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Анотацiя
Запропоновано алгоритм iдентифiкацiї вiдбиткiв пальцiв заснований на текстурних характеристиках зображення.
Алгоритм передбачає обчислення поля орiєнтацiй та поля частот вiдбитка, на основi яких проводиться контексту-
альна фiльтрацiя зображення за допомогою фiльтрiв Габора. Пiсля цього формується вектор ознак зображення
шляхом його декомпозицiї за допомогою вейвлет-перетворення, який використовується для iдентифiкацiї.
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Вступ
На сьогоднiшнiй день найпоширенiшим пiдходом

до iдентифiкацiї вiдбиткiв пальцiв є метод, що був ви-
найдений наприкiнцi ХIХ сторiччя для потреб кримi-
налiстики i засновується на класифiкацiї вiдбиткiв за
типом шаблону його лiнiй та спiвставленням особли-
вих точок вiдбитку – мiнуцiй. Класичний пiдхiд вже
давно довiв свою надiйнiсть та ефективнiсть, тому на
ньому засновується бiльшiсть iснуючих комерцiйних
автоматичних систем розпiзнавання вiдбиткiв.

Проте недосконалiсть сучасних сенсорiв вiдбиткiв
та iснування великої кiлькостi старих баз зображень,
що мiстять вiдбитки поганої якостi, змушують шука-
ти альтернативнi пiдходи до розв’язання поставленої
задачi iдентифiкацiї, оскiльки для таких зображень
класичний метод дає неприйнятнi результати.

Метою роботи є обґрунтування, розробка та ре-
алiзацiя нового алгоритму iдентифiкацiї вiдбиткiв
пальцiв, який базується на використаннi текстур-
них характеристик зображення, що обчислюються
за результатами декомпозицiї вихiдного зображення
шляхом вейвлет-перетворення.

Запропонований алгоритм iдентифiкацiї вiдбитка
пальця складається з таких основних етапiв:
1) Попередня обробка зображення
2) Формування вектора ознак вiдбитка
3) Iдентифiкацiя

1. Попередня обробка зображення

1.1. Обчислення поля орiєнтацiй вiдбитка

На етапi попередньої обробки використовується
контекстуальна фiльтрацiя зображення за допомо-
гою фiльтрiв Габора, параметри яких визначаються
з поля орiєнтацiй та поля частот вiдбитку. Локаль-
на орiєнтацiя в пiкселi [𝑥, 𝑦] – це кут 𝜃𝑥𝑦, який
утворюють лiнiї вiдбитку пальця, що проходять у
деякому околi [𝑥, 𝑦], з горизонтальною координатною
вiссю. Оскiльки лiнiї вiдбитку не мають конкретного
направлення, кут 𝜃𝑥𝑦 лежить в iнтервалi [0, 𝜋/2].

Перед обчисленням поля орiєнтацiй необхiдно зна-
йти компоненти градiєнту зображення 𝐼 шляхом
згортки вихiдного зображення з вiдповiдними ядра-
ми оператора Собеля:

𝑆𝑥 =

⎡
⎣
−1 0 1
−2 0 2
−1 0 1

⎤
⎦ , 𝑆𝑦 =

⎡
⎣
−1 −2 −1
0 0 0
1 2 1

⎤
⎦

𝐺𝑥 = 𝑆𝑥 · 𝐼, 𝐺𝑦 = 𝑆𝑦 · 𝐼
Матрицi 𝐺𝑥 i 𝐺𝑦 мiстять компоненти ∇𝑥 та ∇𝑦,

обчисленi у кожному пiкселi вихiдного зображення.
Елементи поля орiєнтацiй знаходяться в областях
зображення розмiром 17× 17 наступним чином [1]:

𝜃𝑖𝑗 = 90∘ +
1

2
𝑎𝑡𝑎𝑛2(2𝐺𝑥𝑦, 𝐺𝑥𝑥 −𝐺𝑦𝑦)

𝐺𝑥𝑦 =

8∑︁

ℎ=−8

8∑︁

𝑘=−8

𝐺𝑥(𝑥𝑖 + ℎ, 𝑦𝑗 + 𝑘) ·𝐺𝑦(𝑥𝑖 + ℎ, 𝑦𝑗 + 𝑘)

𝐺𝑥𝑥 =
8∑︁

ℎ=−8

8∑︁

𝑘=−8

𝐺𝑥(𝑥𝑖 + ℎ, 𝑦𝑗 + 𝑘)2

𝐺𝑦𝑦 =
8∑︁

ℎ=−8

8∑︁

𝑘=−8

𝐺𝑦(𝑥𝑖 + ℎ, 𝑦𝑗 + 𝑘)2

1.2. Обчислення поля частот вiдбитку

Локальна частота (або щiльнiсть) 𝑓𝑥𝑦 у точцi [𝑥, 𝑦] –
це кiлькiсть лiнiй вiдбитку на одиницю довжини у
деякiй областi з центром у точцi [𝑥, 𝑦], яка розта-
шована перпендикулярно локальнiй орiєнтацiї лiнiй
𝜃𝑥𝑦 у цiй областi. Локальнi частоти оцiнюються на
основi середньої кiлькостi пiкселiв мiж сусiднiми ма-
ксимумами значень пiкселiв вздовж напрямку, що
є перпендикулярним до локальної орiєнтацiї. Для
цього поверхня 𝐼, що вiдповiдає зображенню вiдби-
тка, розбивається на прямокутнi областi розмiром
32 × 16 пiкселiв, ортогональнi до локальних орiєн-
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Рис. 1. Область для обчислення локальної частоти лiнiй
вiдбитку

тацiй. Локальна частота 𝑓𝑖𝑗 в областi з центром в
[𝑥𝑖, 𝑦𝑗 ] визначається так [2]:
1) Встановлюється локальна система координат ло-

кальної областi таким чином, що вiсь абсцис на-
правлена перпендикулярно локальнiй орiєнтацiї
в областi, а вiсь ординат – паралельно (рис. 1).

2) Для кожного 𝑥𝑘 в областi обчислюється сума
всiх значень пiкселiв вздовж напряму паралель-
ному локальнiй орiєнтацiї. Таким чином отриму-
ється сигнатура областi, за якою обчислюється
частота.

3) 𝑓𝑖𝑗 визначається як обернене до середньої вiд-
станi мiж сусiднiми локальними максимами си-
гнатури областi:

𝑓𝑖𝑗 =
𝑝

𝑝∑︀
𝑘=1

𝑠𝑘

де 𝑠𝑘 – вiдстань мiж сусiднiми максимумами.
Цей метод швидкий i простий, проте важко отри-

мати правдивi оцiнки частоти лiнiй вiдбитку для
зашумлених зображень. В таких випадках необхi-
дно додатково використовувати iнтерполяцiю для
значень сигнатур.

Iншим пiдходом до отримання бiльш точних оцiнок
є застосування фiльтрiв низьких частот до сигнатур,
зокрема «ковзного середнього» (moving average), яке
визначається як:

𝑥
′
𝑖 =

1

𝑛+ 1

𝑛/2∑︁

𝑘=−𝑛/2

𝑥𝑖+𝑘

На рис. 2 зображений результат застосування «ков-
зного середнього».

1.3. Фiльтрацiя зображення за допомогою
фiльтрiв Габора

Перед застосуванням фiльтрацiї формується
область зображення розмiром 128× 128 пiкселiв нав-
коло точки ядра вiдбитку, так як рiзнi зображення
вiдбитку можуть бути змiщеними вiдносно одне одно-

Рис. 2. Вигляд сигнатури до та пiсля застосування двох
iтерацiй «ковзного середнього»

Рис. 3. Приклади рiзних сингулярних точок: завиток,
петля та дельта

го, а краї зображення не мiстять корисної з точки
зору iдентифiкацiї iнформацiї.

Вiдбиток може мiстити сингулярнi точки трьох
типiв: завиток, петля та дельта. Для знаходження
цих точок обчислюються iндекс Пуанкаре для всiх
елементiв поля орiєнтацiй вiдбитку. Iндекс Пуанкаре
кожного елементу обчислюється на основi його 8
сусiднiх елементiв за годинниковою стрiлкою, почи-
наючи з нижньою лiвого елемента:

𝑃𝐺,𝐶 =
7∑︁

𝑘=0

𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒(𝑑𝑘, 𝑑(𝑘+1) 𝑚𝑜𝑑 8)

де 𝑑𝑘 – сусiднi елементи поля орiєнтацiй;
𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 – функцiя, що повертає рiзницю мiж кутами.
На рис. 3 iлюстрованi приклади обчислення iнде-

ксу Пуанкаре для сингулярних точок рiзних типiв.
Вiдомо, що для рiзних типiв точок поля орiєнта-

цiй iндекс Пуанкаре приймає фiксованi значення: 0∘,
якщо [𝑖, 𝑗] не є сингулярною точкою; 360∘, якщо [𝑖, 𝑗]
є точкою типу «завиток»; 180∘, якщо [𝑖, 𝑗] є точкою
типу «петля»; −180∘, якщо [𝑖, 𝑗] є точкою типу «дель-
та». У якостi точки ядра вiдбитку береться найбiльш
пiвнiчна «петля» вiдбитку або «завиток» [1].

Так як зображення вiдбитку пальця являє собою
квазiперiодичну структуру, для задачi покращення
якостi зображення та видалення шумiв добре пiд-
ходять фiльтри Габора, якi задаються наступними
виразами:

𝑔(𝑥, 𝑦, 𝜃, 𝑓) = 𝑒𝑥𝑝

{︂
−1

2

[︂
𝑥2𝜃
𝜎2
𝑥

+
𝑦2𝜃
𝜎2
𝑦

]︂}︂
· 𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑓𝑥𝜃)

𝑥𝜃 = 𝑥 · 𝑐𝑜𝑠(90∘ − 𝜃) + 𝑦 · sin(90∘ − 𝜃)
𝑦𝜃 = 𝑦 · 𝑐𝑜𝑠(90∘ − 𝜃)− 𝑥 · sin(90∘ − 𝜃)

де параметр 𝜃 визначає орiєнтацiю фiльтра, а 𝑓 – ча-
стоту синусоїдальної поверхнi фiльтра. Параметри
𝜎𝑥 та 𝜎𝑦 задають розтяг площини фiльтру вздовж
координатних осей. Очевидно, що значення часто-
ти фiльтра визначається локальною частотою лiнiй

Математичне та комп’ютерне моделювання, математичнi методи кiбернетичної безпеки
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Рис. 4. Схема застосування двовимiрного дискретного
вейвлет-перетворення

вiдбитка, а значення орiєнтацiї – локальною орiєн-
тацiю вiдбитка. Базуючись на емпiричних даних,
було встановлено, що оптимальними є параметри
𝜎𝑥 = 𝜎𝑦 = 4 [3]. Щоб пришвидшити обробку зо-
браження, замiсть того, щоб обчислювати найбiльш
пiдходящий фiльтр пiд час обробки областi вiдбитку,
обчислюється та зберiгається множина фiльтрiв:

{𝑔𝑖𝑗(𝑥, 𝑦)|𝑖 = 1 . . . 𝑛0, 𝑗 = 1 . . . 𝑛𝑓} ,
де 𝑛0 – кiлькiсть дискретних орiєнтацiй
{𝜃𝑖|𝑖 = 1 . . . 𝑛0} i 𝑛𝑓 – кiлькiсть дискретних ча-
стот {𝑓𝑖|𝑗 = 1 . . . 𝑛𝑓}. Потiм кожна дискретна
область зображення фiльтрується за допомогою
фiльтра 𝑔𝑖𝑗(𝑥, 𝑦), параметри 𝜃𝑖 та 𝑓𝑗 якого найближчi
до локальних орiєнтацiї та частоти.

2. Побудова вектору ознак вiдбитку

Вектор ознак зображення вiдбитку формується
на основi обчислення статистичних характеристик
текстури вiдбитку. Перед обчисленням статистичних
характеристик зображення пiддається багаторiвнево-
му розкладу за допомогою двовимiрного дискретного
вейвлет-перетворення (ДВП).

Iєрархiчне вейвлет-перетворення використовує
сiм’ю вейвлет-функцiй та вiдповiдних скейлiнг-
функцiй для розкладу вхiдного сигналу на рiзнi
складовi: апроксимуючi сигнали, якi є менш точни-
ми наближенням вхiдного сигналу; деталiзуючi кое-
фiцiєнти, якi є рiзницею мiж вхiдним сигналом та
його апроксимацiєю. Процес розкладу може рекур-
сивно застосовуватися до апроксимацiйних сигналiв
для отримання нового рiвня iєрархiї результатiв пе-
ретворення. У двовимiрному дискретному випадку,
який зустрiчається у данiй роботi, процес вейвлет-
перетворення зводиться до послiдовного застосува-
ння фiльтрiв низьких та високих частот, що вiдпо-
вiдають вибраним вейвлет функцiям, до вхiдного
сигналу за схемою, зображеною на рис. 4 [4].
𝐻𝑖𝐷 i 𝐿𝑜𝐷 – вiдповiднi фiльтри високих та низь-

ких частот; 1 ↓ 2 – операцiя прорiдження, яка вiд-
кидає кожен другий елемент сигналу. У результа-
тi двовимiрного дискретного вейвлет-перетворення
отримується один набiр апроксимуючих коефiцiєн-
тiв 𝑎𝑗 та три набори деталiзуючих коефiцiєнтiв 𝑑𝑗 :
горизонтальнi, вертикальнi та дiагональнi.

Для кожного набору деталiзуючих коефiцiєнтiв
обчислюються статистичнi характеристики, з яких
складається вектор ознак конкретного зображення

вiдбитку пальця. Вектор ознак зазвичай формується
з обчислених дисперсiй деталiзуючих коефiцiєнтiв:

𝜎2(𝑊𝑖) =
1

𝑀 ·𝑁
𝑁∑︁

𝑝=1

𝑀∑︁

𝑘=1

(𝑊𝑖[𝑝, 𝑘]− 𝜇)2

де 𝑀 та 𝑁 – розмiри вiдповiдного набору деталiзу-
ючих коефiцiєнтiв 𝑊𝑖, а 𝜇 – середнє значення коефi-
цiєнтiв у вiдповiдному наборi [5].

Спiвставлення вiдбиткiв вiдбувається на основi вiд-
станей мiж векторами ознак у метричному просторi.
Попарнi вiдстанi мiж обчисленим вектором ознак
вiдбитку, що iдентифiкується, та векторами ознак,
що присутнi у базi даних, порiвнюються мiж собою.
Розглядається вiдбиток, вiдповiдний вектор якого
є найближчим до вхiдного вектору. Якщо вiдстань
мiж вiдбитком БД, що розглядається, та вхiдним вiд-
битком не перевищує задане порогове значення, цей
вiдбиток вважається iншою копiєю вхiдного вiдби-
тку. У iншому випадку вхiдний вiдбиток вважається
не iдентифiкованим. Порогове значення зазвичай
вибирається емпiрично, таким чином, щоб алгоритм
iдентифiкацiї був найбiльш ефективним. При спiв-
ставленнi зазвичай застосовують Евклiдову метрику.

3. Експериментальнi дослiдження

Зазвичай при оцiнцi якостi системи iдентифiкацiї
використовують декiлька статистик, якi у поєднаннi
характеризують надiйнiсть роботи системи:
1) False Acceptance Rate (𝐹𝐴𝑅) – це ймовiрнiсть

того, що вiдбиток, який вiдсутнiй у базi, буде
помилково iдентифiкований в якостi iншого вiд-
битка. Ця величина оцiнюється як вiдношення
кiлькостi помилкових iдентифiкацiй (𝑀𝐶) до
загального розмiру тестової вибiрки 𝑁 .

2) False Rejection Rate (𝐹𝑅𝑅) – це ймовiрнiсть то-
го, що система не розпiзнає вiдбиток, який вже
присутнiй у БД системи. Ця величина оцiнює-
ться як вiдношення кiлькостi вiдбиткiв (𝑀𝑀𝐶),
що не були розпiзнаннi, до загального розмiру
тестової вибiрки.

3) Total Success Rate (𝑇𝑆𝑅) – це вiдношення
кiлькостi правильно iдентифiкованих вiдбиткiв
(𝑆𝑀𝐶), до загального розмiру тестової вибiрки.

Для проведення експериментiв щодо ефективностi
роботи розробленої системи була використана база
даних вiдбиткiв розмiром у 71 зображення, кожне з
яких має розмiр 256× 364 пiкселiв. База вiдбиткiв
була роздiлена на тренувальну вибiрку, що мiстила
34 зображення, та тестову – 37 зображень. Зображе-
ння, що використовувались, мали погану якiсть та
мiстили велику частку викривлень та шумiв.

При проведеннi експериментiв порiвнювалися мо-
дифiкацiї алгоритму, якi використовували однорiв-
неве ДВП на основi вейлетiв:
1) Хаара
2) Добешi 2-го порядку.
3) Добешi 3-го порядку.
В табл. 1, табл. 2 та табл. 3 наведено показники

𝑇𝑆𝑅, 𝐹𝑅𝑅 та 𝐹𝐴𝑅 в залежностi вiд вибраного по-
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Табл. 1. Показники 𝑇𝑆𝑅, 𝐹𝑅𝑅 та 𝐹𝐴𝑅 модифiкацiї алгоритму на основi вейвлетiв Хаара

𝑡 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12
𝑇𝑆𝑅, % 8 24 43 65 70 76 76 78 84 84 84 86
𝐹𝑅𝑅, % 89 73 49 27 22 16 16 14 8 8 8 5
𝐹𝐴𝑅, % 3 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Табл. 2. Показники 𝑇𝑆𝑅, 𝐹𝑅𝑅 та 𝐹𝐴𝑅 модифiкацiї алгоритму на основi вейвлетiв Добешi 2-го пордку

𝑡 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12
𝑇𝑆𝑅, % 27 57 73 78 78 81 81 81 81 81 81 81
𝐹𝑅𝑅, % 70 38 22 11 8 3 3 3 3 3 3 3
𝐹𝐴𝑅, % 3 5 5 11 14 16 16 16 16 16 16 16

Табл. 3. Показники 𝑇𝑆𝑅, 𝐹𝑅𝑅 та 𝐹𝐴𝑅 модифiкацiї алгоритму на основi вейвлетiв Добешi 3-го пордку

𝑡 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12
𝑇𝑆𝑅, % 32 65 70 78 78 78 78 78 78 78 78 78
𝐹𝑅𝑅, % 59 22 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3
𝐹𝐴𝑅, % 8 14 14 19 19 19 19 19 19 19 19 19

рогового значення 𝑡 при iдентифiкацiї вiдбиткiв з
використанням рiзних модифiкацiй алгоритму.

З аналiзу експериментальних даних випливає, що
найбiльш ефективним з розглянутих є алгоритм на
основi вейвлетiв Хаара, так як значення 𝑇𝑆𝑅 досягає
86% при 𝐹𝐴𝑅 рiвному 8% та 𝐹𝑅𝑅 рiвному 5%.

Висновки
В результатi роботи був розроблений та реалiзо-

ваний алгоритм iдентифiкацiї вiдбиткiв пальцiв на
основi текстурних характеристик зображення. За ре-
зультатами проведеного експериментального дослi-
дження щодо ефективностi модифiкацiй алгоритму
iдентифiкацiї на основi рiзних типiв вейвлетiв мо-
жна зробити висновок, що найбiльш ефективним є
алгоритм, що використовує однорiвневе двовимiрне
дискретне вейвлет перетворення на основi вейвлетiв
Хаара.

Основним недолiком алгоритму є велика кiлькiсть
операцiй, що необхiдно виконати для попередньої
обробки зображення вiдбитку. Велика кiлькiсть опе-
рацiй зумовлена необхiднiстю застосування фiльтра-
цiї на основi фiльтрiв Габора, причому до кожної
локальної областi, на якi розбивається зображення,
необхiдно застосовувати фiльтр з спецiально пiдi-

браними для цiєї областi параметрами. Цей недолiк
частково усувається шляхом попереднього обчислен-
ня ядер фiльтрiв Габора з рiзними параметрами. Пiд
час застосування до областi з цiєї множини фiльтрiв
вибирається найбiльш пiдходящий.
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