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Resumo

Os recentes avanços da tecnologia de informação e o crescimento dos requisitos de segurança

têm impulsionado o aprimoramento dos métodos de identificação pessoal. Os métodos de

identificação tradicionais baseados em posse (cartões, chaves, entre outros objetos) ou conhe-

cimento (login e senha, por exemplo) apresentam alguns incovenientes, considerando que os

objetos podem ser perdidos, roubados ou falsificados e que nomes de usuários e senhas podem

ser esquecidos ou até adivinhados. O desenvolvimento dos métodos biométricos de identifi-

cação pessoal surgem como uma alternativa para superar estas limitações. Nestes métodos,

a associação da identidade passa a ser baseada em características próprias e inerentes a cada

pessoa. Estas características representam o que indivíduo é ou como ele realiza alguma ação, e

não um objeto que o indivíduo possui ou algo que ele precise lembrar. Desta maneira, as carac-

terísticas biométricas não podem ser esquecidas ou compartilhadas e dificilmente são copiadas

ou modificadas.

Dentre todos os métodos biométricos, os sistemas baseados no reconhecimento de íris vêm

ganhando destaque em virtude de ser considerado como uma das modalidades biométricas

mais precisas. Uma de suas etapas mais críticas é a etapa de segmentação, na qual, a região

da íris é localizada e extraída a partir de uma imagem do olho previamente coletada, para que

os modelos biométricos posteriormente gerados contenham apenas informações de íris. Uma

representação errônea da região de íris corromperá o modelo biométrico, resultando em baixas

taxas de reconhecimento. Essa etapa é, geralmente, subdividida em duas: segmentação de

pupila e segmentação de íris, assumindo que a partir da segmentação da pupila, a segmentação

da íris torna-se menos complexa, devido, em parte, à área de busca pela íris ser reduzida aos

arredores da pupila.

Usualmente, as técnicas de segmentação de pupila são baseadas na detecção de círculos,

porém, é comum a pupila apresentar-se com um formato irregular em imagens do olho, prin-

cipalmente, devido a problemas durante a etapa de aquisição da imagem. Nesta dissertação

é proposta uma nova técnica baseada na utilização de uma rede neural batch-SOM (BSOM)

modificada para o problema de segmentação de pupila que, diferente de outras técnicas, pode

assumir qualquer formato, ajustando-se de maneira mais precisa às fronteiras da pupila. Nesta

dissertação, também foram sugeridos um método, baseado no algoritmo K-means, para ini-

cializar a rede neural e um método de ajuste do contorno obtido pela rede BSOM. Os resulta-

dos finais alcançados mostraram-se excelentes para as bases CasiaIris-V3 Interval, CasiaIris-V4

Syn e MMU1.

Palavras-chave: Biometria, reconhecimento de íris, segmentação de pupila, contornos ativos,

redes neurais BSOM.
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Abstract

The recent advances of information technology and the growth of security requirements have

stimulated the improvement of personal identification methods. The traditional methods of

identification based in ownership (cards, keys, among others objects) or knowledge (login and

password, for example) present some drawbacks, considering that the objects can be lost, stolen

or counterfeited and that users names and passwords can be forgotten or even guessed. The

development of biometrics methods of personal identification appears as an alternative to over-

come these limitations. In these methods, the association of the identity passes to be based on

proper and inherent characteristics of each person. These characteristics represent what an in-

dividual is or how they carries through some action, and not an object possessed or something

that needs to be remembered. In this way, the biometric characteristics cannot be forgotten or

shared and they are hardly copied or modified.

Among all biometric methods, systems based on iris recognition have come to prominence

for being regarded as one of the most accurate biometric modalities. One of the most critical

steps is the segmentation, in which the region of the iris is located and extracted from a previ-

ously collected image of the eye, so that subsequently generated biometric templates contain

only iris information. A misrepresentation of that region will corrupt the iris biometric tem-

plate, resulting in low recognition rates. This step is generally divided into two parts: pupil

segmentation and iris segmentation, assuming that from the pupils segmentation, iris segmen-

tation becomes less complex, due to the iris search area being reduced around the pupil.

Usually, the pupil segmentation techniques are based on the detection of circles, however,

is common to present the pupil with an irregular shape in images of the eye, mainly due to

problems during the image acquisition stage. In this dissertation we propose a new technique

based on the use of a batch-SOM neural network (BSOM) modified for pupil segmentation

problem that, unlike other techniques, can take any format, setting more precisely the bound-

aries of pupil. In this dissertation, we also suggest a method based on the K-means algorithm

to initialize the neural network and a method of adjusting the contour obtained by the network

BSOM. The final results achieved were excellent for Interval CasiaIris-V3, V4 CasiaIris-Syn

and MMU1 databases.

Keywords: Biometrics, iris recognition, pupil segmentation, active contours, BSOM neural

networks.
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CAPÍTULO 1

Introdução

Devido à evolução e ao aumento da sofisticação da sociedade, a segurança da informação

tornou-se um dos temas mais discutidos na atualidade. Para evitar que bens materiais, da-

dos pessoais ou outras informações sejam expostas a terceiros, o homem moderno precisa se

identificar em diversas ocasiões, tais como: para acessar a conta de e-mail, para utilizar o cartão

de crédito ou para acessar áreas restritas. Em adição, ao assinar algum documento, um indi-

víduo também estará se identificando. Portanto, sempre que existir a necessidade de verificar

se uma pessoa está autorizada a ter acesso a um determinado local, executar alguma ação ou

acessar informações específicas é preciso utilizar algum método de identificação, garantindo,

assim, que somente o grupo restrito de indivíduos devidamente autorizados tenham condições

de acessar esses recursos.

A norma de Segurança da Informação ISO/IEC 27002 [43] provê um conjunto de recomen-

dações para práticas na gestão de segurança da informação, tendo como objetivo tratar da pro-

teção dos dados e dos sistemas de informação, preservando a confidencialidade, integridade e

disponibilidade da informação. Entre estas medidas de segurança recomendadas, encontram-se

os métodos de identificação pessoal.

1.1 Identificação Pessoal

A identificação pessoal é o processo que visa associar uma identidade a um indivíduo, per-

mitindo autenticar ou distinguir esta pessoa das demais, referente a um determinado grupo ou

comunidade [44, 4]. Esta associação pode ocorrer de duas maneiras:

• Verificação: processo no qual um indivíduo é autenticado ou não, isto é, o indivíduo é

determinado como um genuíno ou impostor. Nela tenta-se responder a seguinte pergunta:

“Esta pessoa é quem afirma ser?”.

• Reconhecimento: processo no qual um indivíduo é identificado através de uma busca por

sua identidade a partir de um conjunto previamente conhecido. Neste caso, a questão a

ser respondida é: “Quem é esta pessoa?”.

1



2 CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO

Os métodos mais populares utilizadas na construção de sistemas de identificação pessoal

são baseadas em posse ou conhecimento. No primeiro caso, como o próprio nome sugere,

a confirmação de identidade é realizada através de objetos que o usuário possui. Estes obje-

tos podem ser cartões de identificação, chaves, passaporte, carteira de motorista, cartões de

crédito, entre outros. Analogamente, no segundo caso, a identificação é realizada através de in-

formações que somente o usuário deve conhecer. Senhas, nomes de usuário (login) e números

de identificação pessoal (PIN - personal identification number) são alguns exemplos do método

de identificação baseado em conhecimento.

Cada uma dessas abordagens de identificação pessoal é útil dependendo do tipo de aplicação

e situação em que se deseja empregá-las. Contudo, mesmo apresentando um certo grau de

sucesso, estes métodos tradicionais esbarram em alguns incovenientes que podem se tornar

grandes problemas se for levado em consideração que os objetos podem ser perdidos, roubados

ou falsificados e que nomes de usuários e senhas podem ser esquecidos ou até adivinhados.

Outro grande problema refere-se ao desrespeito aos protocolos de segurança. Furnell et al.

[35] apresentaram uma pesquisa sobre algumas atitudes dos usuários que comprometem todo

esquema de segurança idealizado pelos sistemas de identificação. Nesta pesquisa foi revelado,

por exemplo, que apesar do método baseado em senhas ser o mais utilizado pelos usuários,

34% das pessoas nunca atualizam suas senhas e 40% reutilizam a mesma senha em várias

aplicações. Em outro artigo, Jain et al. [44] cita que 25% das pessoas guardam suas senhas

próximas dos cartões de crédito. Este comportamento leva a uma fragilidade na segurança de

sistemas para fazer a autenticação, facilitando a ação de meliantes. Além disso, apesar de uma

grande quantidade de pessoas não ter muita imaginação na hora de criar suas senhas (preferindo

escolher o seu sobrenome ou partes do nome, data de nascimento, nome da banda favorita ou

nome do time que torce), de acordo com o Gartner Group 1, entre 20% e 50% de todas as

ligações para o suporte técnico das empresas são relacionadas com o esquecimento de senhas,

o que gera um grande custo operacional adicional [76].

Tanenbaum [89], cita que proteger informações é algo crucial e exemplifica que o acesso

não autorizado pode ser utilizado para sabotagem ou concorrência desleal entre empresas,

gerando graves prejuízos.

1http://www.gartner.com/
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1.2 Métodos Biométricos de Identificação

Etimologicamente, o significado da palavra biometria advém da derivação de dois radicais

gregos, Bios (vida) e metron (medida), podendo ser definida como a medida da vida ou a men-

suração dos seres vivos. A biometria, portanto, é um ramo da ciência que procura medir, quan-

tificar e analisar as características biológicas dos seres vivos, para então extrair informações

úteis [100]. Na tecnologia da informação, a palavra biometria refere-se aos métodos de identi-

ficação pessoal baseados em características fisiológicas ou comportamentais de um individuo.

Dentre estas características, cita-se:

• Fisiológicas: impressões digitais, aparência facial, padrão da íris, geometria das mãos,

DNA, arcada dentária, padrão de veias das mãos, retina, padrão de temperatura da face,

entre outros.

• Comportamentais: padrão de voz, assinatura, dinâmica da digitação, modo de caminhar,

movimentos labiais, entre outros.

As características fisiológicas são originadas pela herança genética do indivíduo e tendem a ser

pouco alteradas ao longo do tempo. Por outro lado, uma característica de comportamento é

baseada nas ações únicas do indivíduo aprendida e adquirida ao longo da vida, capturada du-

rante certo período de tempo. Estas características não são estáticas podendo variar muito em

intervalos de tempo relativamente curtos, pois, são um reflexo de atitudes psicológicas do indi-

víduo. Por exemplo, o padrão voz de uma pessoa tenderá a sofrer alterações quando esta pessoa

estiver gripada ou rouca, em estado de euforia ou depressão. Por esse motivo, muitos sistemas

de identificação biométrica que utilizam características comportamentais permitem que sejam

feitas atualizações de seus dados de referência à medida que esses vão sendo utilizados. A

Figura 1.1 exibe algumas características biométricas utilizadas para identificação pessoal.

A utilização de características fisiológicas e comportamentais para identificar um indivíduo

resulta em uma mudança de paradigma, pois ao contrário das abordagens tradicionais, baseadas

em posse ou conhecimento, a associação da identidade passa a ser baseada no que o indivíduo

é ou no que ele faz (ou como faz) [4]. Como as características biométricas são próprias e

inerentes a cada pessoa, elas não podem ser esquecidas ou compartilhadas e dificilmente são

reproduzidas, copiadas ou modificadas. Além disso, a pessoa a ser identificada precisa estar

fisicamente no ponto de identificação, diminuindo bastante as chances de fraudes.

Qualquer característica humana, seja ela fisiológica ou comportamental, pode ser usada

como característica biométrica, desde que satisfaça os seguintes requisitos básicos [44, 45, 7]:
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• Unicidade: consiste na capacidade de distinguir todos os indivíduos, indicando que a

característica biométrica utilizada deve ser única para cada indivíduo. A possibilidade de

pessoas distintas possuírem características idênticas deve ser nula ou desprezível;

• Permanência ou Imutabilidade: consiste na capacidade da característica não se modificar

ao longo da vida do indivíduo. Dependendo da característica, algumas alterações podem

ocorrer devido à lesões sobre a característica, à mudanças no estado emocional ou ao

envelhecimento;

• Mensurabilidade: Consiste na possibilidade da característica biométrica ser acessível e

facilmente representada (ou quantificada).

Jain et al. [44, 45] revelam que, na prática, um atributo biométrico que satisfaça os requi-

sitos acima descritos pode, ainda assim, não ser uma escolha viável e destaqua outros fatores

importantes:

• Desempenho: refere-se à precisão, recursos necessários e velocidade do sistema biométrico

em reconhecer corretamente o indivíduo;

• Aceitabilidade: refere-se à capacidade do indivíduo integrar o sistema biométrico ao seu

cotidiano, isto é, o quão dispostas as pessoas estão para aceitarem o uso de determinada

biometria;

• Vulnerabilidade: refere-se à facilidade de burlar a característica biométrica através de

métodos fraudulentos.

Existem outros fatores que determinam a adequação de uma característica biométrica a

uma determinada aplicação. Boechat [7] e Cavalcanti [19] incluem: maturidade da pesquisa;

tamanho do padrão; tamanho do sensor; tipo do sensor; escalabilidade e longevidade.

Apesar de diversos sistemas biométricos já se encontrarem em uso, nenhum deles é ca-

paz de satisfazer todos os requisitos para todos os cenários de aplicação. Cada característica

biométrica possui vantagens e desvantagens em relação às demais. Portanto, a escolha da

biometria é fortemente dependente da aplicação que se tem em vista, já que envolve não so-

mente dificuldades técnicas como também sociais e culturais [44, 15]. Bastos [4] cita que o

fator “Aceitabilidade” pode, sozinho, determinar o sucesso de um sistema biométrico e ex-

emplifica que em países muçulmanos, como o Afeganistão, a implantação de um sistema de

reconhecimento facial enfrentaria forte resistência da população. Pois, nestes países, algumas

mulheres, devido a questões religiosas, usam vestimentas que cobrem todo o corpo, deixando

apenas parte dos olhos e mãos expostas. A Tabela 1.1 exibe um comparativo entre algumas
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das principais técnicas de identificação biométrica com relação a alguns fatores anteriormente

descritos.

Biometria \ Requisito Universalidade Unicidade Permanência Desempenho Aceitabilidade Vulnerabilidade
Impressão Digital Média Alta Alta Alto Média Baixa

Íris Alta Alta Alta Alto Média Baixa

Assinatura Baixa Baixa Baixa Baixo Alta Alta

Voz Média Baixa Baixa Baixo Alta Alta

Dinâmica de Digitação Baixa Baixa Baixa Médio Média Média

Face Alta Baixa Média Baixo Alta Alta

Retina Alta Alta Média Alto Baixa Baixa

Geometria da Mão Média Média Média Médio Média Média

DNA Alta Alta Alta Alto Baixa Baixa

Veias da Mão Média Média Média Médio Média Baixa

Modo de Caminhar Média Baixa Baixa Baixo Alta Média

Orelha Média Média Alta Médio Alta Média

Termograma Facial Alta Alta Baixa Médio Alta Baixa

Tabela 1.1 Comparativo entre algumas das principais técnicas de identificação biométrica. Adaptado

de [7].

De acordo com Jain et al. [45], um sistema de identificação biométrica é essencialmente um

sistema de reconhecimento de padrões e é constituído de uma etapa de cadastramento e uma

etapa de reconhecimento (veja Figura 1.2). A etapa de cadastramento, de maneira resumida,

consiste em coletar as características biométricas, extrair informações presentes nelas e, em

seguida, armazená-las em um banco de dados para que possam ser utilizadas como referência

durante a etapa de reconhecimento [15]. Em geral, devido a necessidade de inclusão de novos

usuários, o cadastramento pode funcionar durante todo ciclo de vida do sistema.

Através da etapa de reconhecimento, o sistema coleta novamente as características de um

usuário e associa este usuário a uma identidade armazenada em sua base de dados. Dependendo

do contexto da aplicação, esta etapa pode ser realizada no modo de verificação ou identificação.

Na verificação, um usuário afirma possuir uma determinada identidade e o sistema aceita ou

rejeita esta reivindicação, comparando as características biométricas deste usuário com as ca-

racterísticas de quem ele reinvidica ser. Assim, ocorre uma comparação do tipo um-para-um.

Este é o modo de operação mais comum em aplicações de controle de acesso [15].

No modo de identificação, o sistema tenta determinar a identidade de um usuário compa-

rando as características biométricas deste usuário com todas as demais características presentes

em sua base. Caso nenhuma associação possa ser estabelecida, o sistema rejeita o usuário,

informando-o que ele não está cadastrado em sua base de dados. Desta forma, ocorre uma com-

paração do tipo um-para-muitos. Este modo de operação é comumente utilizado em aeroportos

para aplicações de controle de fronteiras, nas quais um determinado usuário é comparado com

uma lista de terroristas procurados [30]. Devido ao maior número de comparações realizadas e
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consequentemente uma maior probabilidade de tomar uma decisão errada, o modo de identifi-

cação é mais complexo e exige melhor desempenho do sistema que o modo de verificação.

Figura 1.2 Representação de um sistema biométrico genérico.

Analisando mais detalhadamente um sistema biométrico genérico (ilustrado na Figura 1.2)

é possível encontrar os seguintes módulos:

• Sensor Biométrico: dispositivo utilizado para capturar e digitalizar a característica biométrica.

Este módulo define a interação homem-máquina, e é, portanto, fundamental para o de-

sempenho do sistema como um todo. Os sensores variam de acordo com a característica

biométrica a ser coletada e estão estreitamente relacionados com a aceitabilidade da téc-

nica de autentificação biométrica;

• Controle de Qualidade: este módulo é geralmente utilizado para avaliar a qualidade

da amostra coletada e, caso a amostra obtida não seja suficientemente boa, solicitar

uma nova aquisição. Assegurando, desta maneira, que esta amosta possa ser utilizada

de forma segura mais adiante. Também é comum utilizar este módulo como um pré-

processador da característica coletada, normalmente, através de técnicas que enfatizem

estas características [47, 15];

• Extrator de características: um dos módulos mais relevantes em todo o processo, a partir

do qual as informações mais discriminantes presentes na representação digital da carac-

terística biométrica são extraídas, de modo a gerar uma representação mais compacta.
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Durante a etapa de cadastramento esta representação mais compacta é armazenada em

um banco de dados, sendo comumente conhecida como template, modelo ou protótipo;

• Classificador: Este módulo é utilizado na etapa de reconhecimento. Neste módulo as

características extraídas no módulo anterior são comparadas com os templates armazena-

dos, gerando uma pontuação (score) que mede o grau de similaridade ou dissimilaridade

entre eles. A depender da pontuação obtida, o sistema biométrico toma uma decisão,

validando a identidade do usuário ou classificando-o como um impostor, por exemplo. É

importante notar que a qualidade dos templates afeta diretamente estas pontuações;

• Banco de Dados: É o repositório dos templates biométricos extraídos dos indivíduos.

Geralmente disponibiliza a adição, remoção e atualização dos templates. O desenvolvi-

mento e manutenção do banco de dados é importante para a segurança do sistema e pri-

vacidade dos usuários [15]. Dependendo da aplicação, o armazenamento dos templates

pode ser centralizado em um banco de dados ou entregue aos usuários através de cartões

inteligentes (smartcards) ou outro tipo de mídia [4]. Alguns sistemas armazenam diver-

sos templates para o mesmo usuário a fim de compensar variações intrínsecas aos dados,

como a pose e o esquema de iluminação utilizado durante a aquisição [15].

1.2.1 Sistemas Biométricos Multimodais

Um sistema biométrico multimodal pode ser definido como um sistema de identificação que

utiliza mais de uma característica biométrica [36], também conhecidos como sistemas multi-

biométricos. Conforme mencionado anteriormente, nenhuma característica biométrica é capaz

de satisfazer todos os requisitos para todos os cenários de aplicação. No entanto, como cada ca-

racterística biométrica possui vantagens e desvantagens em relação às demais, o agrupento das

melhores funcionalidades de cada técnica biométrica poderá superar as limitações encontradas

em sistemas biométricos unimodais, aumentando assim a dificuldade do sistema ser fraudado

[7]. Cavalcanti [19] apresenta uma pesquisa na qual é mostrado que a combinação de mais

de uma técnica biométrica tem melhorado o desempenho, em relação à análise das técnicas

individualmente. No entanto, Daugman [26], revela que mesmo sendo intuitivo assumir que a

combinação de diferentes biometrias deve melhorar o desempenho (“mais informação é melhor

que menos informação”) é preciso ser cauteloso na escolha das biometrias, pois, no contexto

de uma determinada aplicação, uma característica biométria forte é muito melhor sozinha do

que em combinação com uma mais fraca.

Dentre os principais problemas que podem acontecer com os sistemas biométricos e as
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Figura 1.3 Representação de uma arquitetura de Integração de Características.

possíveis soluções oferecidas pela utilização de sistemas multimodais, Rodrigues [76] cita que

algumas pessoas podem apresentar algum tipo de limitação (por exemplo, deficiência física)

que a impossibilite de ser reconhecida por um determinado sistema biométrico e que, por outro

lado, esta mesma pessoa poderia ser reconhecida apresentando outra característica biométrica

ao sistema, tendo em vista que a probabilidade de um indivíduo não possuir simultaneamente

duas ou mais características diminui significativamente. Um outro exemplo de falhas em sis-

temas biométricos unimodais pode ser visualizado em um sistema de reconhecimento vocal,

no qual a voz de um usuário pode ser gravada e, então, reproduzida no momento do reconheci-

mento, burlando o esquema de segurança. A utilização de uma outra característica biométrica

poderia auxiliar na prevenção desta prática, confirmando ou não a autenticidade do indivíduo.

Cavalcanti [19] revela que a integração de características fisiológicas e comportamentais são

mais usuais. No entanto, pesquisas que envolvam o agrupamento de duas características de

comportamento são raras.

No desenvolvimento de um sistema biométrico multimodal, é necessário decidir qual ar-

quitetura de integração de técnicas biométricas será empregada [19]. Dentre elas destacam-se:

integração de características e integração de decisões. No caso da integração de características,

cada sistema biométrico unimodal gera um vetor de características que é concatenado em um

único vetor de características [76], conforme mostrado na Figura 1.3. Uma possível desvan-

tagem desta arquitetura está relacionada com o tamanho deste vetor combinado de caracterís-

ticas, pois, o treinamento pode se tornar cada vez mais difícil à medida que a dimensão do

vetor de características aumenta (“maldição da dimensionalidade”). Além disso, é necessário

normalizar os dados de diversas fontes, a fim de impedir a influência de algumas características

sobre outras [19].

Na integração de decisões, cada modalidade biométrica passa suas características para o
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Figura 1.4 Representação de uma arquitetura de Integração de Decisões.

seu classificador específico, gerando uma resposta. A estratégia é combinar a resposta de cada

um dos classificadores com o intuito de gerar uma decisão única fornecida por um supervisor.

A Figura 1.4 exibe uma representação esquemática desta arquitetura. De acordo com Sharma

et al. [87], a integração de decisão é o método mais robusto e resistente a erros provenientes de

falhas dos sensores. Esta arquitetura torna ainda mais fácil a integração de sistemas biométri-

cos desenvolvidos por diferentes fabricantes e que funcionam de maneiras diferentes, pois a

interação entre os dois sistemas é muito pequena [76].

1.3 Avaliação de Desempenho de Sistemas Biométricos

O desempenho de um sistema biométrico é um fator importante para atestar se o sistema con-

segue atender os objetivos citados anteriormente, sendo avaliado em termos de sua precisão,

velocidade e armazenamento. Entretanto, outros fatores como custo e facilidade de uso, tam-

bém afetam a eficácia [4, 44].

Devido a algumas variações na captura da amostra biométrica, tais como: mudanças no

estado físico, emocional e/ou psicológico do usuário; condições ambientais (temperatura, umi-

dade, ruído no sensor) e interação do usuário com o sensor (posição do usuário), é muito difícil

duas amostras de uma mesma característica biométrica coincidirem perfeitamente. Por este

motivo, adota-se uma pontuação que quantifica o grau de semelhança existente entre o dado de

entrada e o template armazenado. Em sistemas baseados em similaridade, quanto maior for a

pontuação, maior é a certeza de que ambos referem-se à mesma identidade [69, 72].

No entanto, existem casos nos quais o sistema aceita um impostor como sendo um usuário

genuíno e, em outros, rejeita um usuário válido. As probabilidade da ocorrência destes dois
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erros são críticas para se avaliar a eficiência do sistema e são chamadas de [19, 69]:

• Taxa de Falsa Aceitação (False Acceptance Rate - FAR) ou taxa de falsos positivos:

probabilidade de que um indivíduo não autorizado seja autenticado. Pode ser estimada

da seguinte maneira:

FAR =
número de falsas aceitações

número de tentativas de impostores
. (1.1)

• Taxa de Falsa Rejeição (False Rejection Rate - FRR) ou taxa de falsos negativos: proba-

bilidade de que um indivíduo autorizado seja incorretamente rejeitado. Pode ser estimada

da seguinte maneira:

FRR =
número de falsas rejeições

número de tentativas de genuínos
. (1.2)

Os valores complementares a estas duas probabilidades estimadas são conhecidos como a

Taxa de Aceitações Corretas (Correct Acceptance Rate - CAR) e a Taxa de Rejeições Corretas

(Correct Rejection Rate - CRR) [15, 4]. Portanto, temos que:

CAR = 1−FAR e CRR = 1−FRR. (1.3)

A Figura 1.5 ilustra as regiões de decisão geradas por problemas de autenticação biométrica.

As duas curvas modelam distribuições hipotéticas de probabilidades de duas classes (genuínos

e impostores), as quais não são completamente separadas. Observando a Figura 1.5, pode-se

inferir a seguinte propriedade: a magnitude dos erros depende do valor do limiar (threshold) τ .

Este limiar informa o quão rigoroso o sistema é [4], ou seja, à medida que o valor do limiar τ
é aumentado (movido para a direita), a taxa de falsa aceitação (FAR) aumenta, enquanto que

a taxa de falsa rejeição (FRR) diminui. Por outro lado, ao passo que a taxa de falsa rejeição

(FRR) aumenta (movendo-se o limiar para a esquerda), a taxa de falsa aceitação (FAR) diminui.

Esta propriedade nos informa que alguns usuários impostores possuem características que

ao serem fornecidas aos sistemas biométricos obtém respostas inferiores ao valor do limiar τ .

Desta maneira, mesmo após uma criteriosa escolha do limiar, todos os sistemas biométricos

são passíveis de produzir erros de classsificação. Uma pergunta que surge é: como encontrar o

melhor valor para o limiar dada uma determinada aplicação? [19]

Apesar de existirem muitas considerações a respeito desta pergunta, o fator mais impor-

tante é a aplicação para a qual o sistema será destinado. Aplicações de controle de acesso à
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Figura 1.5 Distribuição hipotética de probabilidade de genuínos e impostores. Adaptado de [15].

estabelecimentos de alta segurança (cofres de banco e instalações militares, por exemplo), onde

a preocupação contra invasões é grande, devem operar com uma FAR baixa, sendo preferível

uma taxa de rejeição maior que de aceitação, pois as consequências do acesso não-autorizado

podem ser graves. No entanto, em aplicações forenses 2, onde a necessidade de identificar

um criminoso supera os inconvenientes de examinar um grande número de suspeitos, a FRR

deve ser relativamente baixa. Aplicações civis, de uso geral, tendem a balancear as taxas de

falsas aceitações e rejeições. Estas aplicações, usualmente, operam com uma taxa de igual

erro (Equal Error Rate - EER), onde a FAR é igual, ou muito próxima, da FRR. É importante

salientar que o mesmo sistema biométrico poderia ser utilizado em qualquer um desses casos,

porém com escolhas de diferentes valores do limiar.

A relação entre as taxas FAR e FRR através de diferentes valores de limiar é melhor obser-

vada através da curva ROC 3 (Receiver Operating Characteristics), veja Figura 1.6.

Existem ainda dois outros tipos de erros resultantes dos sistemas biométricos: a falha

de captura (Failure To Capture - FTC), que expressa a porcentagem de vezes que o sensor

biométrico não obtém uma boa representação digital de uma determinada característica; e a

2As técnicas forenses consistem na aplicação de métodos científicos dentro de um processo legal, auxiliando

na aplicação da justiça ao caso concreto. Hoje em dia, por exemplo, a ciência forense utiliza testes com caracterís-

ticas biométricas (DNA, impressões digitais, reconhecimento facial, entre outros) nos julgamentos de acusações

complexas como assassinatos.
3Curvas ROC são técnicas gráficas que permitem visualizar, organizar e selecionar classificadores baseados

em seu desempenho [32]. As curvas ROC ganharam destaque na comunidade de aprendizagem de máquina,

devido a simples taxa de acerto ser, sozinha, considerada uma métrica pobre para a avaliação de desempenho,

principalmente em problemas de classes desbalanceadas, como no caso de sistemas biométricos [4].



1.4 MOTIVAÇÃO 13

Figura 1.6 Curva ROC com as taxas de falsa aceitação (FAR) e falsa rejeição (FRR).

falha de cadastro (Failure To Enroll - FTE), que denota a porcentagem de vezes que o usuário

não consegue se registrar no sistema, geralmente devido à interação incorreta do usuário com

o sistema [45, 69, 15]. Todos esses tipos de erro são parâmetros importantes para o projeto

de um sistema biométrico, e, usualmente, são eles que guiam as tomadas de decisões. Além

das taxas de erro e dos requisitos desejáveis acerca das características biométricas, fatores de

cunho mais práticos, como custo, facilidade de uso, qualidade do sensor e velocidade também

afetam a adequação do sistema à aplicação [15].

1.4 Motivação

Dentre todos os métodos biométricos, os sistemas baseados no reconhecimento de íris vêm

ganhando destaque em virtude de ser considerado como uma das modalidades biométricas

mais precisas. As altas taxas de reconhecimento obtidas devem-se, em parte, à complexidade

fisiológica de cada íris, que resulta na formação de padrões aleatórios de textura, sendo es-

tatisticamente exclusivos e, portanto, adequados para um sistema biométrico de identificação

pessoal.

Uma das etapas mais críticas de um sistema de reconhecimento de íris é a etapa de seg-

mentação, na qual, a região da íris é localizada e extraída a partir de uma imagem do olho

previamente coletada, para que os modelos biométricos posteriormente gerados contenham
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apenas informações de íris

Essa etapa é frequentemente subdividida em duas: segmentação de pupila e segmentação

de íris, assumindo que a partir da segmentação da pupila, a segmentação da íris torna-se menos

complexa, devido, em parte, à área de busca pela íris ser reduzida aos arredores da pupila. Na

prática, a complexidade da segmentação é proporcional à qualidade e característica da imagem

capturada, tendo em vista que este procedimento é dificultado nos casos em que as imagens

obtidas durante a etapa de aquisição estiverem corrompidas por ruídos. Estes ruídos fazem

com que a pupila apresente-se com um formato aleatório em uma imagem.

Os ruídos mais comuns encontrados são:

• Obstrução da pupila por pálpebras: As pálpebras são uma das maiores fontes de ruído

nas imagens porque sobrepõem-se à grandes porções de pupila nos extremos superiores

e inferiores.

• Obstrução da pupila por cílios: Este tipo de ruído é bastante comum e ocorre principal-

mente a partir dos cílios das pálperas superiores.

• Obstrução da pupila por reflexões especulares: Causado devido ao esquema de ilumi-

nação utilizado durante a coleta da imagem, este tipo de ruído geralmente se apresenta

como os pontos de intensidade mais elevada em uma imagem e, frequentemente, inter-

ferem na identificação das bordas da região da pupila e da íris.

Além destes ruídos, a imagem pode apresentar outros problemas, tais como: imagens desfo-

cadas, borradas por movimentos da câmera ou do usuário no momento da captura, imagens

com pupila parcialmente cortada pelos limites da própria imagem e, até mesmo, imagens sem

pupila e íris (usuário com o olho fechado). Usualmente, as técnicas de segmentação de pupila

são baseadas na detecção de círculos e, consequentemente, são bastante afetadas por estes ruí-

dos, principalmente pelo ruído causado pelas pálpebras. Estas técnicas tendem a gerar resulta-

dos imprecisos, classificando informações de pupila como íris e vice-versa, que comprometem

os modelos biométricos e reduzem as taxas de acerto de todo o sistema de reconhecimento de

íris.

A necessidade de uma técnica de segmentação de pupila que localize e trate estes problemas

motivou o desenvolvimento deste trabalho.

1.5 Objetivos

Esta dissertação tem como objetivos:
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• Realizar uma revisão bibliográfica sobre biometria e sua importância em sistemas de

identificação pessoal;

• Analisar um sistema de reconhecimento de íris bem como as principais técnicas aplicadas

em cada um de seus módulos;

• Descrever o estado da arte dos métodos de segmentação de íris e verificar suas qualidades

e dificuldades enfrentadas;

• Propor, experimentar e analisar um novo método de segmentação que seja capaz de solu-

cionar os principais problemas enfrentados pelo estado da arte dos métodos de segmen-

tação de pupila.

1.6 Estrutura da Dissertação

Esta disssertação está dividida em cinco capítulos organizados da seguinte forma:

• Este primeiro capítulo foi dedicado à contextualização da pesquisa bem como sua moti-

vação e seus objetivos;

• O Capítulo 2 apresenta uma revisão da literatura sobre a biometria da íris. Neste capítulo

são detalhadas a estrutura do olho humano, as motivações para utilizar a íris como carac-

terística biométrica e cada etapa do funcionamento de um sistema de reconhecimento de

íris;

• O Capítulo 3 exibe o estado da arte de métodos de segmentação de íris. Este capítulo

descreve os principais métodos sugeridos na literatura bem como suas qualidades e difi-

culdades encontradas;

• O Capítulo 4 analisa a utilização de redes neurais baseadas em contornos ativos para seg-

mentar objetos presentes em imagens. Neste capítulo é proposta a utilização de uma rede

neural batch-SOM adaptada para realizar a segmentação da região da pupila, não assu-

mindo que ela apresente-se com formato circular em uma imagem do olho. Os resultados

obtidos bem como os experimentos realizados também são descritos neste capítulo;

• O Capítulo 5 finaliza a dissertação apresentando as considerações finais, as contribuições

e as recomendações para trabalhos futuros.





CAPÍTULO 2

Biometria da Íris

Os recentes avanços da tecnologia de informação e o crescimento dos requisitos de segurança

têm impulsionado o desenvolvimento de novas pesquisas para a identificação pessoal através

de características biométricas [23]. Dentre todos métodos de identificação biométricos, o reco-

nhecimento da íris tem se destacado em virtude de ser considerado como uma das modalidades

biométricas mais precisas devido à sua alta taxa de reconhecimento [55]. Segundo Arvacheh

[2], a complexidade fisiológica da íris resulta na formação de padrões aleatórios de textura que

são estatisticamente exclusivos e, portanto, adequados para as medidas biométricas.

Para compreender a riqueza da íris como um padrão de reconhecimento, é útil analisar a sua

estrutura em um pouco de detalhe. A estrutura da íris é formada pela combinação de uma série

de camadas [101, 71, 4]: a superfície posterior é formada por células epiteliais pigmentadas

(que definem sua cor), o que a torna opaca e impede a passagem de luz. Sob esta superfície

encontram-se um conjunto de fibras musculares (dilatador e esfíncter) que, ao se contraírem

ou dilatarem, controlam a quantidade de raios luminosos que entram através da pupila para

excitar a retina A próxima camada é o estroma, tecido conjuntivo onde estão dispostos alguns

vasos sanguíneos de forma radial. A última camada da íris, a mais externa, também contém

células pigmentadas, porém, é mais densa que o estroma. Nela encontra-se a colarete, uma

formação aparentemente circular e cheia de estrias que divide essa superfície em duas regiões:

as zonas pupilar e ciliar. A zona ciliar é caracterizada por conter muitas estrias entrelaçadas

resultantes da estrutura do estroma, como, por exemplo, as estrias meridionais que resultam

da vascularização radial. Existem ainda outras variações na aparência da íris que são devido à

presença de formação irregular da superfície (criptas), de pequenas elevações da superfície e de

concentrações de células pigmentadas (sardas ou manchas). A zona pupilar apresenta inúmeras

linhas radiais e em sua extremidade se localiza a chamada borraina pigmentária marginal que

é um prolongamento do tecido fortemente pigmentado da superfície mais interna da íris [71].

Uma ilustração da seção transversal e frontal da estrutura da íris pode ser observada na Figura

2.1 (a) e (b), respectivamente.

No olho, a íris está posicionada atrás de uma membrana transparente, chamada de córnea,

que oferece proteção contra o ambiente externo. Entre a íris e a córnea encontra-se a câmara

17
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(a) Seção transversal da íris.

(b) Seção frontal da íris.

Figura 2.1 Representação da estrutura da íris. Adaptada de [71].

anterior, um pequeno espaço preenchido por um líquido que controla a pressão intra-ocular,

chamado de humor aquoso. A íris é anexada ao corpo ciliar através de sua base [101, 71, 4].

Esta disposição faz com que a íris seja o único órgão interno que é visível externamente, o que

torna o método de reconhecimento de íris não invasivo.

As Figuras 2.2 (a) e (b) exibem a localização da íris no globo ocular vista de frente e através

de um corte transversal do olho, respectivamente.

A íris tem sua formação iniciada a partir do terceiro mês de gestação, estabilizando-se nos

dois primeiros anos após o nascimento, permanecendo praticamente constante ao longo da vida

[4]. Foi observado que os padrões de textura da íris são diferentes entre gêmeos univitelinos e

até entre olhos de uma mesma pessoa, indicando que sua formação não está relacionada com



2.1 AQUISIÇÃO DA IMAGEM 19

(a) Vista frontal da localização da íris no

olho humano.

(b) Seção transversal do olho humano. Adaptada de [4].

Figura 2.2 Representação da localização da íris.

nenhum fator genético (exceto a sua cor) [71, 4].

Outra característica importante da íris foi revelada através de pesquisas que constataram

que até mesmo procedimentos médicos como cirurgia de catarata ou transplante de córnea

não mudam as características da íris, e que alguns tratamentos como o de glaucoma podem

provocar manchas de pigmentos e mudança de coloração, porém, estes efeitos são invisíveis

à luz infravermelha que usualmete captura a imagem da íris [75, 71]. Cita-se também um

outro aspecto interessante da íris que está relacionado com a dinâmica de movimentação de

seus músculos devido às variações de iluminação do ambiente, fazendo com que o diâmetro da

pupila encontre-se em constante estado de oscilação. Este comportamento pode ser utilizado

para distinguir um olho vivo de um morto ou até de uma fotografia deste olho, evitando fraudes

[75, 101, 71, 21]. Juntas, as características descritas fazem da íris uma excelente escolha para

identificação biométrica.

Os sistemas de reconhecimento de íris são, geralmente, compostos por cinco módulos: (1)

aquisição da imagem, (2) segmentação da íris, (3) normalização, (4) codificação ou extração de

características e (5) comparação ou identificação de padrões. Estes módulos estão ilustrados na

Figura 2.3. Cada módulo será explicado nas seções seguintes deste capítulo.

2.1 Aquisição da Imagem

A aquisição da imagem é a primeira etapa de um sistema de reconhecimento de íris, sendo

responsável pela captura da imagem do olho. Tendo em vista a grande influência desta etapa
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Figura 2.3 Módulos de um típico sistema de reconhecimento de íris.

sobre o desenvolvimento das etapas subsequentes, alguns métodos analisam a qualidade da

imagem capturada e caso ela não seja aprovada, ou seja, não esteja dentro do padrão de quali-

dade do método, uma nova captura é realizada. A captura de uma imagem de qualidade ruim

prejudica e pode invalidar todo o processo de identificação [23]. Neste sentido, diversos sis-

temas têm sido propostos a fim de aperfeiçoar a maneira de adquirir uma imagem da íris e,

consequentemente, melhorar sua qualidade.

A iluminação é um detalhe crítico nesta etapa do sistema, pois, tanto o esquema e o tipo de

iluminação utilizados durante a captura, como as condições do ambiente no qual estão inseridos

afetam severamente a qualidade das imagens [4]. O tipo de iluminação mais recomendado e

utilizado é o infravermelho (com comprimento de onda na faixa entre 700-900 nm)1. Este tipo

de iluminação permite que mesmo quando íris de pigmentação escura são fotografadas, seus

detalhes de textura sejam capturados. Watson [100] salienta que durante a captura da imagem

é necessário que seja mantida uma mesma luminosidade, para que o tamanho do diâmetro da

pupila, seja aproximadamente o mesmo em todas as capturas. Daugman [27] sugere que a

íris deve possuir um raio mínimo de 70 pixels. Para assegurar estes requisitos, a maioria dos

sistemas conduz o usuário ao posicionamento mais adequado através do uso de marcas visuais

ou através da reprodução de informações sonoras [10]. A distância que o usuário deve estar

do dispositivo de aquisição da imagem depende da resolução do equipamento e varia de alguns

centímetros a alguns metros [71]. A Figura 2.4 exibe alguns sistemas utilizados para capturar

imagens da íris.

Em 2006, Matey et al. [59] apresentaram o projeto Iris on the Move (IOM) que vai de en-

1A exposição do olho à luz com esta faixa de comprimento de onda é considerada segura pela Academia

Americana de Oftalmologia [71].
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Figura 2.4 Exemplos de sistemas de aquisição de imagem. Retiradas de [29].

contro com a maioria dos sistemas comerciais que impõem restrições às condições de aquisição

da imagem, necessitando da cooperação dos usuários. O objetivo do IOM é adquirir imagens

da íris à medida que uma pessoa caminhe com velocidade normal através de um portal.

O sistema utiliza câmeras de alta resolução, iluminação estroboscópica 2 sincronizada por

vídeo e segmentação baseada nas diferenças de reflexão. A uma distância de 3 metros, o sistema

é capaz de capturar imagens em um volume de 20 cm de largura por 10 cm de profundidade e

20 cm de altura com uma velocidade de processamento de 30 pessoas por minuto. O cenário

para o qual o IOM foi projetado considera que indivíduos cooperem moderadamente, ou seja:

que olhem para frente e que não possuam comportamento que evite a captura da íris, tais como

possuir estrabismo ou olhar em direção contrária à câmera. Também não é necessário que o

usuário pare ou retire seus óculos [59, 10, 4]. A Figura 2.5 exibe uma ilustração do esquema

de captura de imagem utilizado pelo IOM bem como um exemplo de sua utilização.

2.1.1 Bases de Imagens de Íris

A disponibilização de bases de imagens (ou banco de imagens) de íris tem alavancado as

pesquisas em reconheciento de íris bem como o desenvolvimento de seus módulos. Permitindo

que várias pesquisas sejam conduzidas sem a necessidade de comprar ou projetar equipamen-

tos específicos, considerando todos os requisitos e protocolos necessários para a captura de

uma imagem com qualidade. Com isso, a disponibilização das bases de imagens tornam as

pesquisas mais viáveis temporal e financeiramente.

As bases de imagens de íris também facilitam a comparação entre técnicas presentes na

literatura. Pois, torna possível mensurar o desempenho de uma técnica em relação à outra

2A iluminação estroboscópica consiste de clarões breves e periódicos utilizados para registrar posições suces-

sivas de um determinado fenômeno.
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(a) Esquema de aquisição de imagens do IOM. Adaptada

de [59].

(b) IOM PassPort system, utilizado princi-

palmente em aeroportos.

Figura 2.5 Iris on the move: Reconhecimento da íris a distância e em movimento.

aplicando-as em uma mesma base de imagens. Evitando resultados tendenciosos ou manipula-

dos, aumentando assim a credibilidade da técnica.

Woodard e Ricanek, em [55], citam que uma base de imagens de íris perfeita deve ser

suficientemente grande, composta de imagens coletadas de um grupo grande e heterogêneo de

indivíduos e deve conter imagens que retratam fatores de ruído normalmente encontrados em

aplicações do mundo real.

A seguir estão descritas, em ordem alfabética, algumas bases de imagens de íris públicas 3

mais difundidas.

2.1.1.1 BATH

Distribuída pela University of Bath (BATH), esta base está crescendo constantemente e atual-

mente, em sua distribuição completa, contém 32.000 imagens de íris de 800 pessoas, em sua

maioria alunos e funcionários da universidade, onde para cada olho de uma pessoa exitem

20 imagens. Por conter imagens de alunos provenientes de mais de 100 países, esta base de

imagens é considerada variada e representativa.

As imagens são de uma qualidade muito elevada tirada com uma câmera profissional Ma-

3Apesar de serem disponibilizadas gratuitamente, a aquisição de algumas bases de imagens exige algum

trâmite burocrático como enviar e-mail de solicitação ou preencher algum formulário eletrônico.
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Figura 2.6 Exemplos de imagens da base BATH.

chine Vision, com iluminação infravermelha e uma configuração de captura de imagem consis-

tente [63].

A iluminação foi fornecida através de uma matriz de LEDs infravermelhos, posicionados

abaixo da câmera e fixado em um ângulo tal que as reflexões foram restritas à pupila. Além

disso, uma passagem de filtro infravermelho foi usada para cortar a luz do dia e outros reflexos

de luz ambiente na região íris [74].

Algumas imagens desta base podem ser vistas na Figura 2.6.

2.1.1.2 CASIA

O Chinese Academy of Sciences - Institute of Automation (CASIA) [6] mantêm disponibilizadas

atualmente quatro bases de imagens de íris. A CASIA-IrisV1, considerada a primeira base

pública de imagens de íris a ser disponibilizada gratuitamente, contém um total de 756 imagens

em escala de cinza e 320x280 pixels de resolução coletadas de 108 olhos (sete imagens por

olho). As imagens foram capturadas a partir de uma câmera desenvolvida pelo próprio instituto,

que contava com oito LEDs infravermelho (na faixa de 850nm), dispostos circularmente ao

redor do sensor da câmera, para assegurar que a íris seria iluminada adequada e uniformemente.

Por questões de proteção de patente, a região interior à pupila foi preenchida artificialmente,

antes da primeira divulgação pública da base, para preservar os equipamentos usados em sua

aquisição [6, 4]. Essa edição torna a detecção de contorno da íris muito mais fácil, mas afeta

mínimamente (ou não afeta) os outros componentes de um sistema de reconhecimento de íris.

A CASIA-IrisV2 inclui dois subconjuntos de imagens capturadas por dois dispositivos

diferentes, o OKI IrisPass-h e o CASIA-IrisCamV2. Ambos subconjuntos possuem 1.200 ima-

gens obtidas de 60 pessoas com resolução de 640x480 pixels.

A base CASIA-IrisV3 é composta por três subgrupos, denominados CASIA-Iris-Interval,

CASIA-Iris-Lamp e CASIA-Iris-Twins. No total, a CASIA-IrisV3 contém 22.051 imagens de

700 indivíduos. O subgrupo CASIA-Iris-Interval é um superconjunto da base CASIA-IrisV1

e contém 395 olhos de 249 indivíduos diferentes, com um total de 2.655 imagens. Diferente-
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(a) CASIA-IrisV1 (b) CASIA-IrisV2 (c) CASIA-IrisV3 (d) CASIA-IrisV4

Figura 2.7 Exemplos de imagens da base CASIA.

mente da CASIA-IrisV1, nesse subgrupo as imagens estão disponíveis sem o preenchimento

artificial da pupila. O subgrupo CASIA-Iris-Lamp possui 819 olhos de 411 indivíduos, total-

izando 16.213 imagens. As imagens deste subgrupo foram adquiridas em uma única sessão,

ligando e desligando uma lâmpada próximo aos indivíduos para introduzir uma maior variação

do tamanho da pupila entre imagens do mesmo olho [6, 4]. O subgrupo CASIA-Iris-Twins pos-

sui apenas imagens de olhos de gêmeos. Ele contém 3183 imagens de 100 pares de gêmeos. As

imagens foram coletadas durante o Annual Twins Festival em Pequim. As imagens do subgrupo

CASIA-IrisV-Interval foram adquiridas através da câmera CASIA close-up iris enquanto que

as imagens dos subgrupos CASIA-Iris-Lamp e CASIA-Iris-Twins foram coletadas através da

câmera OKI IrisPass-h.

A CASIA-IrisV4 é uma extensão da CASIA-IrisV3 e contém seis subconjuntos: os três

da CASIA-IrisV3 mais três novos subconjuntos, CASIA-Iris-Distance, CASIA-Iris-Thousand

e CASIA-Iris-Syn. As imagens de íris do subconjunto CASIA-Iris-Distance foram capturadas

por uma câmera de alta resolução para ambas as íris do olho a uma distância de 3 metros

do usuário. Possui 2.567 imagens de 142 pessoas com uma resolução de 2.352x1.728 pixels.

O subconjunto CASIA-Iris-Thousand contêm 20.000 imagens de íris com resolução 640x480

pixels obtidas de 1.000 indivíduos e coletadas através da câmera Irisking IKEMB-100. E por

fim, o subconjunto CASIA-Iris-Syn contém 10.000 imagens de íris sintetizadas com resolução

640x480 pixels adquiridas de 1.000 pessoas. As texturas das íris presentes nas imagens deste

subconjunto foram sintetizadas automaticamente de um subconjunto da CASIA-IrisV1, este

procedimento é explicado em [6]. Alguns exemplos de imagens das bases CASIA-IrisV1,

CASIA-IrisV2, CASIA-IrisV3 e CASIA-IrisV4 podem ser vistos na Figura 2.7.

2.1.1.3 ICE

O Iris Challenge Evaluation (ICE) foi conduzido e gerido pelo National Institute of Standards

and Technology (NIST) e constou de um desafio de reconhecimento da íris que foi distribuído
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a diversas universidades, agências governamentais e empresas de tecnologia biométrica [65].

O objetivo geral do ICE foi promover o desenvolvimento da tecnologia de reconhecimento de

íris e avaliar o estado da arte dos sistemas de reconhecimento de íris.

Este desafio foi divido em duas etapas: ICE 2005 e ICE 2006. Na ICE 2005 foi solicitado

aos pesquisadores o desenvolvimento de um projeto para reconhecimento de íris e durante o

ICE 2006 uma avaliação em larga escala e independente foi realizada através de uma nova base

de imagens de íris.

A base ICE 2005 possui 2.953 imagens de 132 pessoas com resolução de 640x480 pixels e

quantidade variada de imagem por indivíduo. Enquanto que a base ICE 2006 contém 65.000

imagens de 356 pessoas e mesma resolução.

As imagens destas duas bases foram coletadas utilizando uma câmera LG Iris Access 2200

e contêm imagens com diversos problemas, tais como: oclusão da íris, desfocamento e olhos

parcialmente capturados. Exemplos de imagens desta base podem ser vistos na Figura 2.8.

Figura 2.8 Exemplos de imagens da base ICE.

2.1.1.4 MMU

A Multimedia University [64] mantêm duas bases de imagens de íris, a MMU1 e a MMU2. A

primeira, possui apenas 450 imagens com resolução 320x240 pixels coletadas de 45 indivíduos

(cinco imagens para cada olho). Esta imagens foram obtidas através da câmera LG IrisAccess

2200 a uma distância variável entre 7 e 25cm, utilizando iluminação no espectro visível. Esta

base possui algumas particularidades: apresenta pontos de reflexão na pupila, contêm grandes

áreas de pele, em algumas imagens observa-se a formação de sombra (causada pelo esquema

de iluminação) e reflexões provenientes de lentes de óculos.

A MMU2 dispõe de 995 imagens de 100 voluntários de diferentes idades e nacionalidades.

Cinco imagens foram capturadas de cada um dos olhos do indivíduo. Dentre estas imagens,

cinco do olho esquerdo foram descartadas devido ao diagnóstico da doença de catarata. Estas

imagens foram capturadas pela câmera Panasonic BM-ET100US Authenticamiris e possuem

resolução de 320x238 pixels. Assim como na base MMU1, as imagens da MMU2 também
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apresentam ruídos. A Figura 2.9 exemplifica algumas imagens destas bases.

(a) MMU1 (b) MMU2

Figura 2.9 Exemplos de imagens da base MMU.

2.1.1.5 UBIRIS

Esta base de imagens foi construída por pesquisadores da Universidade da Beira Interior [93,

74] para investigar a robustez de algoritmos de segmentação/reconhecimento de íris quando se

utiliza imagens ruídosas.

A primeira versão desta base, a UBIRIS v1, é composta por 1.877 imagens coloridas

com resolução 2.560x1.704 pixels de 241 pessoas. Estas imagens foram adquiridas através

da câmera Nikon E5700. Para introduzir ruído ao processo, o local da sessão de aquisição foi

alterado, provocando mudanças na luminosidade natural, no contraste, no foco e reflexões [55].

Recentemente, foi disponibilizada a UBIRIS v2. Esta nova versão possui 11.102 imagens

com resolução 400x300 pixels de 261 indivíduos coletadas através da câmera Canon EOS 5D.

O objetivo principal da base UBIRIS v2 é constituir uma nova ferramenta para avaliar a

viabilidade do reconhecimento da íris sob comprimento de onda visível e longe das condições

ideais de aquisição da imagem. Neste âmbito, os diversos tipos de imagens não-ideais, as dis-

tâncias do indivíduo ao sensor, perspectivas subjetivas e as condições de iluminação existentes

nesta base de imagens podem ser úteis durante a especificação da viabilidade de um sistema

reconhecimento de íris sob comprimento de onda visível [93].

Algumas imagens desta base podem ser vistas na Figura 2.10.

(a) UBIRIS v1 (b) UBIRIS v2

Figura 2.10 Exemplos de imagens da base UBIRIS.
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2.1.1.6 UPOL

Construída pela Palacký University Olomouc [67], esta base contém 384 imagens coloridas

com resolução 576x768 pixels extraídas de ambos os olhos de 64 indivíduos (três imagens por

olho). Uma particularidade desta base é que suas imagens foram capturadas através do sensor

optométrico TOPCON TRC50IA acoplado a uma câmera SONY DXC-950P, resultando em

imagens de altíssima qualidade. Algumas amostras destas imagens são exibidas na Figura 2.11

Proença [74] cita que devido às imagens desta base possuírem um alto grau de homo-

geneidade e a segmentação da íris ser facilitada pelo círculo escuro que rodeia a região corre-

spondente à íris, a base UPOL é a menos adequada para pesquisas de reconhecimento de íris

não-cooperativos.

Figura 2.11 Exemplos de imagens da base UPOL.

2.1.1.7 WVU

Desenvolvida pela West Virginia University (WVU) [102], esta base é composta por 3.099

imagens com resolução 480x640 pixels a partir de um grupo de 244 indivíduos (o número de

aquisições de cada olho varia entre três e seis) capturadas com o dispositivo OKI IrisPass-H.

A base WVU é constituída por imagens de íris não-ideais, ou seja, imagens que retratam os

vários tipos de ruído, que podem ser encontradas em um cenário real. Entre os tipos de ruído

incluem-se oclusão da íris, variação de iluminação, foco ruim e imagens com a íris fora do eixo

(não-frontal). Exemplos desta base são exibidos na Figura 2.12

Figura 2.12 Exemplos de imagens da base WVU.
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2.2 Segmentação da Íris

As imagens de íris coletadas durante a etapa anterior normalmente apresentam partes da região

do olho e do rosto próximas da íris. Dentre estas regiões cita-se: a esclera, os cílios, as pálpe-

bras, a sobrancelha e regiões de pele que circundam o olho. Portanto, antes de realizar a

comparação e identificação das características da íris é necessário localizar e extrair a região da

íris presente na imagem. A este procedimento dá-se o nome de segmentação de íris.

Devido ao seu formato, a região da íris é comumente aproximada por dois círculos: um

para a fronteira pupila/íris e outro para a íris/esclera, englobando à primeira. No entanto, a

segmentação da íris não se restringe apenas à detecção destas fronteiras. Pois, em alguns casos,

as pálpebras e os cílios encontram-se sobrepostos às partes superior e inferior da íris. Além

disso, reflexões especulares4 e sombras também podem corromper a textura da íris e atrapalhar

a determinação do contorno entre a pupila e a íris. Uma técnica de segmentação ideal deve

localizar e tratar estes aspectos.

A eficiência desta etapa pode ser considerada crítica em um sistema de reconhecimento,

pois, uma representação errada da região de íris corromperá o template biométrico, resultando

em taxas de reconhecimento ruins. Na prática, a complexidade da segmentação da íris é propor-

cional à qualidade e característica da imagem capturada [23]. A Figura 2.13 exibe o funciona-

mento de um método genérico de segmentação de íris, bem como o seu resultado esperado.

Figura 2.13 Representação de um método de segmentação genérico. As imagens foram retiradas de

[92]

Devido a importância desta etapa, vários métodos têm sido propostos para localizar e extrair

a região da íris. Daugman [25, 27] assume que as bordas da pupila e íris podem ser aproximadas

por dois círculos não necessariamente concêntricos e utiliza um operador integro-diferencial

para localizá-las. Wildes [103] propôs um método baseado na Transformada de Hough para

determinar os parâmetros dos círculos que definem a pupila e a íris. Ross e Shah [77, 78] pro-

4A utilização de iluminação infravermelha no processo de aquisição da imagem diminui o aparecimento de

reflexões diretamente na íris, entretanto, o esquema de iluminação tende a ser reproduzido (refletido) na pupila

[4].
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puseram a utilização de Geodesic Active Contours para realizar a segmentação de íris a fim de

obter a região da íris com um formato que mais se aproxime do formato em que ela se apresente

na imagem, considerando que a íris pode apresentar-se sob qualquer formato devido à presença

de ruídos. Broussard et al. [12] utilizaram uma rede neural multi-layer perceptron (MLP) feed-

forward com treinamento back-propagation para classificar estatisticamente os pixels de uma

imagem em duas classes: íris e não-íris. He et al. [39, 41] propuseram um método iterativo

para determinar os parâmetros do centro e raio das regiões interna e externa da íris, inspirado

pela Lei de Hooke.

Várias adaptações de cada um destes métodos, especialmente do operador integro-diferencial

e da Transformada de Hough, também foram propostas, na tentativa de melhorar os seus re-

sultados seja na taxa de acerto ou na redução do tempo de execução. No Capítulo 3, serão

descritos alguns dos principais métodos de segmentação de íris publicados.

2.3 Normalização da Íris

A etapa de normalização refere-se à preparação de uma região da íris, segmentada na etapa

anterior, para auxiliar a extração de suas características e permitir que sejam realizadas com-

parações mais precisas.

Esta é uma etapa necessária porque dificilmente uma íris é representada com a mesma

forma e tamanho em diferentes imagens. Pois, dentre outros fatores no processo de aquisição

da imagem (veja Seção 2.1), a distância do olho em relação a câmera afeta o tamanho da

íris nas imagens e pequenas mudanças na iluminação fazem com que a pupila se contraia ou

dilate, causando variações na área da região da íris [4]. Além disso, movimentação do olho,

inclinações da cabeça e uma possível rotação da câmera contribuem para a disformidade de

imagens de íris.

As técnicas de normalização devem, portanto, compensar ou minimizar estes problemas,

transformando as imagens em uma escala fixa para que apesar de serem capturadas sob con-

dições diferentes, as imagens de íris tenham suas características representadas em uma mesma

localização espacial, de modo a ser possível uma comparação entre duas imagens de íris.

Daugman [27] descreve uma metodologia para normalização das imagens baseada na con-

versão de coordenadas cartesianas para o sistema de coordenadas polar adimensional, chamado

de Rubber Sheet Model. Neste modelo, a região da íris, originalmente em coordenadas carte-

sianas (x,y), é remapeada para um sistema de coordenadas polar adminesional (ρ , θ ), onde
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ρ ∈ [0,1] e θ ∈ [0,2π]. Esta representação polar normalizada é modelada como [27]:

I(x(ρ,θ),y(ρ,θ))→ I(ρ,θ), (2.1)

onde I(ρ,θ) corresponde a imagem da região da íris em coordenadas polar e I(x,y) é a imagem

em coordenadas cartesianas, com:

x(ρ,θ) = (1−ρ)xp(θ)+ρxi(θ);

y(ρ,θ) = (1−ρ)yp(θ)+ρyi(θ),
(2.2)

onde (xp,yp) e (xi,yi) são os pontos das bordas da pupila e íris na direção θ , respectivamente.

Para se aplicar o método e gerar a representação retangular deve-se considerar o centro

da pupila como ponto de referência para o sistema de coordenadas polar. A partir do qual,

são traçadas linhas radiais através da região da íris. Em seguida, um determinado número de

pontos é selecionado uniformemente ao longo de cada linha radial, iniciando nas bordas da

pupila e finalizando nas bordas da íris. Esta quantidade de pontos representa a resolução radial

que define a dimensão vertical da representação retangular. Enquanto que a quantidade de

linhas radiais representa a resolução angular que define a dimensão horizontal da representação

retangular [71]. Este método é esquematizado na Figura 2.14 (a), onde (xcp,ycp) e rp são

as coordenadas do centro e o raio da pupila e, analogamente, (xci,yci) e ri, da íris. Alguns

exemplos da aplicação deste método podem ser vistos na Figura 2.14 (b).

Este método é capaz de compensar as variações indesejadas devido à distância do olho da

câmera (escala) e sua posição em relação à câmera (translação) [2].

Alguns outros métodos foram sugeridos para a realização da normalização da imagem da

íris, tais como os métodos de Wildes [103] e Boles e Boashash [8]. Wildes [103] propôs

uma técnica de baseada em registro de imagens para realizar a normalização das regiões da

íris. O método deforma geometricamente a imagem a ser testada para que possa ser alinhada

à imagem, pertencente ao banco de dados, com a qual a comparação deverá ocorrer [2, 4].

Apesar deste método ser capaz de compensar fatores indesejáveis como variações de rotação e

escala, ele demanda um poder computacional maior que o apresentado por Daugman.

No método de Boles e Boashash [8], as imagens de íris são primeiramente escaladas para

que fiquem com o mesmo diâmetro de modo que ao se comparar duas imagens o número de

características extraídas de cada íris seja o mesmo. Este método é essencialmente igual ao

Rubber Sheet Model com a diferença de que a escala é realizada na comparação entre regiões

de íris [58].
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(a) Conversão da região da íris de sistema de coordenadas cartesianas para polar. Adap-

tado de [71].

(b) Normalização da imagem da íris. Adaptado de [22].

Figura 2.14 Representação retangular da região da íris através do Rubber Sheet Model.

2.4 Extração e Codificação dos Padrões da Íris

A partir da íris normalizada, os padrões que a caracterizam são extraídos e codificados a fim de

gerar a assinatura biométrica da íris, que idealmente identifica unicamente cada indivíduo.

Na extração das características apenas as informações mais discriminantes devem ser codi-

ficadas tornando o processo de reconhecimento mais preciso e compacto. A codificação tem o

objetivo de representar as informações extraídas em uma forma na qual as comparações poste-

riores sejam mais convenientes.

A extração das características da íris aproveita-se de muitas pesquisas desenvolvidas na

área de análise de textura, onde diversas abordagens foram testadas, com destaque para o uso

de filtros [4].

Um dos principais métodos para extração das características da íris é o filtro Gabor. Este

filtro é construído modulando-se uma senóide/cossenóide com uma Gaussiana e oferece uma
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Figura 2.15 Representação gráfica do fasor do pixel no plano complexo. Retirado de [58].

boa resposta sobre localização espacial (orientação) e frequência, simultaneamente [71, 56].

Daugman [25] estendeu o filtro Gabor para duas dimensões através da equação:

G(x,y) = e−π[( x−x0
α )2+(

y−y0
β )2] · e−2πi[u0(x−x0)+υ0(y−y0)], (2.3)

onde (x0,y0) determina a posição relativa do filtro na imagem, (α,β ) delimitam o comprimento

e largura efetivos da gaussiana e (u0,υ0) especificam os parâmetros da modulação pela senóide,

que possui frequência espacial ω0 =
√

u2
0 +υ2

0 e orientação θ0 = arctan(υ0/u0) [25, 4].

Devido à etapa de normalização, na qual a imagem da íris é representada em coordenadas

polares, o filtro Gabor foi adaptado e sua nova representação é dada por:

G(r,θ) = e−iω(θ−θ0) · e
−(r−r0)

2

α2 · e
−(θ−θ0)

2

β2 (2.4)

onde (r0,θ0) determinam a posição e a orientação do filtro na imagem, ω representa a frequên-

cia da senóide e (α,β ) controlam o espalhamento nas direções radial e angular, respectivamente

[25, 4].

A modulação da imagem da íris por este filtro, transporta suas informações para o domínio

complexo. A extração das características é realizada através da quantização das informações de

fase, obtida pela projeção do fasor representativo de cada pixel no plano complexo, em quatro

níveis (um para cada quadrante) [4]. A representação gráfica deste processo pode ser observada

na Figura 2.15.
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Cada ângulo fasor é quantizado no plano complexo ao qual pertence conforme a equação:

h{Re,Im} = sgn{Re,Im}
∫

ρ

∫
φ

I(ρ,φ)e−iω(θ0−φ) · e
−(r0−ρ)2

α2 · e
−(θ0−φ)2

β2 ρdρdφ , (2.5)

onde h{Re,Im} é um bit que representa um valor complexo (real ou imaginário), a função sgn

retorna o valor 1 caso o sinal da integral seja maior ou igual a 0 ou, caso contrário, retorna o

valor 0 e I(ρ,φ) é a imagem normalizada em coordenadas polar.

O template, também chamado de iriscode5, é formado pela substituição de cada pixel da

imagem filtrada por dois bits, que representam cada um dos quatro quadrantes possíveis. Um

total de 2.048 bits são calculados para formar o template e um número igual de bits é usado

para formar a máscara de ruído. Esta máscara de ruído tem a função de informar ao estágio

de comparação quais são as áreas corrompidas por ruído como cílios, pálpebras e reflexões,

que devem ser desconsideradas [4]. Diversas pesquisas sugerem a utilização de outros tipos de

filtros, tais como: log-Gabor 1D [58, 71], log-Gabor 2D [31, 3], Laplaciano [104], Laplaciano

da Gaussiana [52], filtros circulares simétricos [57], Wavelets de Haar [42], entre outros.

2.5 Comparação e Identificação de Padrões

Esta é a última etapa de um sistema de reconhecimento de íris. Ela tem o objetivo de decidir

se um dado usuário é um impostor ou não, através da comparação do iriscode adquirido deste

usuário com os iriscodes armazenados em uma base de dados. Para tanto é necessário definir

uma métrica para realizar a comparação, informando o grau de similaridade (ou dissimilari-

dade) existente entre os dois padrões.

A maior parte dos sistemas recorre a métricas de distância, tais como a de Hamming ou a

euclideana. Estas métricas indicam a distância entre duas assinaturas biométricas, que pode ser

interpretada como a probabilidade de duas assinaturas pertencerem à mesma pessoa [18].

A distância de Hamming (Hamming Distance, HD) calcula a (dis)similaridade entre duas

sequências de bits de mesmo comprimento, baseada na contagem de quantos pares de bits

correspondentes nas duas sequências divergem [55]. Considerando A e B duas cadeias de

bits de comprimento n, a distância de Hamming normalizada entre elas é calculada através da

equação:

HD =
1

n

n

∑
j=1

(A( j)⊕B( j)), (2.6)

5O termo iriscode foi inicialmente utilizado por Daugman em 1993 [25]. Este termo é comumente empregado

para referir-se a qualquer representação binária das características da íris, similar a utilizada por Daugman.
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Figura 2.16 Representação do deslocamento dos bits dos templates a fim de tornar a comparação entre

templates invariante à rotação. Retirado de [4].

onde ⊕ representa uma operação ou-exclusivo (“eXclusive OR”, XOR) e 1/n é um fator de

normalização para que a distância de Hamming fique confinada ao intervalo [0,1].

Para incorporar as máscaras de ruído, obtidas na etapa de extração de características da íris,

a fim de desconsiderar áreas corrompidas por cílios, pálpebras ou qualquer outro tipo de ruído

presente nos templates, Daugman [27] modificou a Equação 2.6 para:

HD =
‖(iriscodeA⊕ iriscodeB)∩mascaraA∩mascaraB‖

‖mascaraA∩mascaraB‖ (2.7)

onde iriscodeA, iriscodeB são os templates de duas íris e mascaraA, mascaraB são suas respec-

tivas máscaras de ruído. Os operadores ⊕ e ∩ representam as operações lógicas XOR e AND,

respectivamente. O fator presente no denominador determina a quantidade de bits válidos, ou

seja, aqueles que não foram identificados como ruído, para normalizar a distância de Hamming

[4].

Daugman [27] demostra que devido à HD ser calculada através de operadores booleanos

aplicados sobre vetores com valores binários, as comparações realizadas pelo sistema são exe-

cutadas de forma muito rápida. Bastos [4] cita que esta característica é melhor aproveitada em

situações de reconhecimento (identificação), onde é necessário executar uma grande quantidade

de comparações (veja Seção 1.1).

Para minimizar os efeitos causados devido a um possível desalinhamento do template de

uma íris, provocado por variações rotacionais no momento da aquisição da imagem (rotação da

câmera e/ou inclinação da cabeça), Daugman [25, 27] sugeriu um método que desloca os bits

que compõem o template para a esquerda e direita, selecionando a combinação que apresente

a menor HD. A Figura 2.16, ilustra como ocorre o deslocamento e seu efeito no cálculo da dis-

tância de Hamming. Observe que para cada deslocamento os bits devem saltar duas posições,
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devido ao processo de codificação gerar dois bits de informação para cada cada pixel da região

normalizada da íris.

Este deslocamento na direção horizontal corresponde a uma rotação da região original da

íris de um ângulo dado pela resolução angular usada na etapa de normalização e o número

de deslocamentos necessários para lidar com as inconsistências rotacionais é determinado pela

diferença angular máxima entre duas imagens da mesma íris [71].

Teoricamente, a equação da distância de Hamming pode gerar valores entre 0 e 1. Dos

quais, o valor 0 corresponde ao caso onde todos os bits das duas sequências são iguais e, in-

versamente, o valor 1 é obtido quando todos os bits dos templates são diferentes. Na prática,

entretanto, quando dois templates de uma mesma íris são comparados, este valor não é exata-

mente zero, uma vez que o processo de normalização não é perfeito e, além disso, os templates

podem ser corrompidos por ruídos não detectados. Por outro lado, no caso de comparações re-

alizando templates de íris de indivíduos diferentes, obtém-se uma HD com um valor próximo de

0,5 e não de 1. Este valor decorre do fato de que a correspondência entre as sequências binárias

apresenta um comportamento aleatório, com probabilidade de 50% para cada bit possuir valor

0 ou 1 [4].

Além da distância de Hamming, diversas métricas foram propostas na literatura para com-

parar iriscodes, destacando-se: a correlação normalizada utilizada no sistema de Wildes et al.

[104]; a distância Euclidiana ponderada (Weighted Euclidean Distance, WED) utilizada por

Zhu et al. [107] e os modelos ocultos de Markov (Hidden Markov Models, HMM) utilizados

por Wang e He [99].





CAPÍTULO 3

Segmentação de Íris: Estado da Arte

Conforme mencionado na Seção 2.2, as imagens de íris coletadas durante a etapa de aquisição

normalmente apresentam partes da região do olho e do rosto próximas da íris. Dentre estas

regiões cita-se: a esclera, os cílios, as pálpebras, a sobrancelha e regiões de pele que circundam

o olho. Portanto, antes de realizar a comparação e identificação das características da íris é

necessário localizar e extrair a região da íris presente na imagem. A este procedimento dá-se o

nome de segmentação de íris.

Devido ao seu formato, a região da íris é comumente aproximada por dois círculos: um

para a fronteira pupila/íris e outro para a íris/esclera, englobando a primeira. No entanto, a

segmentação da íris não se restringe apenas à detecção destas fronteiras. Pois, em alguns casos,

as pálpebras e os cílios encontram-se sobrepostos às partes superior e inferior da íris. Além

disso, reflexões especulares e sombras também podem corromper a textura da íris e atrapalhar

a determinação do contorno entre a pupila e a íris. Uma técnica de segmentação ideal deve

localizar e tratar estes aspectos.

Neste capítulo, serão descritos alguns dos principais métodos de segmentação de íris publi-

cados: A Seção 3.1 introduz o operador Integro-Diferencial proposto por Daugman; Na Seção

3.2 é exibida a utilização da Transformada de Hough para segmentar a íris; A Seção 3.3 de-

monstra que Modelos de Contorno Ativo são técnicas aplicáveis ao problema de segmentação

de íris, destacando-se os métodos Geodesic Active Contours [17] e Faberge Coordinates [28];

O emprego de Redes Neurais Artificiais para classificar estatisticamente os pixels de uma ima-

gem como íris e não-íris é exibido na Seção 3.4; O Pulling & Pushing [39, 41], bem como o

PP-AC [5, 4], sua versão estendida, são explanados na Seção 3.5; Por fim, na Seção 3.6, são

descritas técnicas para detectar, excluir ou minimizar a interferência de ruídos presentes em

uma imagem do olho.

3.1 Operador Integro-Diferencial

Daugman [25, 27] propôs a utilização do operador integro-diferencial para localizar as bordas

internas (pupila) e externas da íris. Ele assume que as bordas da pupila e íris podem ser aproxi-

37
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madas por dois círculos não necessariamente concêntricos. Desta forma, o operador comporta-

se como um detector de bordas circular [4]. O método faz uma busca no domínio da imagem

pelo centro e raio da circunferência que possua o valor máximo da derivada comparando com

as circunferências de raios vizinhos [73, 16].

Cada círculo é definido por três parâmetros: (r,x0,y0), onde (x0,y0) definem seu centro

e r seu respectivo raio. A busca nas imagens, pelos parâmetros que definem cada círculo é

realizada através do operador integro-diferencial, dado por:

max(r,x0,y0)

∣∣∣∣Gσ (r)∗ ∂
∂ r

∮
(r,x0,y0)

I(x,y)
2πr

ds
∣∣∣∣ , (3.1)

onde I(x,y) representa a intensidade da imagem I na posição (x,y), ∗ denota uma operação

de convolução, s é o contorno do círculo definido por (r,x0,y0), a divisão por 2πr serve para

normalizar a integral e Gσ (r) é um filtro Gaussiano usado como função de suavização, deter-

minado por:

Gσ (r) = (1/
√

2πσ)e(
−(r−r0)

2

2σ2 )
, (3.2)

onde σ é o desvio padrão e r0 é o centro da Gaussiana.

Como não se pode assumir que os contornos circulares interno e externo da íris são con-

cêntricos, deve-se estimar separadamente os parâmetros que definem o círculo de cada um dos

contornos da íris.

O uso do operador integro-diferencial também permite localizar as pálpebras superior e in-

ferior através da modificação do contorno de integração s, de circular para um arco parabólico,

por exemplo. A Figura 3.1 exibe uma imagem segmentada utilizando o operador integro-

diferencial. Perceba que além dos contornos das fronteiras pupila/íris e íris/esclera, os con-

tornos das pálpebras inferior e superior também foram determinados. O retângulo localizado

no canto superior esquerdo da Figura 3.1 representa os padrões extraídos da íris (iriscode), seu

cálculo é explicado na Seção 2.4.

3.2 Transformada de Hough

A transformada de Hough, originalmente, foi elaborada para detectar características analitica-

mente representáveis em imagens binarizadas, tais como linhas, círculos, elipses e parábolas

[100].

Esta técnica define um mapeamento entre o espaço original da imagem (x,y) e um espaço

de parâmetros (p1, p2, . . . , pn), que depende da forma a ser detectada. A definição desta trans-
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Figura 3.1 Exemplo de íris segmentada através do operador integro-diferencial. Retirada de [27].

formação requer a geração de um espaço n-dimensional, com número de dimensões igual ao

número de parâmetros necessários para definir a forma desejada: uma linha possui o espaço de

parâmetros definido por (ρ,θ), já para um círculo os parâmetros são (x0,y0,r) [37, 4].

Tendo em vista estas propriedades, Wildes [103] propôs um método baseado na transfor-

mada de Hough para determinar os parâmetros dos círculos que definem a pupila e a íris. Como

a transformada de Hough opera apenas sobre imagens binárias, o método proposto por Wildes

pode ser divido em duas etapas: Primeiro, imagem da íris é convertida em um mapa de bor-

das binário. Em seguida, os pontos de borda são utilizados para acumular votos no espaço

transformado de Hough [103].

O mapa de bordas resultante da primeira etapa pode ser obtido através de diversas técnicas

baseadas em gradiente, tais como, o detector de bordas Canny [14], Sobel ou Prewitt [37].

Em [103], Wildes descreve os seguintes passos para gerar este mapa: primeiro calcula-se a

magnitude do gradiente da imagem através da equação:

M(x,y) = |∇G(x,y)∗ I(x,y)| , (3.3)

onde ∇≡ [∂/∂x;∂/∂y] representa a derivada parcial em cada direção e G(x,y) é uma Gaussiana

de duas dimensões com centro (x0,y0), dada por:

G(x,y) =
1

2πσ2
· e

{
− (x−x0)

2+(y−y0)
2

2σ2

}
, (3.4)

onde σ é o desvio padrão, utilizado como fator de suavização da imagem. Em seguida, através



40 CAPÍTULO 3 SEGMENTAÇÃO DE ÍRIS: ESTADO DA ARTE

(a) Imagem original. (b) Mapa de bordas. (c) Gradiente vertical. (d) Gradiente horizon-

tal.

Figura 3.2 Exemplo da obtenção de diferentes mapas de borda a partir da ponderação da direção dos

gradientes. Adaptada de [4].

da binarização da imagem magnitude M, obtém-se o mapa de pontos de borda.

Wildes [103] cita que o cálculo das derivadas da imagem pode incorporar uma determinada

direção (vertical, horizontal ou ambas) para eliminar bordas desnecessárias, tendo em vista que

o gradiente vertical possui os pontos mais relevantes para a detecção da fronteira íris/esclera,

enquanto que o gradiente horizontal possui maior relevância para a detecção dos contornos das

pálpebras. Esta característica pode ser observada na Figura 3.2.

A imagem binária resultante é, então, utilizada para acumular votos no espaço transfor-

mado de Hough. Considerando que os pontos de borda sejam representados por (x j,y j),

j = 1,2, . . . ,n, a Transformada de Hough Circular é definida como [103]:

H(xc,yc,r) =
n

∑
j=1

h(x j,y j,xc,yc,r), (3.5)

onde:

h(x j,y j,xc,yc,r) =

{
1, caso g(x j,y j,xc,yc,r) = 0;

0, caso contrário.

Para o caso de busca por círculos (fronteira pupila/íris e íris/esclera), a função g é definida por:

g(x j,y j,xc,yc,r) = (x j − xc)
2 +(y j − yc)

2 − r2. (3.7)

Os pontos de borda votam no espaço transformado H da seguinte maneira: os pontos de borda

(x j,y j) que estejam localizados sob o círculo centrado em (xc,yc) com raio r, fazem com que

a função g retorne o valor 0. Em seguida, função h, que representa o padrão local do contorno,

retorna o valor 1 apenas nos casos em que a função g retorne o valor 0.

Desta forma, a coordenada (xc,yc,ρ) que possuir maior quantidade de votos representa os
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parâmetros do círculo mais provável a estar presente na imagem [4].

Este tipo de abordagem permite também que formas parcialmente circulares sejam identifi-

cadas, garantindo certa robustez ao processo quando a íris estiver parcialmente obstruída pelas

pálpebras e cílios.

Entretanto, Masek [58] e Bastos [4] citam alguns problemas com a utilização da trans-

formada de Hough: o método exige que seja escolhido um valor para o limiar utilizado na

detecção de bordas, uma escolha errada pode resultar na remoção de pontos de borda impor-

tantes resultando em falha na detecção de círculos/arcos; e a Transformada de Hough possui

um custo computacional alto devido ao grande espaço de parâmetros que é criado, o que pode

inviabilizar seu uso em sistemas de tempo real.

3.3 Modelos de Contorno Ativo

Modelos de Contorno Ativo (Active Contour Model, ACM) são técnicas comumente utilizadas

em aplicações de visão computacional para realizar a segmentação de objetos em imagens.

Estes métodos permitem deformar um contorno iterativamente até que este contorno se ajuste

ao formato de um objeto específico presente na imagem. Iniciando com um contorno arbitrário

ao redor do objeto a ser detectado, o contorno move-se em direção ao seu interior parando

nas bordas deste objeto [20]. A palavra ‘ativo’ representa o comportamento dinâmico destes

modelos durante sua evolução [97]. Devido a este comportamento, os modelos de contorno

ativo também são conhecidos como snakes ou modelos deformáveis.

A principal desvantagem das snakes é que elas ficam presas em mínimos locais, e, como

consequência, podem não moverem-se até o limite de concavidades presentes na imagem.

Além disso, este método exige que o contorno inicial seja definido próximo das bordas do

objeto para que a convergência adequada seja alcançada.

3.3.1 Geodesic Active Contours

Caselles et al. [17] apresetaram um caso particular das snakes, chamado de Geodesic Ac-

tive Contours (GAC), que relacionam-se diretamente com a geometria intrínseca da curva em

relação à imagem. Por outro lado, na abordagem clássica das snakes, baseada apenas na min-

imização de energia, a topologia da curva final será a mesma da inicial, pois esta abordagem

não pode lidar diretamente com mudanças na topologia. Outro possível problema dos modelos

baseados em energia é a necessidade de selecionar os parâmetros que controlam o trade-off
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entre a suavidade e a proximidade do objeto [17]. GACs combinam a abordagem de mini-

mização de energia das snakes clássicas e a evolução da curva baseada em contornos ativos

geométricos [78]. Este modo de tratar da segmentação de imagens difere significativamente

dos métodos tradicionais de segmentação, principalmente devido a sua proposição envolvendo

conceitos físicos e de geometria diferencial que não são abordados nos métodos clássicos [70].

Motivados pelo fato de que a maioria dos modelos de segmentação propostos na literatura

assumem que a pupila e a íris possuem uma forma perfeitamente circular, Ross e Shah [77, 78]

propuseram a utilização de Geodesic Active Contours para realizar a segmentação de íris a fim

de obter a região da íris com um formato que mais se aproxime do formato em que ela se

apresente na imagem, considerando que os modelos de contorno ativos pode assumir quaisquer

formatos.

O procedimento adotado por Ross e Shah [77, 78] é dividido em duas etapas: (1) segmen-

tação de pupila e (2) segmentação de íris.

Antes de iniciar o processo de segmentação pupila, a imagem do olho é suavizada através

de um filtro mediana 2-D [37] e o menor valor, M, entre os pixels é determinado. Em seguida,

a imagem é binarizada utilizando o valor M +25 como limiar. Após a binarização, somente a

pupila e outras regiões escuras da imagem, tais como cílios e sobrancelhas, ficarão evidenciadas

na imagem. A fim de remover pequenos grupos de pixels pretos, geralmente associados aos

cílios, um outro filtro mediana 2-D é aplicado, reduzindo, assim, o número de grupos de pixels

candidatos à pupila detectados como consequência da binarização. A partir da imagem binária

filtrada, as fronteiras exteriores de todos os grupos de pixels são traçadas. Segundo Ross e Shah

[77, 78], geralmente, a maior fronteira corresponde a região da pupila. No entanto, quando a

pupila estiver contraída, é muito provável que as fronteiras da região correspondente aos cílios

ou sobrancelhas seja maior que a da pupila. Portanto, é executado um procedimento para avaliar

o quão circular são os grupos de pixels presentes na imagem binária filtrada. Este procedimento

cria um círculo para cada grupo de pixels a partir de suas coordenadas. Então, a região em que o

círculo gerado contiver o maior número de pixels é considerada ser a região da pupila. Regiões

que produzirem círculos com diâmetros maiores que a metade do tamanho da imagem são

ignoradas [77, 78]. Todo o procedimento para localização e extração da pupila é ilustrado na

Figura 3.3.

Por fim, o GAC é utilizado para detectar a fronteira íris/esclera . Esta abordagem é baseada

na relação entre contornos ativos e a computação de geodésicas (curvas de comprimento mín-

imo) [17]. A técnica é utilizada para envolver o contorno da íris, a partir de seu interior, sob

a influência das medidas geométricas da região da íris. Considerando uma imagem de íris a

ser segmentada (Figura 3.4 (a)), primeiro obtêm-se a sua função de parada K que é utilizada
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Figura 3.3 Procedimento adotado por Ross e Shah [77, 78] para segmentar a pupila.

(a) Imagem original. (b) Função de parada

K.

(c) Função de parada

K’.

Figura 3.4 Funções de parada utilizadas pelo GAC. Adaptado de [78].

para desacelerar a evolução próxima das fronteiras (Figura 3.4 (b)). Todos os cálculos para a

obtenção da função de parada de uma determinada imagem podem ser conferidos em [77, 78].

Como a pupila foi segmentada no passo anterior, a função de parada K é modificada deletando-

se as bordas originadas da região da pupila, resultando em uma nova função de parada K′

(Figura 3.4 (c)). Isso garante que a evolução da curva não é atraída pelas bordas da pupila.

O GAC é, então, inicializado próximo da pupila e em seguida expande-se até satisfazer

os critérios de parada definido pela função K′. A expansão passo a passo do GAC pode ser

visualizada na Figura 3.5 1. Entretanto, em alguns casos, o contorno continua a expandir-se

em locais onde o critério de parada não é bem definido. Isto faz com que haja uma sobre-

evolução do contorno [78]. Para evitar que isso ocorra, Ross e Shah minimizaram a energia dos

contornos através de um método chamado Thin Plate Spline [9].

A idéia é que a evolução do contorno pode ser pensada como uma superfície lisa que precisa

1Apesar de informar a quantidade de iterações, não foi revelado o custo computacional para obter a segmen-

tação da íris.



44 CAPÍTULO 3 SEGMENTAÇÃO DE ÍRIS: ESTADO DA ARTE

(a) Contorno inicial. (b) 600 iterações. (c) 1.400 iterações. (d) Contorno Final,

1.800 iterações.

Figura 3.5 Evolução do GAC durante a segmentação da íris. Adaptado de [78].

ser ajustada através dos pontos sobre o contorno da íris. Assim, se todos os pontos do contorno

estão sobre um círculo, então a energia Thin Plate Spline será zero, no entanto, se o contorno

começa a envolver a íris de maneira não uniforme, a energia Thin Plate Spline através destes

pontos vai começar a aumentar na tentativa de ajustar o contorno.

O esquema de evolução pode, então, ser regulado pelo cálculo da diferença de energia entre

dois pontos sucessivos do contorno. Se a diferença entre as energias é inferior a um limiar,

então o processo de evolução do contorno é finalizado. Em [77, 78], este limiar é definido com

o valor 1.

Uma importante característica dos GACs é a sua capacidade de lidar com divisão e fusão

de fronteiras. Isto é especialmente importante no caso de segmentação da íris, pois, alguns

contornos provenientes das fibras radiais ou criptas presentes na região da íris podem interferir

na evolução do contorno e corromper a função de parada. Se a técnica de segmentação utilizada

for baseada em curvas paramétricas (por exemplo, a técnica de segmentação snakes [48]), então

a evolução da curva tenderá a parar nesses mínimos locais. No entanto, o GAC é capaz de

se dividir e envolver todas as bordas dessas regiões da íris e mesclá-las ao contorno principal

novamente. Assim, eles são capazes de lidar efetivamente com os problemas de mínimos locais,

assegurando assim que o contorno final corresponde ao limite verdadeiro da íris [77, 78].

3.3.2 Faberge Coordinates

Daugman, apesar de assumir em [25] e [27] que a pupila e a íris possuem formas circulares

não concêntricas, percebeu que o desempenho no reconhecimento de íris é significativamente

melhorado através do relaxamento de ambas as hipóteses, substituindo-as por métodos que

detectem mais fielmente a modelagem dessas regiões. Assumindo em [28] que as fronteiras

pupila/íris e íris/esclera, geralmente, não são circulares e nem concêntricas e que a utilização

de modelos de contorno ativo são uma excelente maneira de descrever estas fronteiras. Conse-
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quentemente, Daugman propôs a utilização de um método flexível e capaz de estabelecer um

mapeamento de deformação contínua entre formas arbitrárias, que ele chamou de “sistema de

coordenadas embutidas generalizadas” ou, mais sugestivamente, propôs a utilização do nome

Faberge coordinates.

Este modelo de contorno ativo é baseado na expansão da série de Fourier discreta, empre-

gando componentes de Fourier cujas frequências são inteiros múltiplos de 1/2π , assegurando

o fechamento, a ortogonalidade e a abrangência do método [28]. A seleção do número de com-

ponentes de frequência permite controlar o trade-off entre o grau de suavidade e a fidelidade

da aproximação. Daugman revela que, em essência, truncando a série de Fourier discreta, após

um certo número de termos, equivale a aplicar um filtro passa-baixa nos dados da curvatura da

borda no modelo de contorno ativo.

Este método é ilustrados na Figura 3.6, na qual, o canto inferior esquerdo mostra duas

snakes, cada uma composta de uma distribuição de dados fuzzy em formato de fita e uma

curva pontilhada, que é uma aproximação da série de Fourier discreta aos dados, incluindo a

continuação sobre as interrupções. A snake localizada mais abaixo é o mapa de curvatura em

coordenadas polar para o contorno da pupila, enquanto que a snake mais acima é o mapa de

curvatura para o limite exterior da íris, com as extremidades de cada uma juntando-se para

baixo.

Figura 3.6 Exemplo do resultado obtido pelo modelo de contorno ativo baseado na expansão da série

de Fourier discreta. Retirado de [28].

A espessura relativa em cada snake representa, aproximadamente, a nitidez da borda em

cada direção radial. Se a fronteira da íris for bem definida então a snake correspondente deverá

ser mais estreita, como é o caso do contorno da pupila. A curva pontilhada que é traçada dentro

de cada snake, bem como sobreposta aos correspondentes pontos na imagem da íris, é uma



46 CAPÍTULO 3 SEGMENTAÇÃO DE ÍRIS: ESTADO DA ARTE

aproximação da série de Fourier discreta para os dados.

3.4 Redes Neurais Artificiais

Broussard et al. [12] utilizaram uma rede neural artificial para classificar estatisticamente os

pixels de uma imagem em duas classes: íris e não-íris.

Inicialmente, um classsificador Bayesiano foi aplicado para determinar o subconjunto com

as características que melhor distinguem um pixel da íris do restante da imagem do olho. Um

total de 264 características locais, incluindo estatísticas locais (média, desvio padrão, assimetria

e curtose) e medições de energia local [12]. As características locais foram obtidas utilizando

vários tamanhos (3, 7, 11, 15, 19, 21, 25 e 29) e formatos (quadrada, retangular horizontal, ver-

tical e inclinada à esquerda ou direita) de vizinhança centrados no pixel analisado. As medições

de energia local foram calculadas através de filtros semelhantes aos filtros Gabor aplicados sob

quatro orientações (0, 45, 90 e 135 graus), onde a resposta máxima de cada filtro orientado foi

selecionada como a magnitude e direção da energia local.

De acordo com Broussard et al. [4], as dez características mais discriminantes extraídas da

imagem são as seguintes:

(1) Distância euclidiana entre o pixel e o centro da pupila;

(2) Média em uma vizinhança quadrada de tamanho 25 pixels;

(3) Desvio padrão em uma vizinhança perpendicular de tamanho 29 pixels;

(4) Desvio padrão radial subtraído do desvio padrão em uma vizinhança de tamanho 29 pixels;

(5) Distância euclidiana entre o pixel e a fronteira da pupila;

(6) Distância entre o pixel e o centro da pupila, medida apenas com a coordenada y;

(7) Média em uma vizinhança perpendicular de tamanho 29 pixels;

(8) Valor absoluto do ângulo com o centro da pupila;

(9) Desvio padrão em uma vizinhança perpendicular de tamanho 21 pixels;

(10) Assimetria numa vizinhança perpendicular de tamanho 3 pixels.
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Figura 3.7 Segmentação da íris através de redes neurais artificiais MLP. Adaptado de [12].

Em seguida, este subconjunto de características é utilizado como entrada para uma rede neu-

ral multi-layer perceptron (MLP) feed-forward com treinamento back-propagation para classi-

ficar os pixels da imagem. Segundo Broussard et al. [12], o número de nodos escondidos foi

variado meticulosidade, sendo escolhidos seis nodos escondidos devido a eles alcançarem uma

precisão aceitável em um baixo custo computacional.

A MLP foi treinada sob 20 imagens, consistindo de 1,44 milhões de observações. Para

remover os efeitos causados pelo ajuste aleatório dos pesos da rede neural no início do treina-

mento, a MLP foi treinada 10 vezes e os pesos obtidos a partir do melhor treinamento foram

utilizados na fase de testes. Para a fase de testes, foi utilizado um conjunto com 40 imagens de

olhos direito e esquerdo de 13 indivíduos.

A Figura 3.7 ilustra a configuração da MLP utilizada. A rede contém dez neurónios na

camada de entrada, correspondentes ao número de características discriminates selecionadas,

seis neurônios na camada escondida e dois neurônios na camada de saída que classificam o

pixel como sendo íris e não-íris.

A partir do resultado da MLP, Broussard et al. [12] utilizaram uma etapa de pós-proces-

samento na qual os pixels que não pertencem à maior região da imagem binária de saída, são

eliminados.

Broussard et al. [12] relatam que em algumas imagens a rede neural apresentou problemas

na distinção entre pixels de cílios e íris. A maioria dos erros ocorreram em locais onde uma

grande quantidade de cílios estavam sobrepostos à íris.

Em [13], Broussard e Ives também propuseram a utilização de redes MLP para classificar

pixels de uma imagem como pertencentes a região da íris ou outra região qualquer. A diferença

entre esta abordagema e a descrita anteriormente é que nesta, a classificação é feita utilizando

imagens em coordenadas polar e a seleção das características discriminantes é realizada através

de outra MLP.
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Nesta nova seleção foram determinadas oito características discriminantes:

(1) Transformada de Hough com 11 pixels de largura na metade direita da imagem filtrada pelo

método de Canny [14];

(2) Presença de pálpebra próxima deste pixel;

(3) Transformada de Hough com 3 pixels de largura no quadrante superior esquerdo da imagem

filtrada pelo método de Canny [14];

(4) Soma de 9 linhas correspondentes à oitava parte localizada na posição “10:00h” da imagem

filtrada pelo método de Canny [14];

(5) Soma de 7 linhas correspondentes à oitava parte localizada na posição “06:00h” da imagem

filtrada pelo método de Canny [14];

(6) Valor do pixel na imagem original;

(7) Curtose com máscara de tamanho 1x5 do histograma equalizado da imagem em coorde-

nadas polar;

(8) Soma de 9 linhas correspondentes à oitava parte localizada na posição “08:00h” da imagem

filtrada pelo método de Canny [14].

A rede MLP foi treinada sob 500 imagens com resolução 120x180 pixel, consistindo em

um total de 10,8 milhões de pixels. Da mesma forma que em [12], a rede neural foi treinada

10 vezes e os pesos obtidos a partir do melhor treinamento foram utilizados na fase de testes,

a fim de remover os efeitos causados pelo ajuste aleatório dos pesos da rede neural no início

do treinamento. Aqui, o conjunto de teste foi composto por 200 imagens de olhos direito e

esquerdo de 20 indivíduos.

A Figura 3.8 exibe a configuração da MLP utilizada. Diferentemente de [12], neste trabalho

a camada escondida da MLP precisou de dez neurônios escondidos para atingir uma precisão

da classificação visualmente aceitável. A configuração da camada de saída foi mantida com

dois neurônios que classificam o pixel como sendo íris e não-íris.

Na Figura 3.9 é mostrado um exemplo de segmentação de íris utilizando a rede MLP pro-

posta por Broussard e Ives [13]. A Figura 3.9 (a) exibe o resultado obtido em coordenadas

polar, na qual a linha verde representa a fronteira de um possível círculo utilizado para segmen-

tar a íris e a linha vermelha representa o contorno obtido pela rede MLP que separa as regiões

de íris e não-íris. Na Figura 3.9 (b) é ilustrado o contorno obtido pela rede neural e o contorno
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Figura 3.8 Segmentação da íris em coordenadas polar através de redes neurais artificiais MLP. Adap-

tado de [13].

(a) Resultado obtido pela MLP em

coordenadas polar.

(b) Contorno da região obtida em (a).

Figura 3.9 Exemplo da segmentação de íris obtida através de redes neurais MLP. Imagens retiradas de

[13].

do círculo sobrepostos à imagem original em coordenadas cartesianas. A partir desta imagem

é possível comparar a presição entre o contorno obtido pela rede MLP e o contorno obtido

pela transformada de Hough, por exemplo. As cruzes verde e amarela representam o centro da

íris e da pupila, respectivamente. Devido à oclusão da íris pela pálpebra superior, houve uma

descontinuação no contorno obtido pela rede neural, como pode ser visto na Figura 3.9 (b).

3.5 Outros Métodos

3.5.1 Pulling & Pushing

He et al. [39, 41], inspirado pela Lei de Hooke, propôs um método iterativo para determinar

os parâmetros do centro e raio das regiões interna e externa da íris chamado de Pulling &
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Figura 3.10 Mecanismo utilizado pelo Pulling & Pushing para estimar o centro e o raio das bordas

internas e externas da íris. Retirado de [41].

Pushing (PP). De acordo com a Lei de Hooke, a força elástica em uma mola é proporcional a

deformação a qual está sujeita. Esta força é definida pela equação:

�F =−k ·�x, (3.8)

onde �x representa o deslocamento da mola em relação a sua posição de equilíbrio, k é a con-

stante elástica da mola e o sinal negativo indica que a força se opõe a deformação [39].

O mecanismo utilizado pelo método PP é ilustrado na Figura 3.10, onde Si, i = 1,2, . . . ,N,

representa um conjunto de N molas idênticas e sem massa, de comprimento relaxado R e con-

stante elástica k. Para cada mola, uma de suas pontas é conectada à borda de um círculo de raio

R e a outra interliga-se a todas as outras molas através do ponto O.

No início, todas as molas estão relaxadas e O é a posição de equilíbrio, Figura 3.10 (a). A

aplicação de uma força externa sobre O suficiente para causar o seu deslocamento para o ponto

O′ resulta no aparecimento de uma força de restauração �fi em cada mola, de modo a resistir a

deformação introduzida, Figuras 3.10(b-d). Esta força de restauração é definida por:

�fi =−k ·�x =−k · (R− ri) ·�ei, i = 1,2, . . . ,N, (3.9)
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onde ri é o comprimento atual da mola Si e �ei indica sua direção a partir de O′. A partir das

informações do centro O′ e dos N pontos de borda, é calculado o comprimento médio das

molas, dado por:

R = (
1

N
) ·

N

∑
i=1

ri, (3.10)

que servirá como estimativa do tamanho das molas para a próxima iteração. A soma das forças

exercidas por todas as molas,

�F =
N

∑
i=1

�fi, (3.11)

empurra O′ de volta para a posição de equilíbrio O, assim que a força externa é removida.

Nas Figuras 3.10 (c-d) é ilustrado o mecanismo utilizado pelo PP sobreposto à imagem de

uma pupila. A Figura 3.10 (d) exibe a propriedade de que, teoricamente, apenas três molas são

necessárias para que o PP determine os parâmetros do círculo [41].

A Figura 3.11 apresenta um fluxograma do algoritmo Pulling & Pushing, onde Ok
P e Rk

P

são o centro e o raio da pupila, analogamente, Ok
I e Rk

I , são da íris. O parâmetro k representa a

iteração e Imax, o número máximo de iterações.

Na etapa de detecção da íris, é utilizado o classificador AdaBoost [34] para detectar a região

da íris presente em uma imagem e, a partir dela, extrai uma estimativa inicial do centro e raio

da pupila.

A detecção de bordas é realizada na imagem transformada para coordenadas polar através

do ponto Ok
P. Esta transformação simplifica a detecção de formas circulares, pois, quando um

círculo é observado a partir de seu centro, em coordenadas polar, torna-se uma linha. Assim,

a difícil tarefa de detectar as bordas circulares é transformada para uma simples detecção de

uma linha [4]. Segundo He et al. [39], esta detecção de bordas pode ser realizada através

de diversas técnicas como, por exemplo, o operador Sobel[37] ou pelo método Canny [14].

Entretanto, apenas um ponto deve ser preservado para cada direção radial. Em adição apenas

o setor [3π/4,9π/4] é utilizado a fim de evitar a influência da oclusão da íris pelas pálpebras

superiores.

Na última etapa é verificado se o ponto Ok
P, para o caso de detecção do contorno da pupila,

encontrou sua posição de equilíbrio, caso contrário uma nova iteração será necessária. Os

critérios de parada adotados são:

(1) A convergência dos parâmetros Ok+1 e Rk+1;

(2) O número de iterações excede o limiar Imax.
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Figura 3.11 Fluxograma do Pulling & Pushing com algumas ilustrações. (a) Resultado da detecção

de íris. (b) Detecção de bordas em coordenadas polar. (c) Forças elásticas do PP em coordenadas

cartesianas. (d) Nova estimação direcionada pelas forças em (c). Retirado de [41].

A convergência descrita em (1) é calculada através da equação:

Ck+1 =
∣∣∣�F∣∣∣+ ∣∣∣Rk+1 −Rk

∣∣∣<Cmax, (3.12)

onde Cmax é um limiar definido com valor 1 em [39, 41]. O critério de parada descrito no critério

(2) evita que o algoritmo fique preso em um ciclo infinito. Caso nenhuma das condições seja

satisfeita, o algoritmo retorna a segunda etapa.

Bastos [4] cita que apesar de utilizar conceitos inovadores, o PP apresenta dois problemas:

Primeiro, o método usa um classificador AdaBoost [34] para detectar a região da íris em uma

imagem e, a partir dela, estimativar a localização inicial do centro da pupila. No entanto, o

AdaBoost, por ser uma técnica de aprendizagem de máquina que se baseia no cascateamento

de classificadores simples para construir um classificador complexo, necessita de um longo

período de treinamento e de um grande número de exemplos e contra-exemplos para possuir

bom desempenho na detecção destas regiões [98, 4].

O segundo problema refere-se a definição dos pontos de borda. A descrição do PP deter-

mina que apenas um ponto de borda deve permanecer, em cada direção radial. Entretanto, não

realiza nenhuma consideração sobre como o processo de descarte dos pontos deva ser realizado.

Ela apenas indica que a obtenção dos pontos de borda pode ser conseguida através do cálculo

do gradiente, utilizando o operador Sobel, ou pelo detector Canny [4].



3.5 OUTROS MÉTODOS 53

3.5.2 A Combined Pulling & Pushing and Active Contour Method

Este método, proposto por Bastos [4, 5] é uma extensão do Pulling & Pushing [39, 41] que o

combina com utilização de uma técnica de contorno ativo, sendo abreviadamente chamado de

PP-AC.

As modificações propostas por Bastos alteram tanto o fluxograma original do PP como os

critérios de convergência, além de possibilitar que uma técnica robusta, como o AbaBoost, não

necessite ser utilizada para estimar o ponto inicial dentro da pupila. No PP-AC, a estimativa

inicial do centro da pupila é dada através das coordenadas do centro da imagem e, apesar disto,

o algortimo tende a encontrar a solução correta.

O PP-AC modifica o método Pulling & Pushing original em quatro áreas [4]:

(1) Divisão da convergência em duas fases: grosseira e fina;

(2) Utilização do modelo min & max Active Contour para realizar a detecção de bordas;

(3) Cálculo do comprimento das molas;

(4) Critérios de convergência.

A primeira modificação influencia diretamente a transformação das regiões, de coordenadas

cartesianas para coordenas polar. Quando na fase “grosseira”, o método calcula a menor distân-

cia entre o centro e as bordas da imagem, para determinar o raio máximo permitido para a trans-

formação. Além disso, todas as direções [0,2π] para transformação são utilizadas, garantindo

uma área de cobertura relativamente grande.

Na fase de ajuste “fino”, a direção radial máxima utilizada para transformação é limitada

a fim de forçar que a imagem transformada para coordenadas polar possua apenas as regiões

de pupila e íris. Além disso, de modo a evitar possíveis problemas em relação a presença das

pálpebras superiores e seus cílios, as direções para transformação são limitadas ao intervalo

[3π/4,9π/4]. Uma vez que o algoritmo entre na fase de ajuste “fino”, ele permanece nela até

que o método seja finalizado.

Na etapa em que a imagem é transformada para coordenadas polar, é aplicado o algoritmo

min & max Active Contour para realizar a segmentação da região. Este algoritmo é uma forma

modificada do Active Contour without Edges proposto por Chan e Vese [20] que faz com que

o contorno ativo dê preferência a encontrar regiões escuras (valores mínimos) e, ao mesmo

tempo, tende a afastar-se de regiões mais claras (valores máximos) presentes em uma imagem

[4].
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Como a região transformada para coordenadas polar é definida através de uma represen-

tação retangular, a inicialização do contorno é realizada através de um retângulo de compri-

mento radial RI que cobre todas as direções possíveis. Isto é equivalente, em coordenadas

cartesianas, a inicializar o contorno como um círculo de raio RI .

Devido a inicialização do contorno ativo interferir profundamente a segmentação, duas

abordagens para a escolha do valor de RI , dependentes da fase, são utilizadas. Quando na

fase “grosseira”:

RI = Rm (3.13)

onde Rm é um valor que depende das características das imagens, ou seja, seu valor é modifi-

cado entre diferentes bases de dados. Na fase de ajuste “fino”:

RI = (3/4)Rl (3.14)

onde Rl é o comprimento das molas durante a iteração l, forçando o contorno inicializar muito

próximo das bordas desejadas.

Como o resultado da segmentação do contorno ativo é uma área, uma simples extração

de bordas usando operadores morfológicos é realizada. Em seguida, para cada direção radial,

o comprimento da mola é calculado através do valor médio dos pontos de borda existentes

nesta direção. Para direções que não possuam nenhum ponto de borda definido, utiliza-se uma

interpolação entre os valores calculados para as direções anterior e posterior. Em seguida, a

força exercida por cada mola, o comprimento médio do raio das molas e o deslocamento do

centro são calculados de maneira semelhante ao PP, Equações 3.9, 3.10 e 3.11.

A última etapa contempla os critérios de parada. A convergência do algoritmo ocorre

através de duas maneiras:

(1) Quando |F |, |ΔF | e R convergem; ou

(2) Quando o número de iterações atinge o valor Imax.

O critério (1) é dividido em três partes:

• Convergência do módulo da Força:
∣∣Fl+1

∣∣< FT h; e

• Convergência da variação do módulo da Força: |ΔF |= ∣∣Fl+1 −F
∣∣< ΔFT h; e

• Convergência do Raio:
∣∣∣Rl+1 −R

∣∣∣< ΔRT h.

Os parâmetros FT h, ΔFT h e ΔRT h são limiares que dependem das características das imagens

entre diferentes bases de dados. Em [4, 5] eles foram definidos com os valores 0,3, 0,1 e
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Figura 3.12 Iterações do PP-AC. Em cada imagem o resultado do contorno ativo aparece em verde e,

em vermelho, é exibido o círculo candidato a pupila. Adaptado de [4].

1, respectivamente, para as bases MMU1, CASIA-IrisV1 e CASIA-IrisV3-Interval. Bastos

[4] ressalta que as três partes necessitam ser satisfeitas para que o critério (1) seja válido.

Caso nenhuma das condições de parada seja atingida, o algoritmo volta para a etapa em que é

determinado se o ajuste encontra-se na fase “grosseira” ou “fina”. Caso contrário, Ol+1 e Rl+1

são os parâmetros estimados do círculo.

A execução passo a passo do PP-AC pode ser visualizada na Figura 3.12, onde é mostrado

o resultado obtido pelo min & max Active Contour without Edges (destacado em verde) e o

círculo candidato a pupila (em vermelho), a cada iteração, com a imagem transformada para

coordenadas polar e no seu domínio original. Note que para a sequência de iterações com a

imagem em coordenadas polar ocorrem mudanças de escala à medida que o algoritmo atualiza

os parâmetros do centro, ficando mais próximas das bordas da imagem (para a fase grosseira,

Figuras 3.12 (a-c)) e raio (para a fase de contorno fino, Figura 3.12 (d)).

Um ponto importante a destacar refere-se a distância entre o centro da imagem e a posição

final do centro da pupila. O contorno ativo é o responsável por provocar o deslocamento deste

centro para áreas escuras, fazendo com que o PP-AC possa determinar seus parâmetros com

sucesso [4].

Apesar do PP-AC ter sido inicialmente desenvolvido apenas para realizar a segmentação

de pupila, pequenas alterações podem ser realizadas de modo a possibilitar a estimação de

parâmetros de outras regiões, como a íris.
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3.6 Segmentação em Imagens Ruidosas ou Fora de Eixo

Conforme já mencionado, a segmentação de íris é uma etapa essencial no reconhecimento

de íris, pois define a região que será utilizada para a extração das características, e, portanto,

está diretamente relacionada com a precisão do reconhecimento. No entanto, a localização

e extração precisa da região da íris não é uma tarefa fácil, principalmente devido à presença

de ruídos nesta região, tornando sua forma arbitrária. Os principais ruídos que interferem

na segmentação da íris são: a sobreposição pelas pálpebras e cílios; presença de sombras e

reflexões especulares próximas da íris. Caso estes ruídos não sejam devidamente detectados e

excluídos, as taxas de falsa aceitação e falsa rejeição do sistema tenderão a aumentar.

A seguir, alguns métodos para excluir ou minimizar estes ruídos serão expostos.

3.6.1 Detecção de Pálpebras e Cílios

Jang et al. [46] utilizaram a transformada de Hough parabólica para detectar as pálpebras su-

perior e inferior. No entanto, como a transformada de Hough é uma técnica que demanda

um custo computacional alto devido ao espaço de busca, foi proposto um método para esti-

mar as áreas de busca pelas pálpebras e a partir destas áreas aplicar a transformada de Hough

parabólica, aumentando a velocidade e precisão da detecção das pálpebras, como mostrado na

Figura 3.13.

A detecção dos quatro pontos necessários para determinar a área de busca pelas pálpebra

foi realizada da seguinte maneira: Primeiramente, foi obtida a média das itensidades dos pixels

da região de íris que não está obstruída pela área das pálpebras, geralmente a faixa horizontal

e central da íris. Em seguida, percorreu-se as fronteiras esquerda e direita, no sentido horário

e anti-horário, a partir do centro da íris a fim de calcular a diferença entre os níveis de cinza

de pixels vizinhos. Caso esta diferença ultrapasse o valor da média anteriormente estimada, é

admitido que este é um ponto de descontinuidade entre a íris e a pálpebra, sendo definido como

um dos quatro pontos de cruzamento (veja Figura 3.13 (a)). A partir destes quatro pontos, são

determinadas a áreas de busca pelas pálpebras, como mostrado na Figura 3.13 (b).

He et al. [40] cita que a determinação do contorno das pálpebras torna-se mais difícil devido

à presença de cílios. Então, para facilitar a detecção das pálpebras, ele propôs em [40, 41, 88] a

utilização de um filtro horizontal de ordenação para eliminar ou suavizar estes cílios, baseado na

observação de que os cílios são principalmente verticais, estreitos e escuros. Após a utilização

do filtro, é aplicado o operador Canny [14] ao longo da direção vertical para extrair o mapa de

pontos de borda da imagem. Para evitar pontos ruidosos, apenas um ponto de borda é mantido
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(a) Detecção dos quatro pontos de

cruzamento.

(b) Áreas de busca pelas pálpebras.

Figura 3.13 Determinação das áreas de busca pelas pálpebras. Imagens adaptadas de [46].

(a) Imagem original. (b) Imagem filtrada.

(c) Exemplo de ruídos presentes no

mapa de bordas.

(d) Pontos de borda genuínos da

pálpebra superior.

Figura 3.14 Ilustração do método de localização de pálpebras sugerido por He et al. [40, 41] e Tan et

al. [88].

em cada coluna. Contudo, em algumas ocasiões, o mapa de bordas ainda pode apresentar ruído.

Para superar este problema foi calculada uma similaridade de formatos através de modelos

de curvatura para cada pálpebra (superior e inferior) concebidos manualmente baseados na

média dos formatos das pálpebras existentes na base de dados e considerando que, apesar do

formato das pálpebras variar significativamente de uma imagem para outra, todas possuem uma

estrutura em forma de arco. Com os ruídos eliminados, é ajustada uma parábola aos pontos de

borda das pálpebras. Este procedimento pode ser observado na Figura 3.14.

Em Masek [58], Pereira [71] e Bastos [4], é admitido que o contorno da pálpebra pode ser

aproximado por um segmento de reta. Nestes trabalhos, a detecção das pálpebras é realizada

através da reta que melhor se adapte ao seu contorno, utilizando a transformada de Hough li-
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(a) Imagem com a íris segmentada. (b) Retas detectadas através da

Transformada de Hough Linear.

(c) Retas horizontais que intercep-

tam as retas de (b) no ponto de borda

da íris mais próximo da pupila.

(d) Demarcação das regiões detec-

tadas como pálpebras.

Figura 3.15 Detecção de pálpebras apresentada por Masek [58] e utilizada por Pereira [71] e Bastos

[4]. Imagens retiradas de [4].

near, a partir de mapas de pontos de borda gerados apenas com o gradiente horizontal [4]. Uma

segunda reta é então traçada horizontalmente interceptando a primeira no ponto da fronteira

da íris mais próximo da pupila. Este procedimento é realizado tanto para a pálpebra supe-

rior quanto para a inferior e as regiões acima da reta horizontal referente à pálpebra superior

e abaixo da reta correspondente à pálpebra inferior são excluídas, permitindo uma isolação

máxima das regiões de oclusão. A Figura 3.15 ilustra este processo.

Pereira [71] cita que existe a possibilidade de se utilizar a transformada de Hough parabólica

para se localizar as pálpebras. Porém, a transformada de Hough linear, apesar de fornecer uma

detecção menos precisa, tem a vantagem de possuir uma menor quantidade de parâmetros a

serem deduzidos, exigindo um menor esforço computacional.



3.6 SEGMENTAÇÃO EM IMAGENS RUIDOSAS OU FORA DE EIXO 59

3.6.2 Detecção e Suavização de Reflexões Especulares

Reflexões especulares se apresentam como os pontos com intensidade mais elevadas (mais

claros) em uma imagem. Elas são geradas pelo esquema de iluminação utilizado durante a

etapa de aquisição de imagens de íris e, geralmente, ocorrem nas proximidades da pupila.

Entretanto, o sistema de reconhecimento de íris é mais afetado negativamente nos casos em

que as reflexões aparecem na região da íris. Uma pesquisa sobre a fonte deste tipo de ruído é

encontrada em [60].

As reflexões especulares são comumente detectadas através de técnicas de limiarização de

imagem. Em AnnaPoorani et al. [1] a imagem do olho com reflexões, I(x,y), é dividida em blo-

cos de tamanho 8x8 pixels e, então, é calculada a média de cada um destes blocos. Em seguida,

a média das cinco maiores médias dos blocos é definida como o limiar Tre f , sendo utilizada

para binarizar a imagem I(x,y) e obter o mapa de reflexão R(x,y). A partir daí, semelhante ao

método proposto por He et al. [41], cada ponto de reflexão P detectado em R é interpolado

através de quatro pontos localizados ao seu redor. Este quatro pontos são definidos por:

Pt = (x,y−3); (3.15)

Pl = (x−3,y); (3.16)

Pr = (x+3,y); (3.17)

Pd = (x,y+3), (3.18)

onde x e y são as coordenadas de um determinado ponto de reflexão P.

A interpolação é calculada na imagem I através da equação:

I(P) =
I(Pl)(xr − xl)+ I(Pr)(x− xl)

2(xr − xl)
+

I(Pt)(yd − y)+ I(Pd)(y− xt)

2(yd − yt)
, (3.19)

onde I(·) representa o valor do pixel na imagem I. Os parâmetros xr e xl representam o valor

da coordenada x dos pontos Pr e Pl , respectivamente. De maneira análoga, yd e yt representam

o valor da coordenada y dos pontos Pd e Pt , respectivamente. A Figura 3.16 exibe um exemplo

de remoção de reflexões através deste método.

Bastos [4] propôs uma metodologia para detectar e preencher reflexões, baseada na recons-

trução morfológica de imagens em tons de cinza. Primeiramente, obtém-se o complemento da

imagem com reflexões, esta operação faz com que as tonalidades de cinza da imagem original

sejam invertidas, ou seja, pixels escuros tornam-se claros e vice-versa. Em seguida, é realizada

uma operação de flood-fill, que preenche “buracos” (áreas escuras) existentes em áreas claras,
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(a) Imagem ruidosa. (b) Mapa de reflexão da ima-

gem (a).

(c) Imagem com os pontos de

reflexões interpolados.

Figura 3.16 Remoção de reflexões especulares proposta por AnnaPoorani et al. [1].

tornando estas áreas claras mais homogênias. Então, o complemento desta imagem é obtido,

invertendo novamente as tonalidades dos pixels.

Bastos [4] cita que esta metodologia além de preencher as reflexões presentes dentro da

pupila, também pode preencher regiões sobrepostas por cílios, veja Figura 3.17 (d). Desta

maneira, esta metodologia pode não ser adequada em imagens onde os cílios atingem a pupila,

pois, ela poderá unir as regiões sobrepostas pelos cílios à pupila, gerando incovenientes na

etapa de extração do contorno da pupila.

Portanto, para que apenas os pixels mais prováveis de serem pontos de reflexão sejam

preenchidos, as seguintes operaçãos devem ser realizadas: calcular o histograma da imagem

obtida através da subtração da imagem original I por sua versão processada morfologicamente

I′; binarizar a imagem I por um limiar adaptativo TH , definido como sendo a primeira posição

no histograma que possua contagem zero; dilatar a imagem binarizada, de modo a expandir a

área identificada como pontos de reflexão; substituir os valores de cada ponto de reflexão p na

imagem original pelo valor dado por:

I(xp,yp) =
1

2
· I′(xp,yp), (3.20)

onde o fator 1
2 é utilizado para forçar os pontos de reflexão a possuírem valores baixos, na

tentativa de tornar a região da pupila homogênia [4].

Um exemplo dos resultados, passo-a-passo, obtidos por esta metodologia para detectar e

preencher reflexões pode ser observado na Figura 3.17.
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(a) Imagem original, com reflexões. (b) Complemento da imagem (a). (c) Preenchimento da imagem (b)

através da operação flood-fill.

(d) Complemento da imagem (c). (e) Subtração da imagem (a) por (c). (f) Pixels identificados como pontos

de reflexão.

(g) Dilatação das áreas definidas em

(f) para contemplar uma maior vizin-

hança.

(h) Resultado final do preenchimento

das reflexões.

Figura 3.17 Etapas do processo de identificação e remoção de reflexões proposto por Bastos [4]. Reti-

rado de [4].

3.6.3 Ajuste de Imagens Fora de Eixo

Daugman [28] apresentou uma técnica para corrigir imagens com íris fora de eixo, ou seja,

imagens adquiridas quando o usuário não estava olhando diretamente para a câmera. Esta
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(a) Imagem original. (b) Imagem (a) corrigida.

Figura 3.18 Correção de imagens fora de eixo. Retirado de [28].

técnica possibilita a projeção do olho para uma perpectiva, aparentemente, ortográfica, fazendo

com que uma íris fora de eixo seja analisada da mesma maneira que uma íris frontal.

Uma abordagem alternativa seria assumir que a pupila apresenta-se com o formato circular

em uma imagem ortográfica da íris e, portanto, a detecção de elipticidade na pupila indicaria

uma imagem fora de eixo. Desta maneira, a estimação do alongamento e da orientação da elipse

revelaria os parâmetros do desvio do olhar, possibilitando a correção dessa imagem. Em [28],

é apresentada uma variante um pouco mais robusta dessa idéia, não assumindo que a forma

da pupila tem um formato circular quando vista ortograficamente. Este método de estimativa

de olhar utiliza uma abordagem que combina trigonometria e expansões da série de Fourier,

nomeada de Fourier based trigonometry.

O método surge a partir da observação de que as expansões da série de Fourier das co-

ordenadas X e Y da borda da pupila contém informações sobre a distorção de seu formato

relacionadas com o desvio do olhar, no âmbito das relações entre os coeficientes reais e imagi-

nários do termo de menor frequência de cada uma dessas expansões [28].

O resultado deste método é a conversão da imagem fora de eixo em uma imagem, aparente-

mente, ortográfica (como se o olho tivesse sido girado em sua própria órbita), tornando sua

comparação com as demais imagens mais efetiva e possibilitando, assim, o seu reconhecimento

frente a outras imagens do mesmo olho.

Daugman [28] revela que uma limitação deste método é que ele assume que a íris é plana,

quando, na verdade, a íris é ligeiramente curvada.

A Figura 3.18 exemplifica a utilização deste método.



CAPÍTULO 4

Segmentação de Pupila Utilizando Redes Neurais
batch-SOM

A segmentação da pupila é usualmente a primeira etapa de muitas aplicações de visão com-

putacional para iteração homem-computador tais como estimação do ponto do olhar, escrita

com os olhos e reconhecimento de íris. A segmentação da pupila é uma etapa crítica, pois, uma

segmentação errônea pode corromper os modelos biométricos e comprometer a qualidade das

análises realizadas pelo sistema de decisão, resultando em baixas taxas de reconhecimento. De-

vido à importância de uma precisa segmentação de pupila e subsequentemente uma localização

exata da íris, muitos algoritmos têm sido propostos [10].

Em uma imagem do olho, a pupila é caracterizada por ser a região homogênea mais escura,

exceto nos casos onde reflexões (provenientes do esquema de iluminação utilizado durante o

processo de aquisição da imagem) aparecem dentro da pupila. Muitas técnicas de segmentação

exploram esta característica de homogeneidade para determinar a região da pupila [49]. A

parametrização das fronteiras da íris (pupila/íris e íris/esclera) como dois círculos não concên-

tricos também é comum.

Daugman [27] desenvolveu o operador integro-diferencial e Wildes [103] usou uma Trans-

formada de Hough Circular para segmentar a região da pupila/íris. Cui et al. [24] propuseram

um algoritmo baseado nas informações de textura e na transformada wavelet de baixa frequên-

cia para segmentar a pupila. Khana et al. [50] utilizaram métodos baseados na excentricidade

da bisseção e histogramas iterativos para a localização da pupila. Nguyen et al. [66] estimaram

a região da pupila baseado na limiarização de histogramas e operações morfológicas. He et

al. [39, 41] apresentaram um método inovador que utiliza um procedimento iterativo baseado

na Lei de Hooke, chamado de Pulling & Pushing (PP), visando determinar os parâmetros do

centro e raio da pupila e da íris. Bastos et al. [5] propuseram uma extensão deste método,

combinando o PP com um modelo de contorno ativo, para superar os problemas relacionados

com a estimativa inicial da localização do centro da região circular a ser detectada.

Estes métodos assumem que a pupila possui um formato rigidamente circular. No entanto,

em muitas situações a pupila apresenta-se com um formato irregular devido à ruídos gerados,

principalmente, durante a etapa de aquisição da imagem. Entre estes ruídos citam-se: imagens

63
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desfocadas ou deformadas e imagens com obstrução da pupila por pálpebras, cílios ou refleções

especulares. Portanto, estas técnicas tendem a produzir resultados imprecisos, comprometendo

os modelos biométricos e reduzindo as taxas de acerto de todo o sistema de reconhecimento de

íris. A Figura 4.1 exibe algumas imagens de olho nas quais a pupilas não possuem um formato

perfeitamente circular.

Um excelente esquema para lidar com o formato arbitrário da pupila é descrever as fron-

teiras da pupila em termos de contornos ativos [28]. Daugman [28] propôs um método baseado

em contorno ativo e na expansão da série de Fourier discreta para segmentar a íris e a pupila.

Nesse artigo ele menciona um ganho significativo em relação ao seu método patenteado, apre-

sentado em [27], onde ele utiliza o operator integro-diferencial.

Nesta dissertação, é proposto um método baseado em redes neurais batch-SOM (BSOM)

para a segementação da pupila. Este procedimento é flexível e irrestrito a formatos predefinidos,

de modo que a resposta do algoritmo não necessariamente é um círculo ou uma elipsóide,

ajustando-se ao formato real da pupila. Neste trabalho também é proposto um método baseado

no algoritmo K-means, aproveitando-se da característica homogênea da pupila, para determinar

as posições iniciais dos neurônios da rede BSOM. Um método para ajustar o contorno obtido

pela rede BSOM e evitar resultados incorretos nos casos em que as bordas da pupila não estão

bem definidas, também é proposto nesta dissertação.

O restante deste capítulo é organizado como segue: A Seção 4.1 introduz os modelos de

contorno ativo baseados em redes neurais mapas auto-organizáveis; Na Seção 4.2 o método

proposto para segementação de pupila, a etapa para determinação do contorno inicial da rede

BSOM e o procedimento para ajustar o contorno final obtido pela rede BSOM são descritos e,

finalmente, os resultados dos experimentos realizados são reportados na Seção 4.3.

4.1 Fundamentação Teórica

4.1.1 Modelos de Contorno Ativo

Modelos de Contorno Ativo (Active Contour Model, ACM), conforme mencionado na Seção

3.3, são técnicas que permitem deformar um contorno iterativamente até que este contorno se

ajuste ao formato de um objeto específico presente na imagem, segmentando-o. Estes modelos

iniciam como um contorno arbitrário ao redor do objeto a ser detectado e movem-se iterativa-

mente em direção à este objeto, parando em suas bordas.

Os modelos de contorno ativo podem ser classificados como modelos paramétricos ou ge-

ométricos de acordo como seu contorno é representado. Modelos de contorno ativo paramétri-
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(a) Imagem S6006S01 da base

Casia-IrisV4 Syn.

(b) Imagem S6407S09 da base

Casia-IrisV4 Syn.

(c) Imagem salar5 da base MMU1. (d) Imagem roslil4 da base MMU1.

(e) Imagem S1019L04 da base

Casia-IrisV3 Interval.

(f) Imagem S1066L07 da base

Casia-IrisV3 Interval.

Figura 4.1 Exemplos de imagens de olho com pupilas não perfeitamente circulares.
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cos utilizam o gradiente da imagem para identificar as bordas do objeto. Este tipo de seg-

mentação é baseado na suposição de que as fronteiras do objeto seriam localizadas em áreas

com mudanças bruscas de intensidade. Embora essa suposição seja adequada em algumas

situações, esses modelos são sensíveis à ruídos presentes na imagem e são altamente depen-

dentes da localização do contorno inicial, devido à falta de informação global. Técnicas como

a suavização anisotrópica proposta por Tschumperlé [91] podem ser utilizadas para realçar e

refinar as bordas. Além dos problemas anteriormente citados, os métodos paramétricos não

suportam mudanças de topologia, o que impossibilita a detecção de regiões não conectadas [4].

Por outro lado, modelos geométricos, baseados em regiões, geralmente utilizam infor-

mações globais para definir as bordas do objeto. Muitos trabalhos recentes sobre modelos

de contorno ativo tem sido focados nos modelos geométricos, inspirados pela abordagem de

Zhu e Yuille [106], tais como [68, 20, 24]. Esta abordagem utiliza uma técnica de com-

petição por região para realizar testes estatísticos enquanto múltiplas regiões crescem indepen-

dentemente utilizando critérios de descrição do comprimento mínimo (Minimum Description

Length, MDL) para minimizar a sobreposição das regiões que estão competindo por pixels

vizinhos [105].

Devido aos contornos ativos baseados em regiões examinarem todas as informações pre-

sentes em uma imagem, eles apresentam muitas vantagens em relação ao métodos paramétri-

cos, baseados em bordas. Incluem-se entre estas vantagens a robustez sobre a localização do

contorno inicial e sobre a intensidade de ruídos presentes na imagem. No entanto, modelos

que utilizam técnicas baseadas em regiões e estatísticas globais, usualmente, não são ideais

para segmentar objetos com intensidade de pixels heterogênea, pois, como estes objetos não

são facilmente distinguidos em termos globais, a segmentação tende a falhar [53, 54]. Este

comportamento pode ser visualizado através da Figura 4.2, onde o objeto a ser detectado e o

fundo da imagem são heterogêneos e compartilham, aproximadamente, o mesmo modelo es-

tatístico 1. A Figura 4.2 (a) exibe o contorno inicial utilizado. A Figura 4.2 (b) exibe o resultado

da segmentação aplicando-se o modelo baseado em regiões, Active Contours Without Edges,

proposto por Chan e Vese [20]. Enquanto que na Figura 4.2 (c) é mostrado que o objeto foi

corretamente detectado através do modelo baseado em bordas, Geodesic Active Contours, in-

troduzido por Caselles et al. [17], diferentemente do resultado obtido pelo método baseado em

regiões.

Em sua formulação tradicional [48], uma snake pode ser definida como um modelo pa-

ramétrico no qual o contorno ν(s) possui representação explícita, sendo definido por ν(s) =
[x(s),y(s)], com s ∈ [0,1] que se move no domínio de uma imagem no plano (x,y) ∈ ℜ2 [61].

1Objetos heterogêneos frequentemente aparecem em imagens médicas [54].
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Figura 4.2 Imagem sintética de um objeto com intensidade heterogênea. (a) Contorno Inicial. (b)

Segmentação incorreta resultante de um método baseado em regiões [20]. (c) Segmentação correta

obtida por uma técnica baseada em bordas [17]. Retirado de [53].

A evolução do contorno é guiada pela minimização de uma função de energia, o que torna as

snakes autônomas e auto-adaptáveis na busca pelas bordas dos objetos [4]. A correspondência

do contorno às bordas do objeto ocorre quando Esnake atinge seu valor mínimo. A ferramenta

matemática utilizada para buscar esta solução é o cálculo variacional [48]. A energia das snakes

pode ser definida através da equação [90]:

Esnake =
∫ 1

0
Esnake(ν(s))ds (4.1)

=
∫ 1

0
Eint(ν(s))+Eext(ν(s))ds (4.2)

=
∫ 1

0
Eint(ν(s))+Eimg(ν(s))+Econ(ν(s))ds. (4.3)

onde, Eint representa a energia interna referente à deformação do contorno, Eext representa a

energia dependente da imagem na qual a snake está inserida. A energia externa é uma simpli-

ficação da soma das energias Eimg, que denota a força da imagem, e Econ, que são as forças de

restrições externas.

A energia interna da snake é escrita como:

Eint =
1

2
(α(s)‖vs(s)‖2 +β (s)‖vss(s)‖2), (4.4)

onde o termo ‖vs(s)‖2 representa a medida da elasticidade e o termo ‖vss(s)‖2, da curvatura.

Isto significa que nos trechos da snake onde o contorno está esticado, o valor da medida de

elasticidade é alto. Enquanto que nos trechos da snake onde o contorno está curvado, a medida

da curvatura tem um valor elevado. Os coeficientes α(s) e β (s) controlam a influência desses

termos sobre a snake, o ajuste adequado destes dois parâmetros fará a snake mais elástica e



68 CAPÍTULO 4 SEGMENTAÇÃO DE PUPILA UTILIZANDO REDES NEURAIS batch-SOM

menos rígida, isto é, mais deformável.

A força da imagem Eimg é responsável por atrair a snake para características de interesse na

imagem. Caso a snake esteja procurando por bordas de uma determinada estrutura presente na

imagem, então, a energia da imagem pode ser definida como:

Eimg =−‖∇I(x,y)‖2, (4.5)

onde I nos dá o valor da intensidade da imagem nas coordenadas x e y e ∇ é o operador

gradiente. A utilização desta energia fará com que a snake se posicione nos pontos da imagem

que apresentarem maiores valores de gradiente.

A força de restrição externa Econ é geralmente aplicada quando se tem um conhecimento

prévio da forma do objeto a ser segmentado na imagem. Em [48] a força de restrição externa é

manipulada pelo usuário através da inserção de valores que ‘empurram’ a snake de um mínimo

local indesejado.

Uma das desvantagens da utilização de snakes para realizar a segmentação de objetos é que

estes modelos exigem que o contorno inicial seja definido próximo das bordas do objeto para

que a convergência adequada seja alcançada. No entanto, na prática, a localização e o formato

do objeto a ser segmentado, geralmente, não é conhecida.

4.1.2 Redes Neurais Mapas Auto-Organizáveis

As redes mapas auto-organizáveis (sel f -organizing maps, SOM) também chamadas de mapas

de características auto-organizáveis ou redes de Kohonen, foram desenvolvidas na década de

80 pelo pesquisador finlandês Teuvo Kohonen [11]. Os mapas auto-organizáveis de Kohonen

fazem parte de um grupo de redes neurais chamado redes baseadas em modelos de competição,

ou simplesmente redes competitivas. Nestes modelos cada neurônio da rede compete com os

demais para responder a um dado padrão de entrada. Outra característica importante deste

tipo de rede é que elas utilizam treinamento não-supervisionado, onde a rede busca encontrar

similaridades baseando-se apenas nos padrões de entrada [38].

Estas redes possuem uma forte inspiração neurofisiológica, sendo baseadas no mapa topoló-

gico presente no córtex cerebral. Assim como no córtex cerebral, neurônios ativos apresentam

conexões mais fortes com neurônios que estão fisicamente mais próximos.

Segundo Braga et al. [11], uma rede SOM funciona basicamente da seguinte forma: quando

um padrão p é apresentado, a rede procura o neurônio mais parecido com p. Durante seu

treinamento a rede aumenta a semelhança do neurônio escolhido e de seus vizinhos ao padrão p.

Dessa forma a rede constrói um mapa topológico onde os neurônios topologicamente próximos
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respondem de forma semelhante a padrões de entrada semelhantes. Haykin [38] conclui que

um mapa auto-organizável, é, portanto, caracterizado pela formação de um mapa topográfico

dos padrões de entrada no qual as localizações espaciais (isto é, as coordenadas) dos neurônios

na rede são indicativas das características estáticas intrínsecas contidas nos padrões de entrada,

daí o nome mapa auto-organizável.

4.1.3 ACM Baseado em Redes SOM

A utilização de redes SOM foi apresentada por Venkatesh e Rishikesh [97] como uma alterna-

tiva aos modelos de contorno ativo, na qual uma rede SOM é adaptada ao problema de extração

de bordas de objetos em imagens dispensando a minimização de uma função de energia, uti-

lizada nos modelos de contorno ativo tradicionais.

Em [97] uma rede SOM modificada com um número fixo de neurônios em uma topologia

em cadeia é construída de maneira isomórfica para o contorno inicial (isto é, existe uma corres-

pondência entre os formatos do contorno inicial da rede e do contorno saliente mais próximo

na imagem) sendo deformada até mapear os contornos do objeto mais próximo presentes na

imagem. A rede consiste em duas camadas: uma camada de entrada (para receber os dados

de entrada), e uma camada de saída. Os dados de entrada são usualmente as coordenadas

bidimensionais dos pontos característicos. Estes pontos característicos (usados como padrões

de treinamento para os neurônios da rede) são os pontos das bordas dos objetos presentes na

imagem que são detectados por algum algoritmo de detecção de bordas, tais como, o operador

Sobel ou o método de Canny [14, 37].

A rede é treinada através do método não-supervisionado de forma que sua saída move-se

para o contorno saliente fisicamente mais próximo de seu contorno inicial. Apesar do treina-

mento utilizado pela rede ser similar ao utilizado pelo algoritmo de Kohonen [38], a rede de

Venkatesh e Rishikesh [97] é distinta em termos de arquitetura [96]. A Figura 4.3 mostra a

topologia tradicional de uma rede SOM e a topologia da rede SOM para ACM.

A equação para atualização dos neurônios da rede SOM adaptada para ACM, proposta por

Venkatesh e Rishikesh [97], é definida como:

wi(n+1) = wi(n)+η(n)∗ exp(
−‖wω(n)−wi(n)‖2

2σ(n)2
)∗ (p−wi(n)), (4.6)

onde wi(n) é o peso do neurônio i na n-ésima iteração, η é o parâmetro da taxa de aprendiza-

gem, o termo exponencial é a função de vizinhança ajustada pelo parâmetro σ e p é o vetor

característico de entrada que é obtido do mapa de bordas da imagem. Os parâmetros η e σ
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Figura 4.3 Diferença entre as topologias (a) da rede SOM tradicional (b) da rede SOM utilizada para

ACM. Adaptado de [96].

decrescem com o tempo e são comuns para todos os neurônios. Este parâmetros são ajustados

de acordo com as seguintes equações:

σ = σinicial ∗ (σinicial/σ f inal)
t/Nt , (4.7)

η = ηinicial ∗ (ηinicial/η f inal)
t/Nt , (4.8)

onde σinicial e σ f inal são os valores inicial e final definido para o parâmetro σ , analogamente,

ηinicial e η f inal são para o parâmetro η . O parâmetro t é o número atual da iteração e Nt é um

valor predefinido que representa o número máximo de iterações.

Ao final do treinamento, após os pesos dos neurônios convergirem, a concatenação dos

segmentos de linha entre cada dois neurônios adjacentes constituem o contorno do objeto. O

contorno produzido pela rede pode ser aberto ou fechado como exibido nos resultados experi-

mentais em [97].

Algumas limitações da rede proposta por Venkatesh e Rishikesh [97] são:

(1) O contorno inicial deve ser definido próximo da borda do objeto;

(2) O número de neurônios na rede permanece fixo, isto é, a adição ou remoção do neurônio

não é permitida;

(3) O contorno inicial deve ter um formato similar ao formato do objeto a ser segmentado.

O principal problema com a implementação deste método é que o conhecimento a priori da

posição e do formato do objeto nem sempre estão disponíveis. Nos casos em que a definição do

contorno inicial é feita de maneira que algumas partes deste contorno estejam localizadas mais

próximas das bordas do objeto do que as outras partes, é verificado a formação de algumas

‘bolhas’ nas áreas do objeto situadas distantes do contorno inicial, especialmente quando as
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(a) Imagem original. (b) Mapa de bordas da imagem (a).

(c) Contorno Inicial (azul) + Pontos

Característicos (verde).

(d) Contorno Inicial (azul) + Con-

torno Final (vermelho).

Figura 4.4 Segmentação incorreta obtida pela rede SOM proposta por Venkatesh e Rishikesh [97].

Adaptado de [33].

bordas do objeto apresentarem segmentos côncavos. A Figura 4.4 expõe esta característica

negativa do modelo de Venkatesh e Rishikesh [97]. Esta limitação pode ser explicada pelo fato

de que a função de vizinhança na atualização dos pesos é baseada apenas na distância física

entre os neurônios. Assim, a atualização dos pesos se torna gradualmente menor quando os

neurônios estão distantes do neurônio vencedor, mesmo que eles sejam vizinhos topológicos.

Outro problema é que como o número de neurônios permanece fixo, o contorno da rede SOM

poderá não ser uma representação precisa do contorno real do objeto [96].

4.1.3.1 ACM Baseado em Redes TASOM

Shah-Hosseini e Safabakhsh [81] apresentaram um modelo de contorno ativo baseado nos ma-

pas auto-organizáveis que engloba parâmetros de aprendizagem adaptativos, cujos valores se

ajustam com base nas alterações do ambiente e no comportamento dos vetores de entrada a

medida que o tempo avança. Esta rede neural recebeu o nome time adaptive sel f -organizing

map (TASOM).

Assim como uma rede SOM, uma rede TASOM é composta por duas camadas: uma camada

de entrada (para receber os vetores de entrada) e uma camada de saída. Porém, diferentemente

das redes SOM que possuem uma taxa de aprendizagem e função de vizinhança decrescente

com o tempo e que são comuns a todos os neurônios, as redes TASOM utilizam uma taxa de
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aprendizagem e função vizinhaça individuais para cada neurônio da rede, que são atualizadas

com a próxima entrada de vetores [86]. No entanto, as regras de atualização de pesos neuronais

utilizadas na rede TASOM são as mesmas utilizadas na rede SOM.

A utilização de uma taxa de aprendizagem e função vizinhaça individuais para cada neurônio

faz com que cada iteração do algoritmo TASOM seja mais demorada que a do SOM básico.

No entanto, segundo Shah-Hosseini e Safabakhsh [85], o número de iterações necessárias para

a convergência do algoritmo TASOM é muito menor do que o SOM básico, devido à dinâmica

da atualização desses parâmetros.

Quando os dados de entrada estão longe dos pesos neuronais da rede TASOM, a taxa de

aprendizagem e a função de vizinhança aumentam fazendo com que os pesos se movimentem

mais rápido em direção aos dados de entrada. Por outro lado, estes dois parâmetros diminuem

quando os pesos estão próximos dos dados de entrada, permitindo que os pesos se aproximem

suavemente da distribuição de entrada. Isso garante a estabilidade do algoritmo [86, 85].

Uma rede TASOM pode aprender continuamente e seguir as mudanças do ambiente. Esta

característica torna a TASOM menos sensível aos valores de parâmetros constantes e adequada

para uso em ambientes não-estacionários [86]. Outro fator positivo é que o algoritmo da rede

TASOM permite adição e remoção de neurônios.

Devido a estas características, as redes TASOM têm sido utilizadas para várias aplicações,

tais como: Classificação de padrões [80], onde a rede TASOM foi testada como um esti-

mador da curva principal para o vetor de classificação de entrada em ambientes estacionários

e não-estacionários, sendo comparada com a rede SOM; Em [83] foi proposta um rede neu-

ral chamada Time Adaptive Principal Components Analysis (TAPCA) para adaptativamente

estimar os componentes principais de distribuições de entrada de forma on-line. Esta rede é

composta por várias redes TASOM, onde cada TASOM é utilizada para estimar um autove-

tor da matriz de correlação da distribuição de entrada sem ter que calcular explicitamente esta

matriz.

A utilização de redes TASOM para segmentação de imagens em regiões também foi anal-

isada em [82], onde um algoritmo chamado de TASOM_BTA foi aplicado para converter uma

imagem em níveis de cinza para uma imagem binária consistindo apenas de pixels pretos e

brancos (objeto e fundo da imagem). Em [79] uma generalização do TASOM_BTA, chamada

de Bicolor TASOM foi proposta para segmentar imagens coloridas em duas regiões. Uma rede

Growing TASOM (GTASOM) foi introduzida por [84] para limiarização multinível automática

de imagens, segmentando uma imagem em níveis de cinza em várias regiões distintas.

Posteriormente, em [62] as redes TASOM, propostas por Shah-Hosseini e Safabakhsh [86],

foram utilizadas para segmentação e rastreamento dos lábios (que, usualmente, é o procedi-
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mento inicial para sistemas de reconhecimento áudio/visual da fala). Este método é composto

por duas etapas: A primeira etapa estima a localização da face, através de limiarização da cor

da pele, e, em seguida, da boca, através de restrições geométricas. Na segunda etapa, uma rede

neural TASOM é utilizada para segmentar os lábios. Khosravie e Safabakhsh [51] investigam

a utilização de ACM baseados em redes TASOM para detecção das bordas da esclera do olho

humano e rastreamento de seus movimentos em uma sequência de imagens. Inicialmente as

bordas da cabeça são detectadas baseadas em um modelo de cor de pele, então, o olho é lo-

calizado através de uma metodologia morfológica e, por fim, a rede TASOM é utilizada para

extrair as bordas da esclera do olho.

A modelagem de contorno ativo baseada em redes TASOM [86] supera algumas limitações

da modelagem baseada em redes SOM proposta por [97], através da atribuição de funções

de vizinhança e taxas de aprendizagem individuais para cada neurônio da rede (anteriormente

citada) e da criação de uma etapa para inserir e remover neurônios (assegurando assim a con-

tinuidade do contorno). No entanto, técnicas de ACM baseadas em redes TASOM produzem

contornos que podem ultrapassar as fronteiras do objeto caso ele contenha bordas fracas ou

quebradas ou possua concavidades longas.

Venkatesh et al. [96] expõe outros pontos fracos em relação às redes TASOM:

(1) A rede falha quando o parâmetro taxa de aprendizagem inicia com valor muito baixo;

(2) Sua convergência é afetada por ruído;

(3) Exige que muitos parâmetros sejam alterados para ser aplicada em diferentes imagens;

(4) Não converge se a imagem contiver múltiplos objetos.

4.1.3.2 ACM Baseado em Redes BSOM

Este é o principal método de ACM analisado neste trabalho, a rede BSOM (batch-SOM), assim

como a rede TASOM, também é uma forma modificada das redes SOM. Foi proposta por

Venkatesh et al. [96] e utiliza uma arquitetura neural similar à ACM baseada em redes SOM. O

vetor de características desta rede também são as coordenadas dos pontos de borda da imagem,

obtidos por um algoritmo de detecção de bordas [14, 37]. Em adição, o algoritmo utiliza

variação de intensidade e informação do gradiente com a finalidade de guiar o movimento do

contorno [96].

No algoritmo BSOM, o procedimento de atualização dos pesos neuronais é diferente do

proposto por Kohonen [38] e é específico para o problema de contornos ativos [95]. Exis-

tem duas idéias essenciais para controlar a atualização dos pesos neuronais. Primeiro se um
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neurônio está em uma região próxima da borda do objeto, ele é forçado a mover-se ao longo

da reta normal ao contorno ou em direção oposta a ela, de modo que a magnitude do gradi-

ente na nova posição seja maior que a atual. Na rede BSOM, os neurônios não são permitidos

a moverem-se para uma nova localização se a magnitude do gradiente decrescer, garantindo

um bom resultado mesmo na presença de bordas quebradas. A segunda idéia garante que os

neurônios se desloquem mais rapidamente em direção às bordas do objeto caso eles estejam

em uma região uniforme, isto é, longe das fronteiras do objeto.

O algoritmo BSOM [96] envolve as seguintes etapas:

(1) Inicializar os pesos neuronais da rede com as coordenadas bidimensionais dos pontos do

contorno inicial;

(2) Inicializar as atualizações dos pesos neuronais para zero;

(3) Determinar o neurônio vencedor para cada ponto característico;

(4) Calcular e validar as atualizações dos pesos dos neurônios vencedores;

(5) Atualizar em paralelo os pesos neuronais da rede;

(6) Remover e inserir neurônios na rede;

(7) Atualizar da taxa de aprendizagem;

(8) Repetir o algoritmo a partir da etapa (2) até que os critérios de convergência sejam satis-

feitos.

Na primeita etapa, pressupõe-se que o contorno inicial seja fornecido pelo usuário (ou por

uma etapa anterior à aplicação da rede BSOM no processo de segmentação de objetos, assim

como ocorre paras as redes TASOM utilizadas em [62, 51]) através da seleção de um deter-

minado número de pontos na imagem, preferencialmente, dentro das fronteiras do objeto ou

envolvendo-as. Definindo W (n) = w1,w2,. . .,wM(n) como sendo o vetor de pesos neuronais,

onde wi = (wx
i ,w

y
i ) é o peso do i-ésimo neurônio e M(n) é o número de neurônios na n-ésima

iteração. A rede é modelada de maneira isomórfica ao contorno inicial, onde, os pesos dos

neurônios da rede BSOM são inicializados com as coordenadas dos pontos do contorno inicial.

Antes de iniciar o algoritmo da rede BSOM propriamente dito, são extraídos os pontos

caracteríticos da imagem, detectados por algum algoritmo de detecção de bordas, necessários

para treinar a rede neural. Usualmente, é aplicado algum método de suavização [37] para

“borrar” a imagem com o objetivo de remover ruídos e tornar o mapa de bordas mais preciso.
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Na segunda etapa as atualizações de todos os neurônios são ajustadas para zero. Durante

a terceira etapa, para cada ponto característico é determinado, através da norma euclidiana,

o neurônio que é fisicamente mais próximo dele. Estes neurônios são chamados em [96] de

neurônios de primeiro nível (first-level-winners, FLW). É possível que algum neurônio seja de-

terminado como FLW para mais de um ponto característico. Portanto, para cada neurônio FLW

é associado um conjunto de pontos característicos que o fazem vencedor. Dentre este conjunto

de pontos que tornam um determinado neurônio i um FLW, existe um ponto característico, f (i),

que é o mais próximo do neurônio i. E, também, para o neurônio i, existe um ponto caracterís-

tico, g(i), dentre todos os pontos característicos da imagem que é fisicamente mais próximo

dele. Estes dois pontos característicos, f e g, são úteis para o cálculo das atualizações dos

pesos dos neurônios da rede.

As atualizações calculadas durante a quarta etapa do algoritmo são dadas pela equação:

Δwi(t) = η(t)p( f (i)−wi(t)), (4.9)

onde η(t) é a taxa de aprendizagem, e p é o fator de amortecimento dado por:

p =
‖g(i)−wi(t)‖
‖ f (i)−wi(t)‖ . (4.10)

O emprego do fator de amortecimento p faz com que a atualização dos neurônios FLW mova-se

não somente em direção do ponto característico que o fez vencedor, mas também na direção

do ponto característico mais próximo dele. Note que 0 < p < 1, pois d( f (i),wi)≤ d(g(i),wi),

onde d(·) representa a norma euclidiana. Esta regra de atualização é distinta das demais imple-

mentações de modelagem de contorno ativo baseadas em redes neurais SOM.

Entretanto, antes de atualizar os pesos neuronais é preciso validar as atualizações com-

putadas para cada neurônio. Esta etapa é essencial para prevenir que o contorno penetre em

bordas quebradas, isto é, descontínuas. De maneira breve, o objetivo é fazer com que nenhum

neurônio mova-se para um ponto onde a magnitude do gradiente é menor que a magnitude do

gradiente da localização atual, com base nos vetores tangencial e normal à posição do neurônio.

Se o maior valor da atualização de todos os neurônios FLW for muito pequeno, então o

contorno não irá mover-se significativamente. Neste caso os neurônios vencedores do segundo

nível (second-level winners, SLW) são invocados. Os neurônios SLW são obtidos de um con-

junto de neurônios que não venceram na iteração anterior. Os pontos característicos que são

usados para encontrar o conjunto de neurônios SLW são os que estão a uma distância maior que√
2dmax de seus correspondentes neurônios FLW, onde dmax é o parâmetro de distância máx-
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ima entre dois neurônios na rede. Estes neurônios SLW têm a função de conduzir o contorno

em direção às concavidades longas. As atualizações dos neurônios SLW são as calculadas e

validadas da mesma maneira como ocorre com os neurônios FLW.

Na quinta etapa do algoritmo BSOM, todos os pesos neuronais são atualizados em paralelo

de acordo com a equação:

wi(t +1) = wi(t)+Δwi(t). (4.11)

É devido a esta característica de atualização que a rede proposta por Venkatesh et al. [96] é

chamada de batch-SOM (BSOM).

Durante a sexta etapa, todos os neurônios não vencedores, ou seja, os neurônios que não

são FLW ou SLW, são removidos. Além disso, se a distância entre dois neurônios vizinhos é

menor que dmin então um dos neurônios será removido. Se um destes neurônios for FLW e o

outro for SLW, o SLW será removido. Se a distância entre dois neurônios vizinhos for maior

que dmax, então um conjunto de neurônios será inserido entre estes neurônios vizinhos. O peso

do k-ésimo neurônio inserido é dado pela equação:

w(k)
novo = wi +

k(w j −wi)

N +1
, (4.12)

onde k = 1,2, . . . ,N e o valor de N é definido por �2di j/dmax−1, onde �· é o operador f loor

(arredonda para baixo) e di j é a distância euclidiana entre os neurônios vizinhos i e j.

Na sétima etapa, a taxa de aprendizagem, η , durante uma determinada época, μ , é atuali-

zada como segue:

η(t) = η f +(ηi −η f )
1+ exp(−μ/λ )

1+ exp((t −μ)/λ )
, (4.13)

onde ηi e η f são os valores inicial e final da taxa de aprendizagem e λ é o parâmetro de declive.

Por fim, na oitava etapa, as condições de convergência são verificadas. A rede é dita con-

vergida se os seguintes critérios são satisfeitos: (1) os neurônios FLW e SLW devem estar em

um pico de gradiente ou suas atualizações devem ser menores que ε . Em [96], ε foi definido

com o valor 0,001; (2) os neurônios não vencedores devem estar próximos da fronteira do

objeto.

Segundo Venkatesh et al. [96], os critérios de convergência anteriomente citados são mais

efetivos que os dos ACM baseados em SOM [97] e TASOM [85] pelas seguintes razões:

(1) Em [97] o algoritmo termina após um determinado número de iterações específico definido

pelo usuário. No entanto, este critério pode não produzir o contorno desejado, caso o

número de iterações seja pequeno, e pode fazer com que o algoritmo demore mais que o

necessário nos caso em que o número de iterações é definido com um valor muito alto;
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(2) No algoritmo proposto por Shah-Hosseini e Safabakhsh [85] é verificado se cada neurônio

está perto de um ponto característico e se nenhum neurônio é adicionado durante a iteração.

Este critério de convergência supera algumas limitações dos critérios em [97], porém, não

é satisfaztório quando o mapa de bordas da imagem apresenta contornos quebrados.

O algoritmo BSOM supera as limitações da SOM e TASOM empregando critérios menos

rígidos, a fim de alcançar uma convergência adequada, mesmo no caso das bordas fracas ou

quebradas [95].

Venkatesh et al. [95] cita que as principais vantagens do algoritmo BSOM são:

(1) Cada neurônio vencedor se move em direção ao ponto característico que o tornou um

vencedor, e também para ponto característico mais próximo de si;

(2) No algoritmo BSOM, é utilizado o conceito de vencedores do segundo nível (SLW), a fim

de facilitar o movimento do contorno em direção à concavidades;

(3) O algoritmo BSOM utiliza variações de intensidade e informação do gradiente na imagem

para impedir um neurônio se desloque para um local de menor magnitude de gradiente,

garantindo, assim, que o contorno não penetre a fronteira do objeto.

Em adição, o BSOM foi generalizado por [96] para detectar contornos de múltiplos objetos

presentes em uma imagem.

4.2 Método Proposto

Conforme já exposto nesta dissertação, os sistemas baseados no reconhecimento de íris vêm

ganhando destaque em virtude de serem considerados como uma das modalidades biométricas

mais precisas. Uma de suas etapas mais críticas é a etapa de segmentação, na qual a região

da íris é localizada e extraída para que os modelos biométricos contenham apenas informações

de íris. Por ser uma etapa complexa, os autores geralmente subdividem-na em duas partes,

segmentação de pupila e segmentação de íris, assumindo que de posse das informações de

localização e contorno da pupila a segmentação da íris torne-se menos difícil.

Na prática, a complexidade da segmentação é proporcional à qualidade e característica da

imagem capturada, devido à este procedimento ser dificultado nos casos em que as imagens

obtidas durante a etapa de aquisição estiverem corrompidas por ruídos, tais como: obstrução

da pupila por pálpebras, cílios ou reflexões especulares. Estes ruídos fazem com que a pupila

apresente-se com um formato aleatório na imagem. No entanto, os resultados obtidos pelas
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Figura 4.5 Fluxograma do método prospoto para segmentação de pupila.

técnicas usuais de segmentação de pupila admitem que a pupila possui um formato circular,

não revelando o formato preciso em que a pupila aparece na imagem.

A idéia básica do método proposto nesta dissertação é analisar as vantagens de utilizar uma

rede neural BSOM para encontrar as fronteiras da pupila assumindo que o contorno final obtido

pela rede pode apresentar-se sob qualquer formato. Desta maneira, o método proposto tende

a extrair mais perfeitamente a região da pupila. Nesta dissertação também foram sugeridos

um método, baseado no algoritmo K-means, para inicializar as posições dos neurônios da rede

BSOM e um método de ajuste do contorno obtido pela rede, baseado na transformação entre

os sistemas de coordenadas cartesianas e polar. A Figura 4.5 mostra um breve fluxograma do

método proposto.

O algoritmo BSOM original foi adaptado para o problema de segmentação de pupila, sendo

modificado em três pontos:

(1) No processo de atualização;

(2) Remoção de neurônios;

(3) No critério de convergência.

Na fase de validação do algoritmo BSOM original é verificado se o neurônio está próximo

da borda do objeto ou se ele está em uma região uniforme, através da equação:

u(i) =
Nr

∑
k=1

sgn(I(pa)− I(pb)), (4.14)

onde sgn(·) denota a função sinal, I é a função intensidade da imagem e Nr é o número de pontos

vizinhos. Aqui, foi adotada a mesma topologia em cadeia para a organização dos neurônios,

conforme [97, 85].

Fazendo W (n) = w1,w2,. . .,wM(n) ser a sequência de pesos neuronais, onde wi = (wx
i ,w

y
i ) é

o peso do ith neurônio e M(n) é o número de neurônios na nth época, o par de pontos pa e pb

(veja Figura 4.6) são definidos por:
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Figura 4.6 Exemplo da região de fronteira. (a) mostra os pontos pa e pb usados para computar a

uniformidade da região. (b) mostra as posições relativas entre o neurônio wi, seus vizinhos (wi−1 e wi+1)

e os pontos da imagem pa e pb.

pa = wi + ke⊥; (4.15)

pb = wi − ke⊥, (4.16)

onde k ∈ {1,2, . . .Nr}, e⊥ = (−ey,ex) é o vetor perpendicular à e, tangente à posição do

neurônio i, definido por:

e = (ex,ey) =
wi+1 −wi−1

‖wi+1 −wi−1‖ . (4.17)

Nos casos em que um determinado neurônio está próximo da borda do objeto, o sinal da

diferença entre as intensidades da imagem nos pontos pa e pb devem ser o mesmo para todo k.

Portanto, para um neurônio que está próximo da borda do objeto, u deve ser igual a Nr ou −Nr

[96]. Aqui, foi definido Nr = 2.

Se |u| �=Nr, então o neurônio é considerado estar em uma região uniforme, e sua atualização

é definida pela Equação 4.9, repetida aqui por conveniência:

Δwi(t) = η(t)p( f (i)−wi(t)). (4.18)

onde o parâmetro η é a taxa de aprendizagem no tempo t, f é o ponto característico mais

próximo do neurônio i e p é o fator de amortecimento (0 < p ≤ 1, definido na Equação 4.10)

que é aplicado para garantir uma evolução suave do contorno em direção à borda do objeto sem

ultrapassá-la.
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Caso contrário, para um neurônio i próximo da borda do objeto, são definidas as variáveis:

q−1 =
∥∥∥∇I(wi −he⊥)

∥∥∥ ; (4.19)

q0 = ‖∇I(wi)‖ ; (4.20)

q1 =
∥∥∥∇I(wi +he⊥)

∥∥∥ ; (4.21)

qu = ‖∇I(wi −hUi)‖ , (4.22)

onde ‖∇I(·)‖ denota a magnitude do gradiente da imagem, q0 é a magnitude do gradiente

da imagem na localização do neurônio, q−1 e q1 são as magnitudes do gradiente da imagem

nas posições esquerda e direita do neurônio (por convenção) e qu é a magnitude do gradiente

da imagem na posição do ponto ao longo da direção de atualização. As variáveis Ui e h são

definidas por:

Ui =
Δwi(t)
‖Δwi(t)‖ , (4.23)

h = |e⊥ ·Ui|. (4.24)

A atualização dos pesos para o neurônio i próximo da borda do objeto, no algoritmo BSOM

modificado, é computada como segue:

Algoritmo Atualização dos pesos do neurônio i próximo da borda do objeto

1. se (q1 ≤ q0) & (qu ≤ q0) & (q−1 ≤ q0)

2. então Δwi(t) = 0

3. senão se (q−1 ≤ q0) & (q0 < q1)

4. então Δwi(t) = he⊥

5. senão se (q1 ≤ q0) & (q0 < q−1)

6. então Δwi(t) =−he⊥

7. senão Δwi(t) = hUi

A primeira condição previne que o neurônio mova-se para uma localização de menor mag-

nitude do gradiente em relação à magnitude de sua localização atual. Enquanto que as demais

condições asseguram que o neurônio deve mover-se em direção a uma posição na qual a mag-

nitude do gradiente seja maior que a magnitude do gradiente de sua posição atual, conduzindo

o neurônio para um pico da magnitude do gradiente.

Uma das principais dificuldades enfrentadas pelo processo de atualização dos neurônios da

rede BSOM é a presença de ruído causado pela sobreposição dos cílios à pupila. Pois, em vários

casos, os cílios apresentam-se com uma intensidade de nível de cinza semelhante à região da
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Figura 4.7 Fluxograma do algoritmo da rede BSOM proposta.

pupila, o que conduz os neurônios aos cílios.

Para superar esta dificuldade, foi adicionado mais um critério para remoção de neurônios ao

algoritmo BSOM original. Este critério foi nomeado de restrição de vizinhança. Esta restrição

define que se a direção de atualização do neurônio wi é diferente das direções de atualização

de seus vizinhos (isto é, wi−1 e wi+1), então, a atualização deste neurônio é negada e ele é

removido. Desta maneira, a restrição de vizinhança suaviza o movimento dos neurônios em

direção aos cílios. Os outros critérios para remoção de neurônios são: todos os neurônios que

não foram modificados ou atualizados durante uma época serão eliminados; e, se a distância

entre dois neurônios vizinhos for menor que 1, então, um destes neurônios será removido.

O algoritmo da rede BSOM proposta pára quando todos os neurônios estão em um pico

da magnitude do gradiente da imagem ou quando as atualizações de todos os neurônios são

menores que 0,01 e nenhum dos neurônios teve sua atualização negada pela restrição de vizin-

hança na época anterior. O fluxograma do algoritmo da rede neural BSOM proposta é mostrado

na Figura 4.7.

4.2.1 Determinação do Contorno Inicial

Modelos de contorno ativo baseados em redes neurais artificiais são bastante dependentes do

contorno inicial. Quanto maior for a distância entre o objeto a ser segmentado e contorno

inicial da rede, maiores serão as dificuldades enfrentadas pelo contorno até ajustar-se às bordas

do objeto. Baseado neste fato e na característica homogênea da pupila, aqui, é proposto um

método para definir a posição dos neurônios iniciais da rede BSOM dentro da região da pupila.

A partir desta posição inicial, o contorno evoluirá ajustando-se ao formato da pupila.

Figura 4.8 exibe o fluxograma do algoritmo proposto para definir o contorno inicial da

rede BSOM. Este algoritmo é descrito como segue: Inicialmente, a imagem de entrada é parti-
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Figura 4.8 Fluxograma do algoritmo utilizado para determinar o contorno inicial da rede BSOM pro-

posta.

cionada em K grupos de pixels com níveis de cinza similares utilizando o algoritmo K-means;

O grupo de pixels com os menores níveis de cinza é selecionado; Em seguida, é realizada uma

operação morfológica de abertura com um quadrado 5x5 como elemento estruturante. Esta

etapa é utilizada para remover pequenos subgrupos de pixels pertencentes aos cílios e/ou tex-

turas da íris próximas da pupila; O perímetro e a área do subgrupo com o maior número de

pixels 8-conectados são calculados. Então, a métrica de circularidade m é calculada usando a

equação:

m =
4π ∗area

perimetro2
, (4.25)

onde m = 1 somente para cículos e m < 1 para qualquer outra forma. Este processo de dis-

criminação de formato de objetos pode ser controlado aplicando-se uma limiar apropriado, tm.

Aqui, foi definido tm = 0,6. Nos casos onde m < tm, o próximo subgrupo com o maior número

de pixels 8-conectados é selecionado. Este procedimento é realizado a fim de selecionar o

subgrupo que é mais semelhante ao formato da pupila, evitando sobrancelhas, cílios e sombras.

Finalmente, a média das coordenadas (x,y) dos pixels são utilizadas para calcular a cen-

tróide do círculo de raio R que será definido como contorno inicial da rede BSOM proposta.

A Figura 4.9 ilustra as etapas desse método aplicado sobre uma imagem da base MMU1

[64]. A Figura 4.9(a) representa a imagem de entrada, a Figura 4.9(b) exibe o agrupamento de

pixels obtido pelo algoritmo K-means. O grupo com os menores valores de níveis de cinza é

mostrado na Figura 4.9(c). O resultado da operação morfológica de abertura pode ser visto na

Figura 4.9(d). Por fim, o resultado do método proposto para inicialização do contorno da rede

BSOM é exibido na Figura 4.9(e).
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(a) Imagem yannl5 da base MMU1. (b) Agrupamento K-means, K = 7.

(c) Grupo com os menores valores de

níveis de cinza.

(d) Operação morfológica de aber-

tura com um quadrado 5x5 como ele-

mento estruturante.

(e) Contorno inicial, R=5.

Figura 4.9 Etapas do método proposto para inicialização do contorno da rede BSOM.
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Figura 4.10 Imagens com o contorno inicial definido através do método proposto.

Algumas considerações sobre este método:

• Os valores dos parâmetros K e R variam entre diferentes bases de imagens, sendo deter-

minados empíricamente. O valor de K varia devido aos diferentes esquemas de ilumi-

nação e contraste das imagens de cada base, gerando diferentes agrupamentos de pixels

pelo algoritmo K-means. O parâmetro R depende do tamanho em que a pupila aparece na

imagem e da resolução desta imagem. Valores pequenos de R fazem com que o contorno

precise de mais tempo para expandir-se até as fronteiras da pupila, entretanto, garantem

que o contorno inicial esteja dentro da pupila. É importante salientar que diferentes ima-

gens de uma mesma base podem apresentar diferentes tamanhos de pupilas, como pode

ser visualizado na primeira linha da Figura 4.10.
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• Este método, apesar de se basear nos níveis de cinza dos pixels da imagem para encontrar

a região da pupila, demonstrou-se robusto sobre imagens com presença de outras regiões

escuras, tais como: sobrancelhas, manchas na pele, sombras e mechas de cabelo (veja a

segunda linha da Figura 4.10).

• Devido à sobreposição de cílios e reflexões à pupila, não é garantido que a centróide

do contorno inicial será definida exatamente no centro da pupila. No entanto, o método

garante que a centróide do contorno inicial estará dentro da região da pupila. Esta carac-

terística pode ser visualizada na última linha da Figura 4.10.

• Dado o contorno inicial, é necessário definir a quantidade de neurônios ao longo deste

contorno que constituirá a rede BSOM. Embora a cada iteração do algoritmo da rede

BSOM serem adicionados e/ou excluídos neurônios à rede, inicializar a rede BSOM com

pequenas quantidades de neurônios pode fazer com que a restrição de vizinhança, ante-

riormente citada, falhe caso o contorno inicial seja definido em uma região próxima das

pálpebras ou em uma região sobreposta por cílios. Por outro lado, inicializar a rede com

um grande número de neurônios irá demandar um alto custo computacional. Nos expe-

rimentos desta dissertação, a rede BSOM foi incializada com 30 neurônios igualmente

espaçados ao longo do contorno inicial.

4.2.2 Ajustando o Contorno Obtido pela Rede BSOM

Em alguns casos, o mapa de bordas extraído da imagem do olho apresenta algumas concavi-

dades na fronteira pupila/íris, principalmente devido a presença de reflexões especulares pró-

ximas a esta fronteira. Como o mapa de bordas da imagem é utilizado para treinar a rede

BSOM, nesses casos, a rede será induzida a produzir um contorno que também apresentará

essas concavidades, tornando a segmentação da pupila incorreta. Alguns métodos para de-

tectar e suavizar as reflexões especulares foram publicados, conforme pode ser visualizado na

Seção 3.6.2. No entanto, as reflexões especulares secundárias geralmente não são preenchi-

das. Portanto, a seguinte metodologia é proposta para superar este problema: Transformar a

imagem para coordenadas polar utilizando como centro a centróide do contorno gerado pela

rede BSOM; Calcular o raio rl
i dos pontos no contorno para cada direção polar θi, θ = [0,2π];

Ajustar o raio através do algoritmo:
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Figura 4.11 Fluxograma do procedimento para ajustar o contorno obtido pela rede BSOM.

Algoritmo Ajustando do valor do raio rl
i

1. se (rl
i > Rl + tl)

2. então rl
i = (Rl + tl)+(0.6∗ (rl

i − (Rl + tl)))

3. senão se (rl
i < Rl − tl)

4. então rl
i = (Rl − tl)+(0.6∗ (rl

i − (Rl − tl)))

onde Rl é o valor do tamanho médio dos raios e tl é o fator de tolerância aplicado em cada

iteração l. Caso algum raio seja ajustado, o valor do tamanho médio dos raios é recalculado e

tl assume o valor tl+1 = 0.9 ∗ tl . Este procedimento é repetido até que nenhum raio tenha seu

valor ajustado ou tl+1 < 1. Para esta aplicação tl=0 é definido com o valor 3.

A Figura 4.11 exibe o fluxograma do procedimento sugerido para ajustar o contorno obtido

pela rede BSOM. A idéia básica deste procedimento é eliminar apenas as concavidades que

porventura apareçam ao longo do contorno, evitando alterar seus outros trechos.

4.3 Resultados Experimentais

Os experimentos foram realizados para analisar e avaliar a eficiência do método proposto.

Foram adotadas três bases de imagens de íris: Casia-IrisV3 Interval [6], Casia-IrisV4 Syn [6]

e MMU1 [64]. A base Casia-IrisV3 Interval é distribuída pelo Instituto de Automação da Chi-

nese Academy of Sciences (CASIA). Ela contém 2.655 imagens de 249 pessoas com resolução

de 320x280 pixels. A Casia-IrisV4 Syn também é fornecida pelo CASIA. Ela inclui 10.000

imagens de íris sintetizadas de 1.000 indivíduos com resolução de 640x480 pixels (as texturas

das íris destas imagens foram sintetizadas automaticamente do subconjunto da CASIA-IrisV1

[6]). A base MMU1 contribui com um número total de 450 imagens de íris com resolução de

320x240 pixels de 100 voluntários com diferentes idades e nacionalidades. Mais detalhes sobre
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estas bases de imagens podem ser observados na Seção 2.1.1.

A escolha de quais bases de imagens seriam utilizadas nos experimentos foi definida através

dos seguintes fatores:

• Facilidade de aquisição: As bases MMU e CASIA são as mais utilizadas, possivelmente

por seram as mais fáceis de adquirir. Basta apenas acessar seus respectivos endereços

eletrônicos e baixá-las. A base UPOL também é de fácil aquisição, porém, ela é con-

siderada a base menos adequada para análise de técnicas de segmentação devido a suas

imagens possuírem um alto grau de homogeneidade e a segmentação da íris ser facilitada

pelo círculo escuro que rodeia a região correspondente à íris;

• Tamanho: Devido à heterogeneidade dos tamanhos das bases de imagens, foi escolhida

uma base pequena, uma de tamanho intermediário e uma grande (MMU1, Casia-IrisV3

Interval e Casia-IrisV4 Syn, respectivamente). Juntas as bases totalizam 13.105 imagens.

Como as análises dos resultados foi baseada na observação do contorno obtido em cada

imagem, este foi um dos motivos da escolha de apenas três bases de imagens.

• Presença de ruídos: As bases escolhidas possuem os principais ruídos enfrentados pelas

técnicas de segmentação (obstrução da pupila por pálpebras, cílios e reflexões especu-

lares). Além destes ruídos, as imagens da base MMU1 apresentam baixo contraste e

presença de sombras. As imagens da base Casia-IrisV3 Interval possuem forte interfe-

rência causada por reflexões especulares devido aos oito LEDs infravermelhos dispostos

circularmente dentro da pupila. A CASIA-IrisV4 Syn contém imagens de íris com tex-

turas sintetizadas, sendo relevante verificar a influência destas texturas no processo de

segmentação.

Na etapa proposta para definir as posições iniciais dos neurônios da rede BSOM, é necessário

definir os valores dos parâmetros K e R. Conforme mencionado na Seção 4.2.1, os valores

destes parâmetros variam entre diferentes bases de imagens. O valor de K varia devido aos

diferentes esquemas de iluminação e contraste das imagens, gerando diferentes agrupamentos

de pixels pelo algoritmo K-means. E o parâmetro R depende do tamanho em que a pupila

aparece na imagem e da resolução desta imagem. Os valores para os parâmetros K e R uti-

lizados nos experimentos desta dissertação para determinar o contorno inicial da rede BSOM

podem ser visualizados na Tabela 4.1. Para a base Casia-IrisV3 Interval o valor escolhido para

R pode ser considerado elevado se comparado ao valores deste mesmo parâmetro para as ou-

tras bases. Esta escolha foi devido ao custo computacional causado pelo retardo da evolução

do contorno da rede BSOM pelos contornos das reflexões especulares dentro da pupila.



88 CAPÍTULO 4 SEGMENTAÇÃO DE PUPILA UTILIZANDO REDES NEURAIS batch-SOM

Tabela 4.1 Parâmetros utilizados para determinar o contorno inicial da rede BSOM.

Base de imagem K R
MMU1 7 5

Casia-IrisV3 Interval 4 30

CASIA-IrisV4 Syn 8 5

Antes de inicializar a rede BSOM proposta, é realizada uma etapa de pré-processamento.

Esta etapa é necessária devido a presença de reflexões especulares em algumas imagens cau-

sadas pelo esquema de iluminação utilizado durante o processo de aquisição destas imagens.

Conforme visto na Seção 3.6.2, as reflexões especulares aparecem como pixels com níveis de

cinza elevados na imagem do olho e geralmente interferem na detecção de bordas da pupila.

Por este motivo, é necessário identificar e, se possível, minimizar os seus efeitos negativos.

Aqui, foi utilizado o algoritmo baseado em reconstrução morfólógica em imagens de níveis de

cinza, proposto por Bastos et al. [5].

A avaliação dos resultados experimentais foi baseada a partir da análise ocular de cada

segmentação obtida em cada imagem das bases. Como o objetivo do método proposto é seg-

mentar a pupila de uma maneira precisa, nessa análise, as segmentações foram classificadas

como incorretas nos seguintes casos:

• Contorno final apresenta concavidades: Nesta dissertação é admitido que a pupila pode

apresentar-se sob um formato irregular, porém, um olho são não apresenta uma pupila

côncava. Como as imagens das bases utilizadas foram adquiridas de olhos sãos, nos casos

em que o contorno final apresentar concavidades a segmentação será classificada como

incorreta. Portanto, o contorno da rede BSOM deve se sobrepor à ruídos como cílios e

reflexões especulares, dando continuidade ao contorno obstruído da pupila.

• Contorno final englobando trechos de íris: Ocorre quando o contorno final obtido pela

rede BSOM se sobrepõe a uma porção da região da íris, fazendo com que pixels de íris

sejam rotulados como pixels de pupila. Neste caso, algumas informações da íris estariam

sendo desperdiçadas, tendo em vista que seriam definidas como informações de pupila e

com isso não seriam propagadas para as demais etapas de um sistema de reconhecimento

de íris.

• Pupila englobando o contorno final: Ocorre quando a pupila estiver englobando o con-

torno final obtido pela rede BSOM. Neste caso, o contorno não se expandiu suficiente-

mente até as fronteiras da pupila, ficando contido na região da pupila.
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(a) Pupila englobando o contorno fi-

nal.

(b) Contorno final englobando tre-

chos de íris.

(c) Contorno final apresenta concavi-

dades.

(d) Contorno final englobando tre-

chos da pálpebra.

Figura 4.12 Exemplos de segmentações incorretas obtidas pela rede BSOM.

• Contorno final englobando trechos da pálpebra: Caso o contorno final sobreponha-se a

uma porção da região de qualquer uma das pálpebras, a segmentação será classificada

como incorreta. O contorno deve, portanto, ajustar-se ao formato sob o qual a pupila se

apresente na imagem, mesmo nos casos em que a imagem foi adquirida quando o usuário

estava com o olho entreaberto.

A Figura 4.12 exemplifica cada um destes erros. Na Figura 4.12 (a) pode ser visualizado

o erro causado quando o contorno final está contido na região da pupila, não segmentando-a

em sua totalidade. A Figura 4.12 (b) mostra o erro causado quando o contorno se sobrepõe

à trechos de íris. A Figura 4.12 (c) exibe o erro causado pela presença de concavidades nas

bordas do contorno final obtido pela rede BSOM. Por fim, na Figura 4.12 (d) é mostrado o erro

em que a rede BSOM ultrapassa as fronteiras da pálpebra.

A Tabela 4.2 exibe o quantitativo e o percentual de imagens que apresentaram erros na

segmentação da pupila através da rede BSOM (sem o procedimento para ajustar o contorno)

em cada base. Perceba que o erro mais recorrente é causado pela presença de concavidades ao

longo do contorno final obtido pela rede BSOM. Isso ocorre porque em alguns casos, apesar
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Tabela 4.2 Quantitativo e percentual de imagens segmentadas incorretamente pela rede BSOM (sem o

procedimento para ajustar o contorno).

Base de imagem
Erro MMU1 Casia-V3 Casia-V4

Contorno final apresenta concavidades 60 (13,33%) 296 (11,15%) 948 (9,48%)

Contorno final englobando trechos de íris 0 (0,00%) 4 (0,15%) 0 (0,00%)

Pupila englobando o contorno final 11 (2,44%) 26 (0,98%) 6 (0,06%)

Contorno final englobando trechos da pálpebra 2 (0,44%) 0 (0,00%) 9 (0,09%)

Total 73 (16,21%) 326 (12,28%) 963 (9,63%)

Tabela 4.3 Quantitativo e percentual de imagens segmentadas incorretamente após a utilização do pro-

cedimento para ajustar o contorno final obtido pela rede BSOM.

Base de imagem
Erro MMU1 Casia-V3 Casia-V4

Contorno final apresenta concavidades 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

Contorno final englobando trechos de íris 0 (0,00%) 2 (0,07%) 0 (0,0%)

Pupila englobando o contorno final 17 (3,78%) 70 (2,64%) 6 (0,06%)

Contorno final englobando trechos da pálpebra 2 (0,44%) 0 (0,00%) 9 (0,09%)

Total 19 (4,22%) 72 (2,71%) 15 (0,15%)

da utilização de um método para suavizar as reflexões especulares, o mapa de bordas extraído

da imagem apresenta concavidades nos trechos da fronteira pupila/íris muito próximos destas

reflexões. Como o mapa de bordas da imagem é utilizado para treinar a rede BSOM, nesses

casos, a rede será induzida a produzir um contorno que também apresentará essas concavidades,

tornando a segmentação da pupila incorreta. É importante ressaltar que, em alguns casos, essas

concavidades também são provocadas pela presença de cílios sobrepostos à pupila.

Para superar esse problema, foi proposto um método de pós-processamento para ajustar o

contorno obtido pela rede BSOM que remove ou suaviza essas concavidades, fazendo com que

este contorno se aproxime do contorno exato das fronteiras da pupila. A Figura 4.13 exibe

alguns exemplos de segmentações corrigidas através desse método de pós-processamento. Nas

Figuras 4.13 (a), (c) e (e) podem ser visualizadas imagens segmentadas de maneira incorreta

devido à presença de concavidades ao longo do contorno final obtido pela rede BSOM. As

Figuras 4.13 (b), (d) e (f) mostram alguns resultados alcançados após a utilização do método

proposto para ajustar o contorno final obtido pela rede BSOM.

A Tabela 4.3 mostra que a utilização do procedimento de ajuste do contorno diminuiu sig-

nificativamente as taxas de erros totais de cada base, cerca de 10% cada, sendo a base MMU1 a

que obteve a maior taxa de melhoria, 11,99%. Comparando-se as Tabelas 4.2 e 4.3, é possível

verificar que alguns erros anteriormente causados pela presença de concavidades no contorno
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(a) Contorno obtido pela rede

BSOM. Imagem da base Casia-

IrisV3 Interval.

(b) Ajuste do contorno da imagem

(a).

(c) Contorno obtido pela rede

BSOM. Imagem da base Casia-

IrisV4 Syn.

(d) Ajuste do contorno da imagem

(c).

(e) Contorno obtido pela rede

BSOM. Imagem da base MMU1.

(f) Ajuste do contorno da imagem

(e).

Figura 4.13 Exemplos do procedimento de ajuste do contorno. As images (a), (c) e (e) mostram os

resultados obtidos pela rede BSOM sem a utilização do ajuste do contorno. As imagens (b), (d) e (f)

mostram os resultados obtidos após a utilização do ajuste do contorno para as imagens correspondentes.
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(a) Contorno apresenta concavidades

longas devido às reflexões especu-

lares.

(b) Falha no ajuste do contorno de

(a).

(c) Contorno apresenta concavidades

longas devido aos cílios.

(d) Falha no ajuste do contorno de

(c).

Figura 4.14 Exemplos de segmentações nas quais o procedimento do ajuste do contorno da rede BSOM

falhou.

obtido pela rede BSOM, após a utilização do procedimento de ajuste, foram classificados como

erros causados pela não segmentação de toda a região da pupila. Isto decorre do fato de que,

nesses casos, as concavidades presentes ao longo do contorno obtido pela rede BSOM são

muito profundas ou estão muito distantes da borda da pupila. Consequentemente, o procedi-

mento de ajuste não consegue deslocar estes trechos côncavos até as bordas da pupila, conforme

pode ser visto na Figura 4.14.

A Tabela 4.4 exibe o quantitativo de imagens com pupilas corretamente segmentadas para

cada base, bem como suas respectivas taxas de acerto, utilizando a rede BSOM modificada

e a rede BSOM modificada com o procedimento de ajuste do contorno. Verifica-se que o

desempenho da rede BSOM proposta foi melhor para a base Casia-IrisV4 Syn e pior para a

base MMU1 em ambos os casos (com e sem o ajuste do contorno). A diferença nas taxas de

acertos entre as bases utilizadas deve-se, especialmente, à quantidade de imagens, proporcional

para cada base, que apresentam reflexões especulares próximas da fronteira pupila/íris e ao
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Tabela 4.4 Quantitativo e percentual de imagens com pupilas corretamente segmentadas utilizando a

rede BSOM modificada e a rede BSOM modificada com o procedimento de ajuste do contorno.

Método de segmentação Casia-V3 Casia-V4 MMU1
BSOM 2.329 (87,72%) 9.037 (90,37%) 377 (83,79%)

BSOM + Ajuste do contorno 2.583 (97.29%) 9.995 (99,85%) 435 (95.78%)

esquema de iluminação utilizado em cada base. A base MMU1 possui diversas imagens com

baixo contraste, algumas com presença de sombra e uma imagem com o usuário utilizando

óculos. As imagens da base Casia-IrisV3 Interval apresentam reflexões especulares devido aos

oito LEDs infravermelhos utilizados durante a etapa de aquisição. Em algumas imagens desta

base, estas reflexões suavizaram o contraste entre a pupila e a íris, dificultando o processo de

segmentação. O percentual de imagens ruidosas na base Casia-IrisV4 Syn é menor que nas

demais bases e as imagens desta base possuem pupilas mais escuras e homogêneas, por este

motivo, a rede BSOM teve um melhor desempenho nesta base.

A Figura 4.15 mostra algumas imagens segmentadas utilizando o método proposto. Na

primeira coluna podem ser visualizados os contornos iniciais da rede BSOM definidos para

cada uma das bases. As Figuras 4.15 (a) e (b) mostram que o procedimento para identificar e

remover as reflexões especulares preveniu que o contorno da rede BSOM parasse erroneamente

nas bordas de reflexões dentro da pupila. As Figuras 4.15 (c) e (d) ilustram que o contorno final

obtido pela rede BSOM não necessariamente assume um formato circular, tornando o resul-

tado mais preciso. A Figura 4.15 (e) mostra que as mudanças propostas no algoritmo BSOM

suavizaram a interferência dos cílios durante o movimento dos neurônios. Este comportamento

é melhor destacado na Figura 4.16.

Os experimentos revelam que a rede neural BSOM tem dificuldade em segmentar a pupila

em imagens com baixo contraste devido, principalmente, ao processo de atualização de seus

neurônios ser baseado no gradiente da imagem. Um outro problema enfrentado pela rede

BSOM está relacionado à sua dependência do mapa de bordas extraído da imagem. Quanto

melhor definido estiver o mapa de bordas da pupila, melhor será o resultado alcançado. Aqui,

foi utilizado o detector de bordas Canny [14].

Devido aos resultados serem analisados baseados na observação ocular do contorno em

cada imagem segmentada, a comparação entre as taxas de acerto obtidas pelo método proposto

e as taxas obtidas pelos métodos baseados em detecção de círculos torna-se complexa. Este

é um problema inerente às pesquisas relacionadas à segmentação. Os resultados classificados

como corretos por um pesquisador podem ser classificados como incorretos por outro. Na
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(a) Contorno inicial. Imagem da

base Casia-IrisV3 Interval.

(b) Contorno final obtido para a ima-

gem (a).

(c) Contorno inicial. Imagem da

base Casia-IrisV4 Syn.

(d) Contorno final obtido para a ima-

gem (c).

(e) Contorno inicial. Imagem da

base MMU1.

(f) Contorno final obtido para a ima-

gem (e).

Figura 4.15 Exemplos de pupilas segmentadas. As imagens (a), (c) e (e) mostram o contorno inicial

obtido utilizando a definição automática das posições dos neurônios (Figura 4.8). As imagens (b) , (d) e

(f) mostram o contorno final obtido pelo método proposto.



4.3 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 95

(a) Contorno final obtido sem a uti-

lização da restrição de vizinhança.

(b) Contorno final obtido com a uti-

lização da restrição de vizinhança.

Figura 4.16 Comparação entre os resultados da segmentação utilizando a restrição de vizinhança e sem

a utilização desta restrição.

Figura 4.17 são exibidos alguns exemplos da diferença entre os resultados obtidos pela seg-

mentação de pupila através do método proposto e do PP-AC, desenvolvido por Bastos et al.

[5]. A Figura 4.17 (b) mostra que, para esta imagem, o PP-AC considerou partes da íris como

pupila. Na Figura 4.17 (d) é exibida uma segmentação em que o PP-AC considerou porções da

pálpebra superior como pupila. Enquanto que na Figura 4.17 (f) o resultado obtido pelo PP-AC

considerou trechos da pupila como íris. Nesta dissertação, casos como estes são considerados

como incorretos.

Conforme exposto, diferentemente dos métodos de segmentação de pupila usuais, o método

proposto nesta dissertação considera que a pupila pode apresentar-se com um formato irregular

na imagem, não assumindo que sua forma é necessariamente circular. Desta maneira, a rede

BSOM tende a extrair mais precisamente a região da pupila. No entanto, para mensurar o

ganho obtido através da utilização do método proposto em relação a um método baseado em

detecção de círculos na etapa de segmentação de um sistema de reconhecimento de íris, seria

necessário construir um sistema de reconhecimento de íris completo e verificar a diferença

entre as taxas de Falsa Aceitação e Falsa Rejeição bem como as taxas de Aceitação Corretas

e Rejeições Corretas. Infelizmente não foi possível realizar este comparativo nesta dissertação

devido ao tempo necessário para a construção e análise de um sistema de reconhecimento de

íris completo.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 4.17 Comparação entre os resultados da segmentação utilizando o método proposto, primeira

coluna, e o PP-AC [5], segunda coluna.
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Considerações Finais

A importância da utilização de métodos de identificação como parte de um esquema de segu-

rança para garantir que somente o grupo restrito de indivíduos devidamente autorizados tenham

condições de acessar determinados recursos foi reiterada nesta dissertação. Contudo, foi salien-

tado que os métodos de identificação tradicionais, baseados em posse ou conhecimento, apesar

de obterem um certo grau de sucesso, dependendo do tipo de aplicação e situação, esbarram

em alguns incovenientes que podem se tornar grandes problemas se for levado em considera-

ção que os objetos podem ser perdidos, roubados ou falsificados e que nomes de usuários e

senhas podem ser esquecidos ou adivinhados por impostores. Por outro lado, foram analisadas

as características que tornam os sistemas biométricos uma excelente escolha para aumentar a

confiabilidade dos métodos de identificação pessoal e foi mostrado que a principal vantagem

desses sistemas é a utilização de características próprias do indivíduo para verificar/reconhecer

sua identidade.

Especificamente, os sistemas de reconhecimento de íris foram abordados nesta dissertação.

Foram descritos todos os passos necessários para a construção destes sistemas. De maneira

abreviada, os sistemas de reconhecimento de íris são, geralmente, compostos por cinco mó-

dulos: (1) aquisição da imagem, (2) segmentação da íris, (3) normalização, (4) codificação ou

extração de características e (5) comparação ou identificação de padrões. Em cada etapa, as

técnicas clássicas, assim como algumas pesquisas recentes, foram analisadas, proporcionando

uma visão geral das principais técnicas existentes na literatura. Em especial, devido a sua im-

portância para a formação dos templates biométricos, a etapa de segmentação de íris foi descrita

em maior detalhe.

Foi observado que alguns dos principais métodos de segmentação da íris são divididos em

duas etapas: detecção do contorno interno (fronteira pupila/íris) e posteriormente do contorno

externo (fronteira íris/esclera), assumindo que de posse das informações da região da pupila, a

segmentação de íris torna-se menos complexa. Desta maneira, nesta dissertação, foi proposto

um novo método para segmentação de pupila inspirado nos modelos de contorno ativos basea-

dos em redes neurais mapas auto-organizáveis, nomeadamente redes BSOM. Porém, diferente-

mente das técnicas de segmentação de pupila usuais, a idéia básica do método proposto nesta

97
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dissertação considera que a pupila pode apresentar-se com um formato irregular na imagem,

não assumindo que sua forma é necessariamente circular. Desta maneira, o método proposto

tende a extrair mais precisamente a região da pupila.

Os resultados experimentais revelam que o método é dependente da inicialização do con-

torno da rede neural e que, nos casos em que as bordas da pupila não estão bem definidas,

o contorno obtido necessita de um pós-processamento para ajustar-se às fronteiras da pupila.

Portanto, também foram sugeridos um método, baseado no algoritmo K-means, para inicializar

as posições dos neurônios da rede BSOM e um método de ajuste do contorno obtido pela rede,

baseado na transformação entre os sistemas de coordenadas cartesianas e polar. Os resultados

finais alcançados mostraram-se excelentes paras as bases Casia-IrisV3 Interval, Casia-IrisV4

Syn e MMU1, provando que o método proposto aliado aos métodos de inicialização e ajuste do

contorno são aplicáveis ao problema de segmentação de pupila.

5.1 Contribuições

As principais contribuições desta dissertação foram:

• O desenvolvimento de um novo método para segmentação de pupila inspirado nas redes

neurais BSOM a fim de obter resultados mais precisos, assumindo que a pupila pode

apresentar-se sob qualquer formato.

• A construção de um método, baseado no algoritmo K-means, para inicializar as posições

dos neurônios da rede BSOM e um método de ajuste do contorno obtido por esta rede,

baseado na transformação entre os sistemas de coordenadas cartesianas e polar.

• A publicação do artigo intitulado BSOM network for pupil segmentation [94] na Inter-

national Joint Conference on Neural Networks 20111 que aconteceu em São José na

Califórnia-EUA.

5.2 Trabalhos Futuros

Como trabalhos futuros, pode-se destacar:

• Estender o método proposto para realizar a segmentação de íris, englobando toda a etapa

de segmentação de um sistema de reconhecimento de íris;

1http://www.ijcnn2011.org/



5.2 TRABALHOS FUTUROS 99

• Aplicar o método proposto sobre outras bases de imagens, com ruídos diferentes, para

avaliar o desempenho da rede BSOM sob uma gama maior de adversidades;

• Mensurar o ganho nas taxas de acerto obtido através da utilização do método proposto

em relação a um método baseado em detecção de círculos na etapa de segmentação de

um sistema de reconhecimento de íris.
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