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Abstract— The aim of this paper is to evaluate the 

performance of Transfer Learning techniques applied in 

Convolucional Neural Networks for biometric periocular 

classification. Two aspects of Transfer Learning were 

evaluated: the technique known as Fine Tuning and the 

technique known as Feature Extraction. Two CNN 

architectures were evaluated, the AlexNet and the VGG-16, 

and two image databases were used. These two databases have 

different characteristics regarding the method of acquisition, 

the amount of classes, the class balancing, and the number of 

elements in each class. Three experiments were conducted to 

evaluate the performance of the CNNs. In the first experiment 

we measured the Feature Extraction accuracy, and  in the 

second one we evaluated the Fine Tuning performance. In the 

third experiment, we used the AlexNet for Fine Tuning in one 

database, and then, the FC7 layer of this trained CNN was 

used for Feature Extraction in the other database. We 

concluded that the data quality (the presence or not of class 

samples in the training set), class imbalance (different number 

of elements in each class) and the selection method of the 

training and testing, directly influence the CNN accuracy. The 

Feature Extraction method, by being more simple and does not 

require network training, has lower accuracy than Fine 

Tuning. Furthermore,  Fine Tuning a CNN with periocular’s 

images from one database, doesn’t increase the accuracy of this 

CNN in Feature Extraction mode for another periocular’s 

database. The accuracy is quite similar to that obtained by the 

original pre-trained network. 
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I. INTRODUÇÃO 

Um dos problemas de um sistema biométrico está 
relacionado à sua aceitação devido a equipamentos invasivos 
ou que necessitem da colaboração do usuário. Além disso, a 
aquisição de imagens em ambientes reais não controlados 
onde as imagens são geralmente de baixa qualidade, baixa 
resolução e ruidosas, pode comprometer a acurácia do 
sistema. Por isso, os sistemas biométricos aplicados por 
exemplo na área de vigilância, devem ser o mais discretos 
possíveis, evitando a interação direta com o usuário e 
resolvendo os problemas de imagens adquiridas em 
ambientes sem restrições.  Diz-se que um sistema biométrico 
nessas condições é não-cooperativo e não controlado [1][2]. 
Dentre os traços biométricos possíveis de serem capturados 
em ambientes sem restrições, a face e a íris ocupam lugar de 
destaque. No entanto, a face é facilmente disfarçável por 
adereços, maquiagens e características voláteis como barbas 
e bigodes. A região ocular pode ser obstruída normalmente 

por óculos, mas é um traço biométrico que pode ser usado 
mais facilmente em ambientes não controlados, devido à 
facilidade de aquisição com um único sensor (câmera) das 
peculiaridades biométricas oriundas de diferentes partes da 
face humana.   

A peculiaridade biométrica ocular fornece diferentes 
fontes de informação para o reconhecimento, tais como, a 
retina, a íris, a conjuntiva e a região periocular. O 
reconhecimento biométrico ocular tem feito progressos nos 
últimos anos principalmente devido a avanços significativos 
realizados no reconhecimento de íris. Recentemente o uso da 
região periocular no reconhecimento biométrico tem 
ganhado popularidade. Esta peculiaridade biométrica permite 
utilizar não somente as informações de textura da íris, mas 
também as texturas da esclera e da pele perto do olho, bem 
como a forma da pálpebra, da sobrancelha e dos cílios. Esta 
região pode ser adquirida em condições não controladas, em 
contraposição às condições mais rígidas necessárias para o 
reconhecimento facial ou da íris, tornando-a mais adequada 
para aplicações em reconhecimento não cooperativo. 

O reconhecimento periocular baseia-se na intrínseca 
capacidade humana de “reconhecer alguém simplesmente 
por olhar para seus olhos”, o que fornece quantidades 
substanciais de informação discriminante[1][2][3] 
permanecendo relativamente estável durante longos períodos 
de tempo. Os elementos típicos da região periocular são 
mostrados na Fig. 1. 

Recentemente, as aplicações de Aprendizagem Profunda, 
especificamente as Redes Neurais Convolucionais (CNN) 
tem alcançado resultados significativos na área de Visão 
Computacional. Redes profundas aplicadas ao 

reconhecimento biométrico da região periocular tem sido 
também avaliadas. Existem diversas maneiras para se utilizar 
as CCNs em aplicações de Visão Computacional. Quando a 
base de imagens de treinamento não é grande o suficiente 
para o ajuste conveniente dos pesos da rede, faz a opção pela 
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Fig. 1.  Região periocular 


