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4. Pravidla načítání otisků, vliv prostředí 
 

4.1 Obecně o optických biometrických snímačích 
U čteček, které používají elektronické médium (karta, čip…) probíhá autorizace na základě předání číselného kódu. 
Elektronické médium se nemění a nepodléhá okolním vlivům a přenos informace je elektronický a jednoznačný. U čteček 
otisků prstů je potřeba si uvědomit, že autorizace probíhá na základě scanu a porovnání obrazu s pamětí. Chybovost může 
vznikat jak v procesu scanu, tak ve změně média (prstu). Prst podléhá okolním vlivům a je možná změna jeho vzhledu 
zašpiněním, rozmočením atd. U čteček otisku prstu potom výrobce musí volit kompromis mezi chybně povoleným a chybně 
odmítnutým přístupem. Oproti čtečkám karet, kde je chybovost prakticky 0 je potřeba u čteček otisků prstu počítat, že 
v některých případech může dojít k chybnému odmítnutí prstu.    
 
Čtečka se dokáže částečně vyrovnat s natočeným prstem i s jeho nepřesným přiložením. Pozor je potřeba dávat na 
znečištěné prsty a udržovat čtecí plochu čistou. Je zcela nevhodné používat čtečku v provozech a prostředích, kde se 
předpokládá špinavé prostředí (olej, mour, cement, vápno, uživatelé se znečištěnými prsty atd.).  
 
U některých osob nemusí čtení otisků dobře nebo vůbec fungovat, pokud např. manuálně pracují a mají papilární linie na 
prstech sedřené, tak nemá snímač vlastně co přečíst. Důležité je také prvotní načtení do systému, je potřeba mít prst čistý a 
při přiložení mírně přitlačit, aby se prst malinko „rozplácnul“. Starší lidé mohou mít také problém se čtením otisků, to samé 
malé děti, kterým prst roste a mění se – zde je nutné jednou za čas znovu načíst a uložit nový otisk.  
 
V zimním období nastává pro biometrické čtečky jiný problém. 
S klesající teplotou dochází i k poklesu vlhkosti vzduchu a tím dochází k vysušování pokožky v našem případě otisků. Obraz 
otisku pak vypadá následovně: 
 

 
Tomuto jevu se dá předcházet před přiložením prstu na snímač, prst zahřejte dýchnutím, 
třením prstů o sebe atp. 
  
Zhoršení čtení je možné zaznamenat, i pokud je čtečka osvícena přímým silným zdrojem 
světla. Tento případ může v praxi nastat, pokud je čtečka umístěna venku a je na 
přímém slunečním svitu. Při této situaci ve většině případů stačí zastínit sluneční svit 
tělem, je ale potřeba na tento postup upozornit uživatele.    
 
 
 

4.2 Správné načítání otisků prstů 
 
Nejdůležitější krok pro funkci a spolehlivost užívání je prvotní zapsání prstu do paměti. V případě, že je nejasný nebo 
zkreslený uložený obraz, s kterým se následně porovnávají otisky uživatele je pravděpodobnost chyb vysoká. PROCESU 
ZÁPISU UŽIVATELŮ VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST.   
Pro správnou funkčnost bimetrické čtečky je jednou z nejdůležitějších věcí správné načtení otisku zejména pak prvotní uložení 
otisku do čtečky. Cílem je získání kvalitního obrazu otisku - hlavně oblasti, ve které je nejvíce informací 

 
 
Prst přikládejte rovnoběžně se čtecí skleněnou plochou. 
 

 
 
prst přitlačte na skleněnou plochu, aby došlo k vytvoření plochého obrazce pro uložení. Aby se prst trochu „rozplácnul“. 
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Správné přiložení prstu: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1 Zapsání více prstů 
 
Pro pojištění načtení je možné uživateli zapsat více prstů resp. otisků do paměti. V případě, že je jeden prst nemožné načíst 
z důvodu například poranění je možné použít některý z dalších uložených otisků. Uživatel má více možností a větší 
pravděpodobnost úspěchu v okamžiku nepříznivých podmínek. 
 
 
Možné případy, kdy je otisk špatně vyhodnocen nebo není vyhodnocen vůbec:  
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