
Fingeravtrycksmatchning med neurala nätverk

Hur irriterande är det inte när man
är tvungen att skriva in en pin-
kod för att använda mobilen eller
att ta sig in p̊a sin arbetsplats. Allt
som behövs för att identifiera sig
finns som i engelskans uttryck ”right
at your fingertips”, bokstavligt ta-
lat. Varje fingeravtryck är unikt och
passar därför utmärkt som ett ka-
raktärsdrag för att skilja mellan olika
individer.

Tillämpning av fingeravtryck för uppl̊asning
av mobiler har ökat lavinartat de senas-
te åren och är idag standard p̊a nya mo-
biltelefoner. Men vad händer i bakgrunden
d̊a mobilen l̊ases upp? Idag finns metoder
som hittar intressanta omr̊aden i fingerav-
tryck. Ett exempel är minutiae punkter
som är omr̊aden där diskontinuiteter i fin-
geravtrycksmönster förekommer, s̊a som av-
slut och förgreningar utav linjer. Intressan-
ta regioner fr̊an olika fingeravtryck jämförs
med varandra för att avgöra om de mat-
char. En användare kan f̊a tillg̊ang till
en mobil d̊a personens fingeravtryck mat-
char n̊agon/n̊agra av de lagrade mallarna.
Ovanst̊aende metoder förutsätter dock att
man kan identifiera användbara mönster i
ett fingeravtryck.

I v̊art arbete undersökte vi automatiserade
metoder för fingeravtrycksmatchning som
hittar intressanta mönster själv. V̊ara algo-
ritmer baseras p̊a neurala nätverk, vilket är
en metod som bygger p̊a hur den mänskliga
hjärnan fungerar. De neurala nätverken är
i v̊art fall ansvariga för hela matchnings-
processen. När en människa jämför tv̊a fin-
geravtryck är det naturligt att omväxlande
betrakta b̊ada bilder för att hitta motsva-

righeter. V̊ar första nätverksstruktur (se Fi-
gur 1), vid namn siamesiskt nätverk, bygger
p̊a denna idé. Den tar tv̊a bilder som input,
identifiera mönster i fingeravtrycken och tar
ett beslut om deras likhet. De resterande
nätverken som vi kallar Inception, Triplet
samt Capsule nätverk baseras p̊a det sia-
mesiska. Inception identifierar mönster p̊a
olika skalor medan Capsule utnyttjar orien-
teringen av mönster och Triplet utnyttjar
mer information genom att använda tre in-
put bilder.

Figur 1: Illustration av ett siamesiskt
nätverk. Den dubbelriktade pilen indikerar
att b̊ada blocken är identiska.

D̊a ingen vill f̊a sin identitet kapad s̊a är
fingermatchningens säkerhet mycket viktig.
Triplet nätverket presterade bäst vid högst
säkerhet. Samtidigt som det tränades p̊a
minst mängd data. D̊a inception nätverket
uppvisade bättre resultat än vanliga siame-
siska nätverk gynnas algoritmen av att hitta
mönster p̊a flera olika skalor.

Neurala nätverk är generellt en myc-
ket kraftfull metod för bildanalys men
v̊ara algoritmer presterade under v̊ar
förväntan. Dock lyckades vi identifiera bris-
ter kring v̊art tillvägag̊angssätt samt pre-
sentera potentiella lösningar, vilket kan va-
ra utg̊angspunkt för framtida arbete inom
liknande problem.
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