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Capitolul 3 Recunoaşterea irisului

3.1 Istoricul tehnologiei

Ştiinţa biometrică urmăreşte punerea în practică a
numeroase metode pentru verificarea şi identificarea
persoanelor. Aceste metode trebuie să prezinte siguranţă şi să
se evite invadarea vieţii private a indivizilor, pentru a fi
aplicabile. Gradul de încredere este legat de faptul că acea
semnătură individuală poate fi captată în acelaşi fel, în orice
moment. Caracteristicile biometrice au un grad mare de
încredere întrucât sunt legate de măsurarea caracteristicilor
intrinseci, fizice ale indivizilor. Unele caracteristici, cum sunt
amprentele digitale rămân relativ neschimbate în timp ce altele,
deşi unice, pot varia mult din cauza vicisitudinilor de timp şi
spaţiu.

Nota invazivă are de a face cu abilitatea de a captura
aspectele esenţiale, cu anumite constrângeri. Spre exemplu,
obţinerea unei amprente digitale este invazivă din moment ce
necesită contactul fizic al individului cu respectivul senzor, în
timp ce imaginea feţei unui individ poate fi obţinută de la o
distanţă confortabilă.

Din punctul de vedere al încrederii şi al gradului de
invadare a intimităţii personale, irisul este o structură
interesantă din punctul de vedere al verificării şi identificării
personale. Din punctul de vedere al încrederii putem remarca
faptul că irisul este distinct de la un individ la altul [ADLE65].
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Irisul este un organ la vedere şi poate fi capturat la o distanţă
confortabilă cu ajutorul unei tehnologii specifice. Cu aceste
proprietăţi şi anume încrederea mare în privinţa unicităţii şi
non-invaziunii, recunoaşterea pe baza irisului este o abordare
interesantă a metodelor biometrice de verificare şi identificare.
Utilizarea iniţială a acestei metode biometrice a fost într-un
penitenciar din Paris, prin inspectarea vizuală a irisului, în
special a culorilor [BERTI1885]. Eforturile iniţiale pentru
automatizarea recunoaşterii irisului au fost efectuate la
laboratoarele Los Alamos din S.U.A. [JOHN91] Au existat
multe alte încercări ale diverselor grupuri de cercetători, care au
realizat prototipuri ale sistemului de recunoaştere a irisului.

Cea mai bună abordare în acest domeniu au realizat-o
Daugman [DAUG90], [DAUG92], [DAUG93] şi Wildes
[WAGHKMM92], [WAGHKMM96], [WILD97],
[WAGHKMM94], [WAHKMM96], [WAGHKMM98] şi care
sunt autorii cei mai reprezentativi din literatura de specialitate.

Convingerea că irisul este unic pentru fiecare persoană
şi că rămâne neschimbat odată cu înaintarea în vârstă provine
din două surse:

 oftalmologic pe baza observaţiilor anatomice şi anume
că acesta diferă de la o persoană la alta, ba mai mult pentru
fiecare persoană diferă ochiul stâng de dreptul;

 biologii susţin că deşi structura generală a irisului este
determinată genetic, totuşi există circumstanţe de care acesta
depinde. În cursul dezvoltării individului unele elemente sunt
neschimbate în cursul vieţii, cum sunt  vasele de sânge, în timp
ce spre exemplu, musculatura oculară se maturizează în jurul
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vârstei de 2 ani. Pigmentarea continuă, la fel şi mărirea
dimensiunii pupilei până la vârsta adolescenţei. La ochii
maturilor se pot produce puţine modificări de-a lungul vieţii, în
special o uşoară depigmentare şi scăderea în dimensiuni a
pupilei cu vârsta [SPAL05]. Există boli ale ochiului care pot
altera aspectul irisului, dar şi tratamente ale bolilor de ochi
(exemplu pentru glaucom). S-a mai demonstrat că expunerea
prea intensă la anumite metale ar putea depigmenta irisul, dar
aceste cazuri sunt rare. O altă caracteristică interesantă a irisului
este dilatarea pupilei, aşa-numita „hippus”. Această
caracteristică este folosită în scopul verificării faptului că o
fiinţă este vie în momentul citirii irisului. Acest test se
efectuează prin supunerea subiectului la sursă de lumină cu
variate intensităţi.

În concluzie, anatomia şi fiziologia irisului oferă bază
pentru o largă utilizare în domeniul biometric pentru
verificarea/identificarea persoanelor, datorită faptului că irisul
uman oferă detalii suficiente, unice şi stabile de-a lungul vieţii
unui individ.

3.2. Senzori

Una din marile provocări ale recunoaşterii irisului uman
este folosirea/achiziţionarea unui sistem de captare/stocare de
înaltă calitate a imaginii irisului, care să rămână, în acelaşi timp
non-invazivă pentru subiecţi. Din cauza dimensiunii mici a
irisului (cca. 1cm în diametru), a faptului că în general oamenii
sunt foarte atenţi în privinţa ochilor cât şi a faptului că este
important să avem un bun contrast este necesară iluminarea
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corespunzătoare şi în condiţii acceptabile pentru indivizi. Un
alt factor care trebuie să permită o pună citire este faptul că
irisul trebuie să fie bine centrat/delimitat, fără să constrângă
subiectul să stea într-o poziţie incomodă sau în direct contact
cu aparatul.

Pentru a răspunde tuturor acestor cerinţe aparatura de
citire/scanare a irisului este concepută după două abordări:

 prima abordare cere din partea individului o participare
activă pentru o bună poziţionare în sensul centrării şi focusului
irisului. Subiectul trebuie să stea la aproximativ 0,5 m distanţă
de aparat;

 al doilea tip de abordare face uz de senzori activi pentru
obţinerea imaginii dorite cu o minimă participare a subiectului,
în sensul că acesta trebuie să stea nemişcat şi să privească
înainte, în timp ce sistemul ajustează automat parametrii optici.
Distanţa la care subiectul trebuie să stea este de aproximativ
0,75m.

Prima abordare îi aparţine lui Daugman [DAUG06], iar
cea de-a doua lui Wildes [WAGHKMM96]. Ambii folosesc
camere monocrom cu rezoluţie pe 8 biţi. Cu toate că imaginea
color ar fi mai bogată în informaţii, cele monocrom sunt
adecvate scopului declarat de a verifica/identifica subiecţii cu
ajutorul acestora. Ambele sisteme, atât cel patentat de
Daugman, cât şi cel al lui Wildes folosesc surse de lumină din
spectrul vizibil ochiului uman. S-a încercat folosirea unei surse
de lumină cu spectrul apropiat de infraroşu. Acest tip de
iluminare nu este total invizibil pentru ochiul uman, astfel încât
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nu a servit în totalitate scopului şi anume de a fi total invizibil
ochiului uman.

Problema poziţionării individului în faţa camerei este
rezolvată de către Daugman, prin poziţionarea unui ecran LCD
legat la camera video, astfel încât subiecţii să-şi poată ajusta
uşor poziţia. În cursul procesului de ajustare, cea mai bună
imagine captată este supusă la procesări ulterioare.

Wildes propune un sistem interactiv în sensul că
subiectul determină momentul declanşării capturii. Aceste
sisteme sunt atractive pentru că nu sunt invazive, dar necesită o
bună cooperare cu indivizii.

Cercetările începute de către Sarnoff Corporation şi
transferate ulterior către Sensar Incorporated au dus la o mai
bună rafinare a metodei şi la o modalitate de lucru non-
invazivă. Pentru a se obţine o imagine suficient de clară
subiectul trebuie să stea nemişcat, cu capul orientat într-un
unghi de 600 vertical şi 450 orizontal, iar distanţa de aproximativ
0,38 m la 0,76 m de la dispozitiv. Captura unei imagini care să
poată fi folosită pentru recunoaşterea irisului se face automat în
2-10 secunde. Abordarea foloseşte tehnica „active vision” şi
anume localizează zona capului („WFOV-Wide Field Of View-
binocular camera” ) şi a ochilor („NFOV-Narow Field Of
View -camera to point”)şi focalizează zona în jurul irisului.
Iluminarea se realizează cu ajutorul unei lumini din spectrul
apropiat de infraroşu („NIR-Near Infrared”), care nu este
deranjantă pentru ochiul uman.
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3.3. Localizarea irisului

Se face fără restricţii în momentul achiziţiei/capturii şi
se obţine o arie mai mare decât zona vizată. Este esenţială
delimitarea strictă a zonei dintre pupilă şi scleră. Apoi, dacă
pleoapa acoperă o parte a irisului, atunci doar acea porţiune
dintre pleoapa superioară şi cea inferioară ar trebui să fie
cuprinsă în captură. De regulă, marginea exterioară a irisului
este de culoare mai închisă decât irisul, dar nu în toate cazurile,
iar contrastul se obţine prin folosirea mai mult a spectrului
vizibil decât al celui infraroşu. Pot exista cazuri în care pupila
este mai închisă la culoare decât irisul sau pleoapele pot fi şi ele
mai pigmentate ori pot avea o formă neregulată din cauza
genelor.

În concluzie, localizarea irisului trebuie să ţină seama de
o serie de factori cum sunt: contrastul marginal, margini
neregulate şi să fie flexibile în privinţa pleoapelor subiecţilor.

Modul în care Daugman şi Wildes au realizat localizarea
irisului se foloseşte de prima derivată a intensităţii imaginii
pentru a localiza marginea irisului. Prima derivată a intensităţii
înregistrează un maxim local la marginea suprafeţei irisului
(inelul care de regulă este mai închis la culoare). De asemenea,
ambele sisteme modelează variatele margini ale irisului cu
modele simple geometrice. Spre exemplu, ambii modelează
marginea irisului şi pupila cu contururi circulare. Wildes include
în modelul său pleoapele de sus şi de jos şi le reprezintă ca arce.
Daugman, în schimb, exclude ambele pleoape, respectiv
porţiunile de sus şi de jos unde acestea erau localizate. În
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ambele variante configuraţia sistemului este folosită pentru a
optimiza informaţia relativă la intensitatea imaginii. Marginea
irisului - este filtrată şi reţinută ca extremitate, la fel ca şi
porţiunea pleoapelor.

În esenţă, cele două abordări diferă prin modul în care
caută parametrii spaţiali pentru a modela conturul în
concordanţă cu informaţia utilă.

Fie I(x,y) intensitatea luminii în locaţia (x,y) şi conturul
circular al irisului cu parametrii (xc,yc) şi raza r.

Abordarea lui Daugman identifică conturul circular
prin:
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este un cerc Gaussian cu centrul în r0 şi deviaţia standard  ,
care redefineşte marginile, iar rd s 2/ normalizează integrala.

Mai general, regăsirea conturului imaginii/irisului, prin
acest tip de optimizare, se face prin tehnica „standard machine
vision” sau „active contour modeling” [SYM05], [SETH99],
[HONG09].

Modelul lui Wildes regăseşte conturul irisului în doi
paşi:
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 primul constă în conversia informaţiei legată de
intensitatea culorilor din imaginea captată într-o imagine binară
pentru a sublinia conturul;

 al doilea constă în instanţierea valorilor parametrilor în
conturul particular care este urmărit folosindu-se metoda
detecţiei marginilor bazată pe gradient [GOWO02], [TRBE06].

Intensitatea gradientului este:

   yxIyxG ,, 

unde,
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este un cerc Gaussian cu centrul în (x0,y0) şi derivata standard
 .

Înainte de a fi desemnat ca aparţinând imaginii irisului,
conturul acestuia, derivatele sunt selectate aparţinând sau nu
marginii verticale. Decizia se ia cu ajutorul transformatei
Hough [WJMM05]:

    


n

j ccjjcc ryxyxhryxH
1

,,,,,,

unde,

   






 


contrarcazin

ryxyxgdaca
ryxyxh ccjj

ccjj 0

0,,,,1
,,,,

Extras din volumul: Costin, L. (2013). Tehnologia identificarii biometrice. Iasi, Romania: Lumen.



Tehnologia identificării biometrice

71

având

      ryyxxryxyxg cjcjccjj  22,,,,

Dacă  jj yx , aparţine marginii irisului, atunci
 ryxyxg ccjj ,,,, =0, iar H este suma tuturor acestor puncte.

Implementarea se realizează prin construirea unui
vector  ryxH cc ,, indexat după valorile discrete

rsiyx cc , , care odată populat este scanat pentru a găsi
valorile maxime ( ryx cc ,, ).

Conturul pleoapelor se aproximează ca arce, în locul
cercului parametrizat  ryxyxg ccjj ,,,, . Aşa cum Daugman se
foloseşte de localizarea irisului prin tehnica standard, detecţia
conturului urmată de transformările Hough este o tehnică
standard “machine vision”, pentru localizarea conturului
simplu în imaginile captate.

Ambele abordări ale localizării irisului s-au dovedit a fi
de succes în aplicaţii, dar ambele pot întâmpina greutăţi când se
lucrează cu imagini care conţin o regiune a feţei mai mare decât
aria de interes. Asemenea cazuri sunt întâlnite mai ales la
sistemele care necesită o participare importantă din partea
subiectului. Recent metoda Wildes a făcut paşi importanţi în
această direcţie, iar regiunea strict delimitată a irisului este mai
precis captată.
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3.4. Reprezentarea

Varietatea caracteristicilor irisului uman se reprezintă
atât prin structurile de la suprafaţa imediat vizibilă, cât şi prin
mici detalii în spaţiu şi amestec de texturi. Astfel, este necesară
şi utilă o reprezentare pe o scală mult mai largă, care să permită
reprezentarea a cât mai multe detalii.

Abordarea Daugman presupune aplicarea filtrelor
Gabor în versiunea bi-dimensională [JAHA00]. Daugman face
uz de coordonatele polare  ,r , în cursul regăsirii, iar filtrele
Gabor se folosesc într-o formă corespunzătoare:

        22
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unde  şi  variază invers proporţional cu  şi generează un
set de filtre cu centrul în  00 ,r . Aceste filtre sunt foarte
eficiente în a da o bună localizare în spaţiu.

Perechea de biţi  JR hh , rezultă după analiza semnelor
filtrelor luând în considerare parametrii  00 ,,, rsi ,
astfel:
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unde R(.) şi J(.) sunt rezultatele filtrelor aplicate.
Abordarea Wildes face uz de o aplicaţie a filtrelor

Laplace Gaussiene (LoG) [JAHA00].
Filtrele (LoG) sunt aplicate astfel:
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unde  este deviaţia standard, iar  distanţa de la centrul
filtrului.

În practică, imaginea filtrată este o piramidă Laplace
[RABB09], de fapt este o cascadă de filtre Gaussiene. În mod
particular, fie w=[1 4 6 4 1]/16 o mască unidimensională, iar
w=wTw o mască bi-dimensională. Fie I imaginea de interes, iar
construirea piramidei Laplace se face astfel:

  21  kk gwg

g0=I şi   2 reprezintă împărţirea cu 2 a indicelui pentru
fiecare dimensiune a imaginii. Nivelul k al piramidei Laplace se
construieşte din diferenţa gk şi gk+1

  214  kkk gwgl

unde   2 semnifică înmulţirea cu factorul 2. Piramida
construită pe 4 nivele serveşte ca semnătură a irisului pentru
regăsire.
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