí větší a druhý z nich se liší hlavně zčásti náhodným překrytím jednotlivých
trojúhelníků, takže rýhy mezi nimi mají různou šířku a hloubku.
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Obrázek 3.11: Vrstvy od nejhrubší: 1.) exponent n=1, aplikován clamp, krytí 1;
2.) exponent n=0.75, bez použití clamp, krytí 0.3; 3.) exponent n=0.5, krytí 0,2
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Obrázek 3.12: Body zhuštěny ve směru osy x. Vrstvy od nejhrubší: 1.) exponent
n=1, aplikován clamp, krytí 1; 2.) exponent n=1, aplikován clamp, krytí 0.2; 3.)
exponent n=0.5, aplikován clamp, krytí 0,2
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Obrázek 3.13: Stejné parametry jako Obr. 3.12. Zeslaben vliv clamp, přidána
náhodná odchylka krytí pro jednotlivé trojúhelníky
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4. Modelování struktury otisků
prstů

Další zajímavou a podstatnou částí lidské kůže jsou otisky prstů. Používají se
hlavně ve forenzní vědě daktyloskopii a proto jsme se rozhodli vycházet z pro-
gramu SFinGe v této oblasti osvědčeném. Podle článků Cappelli et al. (2000);
Cappelli (2004) jsme reimplementovali část generátoru užitečnou pro náš cíl. Prv-
ní sekce (4.1) popisuje podrobně anatomii a strukturu otisků samotných, popis
programu SFinGe a použitých postupů je zahrnut v sekci 4.2 a implementace
použitá pro tuto práci pak v následující sekci 4.3. Na závěr jsou shrnuty výstupy
programu a jejich použití na 3D modelu (4.4).

4.1 Anatomie otisků prstů
Otisk prstu je unikátní prostorová kresba vyvýšenin pokožky tvořící tzv. papilár-
ní linie. Ty vznikly evolučními pochody pro zlepšení schopnosti úchopu a hmatu
na končetinách a kromě nejvyšších primátů je lze nalézt jen u člověka. Informace
o struktuře linií je uložena až v nejhlubších vrstvách pokožky, zárodečné vrstvě
kůže. Díky tomu ji nelze snadno odstranit bez použití velmi násilných postupů.
Tato informace odolá mechanickému poškození i poleptání a po čase potřebném
ke zhojení se tato vrstva opět regeneruje, pokud nedošlo k nevratnému poško-
zení zárodečné vrstvy kůže. Neustálým obnovováním odumřelých buněk epider-
mis, diferencováním nových buněk právě ze zárodečné vrstvy, nedochází s vě-
kem ke změně struktury otisku (tento fakt spolu s jedinečností otisku je důležitý
pro kriminalistickou forenzní vědu zvanou daktyloskopie). Charakteristické body,
kterým se říká markanty (minutiae) taktéž zůstávají zachovány. Tyto body jsou
určeny specifickými tvary jednotlivých papilárních linií (Obr. 4.1). Nejdůležitěj-
šími pro počítačové zpracování jsou rozdvojení a začátek (konec) papilární linie,
protože ostatní druhy markantů používané v daktyloskopii jsou složené z těch-
to dvou základních typů. Umístění a orientace různých markantů je jedinečné
pro každý prst. Vzhledem k jejich množství v řádu desítek na každém prstu je
pravděpodobnost shody jediného otisku prstu u dvou lidí prakticky nulová.

Kromě markantů jsou otisky specifické hlavním obrazcem papilárních linií.
Tyto obrazce jsou jasně rozlišitelné už na první pohled a dělí se obecně do těchto
základních tříd:

• Oblouk (arch)

• Klenutý oblouk (tented arch)

• Závit (whorl)

• Levá smyčka (left loop)

• Pravá smyčka (right loop)

• Dvojitá smyčka (Twin loop)
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Obrázek 4.1: Binarizovaný detail otisku s vyznačenými markanty (zdroj: Cappelli
(2004))

Tvar obrazce je určen polohou a počtem takzvaných „singulárních bodů“
(Obr. 4.2), které dělíme na dva typy: delta a jádro (core), které je také často
nazýváno vrcholem otisku. V bodě delta dochází ke spojení papilárních linií ze tří
různých směrů, na rozdíl od jádra, které tvoří střed prudkého otočení papilárních
linií o 180◦ (smyčka) nebo ukončení v uzavřené spirále (závit). Jádro si také mů-
žeme představit jako pomyslný nejvyšší bod, kterému papilární linie představují
vrstevnice. Příslušnost do výše uvedených tříd se řídí právě různými kombina-
cemi a vzájemným umístěním singulárních bodů na otisku. Oblouk nemá žádný
singulární bod, klenutý oblouk je určen jedním bodem delta a jedním jádrem
blízko nad sebou, pravá a levá smyčka mají také po jednom jádru a delta bodu
od sebe více vzdálených. Závit je charakterizován jedním jádrem a dvěma body
delta umístěnými souměrně vzhledem k jádru, stejně jako dvojitá smyčka, která
má ovšem jádra dvě blízko sebe. Zařazení do třídy je důležité pro rychlé vyhledá-
vání ve světových databázích otisků, které se tím protřídí. Důležité je i umístění
singulárních bodů, podle kterých se primárně porovnávají otisky sobě podobné.
Díky singulárním bodům se také odhalí případná deformace či nepřesnost otisku
způsobená snímacím zařízením.

4.2 Popis metody
Při generování struktury otisku prstu jsme vycházeli z postupu SFinGe (4.2.1),
protože je dobře popsán a výsledné otisky generované touto metodou byly testo-
vány v rámci několika FVC - „Fingerprint verification competition“ (Maio et al.
(2000, 2002); Cappelli et al. (2004)), kde jedna z databází byla vytvořena právě
programem SFinGe. Otisky vytvořené touto metodou vypadají jako pravé a i roz-
poznávací algoritmy s nimi pracují stejně účinně.
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Obrázek 4.2: Základní typy otisků prstů s vyznačenými jádry (kruh) a deltami
(trojúhelník). (zdroj: Cappelli (2004))

4.2.1 SFinGe

SFinGe (Synthetic Fingerprint Generator) sestává z několika kroků. Nejdříve se
vytvoří tvar (silueta) otisku, která je závislá na několika parametrech podle toho
o který prst lidské ruky se jedná. Poté se na základě typu otisku umístí singulární
body a s jejich použitím se vygeneruje tzv. směrový obraz (orientation map)
a také je vytvořena mapa hustoty papilár. Z těchto tří prvků je pak pomocí
aplikace Gaborových filtrů vytvořen tzv. „Master fingerprint“, což je již přesná
černobílá struktura papilárních linií. Následuje použití šumu, eroze, deformace a
dalších filtrů a efektů pomocí kterých se dosáhne realističnosti výsledného obrazu,
který je poté k nerozeznání od pravých otisků snímaných optickými senzory nebo
původní inkoustovou metodou.

Protože se v této práci zabýváme povrchovou strukturou, tedy bump-mapou
pro použití při zobrazování realistických 3D modelů, implementovali jsme pouze
potřebné části SFinGe, a to tvorbu směrového obrazu (4.2.2) a následnou apli-
kaci gaborových filtrů (4.2.3), díky kterým se vytvoří struktura papilárních linií
odpovídajících směrovému obrazu.

24



4.2.2 Směrový obraz

Matematický model směrového obrazu se kterým pracujeme navrhli ve své práci
Sherlock – Monro (1993) a je pro tento účel nejvhodnější, protože poskytuje
spojitou funkci lokální orientace vypočítanou pouze na základě poloh singulárních
bodů delta a jader (Obr. 4.4).

Definice. Lokální orientace papilárních linií je úhel θxy, který svírá tečna bodu
papilární linie [x, y] s horizontální osou.

Sherlock a Monro rozlišují směr (direction) od orientace (orientation), protože
u papilárních linií není směr nijak definován, a úhel θxy tím pádem může nabývat
hodnot 0◦ až 180◦ (Obr. 4.3). Nicméně se používá pojem směrový obraz (directio-
nal map/field), který je definován v matematice a je odlišný od vektorového pole,
které obsahuje právě i informaci o směru (tedy hodnoty úhlů mezi 0◦ a 360◦). To-
to názvosloví je velmi matoucí a proto se také v různých textech pojednávajících
o otiscích prstů mluví o směrovém obrazu jako o „orientation map“ (mapa orien-
tací). Protože je tato práce v českém jazyce, používáme pro naše účely následující
definici:

Definice. Směrový obraz otisku prstu je matice, jejíž prvky jsou lokální orientace
papilárních linií.

Obrázek 4.3: Znázornění rozdílu mezi směrem (vlevo) a orientací (vpravo). (zdroj:
Sherlock – Monro (1993))

Tento model umisťuje obraz otisku do komplexní roviny a směr v daném bo-
dě je určen fází odmocniny z komplexní racionální funkce, přičemž singularity
(póly a nuly) jsou umístěny tak, že odpovídají singulárním bodům požadovaného
otisku prstu (jádrům a deltám). Jejich počet a pozice nejsou libovolné, ale více
méně pevně určeny podle požadovaného typu otisku. V našem programu se ge-
neruje jedno jádro a jedna delta, umístěny nad sebe s náhodným posunem, takže
výsledný otisk může být jeden z nejběžnějších otisků: levá či pravá smyčka nebo
také klenutý oblouk. Počet a umístění singulárních bodů lze však snadno upravit
ve zdrojovém kódu programu.
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Nechť nc je počet jader a nd počet bodů delta, ci, i = 1 . . . nc a di, i = 1 . . . nd

komplexní čísla vytvořená ze souřadnic jader respektive delta bodů. Směr O v kaž-
dém bodě z (z je komplexní číslo vytvořené ze souřadnic x, y bodu ve kterém
určujeme směr O) je určen vzorcem:

O(z) =
1

2

[
nd∑
i=1

arg(z− di)−
nc∑
i=1

arg(z− ci)

]

kde funkce arg(z) vrací argument komplexního čísla z. Tato orientace je vypo-
čítána pro každý pixel obrazu otisku zvlášť a převedena na stupně v intervalu
[0◦, 180◦). Výsledná hodnota se uloží do dvourozměrné směrové matice, která se
použije jako základ pro tvorbu výsledné struktury papilárních linií.

Obrázek 4.4: Příklad grafického znázornění směrového obrazu. Modrý kruh zná-
zorňuje umístění jádra, červený trojúhelník umístění delty.

4.2.3 Aplikace Gaborových filtrů

V digitálním zpracování obrazu se Gaborovy filtry využívají pro detekci hran a je-
jich směrů, my je však potřebujeme pro trochu jiné účely. Aby se mohly opakovaně
aplikovat, vygenerujeme nejprve banku filtrů, které uložíme do pole rozlišené pod-
le jejich vstupních parametrů. Gaborův filtr je prakticky dvourozměrná Gaussova
funkce modulovaná komplexní sinusoidou (Obr. 4.5) a je definována následujícími
rovnicemi:

G(x, y; θ, f) = exp

{
−1

2

[
x20
σ2
x

+
y20
σ2
y

]}
cos(2πfx0)

x0 = x cos θ + y sin θ

y0 = −x sin θ + y cos θ

kde θ je orientace Gaborova filtru, f je frekvence kosinové vlny, σx a σy jsou
standardní odchylky podél os x a y, x0 a y0 definují x a y osy filtru v soustavě
souřadnic. Parametry σx, σy a rozměry filtru jsou zvoleny empiricky.

V našem programu jsme vytvořili banku filtrů (Obr. 4.6) pro orientace od 0
do π, přesněji 180 filtrů s intervalem 1◦ (od 0◦ do 179◦). Každý filtr se uklá-
dá také v několika frekvencích, protože program je přizpůsoben pro vstup tzv
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„density map“, tedy mapy hustoty papilárních linií, která určuje vzdálenost mezi
papilárami v každém místě obrazu otisku. My však používáme mapu s konstant-
ní hustotou, protože nevytváříme otisk pro databázi obrazů, ale pro povrch 3D
modelu, kde je hustota určena UV-mapováním textury na model. Nicméně filtry
jsou ukládány v několika frekvencích pro možnost generování v různém rozlišení a
s různou kvalitou výsledného obrazu, případně pro použití vlastní mapy hustoty.

Obrázek 4.5: Grafické znázornění funkce Gaborova filtru (zdroj:
http://www.it.lut.fi/project/gabor/)

Obrázek 4.6: Grafické znázornění části banky filtrů. Jednotlivé řádky odpovídají
stejné frekvenci zatímco sloupce odpovídají různým úhlům orientace filtru.

Konečný obraz otisku prstu vzniká z prázdného černého obrazu, do kterého
jsou náhodně rozmístěny bílé pixely, které slouží jako takzvané „seedy“. Program
prochází všechny pixely obrazu a pomocí konvoluce na něj aplikuje příslušný
filtr z banky filtrů, který je jednoznačně určen předpočítanou směrovou mapou
pro každý pixel. Po filtraci se obraz normalizuje a binarizuje a tento postup
je aplikován v několika iteracích, během kterých ze seedových pixelů postupně
„rostou“ papilární linie, které se nakonec spojí a utvoří celistvý obrazec výsledného
otisku.
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4.3 Implementace
Generátor otisků je napsaný v jazyku Java stejně jako triangulace a skládá se
z následujících tříd:

• FingerprintGenerator - Hlavní tělo programu

• GaborFiltering - Vytvoření banky filtrů a jejich aplikace na obraz

• OrientationMap - Vypočítání a uložení směrové mapy

• PaintPanel (extends JPanel) - Grafické okno zodpovědné za vy-
kreslování a ukládání jednotlivých obrazů (konečný otisk, jednotlivé iterace
filtrování, směrová mapa, případně banka filtrů)

• Coords - Pomocná třída pro práci se souřadnicemi a jednoduché výpočty

Třída FingerprintGenerator obsahuje pouze metodu main, tedy spus-
titelný program, kde jsou nastaveny parametry generování a volají se všechny po-
třebné funkce pro správný běh programu. Přibližný postup generování v českém
“pseudokódu” vypadá takto:

vyskaObrazu← 2000;
sirkaObrazu← 2000;
vytvorDatabaziFiltru();
int[vyskaObrazu, sirkaObrazu]smerovaMapa← generujSmerovouMapu();
int[vyskaObrazu, sirkaObrazu]mapaHustoty ← generujMapuHustoty();
int[vyskaObrazu, sirkaObrazu]obraz ← generujSeedPixely(int pocet);
for 0 to pocetIteraci− 1 do
filtruj(obraz, smerovaMapa, mapaHustoty);
normalizuj(obraz);
binarizuj(obraz);

end for
filtruj(obraz, smerovaMapa, mapaHustoty);
normalizuj(obraz);

Třída GaborFiltering generuje databázi filtrů již v konstruktoru pomocí
private metody createGaborFilter(int size, int angle, double
wavelength, double sigma). Ta vyplňuje jednotlivé pixely filtru voláním
metody gaborFilterValue, která počítá hodnotu vzorcem popsaným v sek-
ci 4.2.3. Jediná public metoda je filter, která dostane v parametrech aktuální
obraz, směrovou mapu, mapu hustoty a příznak zda obraz na závěr binarizovat.
Ta pomocí getFilteredPixelValue aplikuje odpovídající filtr na každý bod
vstupního obrazu a ten před vrácením normalizuje a pokud je zapotřebí binari-
zuje.

Třída OrientationMap v konstruktoru ukládá jen umístění singulárních
bodů otisku voláním private metody generateCoresDeltas(). Ta náhodně
umístí jeden od každého singulárního bodu přibližně nad sebe. Zde je prostor
pro doplnění konfigurace variant všech možných tříd lidských otisků prstů, pro-
tože singulární body se ukládají do struktury ArrayList, takže jich může být libo-
volné množství. Nejdůležitější je metoda generateOrientMapInDegrees(),
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která vrací již vyplněné dvourozměrné celočíselné pole s hodnotami úhlů
od 0◦ do 179◦. Úhly jsou počítány pro každý bod obrazu zvlášť metodou
getOrientationInDegrees(Coords z) používající pro výpočet postup
popsaný v sekci 4.2.2.

4.4 Výsledky
Na Obr. 4.7 je na jednoduchém případě ukázáno jak probíhají iterace tvorby otis-
ku. Z několika roztroušených bílých pixelů postupně vyroste celá kresba otisku.
Na Obr. 4.8 je vidět otisk s malým rozlišením, kresba je hrubá a linie relativ-
ně široké, ale Obr. 4.9 už představuje otisk generovaný detailněji, vhodnější pro
kvalitní a realističtější zobrazování.

Obrázek 4.7: Postupné iterace filtrování obrazu
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Obrázek 4.8: Model palce s binarizovaným otiskem generovaným v rozlišení
800x800
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Obrázek 4.9: Model palce s otiskem generovaným v rozlišení 2000x2000 bez zá-
věrečné binarizace
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Závěr

V této práci jsme se zabývali některými metodami generování struktury lidské
kůže a použili jsme tři různé postupy pro dosažení reálného povrchu. Na začátku
byly představeny předchozí práce zabývající se rozmanitými pohledy na tuto pro-
blematiku. Lehce byla nastíněna anatomie lidské kůže a její funkce a vlastnosti.

V první části práce jsme se pomocí Voroného diagramů a Delaunayovy triangu-
lace pokusili vytvořit buněčnou strukturu a přiblížit se tvarům povrchu některých
míst lidského těla. Z těchto postupů vyšla Delaunayova triangulace o něco lépe
a použitím Voroného diagramů se nám podařilo vytvořit spíše strukturu, která
by více slušela plazům než člověku. Druhá polovina byla zaměřená na lidské otis-
ky a použitím postupů uplatňovaných ve forenzní vědě bylo dosaženo poměrně
dobrých výsledků.

Tato práce představuje izolované postupy použitelné pro realistické zobrazo-
vání lidské kůže. Žádný z nich však není univerzální. Kvůli široké škále tvarů a
struktur vyskytujících se na lidském těle by se vždy vyskytla část, kde by struk-
tura byla nevyhovující. Proto by se budoucí práce mohly zaměřit na další možné
postupy a hlavně jejich efektivní propojení do komplexního řešení použitelného
podle potřeby na libovolné lidské partie, případně celé tělo.
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Přílohy

• 1x DVD s elektronickou verzí bakalářské práce a zdrojovými kódy programů
o kterých práce pojednává
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