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“O dom da fala foi concedido aos

homens não para que eles enganassem

uns aos outros, mas sim para que

expressassem seus pensamentos uns

aos outros.”

Santo Agostinho



RESUMO

O objetivo deste trabalho é abordar o campo de orientação de impressões digitais,
técnicas para sua extração e algumas de suas aplicações na área de processamento de
imagens de impressões digitais. Almejando diminuir a interferência humana no processo
de regularização do campo de orientação foi, também, proposto um método para detecção
da área da impressão digital, de forma automática no caso de imagens com boa qualidade
e semi-automática no caso de imagens latentes, baseado em contornos ativos. Os testes
realizados comprovam a eficácia das técnicas propostas.

Palavras-chave: Processamento de Imagens de Impressão Digital. Campo de Ori-
entação. Latentes. Detecção da Área de Impressões Digitais. Contornos Ativos.



ABSTRACT

The aim of this study is to discuss the orientation field of fingerprints, techniques
for extraction and some of its applications in fingerprint image processing. Aiming to
reduce human interference in the process of regularization of the orientation field was
also proposed a method for fingerprint area detection, automatic in the case of good
quality images and semi-automatic in the case of latent images, which was based on active
contours. The computational tests showed the effectiveness of proposed techniques.

Keywords: Fingerprint Image Processing. Orientation Field. Latent. Fingerprint
Area Detection. Active Contours.
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INTRODUÇÃO

O interesse da humanidade pelas impressões digitais data da pré-história, como in-

dicam desenhos arqueológicos fazendo alusão a seus padrões e placas de cerâmica antigas

com impressões gravadas no sentido de selar acordos ou assinar autorias. Porém, o

primeiro sistema de classificação de impressões digitais é do fim do século XIX, realizado

pelo francês Francis Galton, que motivou Juan Vucetich, naturalizado argentino, a criar

um sistema de identificação para a polícia de La Plata, na Argentina [1]. O Brasil foi o

primeiro país a adotar oficialmente tal processo de identificação datiloscópica em 1903 [2],

mesma época em que se noticiava em Nova York a solução de um crime na Índia a partir

das digitais do suspeito [3].

Com o desenvolvimento dos computadores, as instituições policiais Federal Bureau of

Investigation (FBI), nos Estados Unidos, Home Office, no Reino Unido, e Paris Police

Department, na França, investiram no início da década de 1960 no desenvolvimento de

um sistema automatizado de identificação a partir de impressões digitais, originando o

“Automatic Fingerprint Identification System” (AFIS) [6]. Na atualidade, esses sistemas

de identificação não se resumem às aplicações criminais e são alternativas aos meios

comerciais tradicionais de identificação que se mostram falhos, como senhas ou cartões

magnéticos.

Com essa motivação, este trabalho tem as imagens de impressões digitais obtidas em

ambiente não controlado como objeto de pesquisa. Os objetivos traçados neste trabalho

são estudar o campo de orientação de impressões digitais, modelos de sua extração e

algumas de suas aplicações no processamento dessas imagens. Propõe-se, ainda, uma

técnica para detecção da área da impressão digital na imagem, baseada no modelo de

contornos ativos. A ideia é realizar a segmentação através do modelo sem detectores de
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borda de Chan e Vese [4] e efetuar uma filtragem desse resultado através da operação

morfológica abertura. No caso de impressões digitais roladas, o contorno inicial é obtido

automaticamente, enquanto para latentes deve-se pré-definir manualmente um contorno

inicial retangular simples. Uma vez detectada, essa área é utilizada como máscara no

processo de extração e regularização do campo de orientação em impressões digitais

latentes, que são os fragmentos encontrados em cenas de crimes, diminuindo a interferência

humana no processo proposto por Yoon et al. [5].

Esta dissertação está organizada de modo a apresentar no Capítulo 1 os conceitos

básicos dessa biometria e alguns modelos de processamento de imagens que a envolve,

destacando as aplicações do campo de orientação, seguindo como referência principal

o livro Maltoni et al. [6]. Define-se também os tipos rolada, plana e latente de im-

pressões digitais e os níveis global, local e muito local de análise da imagem, destacando

a classificação global de acordo com a presença ou não de singularidades. A Subseção

1.2.1 é dedicada à descrição das latentes, exemplificando locais onde são encontradas e

formas de classificação por suas qualidades. As subseções seguintes tratam das minúcias,

característica imprescindível em alguns sistemas de identificação, ao definir seus tipos e

formas de representação, e da orientação local de crista, dando suporte à Seção 1.3, que

apresenta modelos de processamentos de imagens voltados para as impressões digitais, e

ao restante do trabalho.

O campo de orientação, característica local importante das impressões digitais, é o

tema central do Capítulo 2. A definição de orientação local e sua representação matricial

são retomados, além de introduzirem-se métodos de extração e obtenção do campo de

orientação dependendo da imagem de entrada. Quando de boa qualidade, a extração

é realizada através do gradiente (Seção 2.2), conforme [6]; quando tem-se apenas as

minúcias, aplica-se a proposta de Feng e Jain [7] (Seção 2.3); como modelagem global,

apresenta-se o modelo pólo-zero de Sherlock e Monro [8] (Seção 2.4); e quando a entrada

é uma latente, utiliza-se a regularização de Yoon et al. [5] (Seção 2.5).

No Capítulo 3, o modelo de contornos ativos, apresentado por Chan e Vese [4], é

exposto e também a apresentada uma proposta de utilizá-lo para detecção da área de

impressões digitais. Os conceitos preliminares de detectores de bordas e de morfologia

matemática são introduzidos na Seção 3.2. Na Seção 3.3, encontram-se descritos alguns

modelos de contornos ativos, convergindo para o método de Chan e Vese [4] que é aplicado

na proposta para detecção da área da impressão digital da Seção 3.4.

O capítulo seguinte, de número 4, é destinado às descrições das implementações
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computacionais realizadas para regularização do campo de orientação em latentes e para

o método de segmentação proposto, que conduzem aos resultados mostrados no Capítulo

5. O algoritmo da regularização do campo de orientação encontra-se exposto na Seção

4.2, enquanto o de detecção de área está descrito na Seção 4.3. Os resultados estão

organizados no Capítulo 5 pelo tipo da imagem de entrada, sendo a Seção 5.2 destinada

aos os resultados da obtenção da área de impressões digitais roladas e a Seção 5.3 aos

resultados da detecção de área e da regularização do campo de orientação em latentes.
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CAPÍTULO 1

IMPRESSÕES DIGITAIS

1.1 Introdução

As impressões digitais têm sido usadas para identificação de pessoas há mais de um

século e, com o desenvolvimento da sociedade nos dias atuais, aumentou-se a necessidade

de proteção dos mais diversos tipos de informação e, consequentemente, de automatização

da identificação de indivíduos. Antes voltados principalmente à identificação criminal, os

sistemas biométricos e principalmente as impressões digitais surgem hoje como alternativa

aos métodos mais tradicionais de identificação, como senhas pessoais e cartões magnéticos,

que se mostram cada dia mais falhos.

Um sistema biométrico - ou apenas biometria, termo derivado do grego bios (vida)

e metron (medida) - é caracterizado pela identificação de indivíduos através de padrões

métricos do corpo humano. A identificação biométrica pode combinar características

anatômicas, comportamentais ou outras características humanas [6]. Para uma carac-

terística ser considerada um sistema biométrico, ela deve satisfazer algumas propriedades,

dentre elas [6]:

• Universalidade: cada indivíduo possui a característica;

• Unicidade: dois indivíduos distintos possuem características distintas e mesmo

gêmeos univitelinos podem apresentar características semelhantes, mas nunca iguais;

• Permanência: a característica deve ser invariante no tempo;

• Coletabilidade: a característica pode ser medida quantitativamente.



1.1 Introdução 17

Dessa maneira, várias são as características humanas que formam um sistema bio-

métrico e podem ser associadas para se obter uma identificação extremamente precisa,

dependendo da necessidade. Exemplos dessas características são destacados na Figura 1,

sendo algumas descritas a seguir:

• Iris: é a textura mais visível e colorida do olho humano. Sua formação ocorre

durante o desenvolvimento embrionário e é distinta em cada olho. A captura da

imagem da iris é realizada sem contato, mas com a colaboração do usuário para

tê-la centralizada na imagem e para posicionar o olho a uma determinada distância

do foco da câmera, que deve possuir alta resolução e precisão para o registro.

• Face: é a característica biométrica mais aceita por ser o método de identificação

mais comum. É fato que uma pessoa pode ser identificada simplesmente olhando-se

para sua face, porém a dificuldade para um sistema automatizado de identificação

nesse caso é ser tolerável, por exemplo, às alterações de expressão ou decorrentes do

envelhecimento. Outro problema é a facilidade do indivíduo disfarçar-se para não

ser identificado.

• Assinatura: é um tipo comportamental de identificação e é feita através da com-

paração da assinatura do indivíduo com outra já gravada em um banco de dados.

Pode ser verificada, por exemplo, a velocidade da escrita e a força aplicada sobre

a superfície. A assinatura é muito utilizada em várias situações, mas nem sempre

com um sistema biométrico automatizado associado, como ocorre com assinaturas

em cheques ou em documentos diversos.

Figura 1: Exemplos de características biométricas: orelha, face, termograma da face e da mão [9], veias

da mão [10], impressão digital, iris e retina do olho [11], assinatura e voz [12].
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Trata-se neste capítulo de um dos sistemas biométricos de utilização mais antiga:

as impressões digitais. Nas próximas seções são formalizados os conceitos básicos da

biometria de impressões digitais, apresentados o caso particular de impressões digitais

latentes e algumas considerações sobre os conceitos de minúcia e orientação local de crista.

Também, são destacados alguns tipos de processamentos de imagens dessa biometria.

1.2 Biometria de Impressões Digitais

Como resultado da interação de fatores genéticos e condições embrionárias, o padrão

de atrito das cristas papilares na ponta do dedo sobre uma superfície é único para cada

dedo [7]. Esse padrão não é aleatório devido à influência genética na sua formação. Dessa

maneira, sistemas automatizados de reconhecimento de impressões digitais desempenham

papel importante em muitas situações que se precisa identificar uma pessoa com grande

confiabilidade.

A mais evidente característica estrutural de uma digital é um padrão intercalado de

cristas e vales dos sulcos papilares. Considera-se que as cristas são os picos dos sulcos, que

formarão as linhas escuras na impressão, enquanto os vales são as depressões, causando

as linhas claras na impressão digital.

O registro da digital em um papel ou imagem digitalizada é chamado impressão digital.

Esse registro pode ser feito de várias formas gerando, consequentemente, imagens de várias

qualidades. Pode-se nomear as impressões digitais de acordo com a maneira como foram

obtidas. Algumas delas são:

• Rolada: quando a digital é rolada de um lado a outro sobre um papel, depois de

embebida em tinta, ou sobre a superfície de captação do sensor óptico;

• Plana: quando a digital é apenas pressionada (e não rolada) sobre um papel, depois

de embebida em tinta, ou sobre a superfície de captação do sensor óptico;

• Latente: é o fragmento de impressão digital deixado por descuido do indivíduo

em um local de crime. Esse fragmento é revelado através de processos químicos e

registrado, por exemplo, por fotografia.

Como é intuitivo, uma impressão digital rolada contém maior área do dedo que uma

plana, mas está sujeita a algumas distorções por causa do movimento realizado pelo
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indivíduo. Além disso, uma imagem de impressão digital plana ou rolada geralmente tem

melhor qualidade que latentes, como observa-se na Figura 2.

Figura 2: Impressões digitais rolada, plana e latente do mesmo dedo (n◦138 no NIST SD27 [13]).

De acordo com suas características, uma imagem de impressão digital pode ser ana-

lisada em três níveis [6]:

Nível 1: Nível Global referente às disposições ou formas das cristas. Onde são visualizadas

geralmente estruturas singulares dos tipos presilha, delta e verticilo, parecidas res-

pectivamente com os símbolos �, Δ e �;

Nível 2: Nível Local referente à observação de características na vizinhança de um pixel,

como as minúcias e a orientação local de crista;

Nível 3: Nível Muito Local caracterizado por detalhes adicionais finos que possam ser extraí-

dos da imagem de impressão digital, tais como poros, largura das cristas, vincos,

cicatrizes entre outros.

No nível global, algoritmos que correlacionam impressões digitais podem pré-alinhar

suas imagens de acordo com pontos de referência. Um deles é o ponto central de uma

presilha, quando esta ocorre, chamado núcleo (core). Henry [14] define o núcleo como “o

ponto mais ao norte da linha de crista mais interna” da estrutura. Considerando o verticilo

como junção de duas presilhas dispostas frente a frente, observa-se a ocorrência de dois

núcleos em cada verticilo. Outra singularidade que pode ser observada globalmente é

chamada delta, por seu formato triangular (Figura 3). Quando essas singularidades não

ocorrem, o referencial para o alinhamento deve ser obtido localmente.
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Figura 3: Posições do núcleo e delta em uma impressão digital.

A disposição das cristas e a ocorrência dessas singularidades permitem a classificação

das impressões digitais em grandes classes, como apresenta a Figura 4, com exemplos

retirados do banco de dados FVC2004 [15].

(a) (b) (c) (d) (e)

Figura 4: Representação das cinco classes que caracterizam as impressões digitais no nível global.

(a) Arco, (b) Arco Angular, (c) Presilha Direita, (d) Presilha Esquerda, (e) Verticilo.

Nessa classificação, proposta por Henry [14], vale ressaltar que digitais do tipo arco

(arch) não possuem núcleo ou delta; as do tipo presilha (loop), à direita ou à esquerda, e

arco angular (tented arch) possuem um núcleo e um delta; enquanto as do tipo verticilo

(whorl) possuem duas de cada singularidade.

No nível local, define-se uma importante característica: a minúcia. Uma minúcia é

uma descontinuidade, bifurcação ou variação abrupta no caminho esperado de uma linha

de crista. Em sistemas automáticos o “Federal Bureau of Investigation” (FBI) considera

apenas as de tipo terminação e bifurcação, devido à dificuldade de determinar os vários

tipos de minúcias. Como os nomes sugerem, a terminação ocorre no ponto em que uma
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crista encerra-se e a bifurcação ocorre onde uma crista duplica-se, seguindo dois caminhos

distintos.

Figura 5: Localização de alguns tipos de minúcia.

No nível muito local, detalhes adicionais finos podem ser extraídos no padrão da

impressão digital, para isso são necessárias imagens de impressão digital com qualidade

bastante alta a fim de destacar poros, largura de cristas, vincos, cicatrizes, dentre outras.

Tamanha qualidade nem sempre é encontrada na prática. Pelo contrário, imagens de

impressões digitais raramente possuem boa qualidade. Elas podem ser degradadas e cor-

rompidas de acordo com as condições da pele, formas de captação ou até pela transmissão

inadequada desses dados. Esse ruído pode causar a criação de um número significativo de

minúcias espúrias ou mesmo impossibilitar a detecção de minúcias genuínas. Além disso,

a confiabilidade desta detecção é um fato importante na estatística das minúcias. Por isso,

antes da aplicação dos métodos de extração de minúcias é necessário o melhoramento da

imagem de entrada a fim de ampliar a realidade de sua estimação e localização [16].

Também, segundo Feng e Jain [7], uma imagem de impressão digital pode ter quatro

representações: imagem em escala de cinza, imagem fase, imagem esqueleto e minúcia.

Nessa representação esquemática, imagem em escala de cinza tem mais informações e ca-

racterísticas dentre todos os três níveis, dependendo da obtenção. Imagem fase e imagem

esqueleto perdem todas as características do nível muito local, comparada à imagem em

escala de cinza. O modelo minúcia perde as informações do nível local, tal como trajetórias

de cristas entre minúcias, se comparada à imagem fase e à imagem esqueleto, e todas as
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do nível muito local. Vê-se na Figura 6 exemplos dessas representações.

(a) (b) (c) (d)

Figura 6: Representações esquemáticas de uma impressão digital: (a) escala de cinza, (b) fase, (c)

esqueleto e (d) minúcia [7].

Nesse sentido, destaca-se um tipo particular de impressões digitais na próxima seção.

As impressões digitais latentes (ou apenas latentes) são de grande interesse na pesquisa

atualmente devido, principalmente, às aplicações diretas na solução de crimes.

1.2.1 Latentes

Para a identificação criminal, o reconhecimento é realizado a partir de impressões par-

ciais encontradas em cenas de crimes. Esses fragmentos, chamados latentes, são deixados

no local por descuido de suspeitos [5] e geralmente são invisíveis ao olho humano, havendo

a necessidade da utilização de processos químicos para sua coleta, a chamada revelação

(Figura 7). Por esses motivos, elas são borradas e desfocadas, contém uma pequena área

do dedo e tem grandes distorções não-lineares causadas por pressões variadas.

Figura 7: Revelação de impressões digitais latentes [17].
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As superfícies em que são encontradas as latentes também são diversas (Figura 8),

resultando na presença de grande quantidade de informações indesejadas no fundo dessa

imagem. Além disso, comparada às impressões digitais roladas e planas, as latentes

tem um número bastante pequeno de minúcias e, ainda, de difícil detecção, mesmo

manualmente [5].

Figura 8: Locais diversos onde encontram-se impressões digitais latentes (n◦146, 155 e 203 em [13]).

É notório que o processamento imagens é fundamental nesse tipo de impressão digital

e, por sua pouca qualidade, necessita-se de sistemas semi-automáticos de identificação

com a interferência de especialistas. Para tanto, o instituto de padrões e tecnologia dos

Estados Unidos, “National Institute of Standards and Technology” (NIST), classifica as

imagens latentes em três níveis subjetivos de qualidade: boa (good), ruim (bad) e péssima

(ugly). Observa-se alguns exemplos na Figura 9.

(a) Boa (b) Ruim (c) Péssima

Figura 9: Latentes de três diferentes qualidades [5].

Porém, observa-se que essa classificação não contempla as complexidades inerentes das

latentes [18]. Uma classificação mais adequada deve considerar variadas características

globais e locais da imagem, como exemplifica Teixeira [18]:

• Boa Qualidade Local : pode-se considerar uma parte da latente com boa qualidade;
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• Borrada: quando outras texturas são encontradas na imagem, além das típicas de

uma impressão digital;

• Distorcida: pode-se considerar regiões com distorções não-lineares acima de uma

tolerância para recuperá-las;

• Completude: verificar se apenas parte da impressão está presente na imagem.

Nos próximos capítulos são mostrados métodos de processamento de imagens para

realizar o melhoramento de impressões digitais latentes e uma proposta para minimizar a

interferência humana no processo de extração de características dessas imagens.

1.2.2 Minúcias

A formação das cristas papilares de uma pessoa ocorre entre o terceiro e o quinto

mês de vida embrionária. Nesse período, a influência genética e do ambiente provocam

a criação de digitais distintas em cada dedo do indivíduo e, ainda, distintas de indivíduo

para indivíduo. Alguns padrões globais da disposição das cristas repetem-se permitindo

a classificação das digitais, como apresentado anteriormente, mas localmente surgem

características que determinam a distinção entre as impressões digitais. Uma dessas

características, imprescindível para alguns sistemas de identificação, é chamada minúcia.

Também conhecida como “detalhe de Galton”, uma minúcia é qualquer bifurcação,

interrupção ou variação inesperada no caminho de uma crista. Dessa forma, podem

ocorrer inúmeros tipos de minúcias, como as representadas na Figura 10 e definidas como:

• terminação: fim da linha de crista;

• bifurcação: duplicação da linha de crista;

• crista independente ou curta: a crista inicia e termina com pequeno comprimento;

• ilha: uma única crista curta bem pequena e não conectada a outras, localizada entre

duas cristas;

• lago: uma única crista bifurca-se e reúne-se, tornando-se única novamente, em uma

pequena distância.

A quantidade de minúcias em uma impressão digital completa pode ser maior que

100 [6], mas a determinação automática dos vários tipos de minúcias é muito difícil. Por
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Figura 10: Representação dos tipos de minúcias. Da esquerda para direita: terminação, bifurcação,
crista independente, ilha e lago.

isso, apenas alguns tipos de minúcias são considerados em sistemas AFIS (“Automatic

Fingerprint Identification System”). O NIST, por exemplo, propõe uma classificação geral

nas classes terminação (ridge ending), bifurcação (bifurcations), justaposição (compound)

e indeterminado (type undetermined). Enquanto, o FBI considera apenas terminações e

bifurcações em suas identificações.

Nesse sentido, cada minúcia é definida pelo seu tipo, as coordenadas x e y de sua

posição e o ângulo entre a tangente da crista em (x, y) e o eixo horizontal (Figura 11).

Na prática, ambiguidades podem ocorrer entre terminações e bifurcações dependendo da

pressão do dedo sobre a superfície. Porém, graças à convenção usada para definir o ângulo

da minúcia, não existe mudança significativa na definição da minúcia que aparece como

terminação em uma impressão ou bifurcação em outra do mesmo dedo [6]. Essa dualidade

é natural ao notar-se, por exemplo, que uma terminação torna-se uma bifurcação na

imagem negativa, sendo também verdadeira a recíproca. Observe na Figura 12, o destaque

de uma terminação na imagem binarizada à esquerda que torna-se uma bifurcação na

imagem negativa à direita, lembrando que as cristas são as linhas escuras na imagem e as

minúcias são descontinuidades ou bifurcações da linha de crista.

Figura 11: Definição do ângulo das minúcias terminação e bifurcação.
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Figura 12: Dualidade entre os tipos de minúcias terminação e bifurcação. Imagem n◦ 101_2 do banco

de dados FVC2004 [15].

Como alguns sistemas utilizam apenas as minúcias da impressão digital para realizar

a identificação e devido ao caráter compacto desta informação, geralmente armazena-

se apenas as posições e ângulos das minúcias nos bancos de dados. Existe ainda uma

representação esquemática nesse caso, chamada imagem minúcia (Figura 13). Essa forma

de armazenagem permite uma maior segurança e dificulta que pessoas mal intencionadas

utilizem imagens completas das impressões digitais de bancos de dados furtados para

recriar as impressões originais e burlar controles de acesso. Há por exemplo métodos

para reconstrução de impressões digitais baseados apenas nas minúcias como apresentado

por Feng e Jain [7], onde recupera-se o campo de orientação pelo ângulo das minúcias,

reconstrói-se a fase contínua através da estimativa do gradiente da orientação e a fase

espiral através de um modelo de sinal 2D FM. Por pertencer ao escopo desta dissertação,

encontra-se descrita na Seção 2.3 essa reconstrução do campo de orientação proposta em

Feng e Jain [7].

1.2.3 Orientação Local de Crista

Outra característica local numa impressão digital é a orientação local de crista, que

determina a direção de uma crista em cada um de seus pontos. Formalmente, Maltoni

et al. [6] definem a orientação local em cada ponto (x, y) determinada pelo ângulo θxy

formado pelas cristas, que passam através de uma pequena vizinhança centrada em (x, y),

com o eixo horizontal (veja a Figura 14). Como as cristas não possuem sentido, θxy é uma
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Figura 13: Representação esquemática minúcia e impressão digital reconstruída em [7].

direção não orientada com valores entre 0◦ e 180◦.

Discretizando a imagem, representa-se todas as orientações locais em uma matriz

O = {θij}, a qual denomina-se campo de orientação. Para cada nó (i, j) da malha,

localizado sobre o pixel (xi, yj), o elemento θij denota a orientação média de cristas na

vizinhança do ponto (xi, yj) [6], como pode ser observado na Figura 15.

Figura 14: Representação da orientação num ponto (x, y).

Os métodos para obtenção do campo de orientação podem ser baseados no gradiente

da imagem de impressão digital [6], obtido apenas através dos ângulos das minúcias

[7], modelado globalmente como no modelo Pólo-Zero1 [8] ou estimado por um modelo

polinomial, quando são utilizadas imagens com muito pouca qualidade, caso do método

proposto por Yoon et al. [5]. Outras considerações sobre o campo de orientação e seus

métodos de obtenção são apresentadas no Capítulo 2.

1tradução para Zero-Pole
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Figura 15: Impressão digital, seu campo de orientação e recorte das duas imagens [15].

1.3 Processamento de Imagens de Impressões Digitais

O processamento de imagens de impressões digitais tem se desenvolvido nos últimos

anos devido à evolução dos computadores e à necessidade crescente de identificar pessoas

de maneira confiável. Antigamente realizado apenas manualmente, o processo de com-

paração de duas impressões digitais para a identificação tem sido automatizado cada dia

mais. Porém, essa não é uma tarefa fácil, pois requer a aplicação de outros procedimentos

para minimizar a quantidade de erros e garantir confiabilidade ao resultado.

Nesse sentido, descrevem-se a seguir o processo de identificação e algumas técnicas

utilizadas para aumentar sua precisão em cada situação. Em cada caso, a utilização do

campo de orientação é destacada, por ser o foco deste trabalho.

1.3.1 Correspondência (Matching)

Correspondência de impressões digitais (fingerprint matching) é a comparação de

duas impressões digitais, sendo uma conhecida, para determinar se de fato são oriun-

das do mesmo dedo e consequentemente do mesmo indivíduo. Examinadores humanos

consideram muitos fatores para fazer essa identificação, como por exemplo:

• Padrão Global : as duas impressões devem ser de mesmo tipo;

• Concordância Qualitativa: as minúcias correspondentes devem ser idênticas;

• Fator Quantitativo: especifica a quantidade mínima de minúcias correspondentes

que deve ser encontrada, que varia de acordo com diretrizes locais. No Brasil, são
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necessárias ao menos nove minúcias para uma identificação papiloscópica, enquanto

nos Estados Unidos este número é doze;

• Minúcias Correspondentes: que devem ser identicamente inter-relacionadas.

Na prática, existem protocolos complexos e fluxogramas detalhados para que os

especialistas realizem a correspondência manualmente de modo correto.

Nos sistemas automáticos de correlação esses passos não são necessariamente seguidos.

Apesar dos métodos baseados em minúcias terem sido inspirados na identificação manual,

variadas abordagens foram propostas nos últimos 40 anos, sendo muitas delas concebidas

para a automatização [6]. Matloni et al. [6] reuni essas abordagens em três classes:

• Baseadas em Correlação: as impressões digitais são sobrepostas e a correlação dos

níveis de cinza é calculada entre os pixels correspondentes em diversos alinhamentos.

Uma das maneiras de calcular a correlação é obter a diferença absoluta dos níveis

de cinza dos respectivos pixels;

• Baseadas em Minúcias: as minúcias são extraídas das impressões e suas posições

no R2 são armazenadas. O sistema busca o alinhamento das minúcias da impressão

conhecida com as da desconhecida que maximiza o número de minúcias idênticas.

Essa quantidade é avaliada para afirmar o resultado;

• Baseadas em outras características: como a extração de minúcias torna-se difícil em

imagens de baixa qualidade, outras características devem ser utilizadas na compara-

ção deste tipo de imagens. Geralmente, características no padrão das cristas podem

ser extraídos com certa confiabilidade nesse caso, como orientação local, frequência

local e formas de crista.

Além de ser utilizado durante o processo de extração de minúcias, o campo de

orientação mostra-se como uma das características centrais de métodos de correspondência

da última família.

1.3.2 Alinhamento

Como pode-se observar, as correspondências baseadas em correlação ou em minúcias

necessitam de uma etapa de alinhamento das impressões digitais em seus processos. Esse

alinhamento é geralmente realizado no pré-processamento das imagens utilizando-se de

posições de referência das impressões como as minúcias e as singularidades.
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Em Jain et al. [19], é apresentado um método de alinhamento baseado nas minúcias

utilizando o segmento de crista associado aos pontos de minúcia. Isso deve-se ao fato de

que segmentos de curva são capazes de alinhar dois padrões de pontos com alta precisão,

mesmo na presença de ruídos e deformações. Nesse caso, esse alinhamento é conhecido

como alinhamento relativo, pois é realizado entre a impressão de entrada desconhecida e

cada impressão conhecida da base de dados.

Outro tipo de alinhamento é realizado à priori nas impressões digitais conhecidas que

formam o banco de dados, chamado alinhamento absoluto. Dada a imagem de entrada da

impressão digital desconhecida, basta alinhá-la de forma geral e estará alinhada a todas

as outras do banco de dados. Geralmente, esse tipo de alinhamento é baseado em pontos

singulares como núcleos e deltas detectados a partir do campo de orientação das imagens

através de diversas técnicas [20].

Em geral, o alinhamento relativo é mais eficiente em termos de precisão que o absoluto,

porque as características da imagem conhecida podem dirigir o processo de registro da

imagem de entrada desconhecida [6].

1.3.3 Melhoramento

O objetivo dos algoritmos de melhoramento é destacar as estruturas das cristas nas

regiões recuperáveis e marcar as irrecuperáveis, que possuem grande quantidades de ruído,

para outros processamentos. Essas regiões são determinadas por processos de segmentação

que definem um índice de qualidade a cada pixel da imagem a partir de critérios como

contraste da imagem, consistência do campo de orientação, frequência de crista. Pode-se

observar, na Figura 16, regiões com diferentes qualidades.

Geralmente, a imagem de entrada nesses algoritmos são em escala de cinza e a de

saída pode também ser em escala de cinza ou binária, dependendo da necessidade.

Um desses métodos, proposto em [21], divide-se em cinco etapas:

i) Normalização: regularização dos níveis de cinza para ajustar a imagem com medidas

estatísticas desejadas;

ii) Estimação do Campo de Orientação: obtenção do campo de orientação da imagem

normalizada;

iii) Estimação da Frequência: as frequências locais da imagem normalizada são calcu-

ladas na direção da orientação local;
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Figura 16: Diferentes qualidades em uma imagem de impressão digital rolada.

iv) Geração da Máscara: classificação de cada bloco como recuperável ou irrecuperável

de acordo com a coerência do campo de orientação, determinando uma máscara

para o processamento;

v) Filtragem: aplicação de filtros de Gabor para obtenção de uma imagem melhorada.

A descrição do algoritmo e de cada uma das cinco etapas é encontrada em [21].
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CAPÍTULO 2

CAMPO DE ORIENTAÇÃO

2.1 Introdução

Grande parte dos métodos de processamento de imagens de impressões digitais atuam

na extração e utilização de características dos níveis global e local, como já foi citado ante-

riormente. As informações globais permitem uma classificação dessas imagens, enquanto

as locais podem diferenciar as impressões de uma mesma classe. Pude-se observar, nos

processos de correspondência, alinhamento e melhoramento citados na Seção 1.3, que a

orientação de crista destaca-se por sua utilidade na forma global e local tornando-se um

importante tema de pesquisa.

A orientação local, que é definida em cada ponto (x, y) da imagem de impressão digital

pela direção das cristas numa vizinhança desta posição, é obtida computacionalmente

sobre uma malha de discretização da imagem.

A representação matricial de todas as orientações locais formam o campo de orientação

da impressão digital. Pela suavidade das cristas e pelo paralelismo global entre elas,

espera-se que elementos vizinhos da matriz respeitem um certo grau de suavidade, sem

valores muito distintos de nó para nó. Nesse sentido, um valor rij é frequentemente

associado a cada elemento da matriz determinando a confiabilidade da orientação na

vizinhança do elemento (i, j), pela comparação entre os elementos vizinhos. O valor

rij ∈ [0, 1] é menor para regiões ruidosas ou seriamente corrompidas e maior para regiões

de boa qualidade na imagem de impressão digital [6]. Em algumas representações do

campo de orientação, o valor da confiabilidade pode ser relacionado com o comprimento
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do vetor não orientado que representa a orientação na vizinhança de (xi, yj), como pode-se

observar na Figura 17.

Figura 17: Representação do campo de orientação relacionado com o valor de rij [6].

A importância do campo de orientação é justificada pela sua utilização em diversos

modelos, tais como os métodos de Feng e Jain [7], Jain et al. [19] e Khalil et al. [20],

e, principalmente, nos modelos de melhoramento, como Yoon et al. [5], Hong et al.

[21] e Zhang et al. [22]. É através dele que pode-se ter uma representação clara e

confiável da disposição das cristas, possibilitando a reconstrução de linhas que foram

descontinuadas durante a aquisição da impressão digital ou após a aplicação de outros

processos. Essas descontinuidades devem ser corrigidas, pois podem determinar minúcias

espúrias e interferir negativamente na identificação.

Os métodos de extração do campo de orientação diferenciam-se principalmente de

acordo com a imagem de impressão digital de entrada. Em imagens de boa qualidade, a

maneira mais natural de extrair-se a orientação local é através do gradiente. Pode-se ainda,

obter a orientação diretamente dos ângulos das minúcias ou através de modelos globais.

Quando a imagem possui pouca qualidade, aplica-se uma regularização para estimar a

orientação em regiões de baixa confiabilidade. Esses métodos são o foco principal das

seções seguintes.

2.2 Extração Através do Gradiente

Maltoni et al. [6] apresenta como ideia mais natural para extração do campo de

orientação, a abordagem do gradiente. O gradiente ∇I(x, y) no ponto (x, y) de uma
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imagem I, é um vetor bidimensional (∂xI(x, y), ∂yI(x, y))T , onde ∂x e ∂y são os operadores

derivada nas direções x e y, respectivamente. Como é conhecida, o ângulo do vetor

gradiente denota a direção de máximo crescimento da função I. Por isso, a direção θ de

uma linha de crista que atravessa a região centrada em (x, y) é ortogonal ao gradiente

em (x, y). Esse processo, porém, acarreta algumas dificuldades em sua aplicação como,

por exemplo, quando são utilizados os métodos Prewitt ou Sobel1 [23] para determinar o

gradiente e calcular θ como θ = arctan

(
∂xI

∂yI

)
. Os problemas são devido à não linearidade

e à descontinuidade em torno de 90o. Outra situação é que estimar a orientação em cada

ponto define um campo de orientação em escala muito fina e sujeita a ruídos da imagem

de impressão digital.

Figura 18: Exemplo de média das direções 5◦ e 175◦.

Utilizar a média aritmética para resolver esse último caso não é significativo devido

à circularidade dos ângulos. Veja que a média das direções 5o e 175o não é 90o, mas 0o

(Figura 18). Para tanto, Kass e Witkin [24] calculam a média de direções com o dobro

de seus ângulos, isto é, cada direção é definida por

dij = (rij. cos(2θij), rij. sin(2θij))
T , (2.1)

onde 2θij substitui θij para descontar a circularidade dos ângulos, pois 2(θij + π) =

2θij + 2π = 2θij, e rij é proporcional à força da estimativa da orientação. Para uma

estimativa dij mais robusta, calcula-se a média dos ângulos em uma janela local Wij , de

tamanho n× n, em cada componente separadamente, isto é,

dij =

⎛
⎝ 1

n2

∑
Wij

rij . cos(2θij),
1

n2

∑
Wij

rij . sin(2θij)

⎞
⎠

T

. (2.2)

1O métodos Prewitt e Sobel para o cálculo do gradiente da imagem são bastante conhecidos na
literatura especializada na área de processamento de imagens.
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Observe que calcular a média entre duas orientações ortogonais através da Equação

(2.2) envolve somas de dois vetores na mesma direção com sentidos opostos e, por isso, o

vetor resultante é nulo. Isso indica que o vetor calculado é sem sentido, independentemente

de sua orientação.

Como exemplo de aplicação direta dessa ideia, Maltoni et al. [6] apresenta um método

para calcular a orientação local de crista θij pela combinação múltipla das estimativas do

gradiente dentro de uma janela W , de tamanho 17×17, centrada em (xi, yj), como segue:

θij = 90o +
1

2
arctan

(
2Gxy

Gxx −Gyy

)
, (2.3)

sendo

Gxy =

8∑
h=−8

8∑
k=−8

∂xI(xi + h, yj + k) · ∂yI(xi + h, yi + k);

Gxx =

8∑
h=−8

8∑
k=−8

∂xI(xi + h, yj + k)2;

Gyy =

8∑
h=−8

8∑
k=−8

∂yI(xi + h, yj + k)2.

Além disso, ainda através do operador gradiente pode-se calcular a confiabilidade rij

da estimativa de θij . Devido à continuidade e suavidade das cristas na impressão digital,

mudanças acentuadas na orientação frequentemente denotam desconfiança da estimação.

Para tanto, Kass e Witkin [24] definem a coerência como a norma da soma dos vetores

orientação dividido pela soma de suas normas individuais. Esse valor pertence ao intervalo

[0, 1], sendo 1 quando todas as orientações são paralelas às outras (coerência máxima)

e 0 se elas possuem direções opostas (coerência mínima). Assim, pode-se calcular a

confiabilidade rij da seguinte forma:

rij = coerência(θij) =

∣∣∣∣∣∣
∑
Wij

dij

∣∣∣∣∣∣∑
Wij

|dij|
. (2.4)

Para o método da Equação (2.3), pode-se simplificar (2.4) por

rij = coerência(θij) =

√
(Gxx −Gyy)2 + 4G2

xy

Gxx +Gyy

. (2.5)
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2.3 Obtenção a partir das Minúcias

O contexto em que Feng e Jain [7] propõem a obtenção do campo de orientação é

quando tem-se apenas as minúcias de uma impressão digital. O método de reconstrução

proposto em [7] tem como primeira etapa a reconstrução do campo de orientação e, dife-

rentemente de outros, pode-se trabalhar mesmo quando apenas uma minúcia é avaliada.

Nesse caso, a imagem é considerada em blocos de tamanho 8×8 pixels não sobrepostos

e um valor de orientação é calculado para cada bloco dentro da área da impressão digital.

Essa área é definida pela dilatação2 do fecho convexo das posições das minúcias, usando

um elemento estruturante em forma de disco de tamanho 8× 8 pixels. A orientação local

de crista do bloco(m,n) então é obtida pelo uso da minúcia mais próxima em cada um dos

8 setores, definidos como na Figura 19. Como na ideia anterior para o cálculo da média

entre direções, os ângulos αi das minúcias são dobrados para fazer αi equivalente a αi+π.

O cosseno e seno de componentes 2αi de todas as k minúcias selecionadas são somados,

u =
k∑

i=1

cos(2αi)
1

di
e v =

k∑
i=1

sin(2αi)
1

di
, (2.6)

onde di é a distância Euclidiana entre o centro do bloco e a i−ésima minúcia, usada a fim

de fazer a direção da minúcia mais próxima ao centro prevalecer na orientação da crista.

Consequentemente, a orientação do bloco(m,n) é calculado como

O(m,n) =
1

2
arctan

(v
u

)
. (2.7)

Se pontos singulares são fornecidos, a abordagem é outra, mas não acarreta grandes

alterações no resultado final, segundo [7].

2.4 Modelo Pólo-Zero

Os chamados modelos globais de obtenção do campo de orientação modelam mate-

maticamente as orientações locais baseados em poucas informações da impressão digital.

Esses métodos podem ser bastante úteis quando se faz necessário corrigir campos de

orientação obtidos de imagens com muito pouca qualidade, como é o caso do método de

Yoon et al. [5] aplicado a latentes, apresentado na próxima seção.

Nesse caso, o modelo utilizado é conhecido como Pólo-Zero, proposto por Sherlock e

2Dilatação é uma operação de morfologia matemática e está descrita na seção 3.2.2.
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Figura 19: Bloco (m,n), localização do centro (8m+ 4.5, 8n+4.5) e demonstrativo dos 8 setores para

seleção das k minúcias mais próximas.

Monro [8], pois considera as posições de singularidades de tipo núcleo como zeros e as de

tipo delta como pólos de primeira ordem em um plano complexo.

Considerando a imagem no plano complexo C, uma função polinomial racional define-

se a orientação ψ(w) em cada w = x+ yi ∈ C por

ψ(w) =
1

2
arg

(
e i2θ∞ ·

P (w)

Q(w)

)
, (2.8)

onde P (w) = (w − z1)(w − z2) · · · (w − zm), Q(w) = (w − p1)(w − p2) · · · (w − pn), com

{zj}1�j�m e {pj}1�j�n sendo as localizações dos núcleos e deltas no plano complexo, e

θ∞ dado experimentalmente. O valor de θ∞ refere-se à orientação de crista distante

do centro da digital, que tende a ser constante [8]. Com o alinhamento usual tem-se

θ∞ = 0, enquanto em digitais rotacionadas deve ser estimado. Veja que esse modelo exige

a ocorrência do conjunto completo dos pontos singulares, logo não é possível modelar o
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campo de orientação de impressões digitais de tipo arco através desse método.

A implementação desse modelo encontra-se descrita juntamente com a implementação

do método para regularização do campo de orientação em latentes, na Seção 4.2.

2.5 Regularização para Extração em Latentes

Uma correção ou regularização do campo de orientação faz-se necessária quando este

é calculado a partir de regiões com pouca qualidade ou com presença de ruído. Pode-se

imaginar que a simples aplicação da Equação (2.2) para suavizar localmente as orientações

seja satisfatória, mas nesse caso orientações incorretas podem dominar sobre as corretas

ou regiões com grandes curvaturas como as singularidades podem ser suavizadas. Ao

invés disso, Maltoni et al. [6] selecionaram alguns métodos mais elaborados para efetuar

a regularização em casos gerais.

Aqui neste estudo, é utilizado o método de regularização do campo de orientação em

imagens de impressões digitais latentes proposto por Yoon et al. [5].

No caso das latentes, a estimação do campo de orientação não pode depender de

uma avaliação da confiabilidade de uma estimativa inicial, uma vez que a informação é

bastante pequena. Para transpor essa limitação, Yoon et al. [5] propõem estimar uma

orientação “grosseira” através do gradiente da imagem, aplicando o modelo da Equação

(2.3), e regularizá-la pelo modelo global Pólo-Zero, da Equação (2.8), e uma interpolação

como descrito a seguir.

O campo de orientação, φ(x, y), é escrito como:

φ(x, y) = ψ(x, y) + δ(x, y), (2.9)

sendo ψ a orientação ideal dada por (2.8) e δ estimado pela minimização de

∑
(x,y)∈R

|(θ(x, y)− ψ(x, y))− δ(x, y)|2 (2.10)

usando a estimação de mínimos quadrados, onde θ(x, y) é a orientação “grosseira” dada

por (2.3) e R denota a área da impressão digital, ou região de interesse (ou apenas

ROI, do inglês region of interest). O polinômio δ(x, y) pode ser de segunda ordem, com

δ(x, y) = a0 + a1x+ a2y + a3x
2 + a4xy + a5y

2, e, dessa forma, apenas os seis parâmetros

a0, a1, ..., a5 são estimados.
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A região de interesse R deve ser informada antes da aplicação do método. Yoon et al.

[5] sugeriram a interferência humana para delimitar essa região, isto é, o usuário do método

deverá desenhar precisamente o contorno subjetivo da latente criando a máscara da área da

impressão digital. Uma proposta desta dissertação é aplicar a técnica de contornos ativos

para realizar a detecção automática dessa região. Essa proposta encontra-se formalizada

na Seção 3.4.

Outra interferência humana sugerida é para determinar as posições das singularidades.

Em imagens de melhor qualidade, elas podem ser obtidas a partir do campo de orientação

(ver [20]), porém para latentes ainda não há detecções automáticas satisfatórias.

No Capítulo 4, está descrita a implementação da obtenção do campo de orientação

em latentes. O objetivo final é, tal como em Yoon et al. [5], utilizá-lo na aplicação de um

algoritmo de melhoramento.



40

CAPÍTULO 3

CONTORNOS ATIVOS

3.1 Introdução

A segmentação de imagens digitais é o campo de pesquisa em processamento de ima-

gens que baseia-se na necessidade de detectar regiões da imagem que sejam homogêneas

em algum sentido. Essa homogeneidade pode ser quanto às diferenças de tonalidade de

cinza ou de texturas em cada região, por exemplo. Pode-se dizer que técnicas dessa área

são capazes de encontrar automaticamente objetos em uma imagem digital.

Nesse sentido, o modelo de contornos ativos, primeiramente proposto por Kass et al.

[25], é uma técnica de segmentação que objetiva detectar características como linhas e

bordas de objetos em uma imagem a partir de curvas definidas no domínio desta imagem

que movem-se sujeitas a forças internas, derivadas da geometria da curva, e externas,

determinadas pela imagem, em busca de uma posição de equilíbrio. Desse modo, a

convergência da curva será para o contorno do objeto buscado. Devido a esse movimento

de curvas, esse modelo também é conhecido como snakes (cobras, em inglês).

Em geral, para determinar a convergência, esses métodos utilizam detectores de

bordas, como descrito nas próximas seções. Porém, o objetivo aqui é obter o contorno

subjetivo de uma impressão digital, ou seja, um contorno não detectado pelo gradiente.

Para tanto, foi aplicado o modelo de snakes sem detectores de bordas apresentado por

Chan e Vese [4], o qual encontra-se descrito na Seção 3.3.
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3.2 Preliminares

Esta seção é dedicada à apresentação de algumas técnicas de processamento de ima-

gens que serão utilizadas nos métodos seguintes. Essas técnicas são a detecção de bordas

e a operação morfológica abertura, que são utilizadas nos métodos clássicos de contornos

ativos e no pós-processamento da proposta de determinação automática do contorno

subjetivo de uma impressão digital, respectivamente.

3.2.1 Detecção de Bordas

Gonzalez e Woods [23] relatam que a detecção de bordas é a abordagem mais co-

mum para a detecção de descontinuidades significantes nos níveis de cinza, isso devido à

frequente ocorrência e aplicabilidade desta estrutura.

Uma borda é o limite de duas regiões homogêneas distintas com relação aos níveis de

cinza. Por isso, a transição entre elas pode ser determinada apenas pela descontinuidade

desses níveis. A partir dessa descontinuidade, as técnicas de detecção de bordas baseiam-se

no cálculo de um operador local diferencial, como o operador gradiente ∇:

∇f = (∂xf , ∂yf)
T =

(
∂f

∂x
,
∂f

∂y

)T

.

Em geral, um detector de bordas é definido por uma função g positiva e decrescente,

dependente do gradiente da imagem u0 em questão, tal que lim
z→∞

g(z) = 0. Como citado

em [4], g pode ser dada por

g(|∇u0(x, y)|) =
1

1 + |∇Gσ(x, y) ∗ u0(x, y)|p
, p � 1, (3.1)

onde Gσ∗u0, uma versão suave de u0, é a convolução da imagem u0 com a função Gaussiana

Gσ(x, y) = 1√
σ
e−

|x2+y2|
4σ . Dessa maneira, g(|∇u0|) é positiva nas regiões homogêneas e

aproximadamente zero nas bordas.

Pode-se ver a utilização de detectores de bordas em contornos ativos na próxima seção.

3.2.2 Morfologia Matemática

O termo morfologia é associado ao estudo de formas e estruturas de animais e plantas,

na biologia, de palavras, na gramática, e da vida social, na sociologia, segundo o dicionário

on-line [26]. Morfologia matemática reúne técnicas de extração de elementos da imagem
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que permitem a descrição das formas de uma região ou técnicas que alteram as formas

presentes na imagem. Essas ferramentas extraem fronteiras, esqueletos e o fecho convexo

e também podem realizar pré ou pós-processamentos de filtragem, afinamento e poda

(pruning) [23]. Apresenta-se aqui apenas as operações binárias de dilatação, erosão e

abertura.

A dilatação faz com que um pixel receba valor 1 se algum pixel em sua vizinhança

também possuir 1; caso contrário, o valor do pixel será 0. No caso da erosão, o valor do

pixel resultante será 1 se todos os pixels em sua vizinhança possuírem 1 e será 0 caso

contrário. Essa vizinhança é definida pelo chamado elemento estruturante e pode possuir

formas e tamanhos variados. A seguir, há um exemplo do uso dessas operações.

Considere a imagem binária ‘A’ e o elemento estruturante ‘se’ apresentados na Figura

20. A Figura 21 traz a dilatação ‘dA’ e a erosão ‘eA’ de ‘A’ por ‘se’.

Figura 20: Imagem binária ‘A’ e elemento estruturante ‘se’.

A abertura é a dilatação da imagem erodida pelo mesmo elemento estruturante, ou

seja, a abertura de ‘A’ por ‘se’ é a erosão de ‘A’ seguida da dilatação do resultado, ambas

por ‘se’. A Figura 22 mostra o resultado ‘deA’ da dilatação da imagem erodida ‘eA’ por

‘se’.

Pode-se facilmente observar que, como os nomes sugerem, a dilatação amplia a quan-

tidade de pixels com valor 1, enquanto a erosão os diminui. Quando é aplicada a operação

abertura, suavizam-se contornos e eliminam-se estruturas finas desconexas de regiões

homogêneas. Com essa intenção, propõe-se na Seção 3.4 utilizar a operação abertura
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Figura 21: Resultados ‘dA’ da dilatação e ‘eA’ da erosão de ‘A’ por ‘se’.

Figura 22: Resultado ‘deA’ da dilatação de ‘eA’ por ‘se’.

para realizar uma filtragem na máscara binária resultante do modelo de contornos ativos

aplicado a imagens de impressão digital, como se vê na sequência do texto, por exemplo,

na Figura 24.

3.3 Modelos de Contornos Ativos

Os modelos de contornos ativos tem como ideia central a evolução de uma curva a

fim de detectar objetos em uma imagem u0. Para tanto, uma curva inicial é definida

no domínio de u0 e move-se, sujeita à imagem, na direção normal de sua fronteira até
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parar sobre a borda do objeto. Uma das formulações desses modelos é quando a curva

é representada como nível zero de uma função de dimensão maior e a função velocidade

varia, assumindo valores positivos e negativos. Essa formulação é chamada level set [27].

Em [4], Chan e Vese destacam alguns modelos clássicos de snakes que utilizam-se de

detectores de borda baseados no gradiente de u0 como critério de parada.

Dessa forma, seja um conjunto aberto e limitado Ω ⊂ R2, sendo ∂Ω sua fronteira

e Ω seu fecho. Sejam u0 : Ω → R uma dada imagem e C(s) : [0, 1] → Ω uma curva

parametrizada.

O primeiro modelo, apresentado por Kass et al. [25], é minimizar a energia da curva

inicial, ou seja, obter

inf
C

J1(C),

onde

J1(C) = α

∫ 1

0

|C ′(s)|2ds+ β

∫ 1

0

|C ′′(s)|ds− λ

∫ 1

0

|∇u0(C(s))|2ds, (3.2)

com α, β e λ sendo parâmetros positivos. Os dois primeiros termos agem para manter a

suavidade do contorno, enquanto o último atrai o contorno até o objeto. Veja que buscar

a curva C onde J1(C) é ínfimo, equivale a buscar a curva C onde |∇u0| seja máximo.

Dessa forma, ∇u0 atua em (3.2) como detector de bordas.

Outro modelo, proposto por Caselles et al. [28], é dado pela equação de evolução⎧⎪⎨
⎪⎩

∂φ

∂t
= g(|∇u0|)|∇φ|

(
div

(
∇φ

|∇φ|

)
+ ν

)
, t ∈ (0,∞) e (x, y) ∈ R2,

φ(0, x, y) = φ0(x, y), (x, y) ∈ R
2,

(3.3)

onde g é como em (3.1) com p = 2, ν � 0 é constante e φ0 é o contorno inicial dado.

Nesse modelo, o contorno C é definido implicitamente pela função Lipschitziana φ, por

C = {(x, y) ∈ Ω|φ(x, y) = 0}, e a evolução da curva é dada pela curva de nível zero no

tempo t da função φ(t, x, y). Veja que em (3.3) o detector de borda é explicitado por g.

3.3.1 Modelo Chan-Vese sem detectores de bordas

A snake proposta por Chan e Vese [4] é a minimização de uma energia baseada na

segmentação. Considerando a curva C ⊂ Ω como a fronteira de um conjunto aberto

ω ⊂ Ω, o método minimiza as energias no interior de ω e no exterior de ω, isto é, em

Ω \ ω. Ou seja, a ideia é obter C tal que

inf
c1,c2,C

F (c1, c2, C), (3.4)
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sendo o funcional F definido por

F (c1, c2, C) = μ.Comprimento(C) + ν.Área(ω)

+ λ1

∫
ω

|u0(x, y)− c1|
2dxdy (3.5)

+ λ2

∫
Ω\ω

|u0(x, y)− c2|
2dxdy,

onde μ � 0, ν � 0, λ1, λ2 > 0 são parâmetros fixados e

{
c1 = média(u0(x, y)), (x, y) ∈ ω

c2 = média(u0(x, y)), (x, y) ∈ Ω \ ω.

Escrito como na Equação (3.5), o funcional F pode ser associado ao funcional Mumford-

Shah [29], considerando λ1 = λ2 = λ e ν = 0, e o modelo de contorno ativo torna-se um

caso particular de problema da partição mínima [4].

Outra formulação do modelo, como método level set, é representar C ⊂ Ω pela função

Lipschitziana φ : Ω → R, tal que

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

C = ∂ω = {(x, y) ∈ Ω|φ(x, y) = 0},

ω = {(x, y) ∈ Ω|φ(x, y) > 0} e

Ω \ ω = {(x, y) ∈ Ω|φ(x, y) < 0}.

Dessa maneira, usando a função Heaviside H e a medida de Dirac δ0, definidos

respectivamente por

H(z) =

{
1, se z � 0

0, se z < 0,
e δ0(z) =

d

dz
H(z),

para reescrever o funcional F em (3.5) com respeito a φ, obtém-se que, para ε → 0, o

problema de minimização (3.4) é solucionado resolvendo a equação de evolução

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

∂φ

∂t
= δε(φ) [μdiv

(
∇φ

|∇φ|

)
− ν − λ1(u0 − c1(φ))

2

+λ2(u0 − c2(φ))
2] = 0, t ∈ (0,∞) e (x, y) ∈ Ω,

φ(0, x, y) = φ0(x, y), (x, y) ∈ Ω,
δε(φ)

|∇φ|

∂φ

∂−→n
= 0, (x, y) ∈ ∂Ω,

(3.6)
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onde δε é o delta de Dirac, μ, ν � 0 e λ1, λ2 > 0 são parâmetros, −→n é a direção normal

externa à fronteira ∂Ω e c1 e c2 são dados por

{
c1(φ) = média(u0(x, y)), φ(x, y) � 0

c2(φ) = média(u0(x, y)), φ(x, y) < 0.

Com isso, encerra-se a formulação do modelo de contornos ativos sem detectores de

borda proposto por Chan e Vese [4].

3.4 Aplicação a Imagens de Impressões Digitais

A detecção da área da impressão digital em imagens de impressões digitais de forma

precisa é importante em algoritmos comerciais de extração de minúcias [30]. Além disso,

a motivação neste trabalho é detectar automaticamente a área da impressão digital em

imagens latentes determinando, assim, a região de interesse R utilizada em [5].

A ideia é considerar a impressão digital como um objeto no centro da imagem de

impressão digital e, dado um contorno inicial, aplicar o método de contornos ativos Chan-

Vese (3.6) para obter o contorno subjetivo da impressão digital e, consequentemente, sua

área precisa na imagem.

O contorno inicial é uma máscara binária que pode ou não envolver toda a área

da impressão digital, sendo determinado manual ou automaticamente dependendo da

situação. Quando trata-se de imagens de boa qualidade, como as roladas, realiza-se sua

detecção automaticamente fornecendo apenas um ponto no interior da impressão digital,

geralmente o centro da imagem. No caso de latentes, são utilizados apenas contornos

iniciais definidos manualmente, devido à pouca qualidade das imagens.

O primeiro problema dessa aplicação é que não pretende-se segmentar as cristas

detectando suas bordas, como Rochac et al. [31], mas a área da impressão digital. Para

evitar isso, foi verificado experimentalmente que é necessário utilizar, na Equação (3.6),

valores altos para a constante μ, em torno de 2× 104, e limitar a quantidade de iterações

em cada caso. Veja na Figura 23 que as snakes com um valor muito pequeno para μ e

com grande quantidade de iterações segmentam gradativamente, de fora para dentro, as

cristas da impressão digital.

Outra dificuldade encontrada são os problemas específicos que aparecem nas imagens,

tais como escritas manuais ou caracteres impressos, desenhos ou ruídos específicos, que
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ocorrem no fundo da imagem [30] e atraem as snakes, principalmente nos casos de imagens

obtidas a partir do escaneamento de cartões datiloscópicos e latentes. Para solucionar isso

foi aplicando ao resultado do método Chan-Vese a operação morfológica abertura (veja a

Figura 24). Além disso, no caso das latentes, foi definido o contorno inicial envolvendo

toda a área da impressão digital e ignorado o exterior dessa máscara antes da aplicação

do contorno ativo.

Figura 23: Imagem original n◦24 no NIST SD27 [13] e resultados da aplicação do contorno ativo com

μ = 0.1. Foram utilizadas 100, 500 e 1000 iterações para cada resultado, respectivamente.



3.4 Aplicação a Imagens de Impressões Digitais 48

Figura 24: Imagem original (acima), máscara obtida por contorno ativo (à esquerda) e após aplicação

da abertura (à direita) (n◦24 do NIST SD27 [13]).

As etapas dessa proposta estão descritas na forma de algoritmo na Seção 4.3 do

próximo capítulo, no qual encontram-se descritos todos os métodos computacionais u-

sados neste trabalho, e os resultados obtidos são apresentados no Capítulo 5, na seção

apropriada.
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CAPÍTULO 4

MÉTODOS COMPUTACIONAIS

4.1 Introdução

Como foi dito anteriormente, as forças que motivam a pesquisa em biometria são,

principalmente, a evolução dos computadores e a necessidade crescente de sistemas au-

tomáticos de identificação pessoal nos últimos anos. Também neste trabalho tem-se como

mote a proposta de um esquema computacional que auxilie pesquisadores e programadores

desses sistemas, voltados para o tratamento de impressões digitais latentes.

Dessa forma, este capítulo tem como objetivo descrever a implementação de alguns

dos métodos apresentados nas páginas anteriores. Assim, destaca-se primeiramente a

implementação do método de regularização do campo de orientação, proposto por Yoon

et al. [5] e descrito na Seção 2.5. Em seguida, descreve-se a implementação da proposta

da Seção 3.4 para detecção da área da impressão digital em imagens de impressão digital

baseado no modelo de contornos ativos proposto por Chan e Vese [4] e descrito na Seção

3.3.

Foi utilizado o software MATLAB� para realizar as implementações computacionais

necessárias e os resultados obtidos são listados no capítulo seguinte.

4.2 Regularização do Campo de Orientação em Latentes

Na Seção 2.5 foi descrito o método de Yoon et al. [5] para regularização do campo de

orientação em latentes, enquanto que aqui trata-se de sua programação computacional.
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Para a implementação do método pólo-zero, basta a utilização das funções padrão no

MATLAB� poly e polyval que, dadas as posições das singularidades no espaço complexo,

criam e avaliam os polinômios P e Q da Equação (2.8). O resultado é guardado na

matriz ψ. A orientação grosseira θ é obtida através da aplicação da função ridgeorient,

encontrada em [32]. A minimização da Equação (2.10) e a avaliação do polinômio δ

são feitas pelas funções polyfitn e polyvaln [33], respectivamente, apenas considerando

valores de ψ e θ das posições pertencentes à região R. O resultado final é simplesmente

obtido como sugere a Equação (2.9),

φ(x, y) = ψ(x, y) + δ(x, y), (x, y) ∈ R. (4.1)

É relevante destacar que deve-se ter cuidado com os cálculos envolvendo as orientações,

visto que seus valores pertencem ao intervalo [0◦, 180◦). Na avaliação dos polinômios

obtidos computacionalmente por funções do MATLAB� , deve-se ter atenção quanto as

posições dos coeficientes em relação às variáveis x e y, pois essas direções são invertidas

no plano cartesiano nos procedimentos com imagens.

Esses passos podem ser sumarizados através do esquema da Figura 25, a seguir.
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Algoritmo (Regularização do Campo de Orientação)

Início

1. Entrada:

I: imagem da impressão digital em escala de cinza.

ROI: região de interesse R na forma de matriz binária.

2. Parâmetros Fornecidos:

nucleo: vetor com a(s) posição(ões) do(s) núcleo(s).

delta: vetor com a(s) posição(ões) do(s) delta(s).

θ∞: parâmetro do modelo Pólo-Zero.

3. Modelo Pólo-Zero:

P = poly(nucleo);

Q = poly(delta);

para ( x=0 até dimensãox(I))

para ( y=0 até dimensãoy(I))

vP = polyval(P , x+ yi);

vQ = polyval(Q, x+ yi);

fim para

fim para

e = exp(2iθ∞);

ψ = (1/2) arg(e·(vP/vQ));

4. Orientação Grosseira:

θ = ridgeorient(I, 16, 0.1);

5. Regularização:

id = find(ROI);

δ = polyfitn(id, θ(id)− ψ(id), 2);

vδ(id) = polyvaln(δ, id);

φ(id) = ψ(id) + vδ(id);

6. Saída:

φ: matriz do campo de orientação regularizado de I.

Fim

Figura 25: Algoritmo para regularização do campo de orientação.
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4.3 Método de Detecção da Área

Descreve-se nessa seção o algoritmo da proposta apresentada na Seção 3.4 para de-

tecção da área da impressão digital na imagem.

Primeiramente, na Figura 28, é apresentado o algoritmo para definição da máscara

inicial automática, aplicado a imagens de boa qualidade. Nessa implementação, tem-se

como entrada a imagem original I e deve-se fornecer o valor de dimblc que determina

a dimensão dos blocos utilizados durante o processo. Inicializam-se a máscara m como

uma matriz nula com as mesmas dimensões de I e C = (c1, c2) sendo o ponto central da

imagem. Esse ponto será o referencial da posição da impressão digital na imagem, quando

esta não estiver centralizada deve-se fornecer um ponto pertencente à área da impressão.

A ideia utilizada na sequência do algoritmo é definir uma área retangular que contenha

a impressão digital. Para isso, faz-se uma busca, nas duas direções cartesianas e nos

quatro sentidos a partir de C, dos blocos com variância menor ou igual a 20% da média

da variância dos 24 blocos vizinhos ao bloco(c1, c2), centrado em C, e do bloco(c1, c2) (ver

Figura 26). A variância em blocos com pixels no interior da impressão digital é geralmente

maior que em blocos com pixels do fundo. A cada bloco encontrado, em cada sentido,

sua posição é guardada e a busca é reiniciada em outro sentido. Tendo as quatro posições

extremas do retângulo em cada direção, atribuem-se valores 1 ao retângulo de vértices

{(x1, y1), (x1, y2), (x2, y2), (x2, y1)} na matriz m.

A proposta para detecção da área da impressão digital, esquematizada na Figura 29, é

fornecer a imagem I, o número de iterações nit e a constante μ para o método Chan-Vese

e a dimensão do bloco dimblc, para obtenção da máscara inicial automática, ou a máscara

inicial não automática m. No caso de latentes, necessita-se ignorar o fundo para evitar

incorreções no movimento das snakes, para isso foi criada uma imagem auxiliar Iaux com

as mesmas dimensões de I, com valores 255, e atribui-se a ela a parte da imagem I que está

no interior da máscara m, através de Iaux = I(find1(m)). Em seguida, deve ser aplicado

o modelo Chan-Vese (encontrado em [34]) obtendo-se assim a variável area e, então, se

faz necessário sua correção através da operação abertura com um elemento estruturante

se na forma de disco com raio 16 pixels (Figura 27).

1
find é função padrão do MATLAB� que retorna as posições da matriz de entrada que são verdadeiras.

No caso, onde m possui elemento igual a 1.
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�

Figura 26: Ponto C e vizinhança considerados no algoritmo da Figura 28. O ponto C está em branco

e as linhas representam os 25 blocos centrais.

Figura 27: Elemento estruturante se na forma de disco de raio 16.
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Algoritmo (função mascara_inicial)

Início

1. Entrada:

I: imagem da impressão digital em escala de cinza.

2. Parâmetros Fornecidos:

dimblc: tamanho do bloco.

3. Máscara Inicial:

m = zeros(dimensão(I));

(c1, c2) = posição (x, y) do centro de I;

mvar = média das variâncias dos 25 blocos centrais; (veja Figura 26)

lim = mvar ∗ 0.20;

i = c1; j = c2;

enquanto ( variância(bloco(i, j))> lim)

i = i− dimblc/2;

fim enquanto

x1 = i; i = c1;

enquanto ( variância(bloco(i, j))> lim)

i = i+ dimblc/2;

fim enquanto

x2 = i; i = c1;

enquanto ( variância(bloco(i, j))> lim)

j = j − dimblc/2;

fim enquanto

y1 = j; j = c2;

enquanto ( variância(bloco(i, j))> lim)

j = j + dimblc/2;

fim enquanto

y2 = j;

m(x1 : x2, y1 : y2) = 1;

4. Saída:

m: máscara binária contendo 1 no interior e 0 no exterior.

Fim

Figura 28: Algoritmo para construção da máscara inicial automática m.
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Algoritmo Proposto (Pseudo-Código)

Início

1. Entradas:

I: imagem da impressão digital em escala de cinza.

m: máscara inicial não automática.

2. Parâmetros Fornecidos:

nit: número de iterações do método Chan-Vese.

μ: constante do método Chan-Vese.

dimblc: tamanho do bloco.

3. Máscara Inicial:

se ( 	 ∃ m)

m = mascara_inicial(I, dimblc);(veja Figura 28)

fim se

4. Latentes:

se (I é imagem latente)

Iaux = 255×ones(dimensão(I));

Iaux = I(find(m));

I = Iaux;

fim se

5. Contorno Ativo:

area = chan-vese(I,m, nit, μ);

6. Abertura:

se = estrutura elementar no formato disco 16x16; (veja Figura 27)

area = erosão(area, se);

area = dilatação(area, se);

7. Saída:

area: matriz binária que define a área da impressão digital.

Fim

Figura 29: Algoritmo proposto para detecção da área da impressão digital.
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As matrizes resultantes da aplicação dos algoritmos das Figuras 28 e 29, m e area,

são matrizes binárias que possuem 1 nas posições que envolvem a impressão digital na

imagem e 0 nas posições de fundo. Ou seja, a imagem produzida por m possui uma região

retangular branca, que define a máscara inicial para aplicação do modelo snakes, em um

fundo preto. No caso da imagem produzida por area, também há uma região branca em

um fundo preto, mas esta tem a forma da área da impressão digital da imagem de entrada

I, como pode ser observado nos resultados apresentados no próximo capítulo.
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CAPÍTULO 5

RESULTADOS EXPERIMENTAIS

5.1 Introdução

Apresenta-se neste capítulo os resultados obtidos a partir da aplicação dos modelos

descritos e implementados como nos capítulos anteriores. As imagens utilizadas, tanto de

impressões digitais roladas como latentes, são encontradas no banco de dados NIST SD27

[13]. Os programas foram desenvolvidos utilizando o software MATLAB� .

Primeiramente, são mostrados a detecção da área da impressão digital pelo método

proposto na Seção 3.4 em impressões digitais roladas. Em seguida, destaca-se os cam-

pos de orientação obtidos para latentes pela aplicação do método de Yoon et al. [5],

considerando como região de interesse R o resultado da segmentação proposta.

5.2 Detecção Automática da Área de Impressões Digi-
tais Roladas

A ideia inicial da segmentação a partir de contornos ativos para obter a área da

impressão digital foi introduzida para diminuir a interferência humana no processo de

extração do campo de orientação em latentes. Porém, para verificar a eficácia dessa

segmentação, aplicou-se o método a impressões digitais roladas e com isso verificou-se

que esta é uma importante ferramenta para excluir informações indesejadas no fundo

da imagem. Veja a seguir, nos exemplos, que escritas manuais, caracteres impressos ou

desenhos que aparecem no fundo da imagem são ignorados pela segmentação e podem ser
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facilmente retirados para efetuar outros processos. Como mencionado nas Seções 3.4 e

4.3, a máscara inicial é determinada automaticamente.

As Figuras 30, 31 e 32 mostram os resultados para as imagens de número 1, 4 e 8 do

NIST SD27 [13], respectivamente, destacando a máscara inicial automática obtida pelo

algoritmo da Figura 28, a segmentação pelo método Chan-Vese, o resultado da aplicação

da operação morfológica abertura sobre a imagem anterior e a aplicação, sobre a imagem

original, da segmentação obtida. Nesses três exemplos, foram realizadas 100, 120 e 150

iterações do modelo snake, respectivamente, com constante μ = 20000.

Figura 30: Resultado da segmentação proposta aplicada à imagem n◦ 1 do NIST SD27 [13]. Na

sequência: imagem original, máscara automática e segmentação por snakes, acima, e resultado da abertura

na forma binária à esquerda e aplicada à imagem original à direita, abaixo.
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Figura 31: Resultado da segmentação proposta aplicada à imagem n◦ 4 do NIST SD27 [13]. Na

sequência: imagem original, máscara automática e segmentação por snakes, acima, e resultado da abertura

na forma binária à esquerda e aplicada à imagem original à direita, abaixo.

Nas figuras seguintes (33, 34 e 35), são apresentadas a impressão digital original

seguida de sua área detectada e sua aplicação sobre a imagem original. Destaca-se que o

número de iterações utilizado para o método Chan-Vese em cada descrição e a constante

μ é igual a 20000 em todos os casos.

Em algumas situações, ocorrem incorreções na detecção da área por causa da den-

sidade dos ruídos no fundo da imagem. Através dos exemplos das Figuras 36 e 37

observou-se que o método detecta além da área da impressão digital parte do fundo

da imagem. Algumas ideias não testadas para evitar tal dificuldade seriam utilizar a

transformada Top-Hat1, para homogeneizar o fundo da imagem, e viabilizar a interferência

humana, para corrigir a detecção ao fim do procedimento.

1Transformada Top-Hat é uma operação morfológica para imagens em escala de cinza baseada
na combinação entre a imagem original e a imagem processada por uma das operações abertura ou
fechamento [23].



5.2 Detecção Automática da Área de Impressões Digitais Roladas 60

Figura 32: Resultado da segmentação proposta aplicada à imagem n◦ 8 do NIST SD27 [13]. Na

sequência: imagem original, máscara automática e segmentação por snakes, acima, e resultado da abertura

na forma binária à esquerda e aplicada à imagem original à direita, abaixo.
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

(j) (k) (l)

Figura 33: Segmentação proposta aplicada às imagens n◦ 6, 9, 11 e 15 do NIST SD27 [13]. (a), (d), (g),

(j) são as originais, (b), (e), (h), (k) são as áreas obtidas com nit =100, 90, 180 e 140, respectivamente e

(c), (f), (i), (l) são as segmentações aplicadas às imagens originais.



5.2 Detecção Automática da Área de Impressões Digitais Roladas 62

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

(j) (k) (l)

Figura 34: Segmentação proposta aplicada às imagens n◦ 17, 18, 19 e 23 do NIST SD27 [13]. (a), (d),

(g), (j) são as originais, (b), (e), (h), (k) são as áreas obtidas com nit =100, 180, 150 e 100, respectivamente

e (c), (f), (i), (l) são as segmentações aplicadas às imagens originais.
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

Figura 35: Segmentação proposta aplicada às imagens n◦ 24, 25, 27 e 29 do NIST SD27 [13]. (a), (d),

(g), (j) são as originais, (b), (e), (h), (k) são as áreas obtidas com nit = 200 em todos os casos e (c), (f),

(i), (l) são as segmentações aplicadas às imagens originais.
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

(j) (k) (l)

Figura 36: Segmentação proposta aplicada às imagens n◦ 5, 7, 10 e 13 do NIST SD27 [13]. (a), (d), (g),

(j) são as originais, (b), (e), (h), (k) são as áreas obtidas com nit = 400, 220, 280 e 250, respectivamente

e (c), (f), (i), (l) são as segmentações aplicadas às imagens originais.
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

(j) (k) (l)

Figura 37: Segmentação proposta aplicada às imagens n◦ 16, 20, 21 e 26 do NIST SD27 [13]. (a), (d),

(g), (j) são as originais, (b), (e), (h), (k) são as áreas obtidas com nit = 90, 120, 300 e 150, respectivamente

e (c), (f), (i), (l) são as segmentações aplicadas às imagens originais.
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5.3 Detecção da Região de Interesse e Regularização
do Campo de Orientação em Latentes

Nesta seção, mostram-se os resultados da obtenção do campo de orientação em la-

tentes, conforme implementação descrita na Seção 4.2. Primeiramente, as Figuras 38, 39

e 40 exemplificam os resultados da obtenção da região de interesse R para as imagens 22,

74 e 130 do NIST SD27 [13]. Foram utilizadas máscaras iniciais apontadas manualmente e

então aplicados o método Chan-Vese e a operação abertura, como proposto. Utilizaram-se

em todos os exemplos constante μ = 20000 e nit = 150, 500 e 300, respectivamente, em

cada caso.

Figura 38: Resultado da segmentação proposta aplicada à latente n◦ 22 do NIST SD27 [13]. Na

sequência: imagem original, máscara manual, segmentação por snakes, acima, resultado da abertura à

esquerda e a segmentação aplicada à imagem original à direita, abaixo.

As Figuras 41 e 42 apresentam as imagens originais, as máscaras inicias determinadas

manualmente, as regiões de interesse obtidas e a segmentação aplicada à imagem original.

Em cada descrição encontra-se o número de iterações aplicado do modelo de snakes, a

constante μ = 20000 foi utilizada em todos os exemplos.
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Figura 39: Resultado da segmentação proposta aplicada à latente n◦ 74 do NIST SD27 [13]. Na

sequência: imagem original, máscara manual, segmentação por snakes, acima, resultado da abertura à

esquerda e a segmentação aplicada à imagem original à direita, abaixo.
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Figura 40: Resultado da segmentação proposta aplicada à latente n◦ 130 do NIST SD27 [13]. Na

sequência: imagem original, máscara manual, segmentação por snakes, acima, resultado da abertura à

esquerda e a segmentação aplicada à imagem original à direita, abaixo.
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(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

(i) (j) (k) (l)

Figura 41: Segmentação proposta aplicada às latentes n◦ 12, 50 e 51 do NIST SD27 [13]. (a), (e), (i)

são as originais, (b), (f), (j) são as máscaras iniciais, (c), (g), (k) são as áreas obtidas com nit = 500, 100

e 200, respectivamente e (d), (h), (l) são as segmentações aplicadas às imagens originais.
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(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

(i) (j) (k) (l)

Figura 42: Segmentação proposta aplicada às latentes n◦ 63, 66 e 111 do NIST SD27 [13]. (a), (e), (i)

são as originais, (b), (f), (j) são as máscaras iniciais e (c), (g), (k) são as áreas obtidas com nit = 300,

130 e 200, respectivamente e (d), (h), (l) são as segmentações aplicadas às imagens originais.

As Figuras de 43 a 47 destacam os resultados dos campos de orientação obtidos

através da abordagem do gradiente, do modelo pólo-zero e da regularização de algumas

das latentes das figuras anteriores, sendo R como idealizado. As figuras estão organizadas

de modo a apresentar lado a lado a orientação sobreposta à imagem original e somente

a orientação resultante. Nas representações do modelo pólo-zero, os símbolos Δ e O

indicam respectivamente as posições de delta e núcleo definidas manualmente.
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Figura 43: Regularização do campo de orientação da latente n◦ 50 em [13]. Nas colunas: imagem

original, sobreposta pelo campo de orientação em cada caso e apenas o campo de orientação. Nas linhas:

orientação grosseira, modelo pólo-zero e após regularização.
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Figura 44: Regularização do campo de orientação da latente n◦ 66 em [13]. Nas colunas: imagem

original, sobreposta pelo campo de orientação em cada caso e apenas o campo de orientação. Nas linhas:

orientação grosseira, modelo pólo-zero e após regularização.
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Figura 45: Regularização do campo de orientação da latente n◦ 68 em [13]. Nas colunas: imagem

original, sobreposta pelo campo de orientação em cada caso e apenas o campo de orientação. Nas linhas:

orientação grosseira, modelo pólo-zero e após regularização.
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Figura 46: Regularização do campo de orientação da latente n◦ 74 em [13]. Nas colunas: imagem

original, sobreposta pelo campo de orientação em cada caso e apenas o campo de orientação. Nas linhas:

orientação grosseira, modelo pólo-zero e após regularização.
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Figura 47: Regularização do campo de orientação da latente n◦ 117 em [13]. Nas colunas: imagem

original, sobreposta pelo campo de orientação em cada caso e apenas o campo de orientação. Nas linhas:

orientação grosseira, modelo pólo-zero e após regularização.
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5.4 Considerações Finais

Primeiramente, observa-se que a determinação da área de impressões digitais roladas

mostrou-se bastante satisfatória. As figuras da Seção 5.2 destacam que riscos manuscritos

ou impressos no fundo das imagens são ignorados pelo processo de detecção e podem

ser facilmente eliminados para aplicação de outros processos. A determinação da más-

cara inicial de maneira automática, também favorece para um modelo sem interferência

humana. Os problemas encontrados se resumem a regiões bastante escuras no fundo

que atraem as snakes e não são corrigidas pela filtragem morfológica. Trabalhos futuros

deverão focar provavelmente em processos para homogeneizar o fundo e/ou permitir a

interferência manual para eliminar essas regiões detectas erroneamente.

Os resultados para latentes, na Seção 5.3, também foram satisfatórios. O propósito

de diminuir a interferência manual se cumpriu na obtenção da área da latente através da

proposta. A definição manual da máscara inicial retangular é bastante simples para o

usuário do sistema e a segmentação resultante da proposta pôde ser utilizada como região

de interesse R no modelo de Yoon et al. [5], sendo os campos de orientação regularizados

vistos nas últimas figuras comprovações de tal fato. Porém, as mesmas dificuldade

encontradas para roladas ocorrem aqui. Em latentes muito escuras, a movimentação

dos contornos ativos fica prejudicada provocando pouca diferença entre a máscara inicial

e a área detectada. Provavelmente, as mesmas correções idealizadas para roladas sejam

satisfatórias para solução do problema também em latentes.

O método de regularização do campo de orientação baseado na orientação global

obtida através do modelo pólo-zero tem restrições quanto a ocorrência de singularidades

na latente. Observe que os resultados apresentados neste trabalho são de latentes onde

são visíveis os pontos de núcleo e delta. Verifica-se, portanto, a necessidade de utilização,

em trabalhos futuros, de modelos globais que não dependam da presença desses pontos

para serem aplicados.
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CONCLUSÕES

O objetivo deste trabalho foi estudar a biometria de impressões digitais, com enfoque

no campo de orientação. Além disso, propor um procedimento para determinar automati-

camente a área da impressão digital, a fim de diminuir a interferência manual no processo

de extração do campo de orientação em latentes.

Pode-se observar que o estudo proposto foi descrito no Capítulo 1, que detalha

os conceitos principais dessa biometria, como tipos de impressões digitais, minúcias,

orientação local de crista e alguns processamentos aplicados a essas imagens. Esses

conceitos e processos formam a sustentação de todo o trabalho realizado e, por isso,

teve-se como base a bibliografia de Maltoni et al. [6].

A pesquisa acerca do campo de orientação foi realizada no Capítulo 2, onde resumem-

se alguns métodos de obtenção de acordo com a imagem de entrada. Estão expostas

a extração através do gradiente, conforme [6], a proposta de Feng e Jain [7] baseada

apenas nas minúcias, a modelagem global do modelo pólo-zero de Sherlock e Monro [8] e

a regularização em latentes de Yoon et al. [5].

A proposta para obtenção da área foi iniciada no Capítulo 3, onde são introduzidos

os conceitos preliminares de detecção de bordas e de morfologia matemática utilizados

em métodos clássicos de contornos ativos e na filtragem proposta, respectivamente. O

modelo de snakes em que baseia-se a extração da área é o proposto por Chan e Vese [4],

descrito também no referido capítulo.

Na sequência, ocorrem as explicações sobre as implementações computacionais dos

métodos utilizados nesta dissertação: a regularização do campo de orientação de latentes

e a detecção da área. No Capítulo 4, aborda-se principalmente os modelos de Sherlock e
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Monro [8], de Yoon et al. [5] e da proposta deste trabalho, incluindo seus algoritmos.

Não menos importantes, os resultados são apresentados no último capítulo. Primeira-

mente, os testes da determinação da área com imagens roladas foram realizados e mostra-

ram-se bastante satisfatórios. Verifica-se claramente que o fundo é desligado da impressão

digital na imagem pelo processo aplicado, eliminando as informações indesejadas de riscos

ou desenhos manuscritos e caracteres impressos fora da área da impressão digital. A menos

de alguns casos em que os ruídos do fundo são muito densos e escuros, imagens nas quais

o procedimento ainda não é capaz de definir a área da impressão digital precisamente.

É para evitar esses problemas que trabalhos futuros devem ser realizados, provavelmente

focando em um processo para homogeneizar o fundo das imagens.

Outros resultados, também no Capítulo 5, são as detecções das áreas e a extração do

campo de orientação de latentes. Observa-se nas primeiras figuras da Seção 5.3, que a

área de latentes é relativamente bem detectada, a menos em regiões com fundo bastante

escuro. A definição manual da máscara inicial retangular mostrou-se bastante simples e,

após aplicação da proposta, pode ser usada como região de interesse R na regularização do

campo de orientação. Isto último pode ser visto nas demais figuras da mesma seção, onde

destacam-se bons resultados para regularização das orientações de impressões digitais

latentes.

Portanto, a utilização da região de interesse, detectada através de contornos ativos,

proporcionou resultados satisfatórios para regularização do campo de orientação em la-

tentes, que não foram possíveis sem o uso desta técnica. A definição manual dessa

região, sugerida por Yoon et al. [5], mostrou-se bastante complexa e foi responsável pela

dificuldade encontrada. Outra situação identificada experimentalmente, é a definição do

parâmetro livre θ∞ do modelo pólo-zero, que também foi determinante para obtenção dos

resultados aqui apresentados. Quanto a uma melhora da qualidade da regularização, nada

pode-se afirmar, devido à falta de resultados sem o uso da técnica snakes.

Acredita-se com isso, ter-se cumprido os objetivos inicialmente propostos para o

desenvolvimento deste trabalho.
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