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1 Introdução

1.1 Tema

O reconhecimento biométrico refere-se ao reconhecimento de padrões de indiv́ıduos

com base nas suas caracteŕısticas biológicas e comportamentais (SRIVASTAVA et al.,

2016). Entre as caracteŕısticas biométricas mais utilizadas estão: impressão digital, ı́ris,

assinaturas, reconhecimento facial e veias das mãos.

Os sistemas de reconhecimento biométricos automatizados só se tornaram dis-

pońıveis nas últimas décadas, devido a avanços significativos no campo de processamento

de computadores. No entanto, muitas dessas novas técnicas automatizadas são baseadas

em ideias que foram originalmente concebidas centenas, mesmo milhares de anos atrás. Um

dos exemplos mais antigos e básicos de uma caracteŕıstica que é usada para reconhecimento

pelos seres humanos é o rosto. Desde o ińıcio da civilização, os seres humanos têm usado

rostos para identificar indiv́ıduos conhecidos (familiares) e desconhecidos.

Com o avanço tecnológico no uso de reconhecimento biométrico para identificação

de indiv́ıduos, foi posśıvel provar a sua identidade sem levar nenhum cartão ou documento.

Essa técnica tem sido amplamente aplicada no cotidiano em todos os lugares. Em aero-

portos, locais públicos, caixas eletrônicos, escritórios e até mesmo no seu smartphone, a

autentificação biométrica é agora um lugar-comum.

1.2 Motivação

Com o passar dos anos, o poder computacional e tecnológico obtiveram avanços

expressivos em todos os aspectos, em particular, a biometria trouxe também uma forma

de identificar pessoas e progressivamente vem substituindo ou se somando aos métodos

tradicionais de identificação como senhas e assinaturas.

Assim, a implantação de sistemas biométricos de larga escala em aplicativos comer-

ciais (por exemplo, supermercados, parques de diversões, aeroportos) e governamentais au-

menta a conscientização do público sobre essa tecnologia. Esse rápido crescimento também

destaca os desafios associados ao projeto e implantação de novos sistemas biométricos que

sejam mais robustos e velozes na correta identificação. De fato, o problema do reconheci-

mento biométrico é um grande desafio por si só.
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1.3 Lacuna

Em um sistema de autorização por senha, a mesma deve ser fornecida igual àquela

armazenada no banco de dados do sistema. Isso pode apresentar problemas de fraude, como

no caso de alguém obter essa senha por roubo, entretanto esse é um sistema perfeito no

reconhecimento da senha correta. No reconhecimento biométrico é imposśıvel ser alcançada

tal perfeição e também pode inclusive sugerir uma posśıvel tentativa de fraude (JAIN;

FLYNN; ROSS, 2007).

Essa alta variabilidade entre as imagens de uma mesma pessoa presente nos sistemas

biométricos ocorre principalmente devido a imperfeições no processo de aquisição de dados.

Mudança na iluminação, sujeira no sensor de imagem ou alterações, etc; nas caracteŕısticas

biométricas do indiv́ıduo como: cortes e arranhões nas mãos, anemia, etc; ou mudanças nas

condições ambientais (calor, frio, umidade) e mesmo na alteração da iteração do usuário

com o sistema de aquisição (JAIN; FLYNN; ROSS, 2007). Na figura 1, observamos um

exemplo de impressão digital de um mesmo indiv́ıduo.

Além disso, não há contato f́ısico entre o dispositivo de aquisição e a caracteŕıstica

biométrica (veias), o que poderia interferir na correta captura, como é o caso da impressão

digital, em que o acumulo de gordura no leitor pode interferir na correta leitura, bem

como ocorrer transmissão de bactérias (BLOMEKE; ELLIOTT; WALTER, 2007).

Figura 1 – Amostras de impressão digital de um mesmo indiv́ıduo. Alta variância entre as
imagens (a) e (b).

Fonte: (PRABHAKAR; PANKANTI; JAIN, 2003)

Para contornar esses sistemas (o reconhecimento por impressão digital é o mais

utilizado no dia-a-dia), novas tecnologias vêm emergindo, e se provando mais seguras e

suficientemente versáteis para se tornarem também um padrão. Um desses casos é o da
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biometria baseada no padrão das veias da palma da mão (JAIN; FLYNN; ROSS, 2007),

que já vem sendo utilizada no Brasil e no mundo para autentificação. Pelo fato de estarem

dentro do corpo, protegidas pelos tecidos mais externos, as veias apresentam alta robustez

quanto às mudanças ambientais sofridas pelo usuário além de serem menos propensas a

fraude quando comparadas à impressão digital.

Assim, surge uma nova forma de realizar o reconhecimento biométrico, que ainda

não foi exaustivamente estudada pela literatura, que é das veias da região do dorso das

mãos. Dessa forma, são propostas metodologias para o tratamento do problema de classi-

ficação para o reconhecimento biométrico. Avaliando os principais resultados encontrados

na revisão bibliográfica mostram que os métodos de classificação utilizados que são: K-

NN (sigla em inglês, k-nearest neighbors) nos trabalhos de (LEFKOVITS; EMERICH;

SZILÁGYI, 2017), (FLETCHER et al., 2014) e (VAIRAVEL; IKRAM; MEKALA, 2019);

CNN (Convolutional Neural Network) (LI; WANG; JIANG, 2018); ANN (TRABELSI;

MASMOUDI; MASMOUDI, 2016), SRC (RAGHAVENDRA, 2012); distância de Mahala-

nobis (AKRAM; AWAN; KHAN, 2014); SVM (BRITO; LING, 2019) e (ZHONG; SHAO;

LIU, 2018).

Diante do exposto, faz-se necessário investigar novas opções de metodologia de

classificação de dados, manipulação de imagem e a combinação com algoritmos que não

foram incorporados, para assim melhorar ainda mais a precisão do reconhecimento das

veias dorsais da mão.

1.4 Hipótese

O uso de técnicas deep learning como Convolutional Neural Network permite maior

acurácia para o reconhecimento das veias dorsais da mão.

Essa hipótese será testada medindo a taxa de erro de classificação e taxa de falsa

aceitação do modelo proposto em uma base de dados público comparando com o modelo

estado da arte.

Espera-se que o classificador apresente resultados superiores ao modelo do estado

da arte para essas duas medidas.
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1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo Geral

Pretende-se com este trabalho implementar novas técnicas para o problema de

identificação nas veias do dorso das mãos como Recurrent Neural Network (RNN) ou

Convolutional Neural Network, combinados com funções wavelets ou outros métodos de

extração de caracteŕısticas, formando um sistema h́ıbrido. Verificar os ganhos e as perdas,

tanto em termos computacionais quanto de taxas de acerto na identificação da pessoa

comparados com os existentes no estado da arte utilizando um banco de dados público

amplamente conhecido.

1.6 Justificativa

De acordo com uma pesquisa realizada pela consultoria Tractica (TRACTICA,

2017), os investimentos ao ńıvel global em biometria terão um expressivo aumento, passando

de 2,4 bilhões de dólares em 2015 para 15,1 bilhões de dólares em 2025, isso representa um

crescimento anual composta de 22,9%. Além disso, no Brasil, dados da Abrid (Associação

das Empresas de Tecnologia em Identificação Digital) indicam que o setor de biometria

movimentou cerca de R$ 500 milhões em 2016 e deve dobrar de tamanho até 2020.

O reconhecimento biométrico pelas veias das mãos é recente e vem recebendo

constante desenvolvimento. Ele emprega a rede vascular subcutânea tanto do dorso quanto

da palma da mão como fonte de biometria. O prinćıpio desta tecnologia reside no fato de

que o padrão vascular é único para indiv́ıduo, tornando-se uma caracteŕıstica altamente

distintiva e robusta para uso em identificação pessoal. Quando comparada a outras

modalidades de biometria, as veias apresentam vantagens proeminentes como ı́ndice de

autenticação superior à maioria das biometrias e facilidade de uso (aquisição sem contato).

Além do mais, as veias ficam sob a pele, sendo pouco afetadas por condições ambientais

adversas.

Devido às caracteŕısticas de aprendizado profundo, que incluem a extração au-

tomática do recurso de objetivo, ele se encaixa em sistemas de reconhecimento como

identificação. Sua estrutura foi reconhecida na pesquisa dispońıvel na década de 1990 por

LeCun (LECUN et al., 1998). A CNN é capaz de obter a representação real da imagem
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principal e é capaz de identificar seu visual diretamente dos pixels da imagem usando

um pequeno pré-processo (LECUN et al., 1998). Assim, se for demostrado que uso dos

algoritmos de deep learning melhoraram o reconhecimento biométrico pelas veias do dorso

da mão, então futuramente podemos usufruir de um sistema de reconhecimento biométrico

com uma boa precisão no identificação de pessoas.
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2 Proposta de projeto

Neste projeto, será proposto as veias das mãos como caracteŕıstica biométrica.

Que fará uso da imagem das veias de uma das mãos nas quais se considera o fato da

hemoglobina, presente no sangue que flui nas veias, ser senśıvel à luz vermelha. Logo, ao

iluminar a mão com uma luz infravermelha faz com que a hemoglobina do sangue absorva

parte da luz e destaque o formato e a localização das veias, o que pode ser observado em

uma imagem capturada por uma câmera infravermelha (LADOUX; ROSENBERGER;

DORIZZI, 2009).

Normalmente esse processo será composto de seis etapas funcionais em cascata,

ilustradas na 2, que são:

Figura 2 – Fluxograma das etapas do reconhecimento biométrico.

Fonte: Autor

No primeiro processo será realizado a aquisição das imagens, que foram capturadas

por uma câmera CCD, pertencentes ao banco de dados disponibilizados por (BADAWI,

2006), conforme é ilustrado na 3 com as caracteŕısticas das veias do dorso da mão.
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Figura 3 – Exemplos de imagens de veias do dorso da mão.

Fonte: (BADAWI, 2006)

Logo após, será utilizado técnicas de processamento de imagens digitais, dividir

a imagem em regiões e encontrar a regiões e encontrar a região que representa as veias,

conforme ilustrado na figura 4.

Figura 4 – Exemplos de imagens de veias do dorso da mão.

Fonte: (HSU; HAO; LEE, 2011)
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Na atividade de normalização desejamos mapear a região das veias, que pode ter

diferentes dimensões de acordo com cada imagem, sempre para um imagem de dimensões

NxN,N ∈ N e N > 0. Após, será realizada através de uma técnica de reconhecimento

de padrões que possibilite a diferenciação entre as imagens das veias entre os indiv́ıduos

distintos, ou seja, iremos extrair as caracteŕısticas mais relevantes. Essas caracteŕısticas

serão armazenadas como sendo um base de dados que servirão para uso posterior na etapa

de classificação.

Com a base com as caracteŕısticas extráıdas inciará o processo de construção do

algoritmo de deep learning como Convolutional Neural Network para realizar a classificação

e identificação do indiv́ıduo. Nessa etapa, será feita uma escolha da melhor arquitetura

das redes e seus respectivos parâmetros que obtiverem bons resultados.

Por fim, o método de avaliação ou (validação) será utilizado uma base aleatória

de 70% para treinamento e o restante para teste do classificador. Os resultados serão

comparados com os obtidos no estado da arte, levantados na etapa de revisão sistemática,

utilizando as FAR (False Accept Rate) e FRR (False Reject Rate). A FAR fornece a

frequência que uma pessoa não autorizada é aceita como autorizada. Já a FRR mede a

frequência que uma pessoa autorizada é rejeitada pelo sistema.

2.1 Atividades planejadas e cronograma

CRONOGRAMA
Atividade 2019 2020

Item Descrição 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Créditos de Disciplina x x x x x
2 Revisão Bibliográfica x x x x x x x x x x x x x x x x x
3 Aquisição de dados x x
4 Estudo Exploratório x x x
5 Proposta de Qualificação x x
6 Extração de features x x x
7 Análise de dados x x x
8 Modelo de Classificação x x x
9 Avaliação x x x
10 Análise dos Resultados x x x x
11 Redação da Monografia x x x x x x x x x x x x
12 Divulgação x x x

Tabela 1 – Cronograma das atividades
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2.2 Contribuições

Este trabalho pretende avançar a fronteira de conhecimento sobre os problemas

de reconhecimento biométrico nas veias do dorso das mãos usando modelos de deep

learning combinando com funções wavelets. Aos desenvolver essa abordagem espera-se que

o conhecimento nessa área cresça e que contribua com mais trabalhos nessa âmbito. Além

de apresentar outra caracteŕıstica para reconhecimento biométrico.

2.3 Escopo

O escopo deste projeto se limita ao estudo de algoritmos deep learning para a

identificação no reconhecimento biométrico utilizando as caracteŕısticas das veias do dorso

da mãos.
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3 Revisão Sistemática

Neste caṕıtulo é apresentada uma revisão bibliográfica da literatura relacionada ao

tema do presente projeto. Reconhecimento biométrico tem aplicações em várias áreas como

autentificação em sistemas bancários, smartphones, aeroportos, entre outros. Embora esta

seja uma área relativamente bem explorada na literatura, não há muitos estudos sobre o

reconhecimento biométrico usando a caracteŕıstica das veias do dorso da mão que propõem

métodos para a classificação. Esta revisão sistemática analisa as abordagens dos métodos

de classificação dos indiv́ıduos através do reconhecimento biométrico das veias do dorso da

mão, bem como aspectos importantes do processo de extração de caracteŕısticas, banco de

dados utilizados e métricas de avaliação.

3.1 Introdução

O método usado para extração do referencial bibliográfico foi a Revisão sistemática

(RS). Essa é uma importante ferramenta cient́ıfica que permite conseguir embasamento

para responder uma determinada questão de pesquisa (ou um conjunto de questões) por

meio de uma revisão da literatura. Possuindo um conjunto de métodos cient́ıficos que

visam limitar o erro de viés de seleção, por meio da análise e śıntese dos estudos relevantes,

reprodutividade e auditada por outros pesquisadores (PETTICREW; ROBERTS, 2008).

Assim, o objetivo da presente RS é identificar na literatura os métodos e técnicas

utilizados no reconhecimento biométrico das veias do dorso das mãos. Desse modo, a

presente revisão foi baseada nas seguintes questões de pesquisa:

1. Quais são os algoritmos de classificação utilizados para reconhecimento biométrico

das veias do dorso das mãos?

2. Quais são os métodos de pré processamento das imagens?

3. Quais são os tipos de conjunto de dados usados?

4. Quais são os tipos das variáveis explicativas?

5. Quais são os métodos ou algoritmos utilizados para a extração e seleção de variáveis

explicativas durante a construção dos algoritmos de classificação?

6. Qual o método ou algoritmo utilizado para validação do algoritmo?

7. Qual o tipo de critério de avaliação?
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8. Qual o método utilizado para comparar o classificador aos classificadores dispońıveis

na literatura?

9. Qual o número de conjunto de dados usados?

10. Qual o tamanho do conjunto de dados usados?

11. Quais foram as maiores dificuldades para obter um bom desempenho nos algoritmos?

3.2 Extração dos resultados de busca

Na Figura 5 resume as etapas e os resultados durante a execução da RS. Foram

recuperados 473 de três fontes IEEE, Scopus e Web of Science, dos quais 68 estavam

duplicados. Depois aplicou-se os critérios de inclusão e exclusão, ao todo 15 aceitos e 12

rejeitados, os demais não foram classificados.

Figura 5 – Resumo das etapas percorridas durante a revisão sistemática.

3.3 Análise Quantitativa

No trabalho de (RAGHAVENDRA, 2012) o autor sugere uso de uma técnica para

representar e analisar as amostras biométricas das veias da mão através de representação

esparsa. A técnica é conhecida como SRC (Sparse Representation Classifier) aplicado
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em um conjunto de dados público, auxiliado pelo método de transformação Gabor para

extração de caracteŕıstica, obteve uma acurácia de 88,72%.

P. Ramsoful ; M. Heenaye-Mamode Khan apresentou três técnicas para extração e

representação de recursos combinadas com o método de distância de Mahalanobis para

realizar a correspondência de classificação. Os métodos são Hough Lines Transform, Pixel

by Pixel e Directional Coding. Aplicou-se em um conjunto de dados público e o método

Pixel foi o que apresentou melhor resultado com FRR de 0,03% e FAR 0,01%. Já no

trabalho de (AKRAM; AWAN; KHAN, 2014) que também utilizou do mesmo método para

classificação, mas combinando com a transformação de Gabor, apresentou resultado de

FAR de 1,30% e FRR de 1,75%, entretanto utilizou dados particular para o experimento.

Outro trabalho que teve como método de classificação baseado em distância foi

de (LEE et al., 2014). Usando a distância de Hamming combinado com os filtros de

transformação 2D Gabor aplicado em um conjunto de dados particular, obteve a ERR de

0,51%. (VASAGIRI; PARVATA, 2016) propôs usar a transformação complexa de Walsh

combinado com a distância euclidiana e obteve resultados de FAR de 3,75% e FRR 0%.,

utilizou um conjunto de dados particular com 100 amostras.

Por outro lado, no trabalho de (WANG et al., 2015) foi criado um hardware e um

software que permite a abertura de porta autentificando a entrada dos indiv́ıduos por meio

de reconhecimento das veias do dorso da mão. Para extração e classificação foi utilizado a

combinação de LBP e distância euclidiana. O resultado foi medido pela métrica rank-1

com valor de 96,2%.

No trabalho de (LEE, 2015) o autor propôs um método rápido para fazer a

identificação utilizando um método de árvore conhecido com EP-Tree. Aplicado em uma

base de dados pública obteve resultado de ERR de 0,74% e CRR de 99,64%.

No trabalho de (LI; WANG; JIANG, 2018) apresenta duas novas abordagens para

o reconhecimento biométrico das veias, uma para segmentação da imagem da mão e outra

para extração e classificação. Na segmentação da imagem, são criadas 8 representações,

para usar no classificador. Na parte da extração e classificação é usada a técnica CNN

(Convolutional Neural Network). Os resultados obtidos são de 100% de correta identificação.

Seus resultados são comparados com outros dois métodos LBP (Local Binary Pattern) e

PCA (Principal Component Analysis), que apresentam taxas de correta identificação de

94% e 90%, respectivamente.
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(TRABELSI; MASMOUDI; MASMOUDI, 2016) apresentam novas técnicas para

segmentação, extração de caracteŕısticas e identificação. Para a extração de caracteŕısticas,

os autores utilizam a técnica de LBP (Local Binary Pattern), utilizando uma Rede Neural

Artificial (ANN) para efetuar a classificação. O resultado obtido foi uma ERR de 0.01%.

(VAIRAVEL; IKRAM; MEKALA, 2019) o autor propõe testar a performance

utilizando diferentes extração de caracteŕısticas juntamente com classificador KNN. Os

métodos usados foram LBP, WDL e HOG, que tiveram o seguinte resultado 96%, 98% e

99%, respectivamente.

(BRITO; LING, 2019) propôs aplicação para reconhecimento das veias do dorso

da mão a combinação de método de transformação Wavelet com os algortimos de SVM e

ANN, aplicados em uma base de dados púbica. Os resultado apresentam FRR de 1% e

FAR de 0.02%.

(ZHONG; SHAO; LIU, 2018) o autor faz a proposta de aplicação de um algoritmo

para pré-processamento das imagens antes da extração da região de interesse (ROI, Region

of interresting). O algoritmo chamado de BGM apresentou resultado melhor de ERR

0,05%, para a classificação utilizou-se do algoritmo de SVM. Ele testou em 3 conjuntos de

dados distintos e obteve resultado consistência de ERR em todos.

(SONTAKKE; HUMBE; YANNAWAR, 2018) propôs um Sistema Baseado em

Minutiae para reconhecimento biométrico dos veias do dorso da mão combinado com

distância euclidiana e obtiveram resultado de FAR de 1,26% e 1,60% de FRR. Utilizaram

dados da Universidade de Bosphorus.
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