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ABSTRACT. Biometric models are statistical models used for biometric verification in a scientific framework. The 
current state of information technologies and achievements in this area has enabled the development of automated 
fingerprint identification systems. The paper provides a critical analysis of current biometric dactyloscopic models. It 
shows classification criteria and applications of these models in biometric identification systems. 
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REZUMAT. Modelele biometrice sunt modele statistice folosite pentru verificări biometrice într-un cadru știinţific. 
Stadiul actual al tehnologiilor informatice şi rezultatele obţinute în acest domeniu, au permis punerea la punct a 
unor sisteme automate de identificare a amprentelor. În lucrare se efectuează o analiză critică a modelelor 
biometrice dactiloscopice actuale. Se prezintă criterii de clasificare și aplicaţii ale acestor modele în cadrul 
sistemelor de identificare biometrică. 

Cuvinte cheie: model biometric, verificare biometrică, amprentă digitală, raport de probabilitate biometrică. 

1. INTRODUCERE 

În esenţă, prin identitate se înţelege un ansamblu 
de date cu ajutorul cărora se identifică o persoană, 
fenomen sau obiect. Acest ansamblu de date este 
exprimat prin caracteristici unice (fundamentale) şi 
permanente (amprente digitale, ADN etc.) ce defi-
nesc individualitatea în timp şi spaţiu a persoanei, 
fenomenului sau obiectului supus procesului de 
identificare. Abordarea ştiinţifică a unui proces de 
identificare are la bază biometria. 

Într-o abordare sistemică, biometria este ştiinţa 
care, cu ajutorul matematicii (statistică, probabilitate 
etc.), studiază şi recunoaşte persoanele într-o manieră 
automată pornind de la caracteristicile fizice, biologice 
sau/ şi comportamentale ale acestora [Gue.15], 
[Had.15]. În scopul identificării persoanelor se pot 
folosi următoarele sisteme biometrice [Pop.11]: 

● semnalmentele (trăsăturile exterioare, generale şi 
particulare) persoanei. În cazul în care semnalmen-
tele exterioare a unei persoane se obţin de la un 
martor, se obţine portretul vorbit. Portretul vorbit 
poate fi făcut de către martor, pe baza unei fotografii 
sau prin recunoaşterea dintr-un grup de persoane; 

● amprenta papilară respectiv identificarea dactilo-
scopică şi în varianta modernă identificarea 
amprentelor digitale; 

● vocea şi vorbirea; se urmăresc caracteristicile 
acustice generale ale vocii precum durata cuvântului, 
intensitatea vocii, frecvenţa vocii etc; 

● caracteristicile irisului. În acest scop se foloseşte 
un sistem biometric de recunoaştere pe baza scanării 
irisului [Pop.11]; 

● urmele de ureche adică bazată pe unicitatea 
„desenului” sau formatul urechii: forma generală a 
pavilionului, dimensiune, caracteristici proprii, poziţie, 
etc.; 

● urmele de buze lăsate pe diferite obiecte. Se 
analizează următoarele caracteristici ale buzelor: 
formă, grosime şi lungime; 

● profile ADN (acidul dezoxiribonucleic – acid 
nucleic format din molecule organice dintre cele mai 
complexe); 

● semnătura electronică exprimată prin date în 
formă electronică. În România legea nr 455/2001 
stabileşte regimul juridic al semnăturii electronice şi 
al înscrisurilor în formă electronică. 

În acest context, O bună şi corespunzătoare 
măsurare biometrică trebuie să satisfacă un complex 
de cerinţe, în sensul de a fi [Akr.11]: 

– universală (să fie existentă la fiecare persoană); 
– unică sau distinctivă (posibilitatea să dife-

renţieze un individ în raport cu altul); 
– permanentă (să rămână stabilă pe toată durata 

de viaţă a individului); 
– înregistrabilă (posibilitatea să înregistreze ca-

racteristicile individului cu acordul acestuia); 
− măsurabilă (posibilitatea de a face viitoare 

comparaţii); 
− acceptabilă (posibilitatea metodei de a realiza o 

imagine detaliată a corpului persoanei fără veşminte, 
fără a genera reacţii negative din partea acesteia); 

− robustă (posibilitatea de a forţa sistemul 
biometric de a produce o predicţie eronată prin 
utilizarea unei tehnici necorespunzătoare); 

− eficace (cantitatea de resurse necesare în scopul 
obţinerii calităţii dorite in timpul avut la dispoziţie). 
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Tabelul 1. Comparaţii asupra unor tehnologii biometrice, după Akrouf [Akr.11] 

Tehnologia biometrică Universalitate Unicitate Permanenţă Eficacitate Acceptabilitate
Faţă R S M S R 
Amprentă M R R R M 
Geometrie mână M M M M M 
Apăsare pe tastă S S S S M 
Semnătură S S S S R 
Venele de la mână M M M M M 
Iris R R R R S 
DNA R R R R S 
Mers M S S S R 
Voce M S S S R 
Termografiere facială R R S M R 
Scanare retină R R M R S 

Notă: R – ridicat; M – mediu; S – slab. 
 

Fiecare metodă sau tehnologie biometrică (fizio-
logică sau comportamentală) are propriile avantaje şi 
limite. (tabelul 1). 

Performanţele sistemelor biometrice (fiabilitate, 
robusteţe, rapiditate etc) nu ating totuşi perfecţiunea. 
În acest sens, au fost identificate sistemic două căi 
pentru măsurarea acestor performanţe [Gue.15]: 

– rata respingerilor false, exprimată prin pro-
centul de persoane autorizate respinse de sistem; 

– rata acceptărilor false, exprimate prin procentul 
de persoane neautorizate acceptate de sistem. 

Deşi au loc progrese rapide în domeniul per-
fecţionării sistemelor biometrice sub aspectul 
performanţelor, la ora actuală identificarea prin 
amprente digitale ,,rămâne metoda cea mai utilizată’’ 
[Had.15]. Îndiferent însă de performanţele sistemelor 
biometrice, problema fundamentală a acestora o 
constituie libertatea individuală a individului şi 
protejarea datelor personale. [Gue.15] 

2. ABORDĂRI TEORETICE 

În funcţionarea unui biosistem se disting două 
etape de lucru: 

− verificare. Acest lucru este foarte adesea mențio-
nată ca o recunoaștere pozitivă. Utilizatorul după 
depunerea semnăturii biometrice în sistem susține o 
anumită identitate printr-un cod PIN, nume de login 
etc. Drept răspuns, sistemul de recunoaștere validează 
sau anulează cerere utilizatorului, comparând semnă-
tura biometrică actuală cu cea de înrolare, asociată cu o 
identitate particulară. Aplicațiile includ datele de 
conectare la calculator, ATM-uri, e-commerce, con-
trolul accesului și autentificarea utilizatorului pe 
dispozitive mobile; 

− identificare. În acest mod, sistemul încearcă să 
recunoască utilizatorul prin compararea semnăturii 
biometrice prezentate cu toate semnăturile înscrise 
în baza de date, făcând comparații fără a cere iden-
titate specifică din partea utilizatorului. Identificarea 
este o componentă crucială în recunoașterea nega-
tivă, în cazul în care utilizatorul neagă deținerea unei 

identități particulare. De fapt, recunoașterea negativă 
împiedică o persoană să aibă mai multe identități. 
Aplicațiile acestui sistem includ: emiterea cărților de 
identitate, pașapoartelor, permiselor de conducere, 
de trecere a frontierei și a plăților sociale.  

În acest context, tehnologiile biometrice sunt 
structurate pe următoarele principii sau etape de 
funcţionare (fig.1): 

− captura informaţiilor de analizat; 
− prelucrarea informaţiilor şi creerea unui fişier 

de date – fişier semnătură; 
− etapa (faza de verificare); 
− transmiterea rezultatelor comparaţiilor către 

factorul de decizie (utilizator). 
 

 
 

Fig. 1. Schema structurală de principiu a tehnologiei biometrice 
[*Tec.15]. 

 
O amprentă este reprezentarea epidermei dege-

tului: ea constă într-un model de creste și șanțuri 
intercalate. Discontinuitățile în creste (de exemplu, 
terminale sau bifurcații) sunt numite puncte caracte-
ristice (minutiae). 

În prezent cele mai noi tehnologii de recunoaștere a 
amprentelor digitale se bazează pe algoritmi de potri-
vire a punctelor caracteristice măsurabile. Fiecare 
punct caracteristic măsurabil poate fi descris prin unele 
atribute, inclusiv poziția sa în amprentă, direcția, tipul 
acestuia (încetarea sau bifurcarea), și o valoare repre-
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zentând calitatea modelului de amprentă în vecinatatea 
sa. Există cam 70 de puncte măsurabile, unice pentru 
fiecare amprentă iar fiecare punct are 7 caracteristici 
unice. Dacă se doreşte o securitate maximă şi se 
scanează cele 10 degete ale mâinilor se obţin 4900 de 
puncte independente pentru o singură persoană. 

Algoritmii de identificare, bazați pe punctele ca-
racteristice, consideră de obicei, fiecare punct caracte-
ristic ca triplet m = {x, y, h} codificând coordonatele 
spațiale și unghiul crestei. Setul de atribute aparținând 
punctelor caracteristice extras dintr-o amprentă se 
numește șablon. Potrivirea de amprente consta în 
compararea a doua șabloane pentru a determina dacă 
cele două seturi de puncte caracteristice provin de la 
același deget. Două puncte caracteristice se consideră 
potrivire dacă distanța spațială între ele este mai mică 
decât pragul spațial dat și diferența lor direcțională este 
mai mică decât pragul unghiular dat.  Astfel de praguri 
sunt necesare pentru a compensa erorile inevitabile 
făcute de algoritmii de extragere a punctelor ca-
racteristice și a ține cont de distorsiunile cauzate de 
elasticitatea pielii.  Potrivirea punctelor caracteristice în 
practică, poate fi o muncă dificilă. 

Algoritmul de recunoaștere al amprentelor papilare 
necesită posibilitatea de a determina dacă două 
impresiuni date provin de la aceeași amprentă sau 
nu. Tehnicile de potrivire se împart în cele bazate pe 
puncte de minutiae sau pe corelație. Cele bazate pe 
puncte de minutiae incearcă să alinieze doua seturi 
de puncte de minutiae si sa determine numărul total 
de potriviri. Cele bazate pe corelaţiei compara modelul 
global de creste si le urmăreşte pentru a vedea daca 
crestele celor doua amprente sunt aliniate. Perfor-
mantele tehnicilor bazate pe minutiae se bazează pe 
detectarea cu acurateţe a punctelor de minutiae si 
folosirea unor tehnici de potrivire sofisticate pentru a 
compara cele doua seturi de puncte care nu suferă 
transformări nerigide. Performantele tehnicilor bazate 
pe corelaţie sunt afectate de distorsiunile neliniare si de 
prezenta zgomotului in imagine. In general, s-a 
observat ca tehnicile bazate pe minutiae sunt mai 
performante decât cele bazate pe corelaţie. 

Există două tehnologii importante utilizate pentru 
senzorii de amprentă digitală: optică şi capacitivă.
 Senzorii optici necesită o sursă de lumină care 
este refractată printr-o prismă. Degetul este plasat pe 
o plăcuță de sticlă (fig. 2). Sursa luminează amprenta 
degetului, iar imaginea este capturată. La senzorii 
capacitivi nu mai este necesar dispozitivul optic, 
imaginea amprentei se obține măsurând tensiunea 
creată între piele şi placa din policarbonat a cititorului. 
Senzorii capacitivi trebuie să aibă o suprafață similară 
cu cea a degetului. Ei sunt susceptibili la zgomot, 
inclusiv zgomotul de 50 Hz de la rețeaua utilizatorului, 
precum si zgomotul intern al senzorului îi afectează. 
Descărcarea electrostatică, sarea de la transpirație sau 
degetele uscate pot perturba captura imaginii de la 
senzor. Datele cu privire la asezarea relativă a liniilor, 
crestăturilor, bifurcațiilor şi intersecțiilor sunt păstrate 

într-un fișier al bazei de date a utilizatorului şi apoi 
comparate cu datele introduse în calculator de către 
acest utilizator (fig. 1). Urmând instrucţiunile, subiectul 
introduce prin tastare un cod PIN format din 1-9 cifre. 
La semnal, degetul este poziţionat pe placa cititorului, 
iar apoi retras. Se creează un cod numeric. La semnal, 
se poziţionează din nou degetul, de mai multe ori, 
pentru comparare. Întreaga operatiune trebuie să 
dureze mai puțin de 2 minute. Dimensiunea fişierului 
este între 500 si 1500 biti.  

 

 
 

Fig. 2. Exemple de cititoare (captoare) de amprente digitale, 
după [1]. 

Modele biometrice dactiloscopice pot fi clasificate 
în următoarea abordare: 

● Probabilitatea Corespondenței Aleatoare (Pro-
bability of Random Correspondence – PRC). Sarcina 
principală a modelului Probability of Random Cor-
respondence (PRC) este de a calcula probabilitatea 
măsurilor privind apariția de caracteristici corespun-
zătoare în cadrul afișărilor provenite de la amprente 
papilare diferite. De la primul model propus de Galton, 
la sfârșitul anilor 1800, au existat peste 20 de modele 
propuse în literatura de specialitate, cu o varietate 
bogată de metodologii folosite pentru a modela diverse 
relații statistice ale caracteristicilor papilare care există. 

Modelele PRC sunt proiectate pentru a reprezenta 
caracteristicile statistice ale particularităților amprentei, 
numite minutiae, prin construirea de modele bazate 
pe aceste caracteristici, de la care sunt generate 
eșantioane aleatorii, iar valorile PRC sunt calculate. 
Punctul central al modelelor PRC este de a evalua 
raritatea caracteristicilor configurate. În general, mode-
lele moderne PRC oferă o reprezentare importantă a 
relațiilor statistice ale caracteristicilor dactiloscopice. 

În ultimii ani, a fost dezvoltată o bogată colecție 
de modele PRC, fiecare dintre acestea utilizând o 
metodă statistică semnificativ diferită față de 
omologii istorici. Astfel, se diferențiază mai multe 
modele moderne PRC:  

– Modele de probabilitate și omogenitate spațială 
(Spatial homogeneity probability models) 

– Modele generative bazate pe spațial-direcțional 
(Spatio-directional based generative models) 
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– Modele generative bazate pe rețelele Bayesiene 
(Bayesian networks based generative model) 

– Modele neomogene bazate pe procesarea puncte-
lor spațial (Inhomogeneous spatial point process based 
models) 

● Raportul de Probabilitate (Likelihood Ratio – 
LR). Modelul  Likelihood Ratio este o statistică simplă 
dar puternică atunci când este pusă în practică la o 
varietate de aplicații științifice medico-legale, inclusiv 
inferența de identitate a sursei de probe, cum ar fi 
ADN-ul, amprenta urechii, fragmente de sticlă, 
recunoașterea vorbirii si amprente papilare. Modelul 
LR este definit ca raportul dintre două probabilități a 
unui eveniment specific care apare, fiecare urmând o 
ipoteză diferită, și astfel, o distribuție empirică. 

Modelele LR oferă o analiză de bază a configurației 
minutiaelor mai practică, deoarece datele empirice 
sunt utilizate direct pentru o analiză concentrată pe 
baza dovezilor. O astfel de analiză depășește încercarea 
de a cuantifica raritățile configurație unei caracteristici 
a amprentei papilare. În plus, modelele LR pot 
include considerente din lumea reală, pe care practi-
canții dactiloscopice le iau în considerare în evaluările 
de identificare, cum ar fi efectele de distorsionare a 
pielii și impactul examinatorului. 

3. CONCLUZII 

Tehnologiile biometrice sunt într-o perioadă de 
dezvoltare rapidă, iar interesul posibililor utilizatori se 
concentrează pe avantajele și dezavantajele pe care 
această tehnologie o oferă, în termeni de securitate, 
economie și comoditate. 

Tehnologia dactiloscopică este cea mai răspândită 
metodă biometrică din lume. Există foarte puţine piețe 
unde senzorul de amprentă digitală nu este un con-
curent puternic, deoarece combină precizia și confortul, 
cu dimensiunea și un preț redus. În acest context, 
sarcina principală a dactiloscopiei este aşadar, de a 
constata dacă o amprentă incriminată şi o amprentă de 
comparaţie sunt create de acelaşi deget, sau palmă şi pe 
această bază, de a stabili identitatea fizică a unei 
persoane. Stadiul actual al tehnologiilor informatice şi 
rezultatele spectaculoase obţinute în acest domeniu, al 
analizei imaginilor, au permis punerea la punct şi 
implementarea în activitatea curentă  a unor sisteme 
automate de identificare a amprentelor aflate astăzi 
într-o continuă perfecţionare si expansiune. 

Se poate observa că pentru verificarea unei am-
prente, multe sisteme analizează poziţia punctelor 
caracteristice (minutiae), cum ar fi punctele finale sau 
intersecţiile crestelor imprimate. Sistemele moderne, 
de asemenea, analizează alte caracteristici importante 
pentru verificarea unică, cum ar fi arcul, bucla, sau 
spiralele care apar pe degete. De exemplu, unele dispo-
zitive numără muchiile dintre punctele caracteristice 
pentru a forma şabloane de referinţă, pe când altele 
tratează procesarea imaginii ca o problemă, urmând să 
integreze tehnologii pentru rezolvarea acesteia. 

Analizând articolele de specialitate se poate observa 
că modelele biometrice dactiloscopice își găsesc 
aplicabilitatea în domeniul industrial, arătând 
managerilor și inginerilor, o introspecție în funcțio-
narea de zi cu zi a unei secții, ajutând astfel la 
îmbunătățirea randamentului acesteia. Anomaliile și 
trendurile pot fi semnalizate în zonele care necesită 
atenție, sau în locurile unde se poate mări eficiența, iar 
astfel se obţin economii băneşti. Utilizând tehnologia 
biometrică, angajatorul, poate verifca dacă angajații au 
respectat programul de muncă și, totodată dacă și-au 
îndeplinit atribuțiile la timp. De asemenea, modelele 
dactiloscopice sunt foarte utile în limitarea accesului 
personalului în anumite zone, sau la utilizarea anumitor 
utilaje. Doar cei special pregătiți pentru programarea 
unui utilaj îl vor putea porni, ajusta sau utiliza, 
evitându-se, astfel, erori care pot avea uneori 
consecințe grave asupra liniei de producție. 
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