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1 Visão global

Os autores oferecem uma visão geral sobre detecção de spoofing em biometria, mostrando possibilidades de
spoofs de impressão digital, face e ı́ris, além de métodos para detectá-los.

Também é apresentado um novo sensor de impressões digitais produzido pela Lumidigm, baseado em
Multispectral imaging, que reúne técnicas para melhor diferenciar spoofs de peles verdadeiras.

2 Resumo

Os autores iniciam introduzindo conceitos sobre biometria, o funcionamento de um sistema biométrico, os
tipos de ataques que podem ser realizados contra esses sistemas com variados intuitos, a definição de spoof
e de detecção de spoofs, sendo este último o tema principal do artigo. A curva ROC é apresentada como
forma de medir quão resistente um sistema biométrico é aos ataques de spoof, considerando falsos positivos
e falsos negativos.

Na sequencia os autores apresentam uma visão geral sobre métodos para criar e detectar spoofs nos casos
de sistemas biométricos baseados em:

• Impressões digitais: eles mostram como criar um dedo artificial moldando a impressão digital de
alguém em diversos materiais posśıveis. Explicam os tipos de sensores existente - ópticos (TIR), capaci-
tivos, térmicos e ultrassom - indicando quais são mais suscet́ıveis a cada tipo/material de dedo artificial
ou a impressões latentes (deixadas previamente na superf́ıcie do sensor). Citam várias técnicas inventa-
das para detectar os spoofs já citados e também spoofs de dedos desmembrados, como medir a variação
da transpiração, a temperatura ou outras propriedades da pele. Uma tabela foi compilada com testes
realizados em vários estudos, com mostrando a vulnerabilidade dos dispositivos.

• Íris: os autores descrevem como o sistema biométrico baseado em ı́ris funciona. Citam que é posśıvel
enganar um sensor com uma foto do olho de alguém impressa em alta qualidade, desde que haja um
furo no meio para aparecer uma pupila real. Também é posśıvel utilizar lentes de contato ou ı́ris
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falsas tridimensionais. A detecção pode ser feita através da análise de Fourier para detectar padrões de
impressão ou detecção de movimento.

• Face: eles descrevem como os sistemas biométricos baseados em face funcionam, podendo ser 2D ou 3D.
O spoof pode ser feito com fotos ou v́ıdeos de alguém sendo mostrados para a câmera, ou até modelos
tridimensionais mais complexos. A detecção vai desde análise de Fourier da imagem, até análise da
reflexão da luz ou movimentos da cabeça e dos olhos (desafio-resposta).

Após essa visão geral, os autores fazem um estudo de caso mais aprofundado sobre impressões digitais
e introduzem o Sensor de Impressões Digitais Lumidigm. Eles descrevem um experimento realizado em um
sensor baseado em “Multispectral Imaging”(MSI). Este sensor obtêm imagens da superf́ıcie e subsuperf́ıcie do
dedo sob várias condições ópticas, como diferentes frequências, diferentes polarizações e diferentes orientações
de luz. Foram feitos experimentos com 118 voluntários, utilizados 49 tipos diferentes de spoof, num total de
17.454 imagens de dedos reais e 27.486 imagens de dedos falsos. O sensor mostrou resultados muito bons,
com taxa de verdadeiro positivo 99.5% e falso positivo 0.9%, onde nenhuma classe de spoof tinha taxa de
falso positivo maior que 15%.

Ele conclui, finalmente que os ataques a sistemas biométricos estão ficando cada vez mais complexos, e as
técnicas anti-spoof cresceram bastante. Vários tipos de ataques já são detectados, e o sensor multispectral é
uma ferramenta poderosa nesse sentido.

3 Contribuições

Na parte da visão geral, a principal contribuição do artigo é divulgar a importância do assunto, dados os
problemas de segurança que precisam ser resolvidos, como é comentado ao longo de todo o artigo. Os autores
conseguiram reunir, de forma resumida, informações de vários outros artigos para montar um panorama geral
do assunto, com as técnicas e problemas já encontrados e as oportunidades de melhoria.

Na parte do estudo de caso sobre impressões digitais, a principal contribuição é apresentar um sensor
robusto, capaz de detectar vários tipos diferentes de spoof, com uma taxa de acerto alta e uma baixa taxa
de falso-positivo, podendo ser utilizado sob diversas condições fisiológicas e ambientais.

4 Defeitos/Desvantagens

Na parte de visão geral, Algumas técnicas são apenas citadas, sem nenhuma referência a sua performance
nem explicação de como funcionam. Não foram verificadas todas as citações a referências para validar
sua corretude, mas na seção 5.1 será comentado um engano nas informações apresentadas na tabela de
vulnerabilidades dos sensores.

Na parte do MSI, eles são muito breves na descrição do experimentos, apenas citando que as imagens foram
processadas usando wavelets e que foram criados oito descritores a partir de uma variante do discriminante
linear de Fisher, mas não entram em detalhes sobre esses métodos.

De forma geral, o artigo fica confuso quanto ao seu objetivo. Eles se estendem muito explicando vários
tipos de spoof e fazendo um paralelo histórico, para depois mostrar um experimento, de forma que a primeira
parte pode ser uma longa introdução ou a segunda um exemplo de um dos tópicos apresentados.
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5 Trabalhos correlatos

5.1 Body Check: Biometric Access Protection Devices and their Programs Put

to the Test – Thalheim et al. [1]

Relação com o artigo avaliado: O artigo é citado ao longo do texto mostrando várias formas de spoofs
posśıveis.

Na citação durante a explicação do sensor TIR óptico, houve uma simplificação: não basta direcionar
luz para a impressão latente, é necessário antes realçá-la com grafite em pó e colar uma fita adesiva, como é
explicado no Body Check.

Na citação da tabela 1, constam testes com “Gelatin”e “Wood Cement”que não foram realizados pelo
Body Check. Além disso, não foram mencionados na tabela alguns testes realizados, como o do sensor
térmico.

Na citação sobre Íris não fica claro o que pertence à referência 14 (Body Check) ou à referência 34. Body
check testou apenas um dispositivo, mas foi quem idealizou o spoof. As citações na parte de face estão
corretas.

Descrição: : Os autores apresentam o resultado de testes realizados com vários sensores biométricos
dispońıveis no mercado, para ı́ris, face e impressão digital, mostrando sua fragilidade frente a spoofs, desde
os mais simples (como respirar próximo a um sensor de impressões digitais para tornar viśıvel uma impressão
latente do último acesso) até os mais complexos (como fotografar e imprimir em alta qualidade a ı́ris de
alguém ou criar dedos artificiais de silicone).

É questionada a decisão do limiar entre tolerar falsos-positivos (reduzir a segurança contra impostores) e
gerar falsos-negativos (tornando o sistema pouco amigável para o usuário).

Os autores concluem que, embora os fabricantes aleguem que esses dispositivos não foram idealizados
para ambientes de segurança máxima, deve-se refletir sobre o seu custo X benef́ıcio, já que eles podem ser
facilmente enganados. Além disso, questionam por que há diferença de segurança entre esses dispositivos e os
mais caros, já que grande parte da fraqueza está nos algoritmos e não nos sensores. Eles chegam à conclusão
de que há muito o que melhorar nos sistemas biométricos até que as senhas possam ser abandonadas.

5.2 Face Liveness Detection from A Single Image with Sparse Low Rank Bilinear

Discriminative Model – Tan et al. [2]

Relação com o artigo avaliado: O artigo trata de detecção de spoof em faces, mais especificamente o do
tipo de recaptura, onde uma foto (ou v́ıdeo) de uma pessoa é apresentada ao sensor, no lugar da pessoa real.

Descrição: Os autores propõem que as caracteŕısticas de rugosidade de uma face real é diferente da de
uma foto, pelas suas naturezas 3D e 2D respectivamente. Assim, eles supõem que sob as mesmas condições
de iluminação, uma face real terá caracteŕısticas diferentes de uma foto de uma face.

Eles utilizam um modelo de imagem da literatura, baseado em reflectância e iluminância, e propõem dois
métodos para extrair essas caracteŕısticas da imagem, sendo um deles baseado em Variational Retinex, e
outro baseado em Diferença de gaussianas, identificando uma faixa de frequências média-altas.

O classificador utilizado é baseado em um método de regressão loǵıstica, em que é calculada a probabili-
dade de uma imagem pertencer a uma determinada classe (1 para imagem falsa, -1 para imagem verdadeira).
Os autores propões duas extensões para esse classificador, uma delas utilizando uma representação bidi-
mensional das imagens, no lugar da unidimensional do método-base; e a segunda através de um vetor de
caracteŕısticas utilizado em um SVM probabiĺıstico.
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Segundo os resultados dos experimentos, feitos com 3.491 imagens de treinamento e 9.123 imagens de teste,
os métodos baseados nas imagens de reflectância estimada e obtidas pela diferença de gaussianas apresentaram
desempenhos melhores que as imagens originais e baseadas nas imagens de iluminância estimada. Nos
classificadores, tanto o que utiliza a informação bidimensional da imagem como o SVM apresentaram melhores
resultados que o método de classificação base.

No final, os autores concluem que esse é um método promissor, com vantagens de que não exige parti-
cipação extra do usuário nem é necessário hardware adicional.

6 Extensões

Sendo um survey, não há nada proposto pelos autores para ser melhor explorado; pode-se no máximo criar
surveys com maiores detalhes sobre cada método, com inclusão de artigos mais recentes.

Quanto ao novo sensor proposto, mais testes podem ser feitos para verificar a sua viabilidade comercial.

7 Notas

1. Relevância: 8.5

2. Originalidade: 7.5

3. Qualidade cient́ıfica: 9.0

4. Apresentação: 8.0

5. Nota final: 8.0
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