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Resumo—This paper presents a new method for person
authentication that relies on the fusion of two biometric authen-
tication methods based, respectively, on ocular deep features
and facial deep features. In our work, the deep features are
extracted from the regions of interest by using a very deep CNN
(Convolutional Neural Network). Another interesting aspect of
our work is that, instead of using directly the deep features
as input for the authentication methods, we use the difference
between the probe and gallery deep features. So, our method
adopts a pairwise strategy. Support Vector Machine classifiers
are trained separately for each approach. The fusion of the
ocular and the facial based methods are carried out in the score
level. The proposed method was assessed with a facial database
taken under uncontrolled environment and reached good results.
Besides, the fusion strategy proposed in this work showed better
results than the results obtained by each individual method.

Index Terms—Person Authentication, Ocular Recognition,
Face Recognition, Multibiometrics, Deep Learning, Convolutional
Neural Networks.

I. INTRODUÇÃO

Os avanços tecnológicos dos últimos anos acabaram criando
um cenário onde a identificação automática de indivíduos
se tornou uma grande necessidade. Os métodos tradicionais
de identificação, como os baseados em posse (ex, cartões)
ou conhecimento (ex, senhas), estão cada vez mais sendo
deixados de lado para dar espaço à abordagem denominada
Biometria [1], que busca a identificação dos indivíduos por
meio de suas características biológicas ou comportamentais.

Uma das principais vantagens da utilização de sistemas
biométricos é a maior segurança proporcionada contra fraudes,
devido ao fato de que a identificação por meio de posse ou
conhecimento pode ser facilmente burlada, pois as posses
podem ser perdidas ou emprestadas e o conhecimento pode
ser esquecido, inferido ou até mesmo compartilhado indevida-
mente pelo próprio indivíduo [2].

A partir deste contexto, diversos tipos de sistemas biométri-
cos têm sido investigados e utilizados, abordando técnicas por
reconhecimento de uma variedade de características biológicas
ou comportamentais dos indivíduos. Após uma fase inicial

de pesquisa e desenvolvimento de sistemas biométricos, na
qual apenas dados obtidos em ambientes controlados eram
possíveis de serem utilizados, o interesse passou a ser o
desenvolvimento de sistemas capazes de operar também em
ambientes não controlados, com aquisição à distância dos
dados biométricos e sem a colaboração das pessoas sendo
identificadas, o que aumentou significativamente os desafios do
reconhecimento biométrico [3]. Nessas condições, a biometria
facial é uma das que melhor atendem aos requisitos. A
biometria periocular também vem ganhando espaço nesta área
de pesquisa devido aos desempenhos aquém do desejável
obtidos em alguns casos por sistemas biométricos baseados
apenas nas características faciais [3]–[5].

Neste trabalho propomos um novo método para autenticação
de pessoas que realiza a fusão de dois métodos de autentica-
ção biométrica baseados, respectivamente, em características
oculares profundas (extraídas das regiões dos olhos esquerdo
e direito) e características faciais profundas (extraídas de toda
a região da face). No método proposto, as características
profundas são extraídas das regiões de interesse usando uma
arquitetura de Rede Neural Convolucional (CNN, Convolutio-
nal Neural Network) muito profunda chamada VGG-Face [6].
Outro aspecto interessante do método proposto é que, ao invés
de usar diretamente as características profundas como entrada
para os métodos de autenticação, são utilizadas as diferenças
entre as características probe, de busca, e as características
gallery, armazenadas na base de dados. Ou seja, o método
proposto é baseado nas diferenças existentes entre pares
(pairwise differences) de características biométricas. Máquinas
de vetores de suporte (SVM, Support Vector Machines) são
treinadas separadamente em conjuntos de pares de caracterís-
ticas profundas oculares e faciais genuínas e impostoras a fim
de aprender a reconhecer quando um par de características
é genuino, ou seja, oriundo da mesma pessoa, ou impostor,
ou seja, oriundo de pessoas distintas. A fusão dos métodos
individuais (baseados nas características oculares e faciais)
é realizada no nível de pontuação (usando a função soma).


