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Streszczenie 
 

Klasyfikacja odbitek wzorców w polu palucha na stopach jest jest jednym 
z zadań analizy dermatoglificznej wykonywanej przez antropologa do 
wykrywania wad genetycznych u noworodków. Artykuł opisuje zastoso-
wanie metod przetwarzania obrazów i rozpoznawania wzorców do klasy-
fikacji obrazów odbitek wzorców w polu halukalnym stóp. Opisana została 
metoda klasyfikacji odbitek tych wzorców. Do poprawienia jakości obra-
zów zastosowano zabiegi poprawiania kontrastu obrazu, segmentacji tła 
oraz kontekstowej filtracji obrazu za pomocą krótkoczasowej transformaty 
Fouriera. Zaproponowano zastosowanie algorytmu opartego na rozkładzie 
piramidowym w wielu skalach do wyznaczenia kierunków pływów liste-
wek odbitek. W artykule opisane i przedyskutowane zostały modele 
klasyfikatorów obrazów odbitek wzorców w polu palucha na stopach. 
Klasyfikatory te stanowią część automatycznego systemu diagnostycznego 
służącego do badań przesiewowych na obecności trisomii 21 (zespołu 
Downa). System  wspomaga pracę antropologa poprzez automatyczne 
przetwarzanie i wykrywanie własności wskazujących na obecność wad 
genetycznych. Obrazy dermatoglifów są wstępnie przetwarzane przed 
procesem klasyfikacji w celu wydobycia wektorów własności analizowa-
nych przez Maszyny Wektorów Wspierających. Funkcje jądrowe oparte na 
radialnych funkcjach bazowych zostały użyte w procesie indukcji wielo-
klasowego systemu Maszyn Wektorów Wspierających generowanego 
według algorytmu ‘jeden przeciwko jednemu’. Badania wykonane na 
danych pochodzących z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego 
w Krakowie, pokazują efektywność zaproponowanego podejścia w po-
prawianiu jakości obrazów odbitek wzorców w polu palucha na stopach  
i ich klasyfikacji. 
 
Słowa kluczowe: poprawianie jakości obrazu, filtry adaptacyjne, rozpo-
znawanie wzorców, klasyfikacja odbitek wzorców  w polu dużego palucha 
stopy, maszyny wektorów wspierających, diagnostyka medyczna. 
 

Image pattern recognition methods in  
analysis of dermatoglyphic indices of  
Down’s Syndrome 

 
Abstract 

 
Classification of patterns of hallucal area of sole is one of the tasks of 
dermatoglyphic analysis. The paper describes application of image 
processing and pattern recognition methods to classification of impressions 
of hallucal area of sole. Contrast enhancement, segmentation and contextual 
filtration techniques are used to enhance quality of the images. Use of an 
algorithm based on multi-scale pyramid decomposition of an image is 
proposed for ridge orientation calculation. Hallucal area pattern classifiers, 
which are part of an automatic system for rapid screen diagnosing of 
trisomy 21 (Down’s Syndrome) in infants, are created and discussed. The 
system is a tool supporting medical decision by automatic processing of 
dermatoglyphic prints and detecting features indicating presence of genetic 
disorder. Images of dermatoglyphic prints are pre-processed before the 
classification stage to extract features analysed by Support Vector  
Machines algorithm. RBF kernel type is used in the training of SVM 
multi-class systems generated with one-vs-one scheme. Experiments 
conducted on the database of Collegium Medicum of the Jagiellonian 
University in Cracow show effectiveness of the proposed approach to 
classification of infants’ fingerprints. 
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1. Wstęp 
 

Określone zespoły wad genetycznych charakteryzują się niety-
powymi kombinacjami wzorców dermatoglifów. Fakt ten pomoc-
ny jest w diagnostyce zespołu Downa (trisomii 21), co opisał Reed 
(1974) oraz zespołu Turnera, co przedstawiono w pracy Tornjova–
Randelova (1990). Na długo przed pojawieniem się opisu defektu 
chromosomalnego występującego w zespole Downa w pracy 
Cummings (1939) zostały przedstawione charakterystyczne różni-
ce w częstotliwościach występowania określonych konfiguracji 
dermatoglificznych pomiędzy dziećmi zdrowymi i dziećmi  
z zespołem Downa.  Do rozpoznawania zespołu Downa opraco-
wano indeks diagnostyczny  o nazwie dermatogramu opisany  
w pracy Reed et al (1970). Istnieje także indeks diagnostyczny 
opisany w pracy Preuss (1976) wykorzystywany w badaniach 
przesiewowych na obecność zespołu Turnera. Indeksy te opierają 
się na poprawnym rozpoznaniu wzorców dermatoglificznych 
przez specjalistę antropologa.  

W celu określenia obecności wady genetycznej analizowane są 
obszary dermatoglificzne odbitek palców obu dłoni, pól dłoni oraz 
odbitki stóp. Odbitki wykorzystywane w tej metodzie przybierają 
ostateczny kształt pomiędzy trzecim, a czwartym miesiącem 
rozwoju płodu ludzkiego. Czynniki zaburzające prawidłowy roz-
wój zarodka mogą wpływać również na kształt i strukturę powsta-
jących w tym okresie listewek skórnych. Jak zauważył Reed 
(1974) obecność pojedynczego wzorca typowego dla danej wady 
genetycznej na którymś z rozważanych obszarów nie świadczy  
o występowaniu zespołu Downa. Większość z tych własności 
może wystąpić także u zdrowych noworodków. Dopiero obecność 
kilku lub wszystkich własności typowych dla danej wady gene-
tycznej razem, wskazuje na jej wystąpienie. Analiza dermatogli-
ficzna pozwala na szybkie określenie prawdopodobieństwa wystą-
pienia u dziecka zaburzeń chromosomowych przez co wspomaga 
wybór i rozpoczęcie odpowiedniej terapii. Jest to metoda tania  
i nieinwazyjna. 

 
2. Cel badań 
 

Celem prowadzonych badań jest opracowanie automatycznego 
systemu komputerowego, który w oparciu o zgromadzone dane 
oraz wiedzę dziedzinową opisaną w literaturze fachowej będzie 
wspomagał proces diagnozy i wykrywania wad genetycznych  
u noworodków, na następujące sposoby: 
1. Na podstawie dermatoglifów system będzie rozpoznawał cha-

rakterystyczne kombinacje konkretnych zaburzeń w budowie 
linii papilarnych na dłoniach, stopach oraz palcach dłoni i na 
ich podstawie wnioskował o występowaniu wady genetycznej. 



PAK vol. 57, nr 9/2011    1001 
 

Oczekuje się, że dzięki zastosowaniu tego systemu można bę-
dzie poprawić efektowność leczenia,np. zmniejszy się liczba 
powikłań spowodowanych leczeniem w dalszym życiu nowo-
rodka.  

2. System będzie wspomagał pracę lekarza poprzez analizę du-
żych grup pacjentów i zmniejszał możliwość popełnienia po-
myłki podczas żmudnych analiz biometrycznych takich jak zli-
czanie ilości listewek, wyznaczanie szerokości listewek, czy też 
wyznaczanie kąta ATD.  

 
3. Opis dermatogramu wykorzystywanego  

w analizie zespołu Downa 
 

Wartość diagnostyczna nomogramu jest wyznaczana na pod-
stawie analizy czterech wzorców obszarów zawierających cztery 
cechy dermatoglificzne wybrane ze względu na ich wysoką war-
tość dyskryminacyjną.  Cechy te to: typy wzorców na palcach 
wskazujących prawej i lewej dłoni, typ wzorca w polu dużego 
palucha na prawej stopie oraz wartość kąta ATD prawej dłoni. 

Rysunek przedstawia przykładowy nomogram. W celu wyzna-
czenia wartości indeksu diagnostycznego wykreślane są trzy linie: 
1. Linia 1 jest rysowana poprzez połączenie odpowiednich punk-

tów na osi ATD do punktu oznaczonego odpowiednim symbo-
lem wzorca w polu palucha prawej stopy. 

2. Linia 2 łączy odpowiednie punkty dla typów wzorców lewego  
i prawego polca wskazującego prawej dłoni. 

3. Linia 3 łączy punkty przecięcia się linii 1 i linii 2 odpowiednio 
z linią A i z linią B. Punkt w którym linia 3 przecina linię in-
deksu diagnostycznego określa czy badane dziecko ma konfigu-
rację dermatoglificzną wskazującą na występowanie zespołu 
Downa, konfigurację zdrowego dziecka, czy też pasuje do ob-
szaru pomiędzy tymi dwiema grupami. W przypadku pacjenta, 
którego wynik jest przedstawiony na rysunku linia 3 przecina 
linię indeksu diagnostycznego w obszarze, który wskazuje na 
występowanie zespołu Downa. 

 

 
 
Rys. 1.  Przykładowy nomogram. Skróty: TbA – łuk tibialny; SDL – mała pętla 

dystalna; LDL – duża pętla dystalna; FL – pętla fibularna; W – wir;  
UL – pętla ulnarna; A – łuk prosty; TA  - łuk namiotowy; RL – pętla radialna 

Fig. 1.  Example of the dermatoglyphic nomogram. Abbreviations: TbA - tibial 
arch; SDL - small distal loop; LDL - large distal loop; FL - fibular loop;  
W - whorl; UL -ulnar loop; A - arch; TA - tented arch; RL - radial loop 

 
 
4. Metoda klasyfikacji odbitek wzorców  

w polu palucha na stopach 
 

Klasyfikacja odbitek wzorców w polu palucha na stopach jest 
jednym z zadań analizy dermatoglificznej. Wzorce w polu palucha 
na stopach, które rozważamy w naszym eksperymencie dzielą się 

na następujące klasy: duża pętla dystalna (ang. LDL – large distal 
loop), mała pętla dystalna (ang. SDL – small distal loop), łuk 
tibialny (ang. TA – tibial arch), wir (ang. W - whorl), pętla tibialna 
(ang. TL – tibial loop).  

Klasyfikacja odbitek wzorców w polu dużego palucha stopy jest 
trudnym problemem rozpoznawania wzorców. Jest tak dlatego, że 
rozważane wzorce charakteryzują się dużą zmiennością we-
wnątrzklasowa i równocześnie małą zmienność międzyklasowa. 
Na rys. 3 górny wiersz przedstawia trzy odbitki należące do klasy 
wir o znacząco odmiennej topologii, dolny wiersz przedstawia 
odpowiednio od lewej odbitkę  należącą do klasy łuk tibialny, a po 
prawej odbitkę należącą do klasy mała pętla dystalna.  

W pracy przedstawiamy metodę klasyfikacji opartą na ekstrak-
cji map kierunków pływów listewek wzorców w polu dużego 
palucha prawej stopy z obrazów do których zastosowano zabiegi 
wstępnego poprawiania jakości. Wektory skonstruowane z map 
kierunków listewek są użyte do nauki algorytmów inteligencji 
obliczeniowej. Do procesu indukcji algorytmów SVM użyte są 
funkcje jądrowe typu RBF.   
 
5. Wydobywanie własności 
 

Prawidłowe wydobywanie własności oraz klasyfikacja odbitek 
wzorców w polu dużego palucha zależy od jakości obrazów za-
wierających odbitki palców (Maltoni et al (2003)). Jakość odbitek 
nie ma jednoznacznej obiektywnej miary, ale odpowiada ona 
ogólnie przejrzystości struktury listewek. Odbitka dobrej jakości 
cechuje się wysokim kontrastem i wyraźnie widoczną strukturą 
listewek i dolin, a odbitka o słabej jakości ma niski kontrast i źle 
zdefiniowane granice pomiędzy listewkami i dolinami. 

Czynniki mogące wpłynąć na pogorszenie jakości odbitek to: 
 Obecność bruzd lub blizn na stopach i wynikających z nich 

nieciągłości w strukturze listewek. W przypadku wad genetycz-
nych duża ilość bruzd, chociaż utrudnia poprawne rozpoznanie 
wzorca odbitki to sama jest wskaźnikiem możliwości wystąpie-
nia zespołu Downa.  

 Suche stopy dają odbitki, na których struktura listewek jest 
fragmentaryczna, a cały obraz cechuje się niskim kontrastem. 

 Pot na stopach powoduje wystąpienie na obrazie odbitki smug 
oraz nieprawdziwych połączeń pomiędzy równolegle do siebie 
położonymi listewkami. 
Obrazy odbitek o słabej jakości utrudniają proces uczenia algo-

rytmów inteligencji obliczeniowej, a także negatywnie wpływają 
na zdolność do poprawnego rozpoznawania wzorców. Zdolność 
do poprawnej klasyfikacji może zostać poprawiona poprzez 
wstępne przetworzenie analizowanych obrazów służące popra-
wieniu ich jakości.  
 
6. Wstępne przetwarzanie obrazów 
 

Wstępne przetwarzanie odbitek palców jest procesem składają-
cym się z kilku etapów. Na początku  wykonywana jest segmenta-
cja obrazu, która oddziela obszar tła od obszaru odbitki.  Algorytm 
segmentacji opisany w pracy Otsu (1979) wyznacza histogram 
całości obrazu i na podstawie jego wartości wyznaczany jest próg, 
poniżej którego zawartość obrazu jest traktowana jako tło.  

Po przeprowadzeniu segmentacji tło jest usuwane z obrazu. 
Znajdywane są współrzędne skrajnych punktów maski segmenta-
cji. Obraz jest obcinany na podstawie tych współrzędnych,  
a następnie przy pomocy interpolacji dwukwadratowej dopaso-
wywany do ramki o rozmiarze 640 x 640 pikseli. 

W kolejnym etapie przeprowadzana jest operacja poprawiania 
kontrastu obrazu przy pomocy algorytmu o nazwie CLAHE (ang. 
Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) opisanego  
w Zuiderveld (1994). Algorytm ten dzieli obraz na segmenty. 
Kontrast każdego segmentu obrazu jest poprawiany w ten sposób, 
że histogram wynikowego segmentu w przybliżeniu odpowiada 
kształtowi rozkładu statystycznego podanego jako parametr dla 
algorytmu CLAHE. Sąsiadujące segmenty są łączone przy użyciu 
interpolacji dwuliniowej w celu usunięcia niedokładności na 
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granicach segmentów. Kontrast w obszarach o jednolitej teksturze 
może zostać ograniczony, aby zapobiec wzmocnieniu szumu 
obecnego na obrazie. 
 

 
 
Rys. 2.  Wzorce odbitek w polu dużego palucha na stopie należące do klas:  

(a) duża pętla dystalna, (b) mała pętla dystalna, (c) łuk tibialny, (d) wir,  
(e) pętla tibialna 

Fig. 2.  Example patterns of hallucal area of soles: (a) large distal loop ,  
(b) small distal loop, (c) tibial arch, (d) whorl, (e) tibial loop 

 

 
 
Rys. 3.  Górny wiersz zawiera wzorce należące do tej samej klasy ale o odmiennej 

topologii (duża zmienność wewnątrzklasowa), dolny wiersz zawiera  
wzorce należące do różnych klas ale o zbliżonej topologii (mała  
zmienność międzyklasowa) 

Fig. 3.  The upper row contains patterns belonging to the same class but of  
different topology (large intraclass variability), the lower row contains  
patterns belonging to the different classes but of similar topology  
(small interclass variability) 

 
Ostatnim etapem wstępnego przetwarzania jest kontekstowa fil-

tracja obrazu za pomocą krótkoczasowej transformaty Fouriera 
(STFT - ang. Short Time Fourier Transform) poprawiająca jakość 
obrazu. 

Analiza obrazu za pomocą krótkoczasowej transformaty Fourie-
ra została zaproponowana w pracy Chikkerur et al (2007) i jest 
użyta do poprawienia jakości obrazu odbitki wzorca w polu duże-
go palucha stopy. Składa się ona z dwóch etapów którymi są 
analiza STFT i poprawienie jakości obrazu odbitki.  

Metoda ta jest realizowana za pomocą następujących kroków: 
Etap I – Analiza STFT 

Podzielenie obrazu odbitki na nakładające się na siebie bloki. 
Dla każdego bloku B(x,y) na obrazie: 
a. Usunięcie składowej stałej DC bloku B przy pomocy operacji: 

B = B – avg(B). 
b. Przemnożenie przez okno spektralne w. 
c. Wyznaczenie wartości FFT okna za pomocą operacji: F = FFT(B). 
d. Wykonanie operacji ‘root filtering’ na F. 
e. Uruchomienie analizy STFT. Wynikiem analizy są: mapa kie-

runków listewek O(x,y), mapa energii E(x,y) oraz mapa często-
tliwości listewek F(x,y). 

f. Wykonanie dyfuzji izotropowej na mapie częstotliwości F(x,y)  
i wygenerowanie F’(x,y). 

g. Wygenerowanie maski obszaru R(x,y) poprzez operację progo-
wania wykonanej na mapie energii E(x,y). 

 

Etap II – Poprawienie jakości obrazu 
Dla każdego bloku B(x,y) na obrazie: 

a. Wygenerowanie filtru kątowego FA wycentrowanego na mapie 
kierunków listewek O(x,y) z szerokością pasma odwrotnie pro-
porcjonalną do mapy koherencji C(x,y). 

b. Wygenerowanie filtru radialnego FR wycentrowanego na mapie 
częstotliwości listewek F(x,y).  

c. Filtracja okna w domenie FFT, F=F*FA* FR 
d. Wygenerowanie okna o poprawionej jakości przy pomocy 

odwrotnej transformaty Fouriera B’(x,y)=IFFT(F). 
Rekonstrukcja całości poprawionego obrazu poprzez złożenie 

nakładających się na siebie bloków B’(x,y). 
 
7. Wyznaczenie pola kierunków pływów  

listewek 
 

Pole kierunków pływów listewek jest obliczane przy pomocy 
algorytmu opartego na analizie głównych składowych oraz pira-
midowym rozkładzie obrazu w wielu skalach zaproponowanego 
przez Feng et al (2002). 

Metoda estymacji przy pomocy analizy głównych składowych 
wykorzystuje rozkład wartości szczególnych (ang. Singular Value 
Decomposition) zespołu wektorów gradientów w lokalnym oto-
czeniu w celu wyznaczenia ich głównego kierunku. Analiza głów-
nych składowych (ang. Principal Component Analysis) na obra-
zach odbitek palców jest zastosowana do wyznaczenia estymato-
rów maksymalnego prawdopodobieństwa lokalnych kierunków 
pływów listewek.  

Algorytm wyznaczający pola kierunków wykorzystuje także 
rozkład obrazu w wielu skalach, co pomaga poprawić dokładność 
oszacowania kierunków. Podejście wieloskalowe działa w nastę-
pujący sposób: 
1. Z obliczonego pola gradientów danego obrazu budowana jest 

piramida gradientów (piramida Gaussa). 
2. Dla każdej warstwy piramidy gradientów, pole gradientów 

dzielone jest na lokalne segmenty (nakładające się na siebie lub 
nie) i dla każdego segmentu wyznaczany jest lokalny kierunek 
przy pomocy algorytmu PCA. 

3. Estymacje są propagowane od poziomu o najniższej rozdziel-
czości, do poziomów o wyższej rozdzielczości, aż do najwięk-
szej rozdzielczości. 
W kroku 3, optymalna waga propagacji jest wyliczana na pod-

stawie macierzy wzmocnienia Kalmana w postaci: 
 

1])|[][](|[][  nnMnCnnMnK 
  

(1) 

 
Wartość wagi propagacji w tym wzorze podana jest poprzez ma-
cierz kowariancji błędu oszacowania M[n|γ]  oraz macierz kowa-
riancji szumu C[n]. 

 

 
 
Rys. 4.  Odbitka palca należącego do klasy wir przetworzona przy pomocy:  

algorytmu poprawiania kontrastu CLAHE (a), a następnie przez  
algorytm filtrowania STFT (b) 

Fig. 4.  Image of hallucal area print impression belonging to the whorl class  
preprocessed using contrast enhancement algorithm CLAHE (a),  
and then by filtration algorithm STFT (b) 
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Rys. 5.  Lokalne wartości kierunków pływów listewek w zamazanych obszarach 

obrazu odbitki palca: (a) dolna część odbitki poniżej dolnego centrum wiru; 
(b) górna część odbitki zawierająca górny trójpromień oraz górne centrum wiru 

Fig. 5.  Local values of ridge orientations in noised areas of fingerprint impression: 
(a) bottom area of the impression below lower core of the whorl, (b) top 
area of the impression containing upper triradius and upper core of the whorl 

 
Metoda wieloskalowa zapewnia odporność oszacowania na 

szum występujący na obrazie. Przykłady wyznaczenia lokalnych 
kierunków dla zamazanych obszarów odbitki wzorca w polu 
dużego palucha z rys. 4 są przedstawione na rys. 5a oraz rys. 5b. 
 
8. Klasyfikacja wzorców odbitek w polu  

dużego palucha stopy przy użyciu  
algorytmu SVM 

 
Poniżej przedstawiono algorytm SVM oraz wyniki jego zasto-

sowania do klasyfikacji wzorców odbitek w polu palucha na sto-
pach. 
 
8.1. Dane 
 

Zbiór danych składa się z 240 obrazów odbitek wzorców w po-
lu palucha na stopach o rozmiarze 640 x 640 pikseli zapisanych  
w ośmiobitowej skali szarości. Klasy reprezentujące dużą pętlę 
dystalną i wir liczą po 60 obrazów, klasy mała pętla dystalna, łuk 
tibialny i pętla tibialna liczą po 40 obrazów. Część obrazów za-
wierających częściową lub zamazaną informację o rodzaju wzorca 
odbitki została poddawana procesowi nieliniowej rejestracji,  
a następnie złożenia dwóch zarejestrowanych kopii tego samego 
obrazu. 
 
8.2. Algorytm klasyfikacji 
 

Do procesu klasyfikacji użyto algorytmu Maszyn Wektorów 
Wspierających (ang. Support Vector Machines) opisanego  
w Steinwart et al (2008). Dla problemu wieloklasowego tworzony 
jest komitet klasyfikatorów SVM uczonych odmianą algorytmu  
o nazwie jeden przeciwko jednemu (ang. one vs one). Klasyfikato-
ry używają funkcji jądrowych typu ‘RBF’. 
 
8.2.1. Wyniki klasyfikacji 
 

Zbiór do nauki składa się ze 120 map kierunków pływów liste-
wek wyznaczonych z obrazów odbitek wzorców w polu palucha 
na stopach. Znajduje się w nim po 30 map klas: duża pętla dystal-
na, wir oraz 20 map klas mała pętla dystalna, łuk tibialny, pętla 
tibialna.  Zbiór danych użyty do testowania algorytmu SVM skła-
da się z 120 map kierunków pływów listewek. W zbiorze znajduje 
się po 30 map dla klas LDL, W oraz po 20 map dla klas SDL,  
TA i TL. Obrazy w pierwszej fazie przetworzono algorytmem 
CLAHE, następnie przefiltrowano przy pomocy algorytmu STFT.  
W drugiej fazie wyznaczono kierunki pływów listewek algoryt-
mem analizy głównych składowych oraz piramidowego rozkładu 
obrazu w wielu skalach.  

 

 
 
Rys. 6.  Wyniki testowania algorytmu SVM z funkcją jądrową typu ‘RBF’ 
Fig. 6.  Test results for the SVM algorithm trained with RBF kernel function 

 
Sprawdzian krzyżowy (ang. cross – validation) i metoda typu 

przeszukiwanie siatki (ang. grid search) zostały użyte w celu 
uzyskania parametrów sklalowania i regularyzacji funkcji jądro-
wych używanych do nauki algorytmu SVM. Wyniki testowania 
algorytmu SVM wykorzystującego funkcje jądrowe typu ‘RBF’ są 
przedstawione na rys. 6 w postaci macierzy kontyngencji. Algo-
rytm SVM używający funkcji jądrowej typu ‘RBF’ rozpoznał 
poprawnie 90,0 % obrazów w zbiorze testowym. 
 
9. Podsumowanie 
 

W artykule opisane i przedyskutowane zostały modele klasyfi-
katorów obrazów odbitek wzorców w polu dużego palucha stopy. 
Klasyfikatory te stanowią część automatycznego systemu diagno-
stycznego służącego do badań przesiewowych na obecności tri-
somii 21 (zespołu Downa).  System  wspomaga pracę antropologa 
poprzez automatyczne przetwarzanie i wykrywanie własności 
wskazujących na obecność wad genetycznych.  Obrazy dermato-
glifów są wstępnie przetwarzane przed procesem klasyfikacji  
w celu wydobycia wektorów własności analizowanych przez 
Maszyny Wektorów Wspierających. Funkcje jądrowe oparte na 
radialnych funkcjach bazowych użyte w procesie indukcji wielo-
klasowego systemu Maszyn Wektorów Wspierających generowa-
nego według algorytmu ‘jeden przeciwko jednemu’. Osiągnięta 
jakość klasyfikacji jest wysoka i wynosi 90,0%. W badaniach 
użyto zbioru danych składającego się z 240 obrazów o różnej 
jakości. Problemy, które napotkano w trakcie badań to słaby kon-
trast odbitek wykonanych metodą offline wynikający ze stopnio-
wego blaknięcia środka chemicznego użytego do ich zbierania. 
Obrazy odbitek zawierały także obszary częściowo zamazane. 
Rozpoznanie poprawnych kierunków pływów na obszarach kom-
pletnie zamazanych jest zadaniem trudnym. Algorytm wyznacza-
nia kierunków pływów listewek przedstawiony w artykule pozwa-
la na wiarygodne wyznaczenie lokalnych kierunków listewek dla 
części takich zamazanych obszarów, jednakże wraz ze wzrostem 
wielkości zamazanego obszaru pewność, co do poprawnego osza-
cowania maleje. Poprawne wyznaczenie kierunków może nie być 
możliwe, gdy obszar zamazany zawiera punkty szczególne takie 
jak centra odcisku lub trójpromienie. Użycie obrazów o słabej 
jakości w procesie nauki algorytmu ma negatywny wpływ na 
dobór parametrów dla klasyfikatorów SVM i wpływa na pogor-
szenie jakości testowania. Uzyskany procent poprawnej klasyfika-
cji przez komitet klasyfikatorów SVM jest możliwy dzięki wyko-
naniu zabiegów wstępnego przetwarzania i poprawy jakości klasy-
fikowanych obrazów. 
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Nowa inicjatywa PAK 
 
 

Na stronie internetowej Wydawnictwa PAK został utworzony dział: Niepewność wyników pomiarów w którym są zamieszczane aktu-
alne informacje dotyczące problemów teoretycznych i praktycznych związanych z szacowaniem niepewności wyników pomiarów.  
W dziale znajdują się: 
 aktualne informacje o publikacjach dotyczących niepewności wyników, 
 informacje o przedsięwzięciach naukowo–technicznych i edukacyjnych, o tematyce związanej z niepewnością, 
 dokumenty dotyczące niepewności, 
 pytania do ekspertów (FAQs).  

Zapraszamy: 
 autorów opublikowanych prac dotyczących niepewności o nadsyłanie tekstów do zamieszczenia w tym dziale, 
 organizatorów przedsięwzięć naukowo – technicznych lub edukacyjnych do nadsyłania informacji o imprezach planowanych lub odbytych, 
 zainteresowanych zagadnieniami szczegółowymi do nadsyłania pytań do ekspertów.  

Materiały mogą mieć formę plików lub linków do źródeł. Warunkiem zamieszczenia w tym dziale strony internetowej PAK materiałów 
lub linków jest przysłanie do redakcji PAK pocztą zwykłą zgody właściciela praw autorskich na takie rozpowszechnienie. 
Zamieszczanie  i pobieranie materiałów i informacji w tym dziale strony internetowej jest bezpłatne. Redakcja PAK będzie nadzorować 
zawartość działu, ale za szczegółowe treści merytoryczne odpowiadają autorzy nadsyłanych materiałów. 
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