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Софтверски оквир за развој мултимодалних биометријских система 

Резиме: 
Аутентификација и утврђивање идентитета су незаобилазни процеси у нашој 
свакодневници. Посебно се истиче примена биометрије у овим процесима, с обзиром на 
висок ниво безбедности који биометријски системи пружају. Међутим, биометријски 
системи имају своје недостатке. Између осталог могу бити непоуздани због њихове 
пробабилистичке природе. Како би се овај недостатак надоместио често се за биометријску 
аутентификацију користи више биометријских модалитета. Овакви биометријски системи 
називају се мултимодални биометријски системи. Увођењем већег броја модалитета 
повећава се и број различитих захтева и ограничења оваквих система који се огледају у 
ширим скуповима сензора, алгоритама и биометријских решења специфичних за 
појединачне модалитете. Самим тим се повећава и комплексност оваквих 
аутентификационих система заснованих на биометрији, чија реализација сада захтева 
широко доменско знање, познавање различитих софтверских концепата и програмских 
језика. Самим тим то значи и много новца потребног за развој. Како у доступној 
релевантној литератури не постоји целокупан и детаљан приказ модела развоја 
мултимодалних биометријсих система, а ради смањивања нивоа комплексности развоја 
оваквих система, у овој дисертацији је дефинисан обједињени модел развоја 
мултимодалних биометријских система. За дефинисање овог модела коришћен је приступ 
заснован на моделима – МДА приступ. Његовом применом развијен је метамодел 
мултимодалних биометријских система, на основу којег је креиран софтверски оквир за 
развој мултимодалних биометријских система. Помоћу предложеног оквира могуће је 
имплементирати мултимодални биометријски систем готово било какве специфичне 
конфигурације и то коришћењем готових компоненти. На овај начин постиже се 
финансијска и временска уштеда од преко 50%, што је доказано кроз две студије случаја – 
развој два прототипа мултимодалног биометријског система применом предложеног 
оквира. На крају је на примеру едукативног алата креираног помоћу дефинисаног 
софтверског оквира приказано и како се може побољшати квалитет едукације будућих 
биометријских инжењера и успоставити њихова ефикасна едукација. 

Кључне речи: Развој мултимодалних биометријских система, Мултимодални 
биометријски системи, Биометрија 
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Software framework for multimodal biometric system development 

Abstract:  
Authentication and identification are unavoidable processes in our daily lives. The application of 
biometrics in these processes is especially emphasized, given the high level of security that 
biometric systems provide. However, biometric systems have their drawbacks. Amongst other 
things, they can be unreliable because of their probabilistic nature. In order to compensate for this 
shortcoming, several biometric modalities are often combined for biometric authentication. Such 
biometric systems are called multimodal biometric systems. The introduction of a larger number 
of modalities increases the number of different requirements and limitations of such systems, 
which are reflected in a wider set of sensors, algorithms and biometric solutions specific to 
individual modalities. This increases the overall complexity of such authentication systems based 
on biometrics, the implementation of which now requires a broad domain knowledge, knowledge 
of various software concepts and programming languages. Therefore, it means a lot of money 
needed for development. As in the available relevant literature there is no complete and detailed 
overview of the model of development of multimodal biometric systems, and in order to reduce 
the level of complexity of the development of such systems, this dissertation defines a unified 
model of development of multimodal biometric systems. A model-based approach - the MDA 
approach - was used to define this model. Its application aided development of multimodal 
biometric systems metamodel, based on which a software framework for the development of 
multimodal biometric systems was created. With the proposed framework, it is possible to 
implement a multimodal biometric system of almost any specific configuration using existing 
components. In this way, financial and time savings of over 50% are achieved, which has been 
proven through two case studies - the development of two prototypes of a multimodal biometric 
system using the proposed framework. Finally, the example of an educational tool created using 
a defined software framework shows how the quality of education of future biometric engineers 
can be improved and their effective education established. 
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Biometrics 
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1. Увод 

1.1 Проблем и предмет истраживања 
Већ дуже од деценије синтагма дигитална трансформација друштва се користи као сажет 

опис општег и глобалног феномена продирања информационо-комуникационих технологија у 
све привредне активности, као и у све видове рада државних, комуналних, школских, 
здравствених, културних, спортских установа и организација… Једном речју, у све поре 
живота и рада људи. 

Интернет се притом јавља у своја два вида, као круцијално средство комуникација и 
везивно ткиво између различитих ентитета укључених у процес дигиталне трансформације, 
односно као виртуално целовит репозиторијум, а у основи глобално дистрибуирани 
информациони систем, са којим се корисник повезује на свој захтев. Само као илустрацију 
широке примене Интернета за први вид коришћења наведимо Viber апликацију на мобилном 
телефону, а за други вид Web апликацију за електронско банкарство! 

Општи проблем који треба решити пре почетка коришћења многих Интернет апликација 
односи се на утврђивање веродостојности тврђених идентитета учесника. У наведеним 
примерима у случају Viber апликације полази се од претпоставке да учесник користи лични 
мобилни телефон, као нешто што само он има. У случају банкарске апликације у већини 
случајева тражиће се од учесника да на почетку комуникације саопшти преко Интернета 
нешто што само он зна, а у многим случајевима и да покаже да располаже са нечим што само 
он има. 

Међутим, укључивањем Интернета у скоро све процесе живота и рада људи, Интернет је 
постао и медијум на којем се истовремено одвија читав низ правно недозвољених радњи, као 
што су преваре, крађе, пљачке, промет недозвољених супстанци, активности организованог 
криминала и терористичких организација. Kрађа дигиталног идентитета и потом његова 
злоупотреба је типичан пример криминалне активности на Интернету. 

Пред истраживаче и пружаоце услуга на Интернету у први план је избио захтев корисника 
да им се омогући безбедан начин коришћења мрежних апликација, као и да се њихова имовина 
и лични подаци на Интернету заштите од наведених злоупотреба. Употреба биометријских 
карактеристика корисника у процесу утврђивања идентитета је последњих година знатно 
порасла, као могући одговор на постављене захтеве, па данас у први план долазе 
вишефакторски идентификациони систем, који се заснивају на принципу да се у процесу 
утврђивања идентитета корисника истовремено користи комбинација нечега што само 
корисник зна, нечега што само корисник има и нечега што је део физичких или понашајних 
особина само тог корисника. Посебно су у фокусу системи идентификације који истовремено 
користе више биометријских инстанци неког корисника, мултибиометријски системи. Ако су 
притом инстанце односе на два или више различитих облика биометријских карактеристика, 
онда се такви системи називају и мултимодални биометријски системи и за њих је 
карактеристично изузетно велика прецизност у доношењу закључака у вези тврђеног 
идентитета. 

Генерално реализација мултимодалног биометријског система за потребе управљања 
идентитетима може да се посматра као развој било којег информационог система, јер у основи 
биометријски систем представља специфичну класу мултимедијалних информационих 
система. Међутим, треба имати у виду да развој уникатног информационог система ab ovo 
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представља скуп подухват и да се данашњи информациони системи, кад год је то могуће, граде 
коришћењем готових, доступних и општекоришћених хардверских и програмских елемената. 
На тај начин се трошкови развоја и експлоатације деле са другим корисницима. Проблем да се 
таква методологија изградње користи и за мултибиометријски систем отежава чињеница да 
данас расположиви елементи који су потребни за интеграцију таквог система често нису 
компатибилни, јер не доминира један стандард на нивоу сензорских уређаја, нити на нивоу 
екстракције карактеристика, нити на нивоу схеме базе биометријских записа, узорака, односно 
израчунавања скорова подударања и доношења закључака. 

Задатак истраживања у оквиру ове докторске дисертације је да се испита могућност 
реализације мултимодалних биометријских система коришћењем готових и доступних 
компонената система проширивањем домена интеграције, како у вертикалном, концептуалном 
нивоу, тако и у хоризонталном, имплементационом нивоу, како би се развојем и увођењем 
нове физичке компоненте, софтверског оквира за развој мултимодалних биометријских 
система, омогућила интероперабилност готових компоненти. 

Предмет истраживања је изградња одговарајуће методологије развоја мултимодалног 
биометријског система за потребе управљања дигиталним идентитетима коришћењем 
приступа развоја система заснованог на моделима (MDA) [OMG00, SOUZ01]. Развој ће поћи 
од М2 нивоа OMG MDA архитектуре, метамодела, формирањем обједињеног модела оквира 
за развој мултимодалног биометријског система, који ће представљати јединствен и формалан 
опис основних концепата и релација између фактора од интереса за развој мултимодалног 
биометријског система заснованог на интероперабилности готових компоненти система. 
Модел може да се посматра и као онтологија знања потребних за развој мултимодалних 
биометријских система, јер треба да садржи преглед најзначајнијих резултата и сазнања из 
предметних области. 

Предложена онтологија треба да представи градивне елементе мултимодалних 
биометријских система на највишем нивоу апстракције и на тај начин олакша развој 
мултимодалних биометријских система. Уместо да се на платформски специфичном моделу 
(ПСМ), на слоју М1, користи концепт конвертора или моста између различитих платформски 
специфичних модела, чиме би број мостова за N расположивих ПСМ модела био N2 - N, треба 
истражити могућност трансформације платформски независних модела (ПИМ) на вишем 
нивоу апстракције увођењем универзалног платформског модела у оквиру метамодела 
мултимодалног биометријског система. На тај начин би се смањио број потребних 
трансформација између N ПСМ модела у оквиру софтверског оквира за развој мултимодалних 
биометријских система на 2N трансформација. 

Додатни предмет истраживања биће потенцијално коришћење предложеног софтверског 
оквира за развој мултимодалних биометријских система заснованог на предложеном 
онтолошком приступу. Kоначно, коришћењем дефинисаних концепата, својстава и релација 
биће испитана могућност примене пројектованог софтверског оквира за развој једног 
мултимодалног биометријског система заснованог на отиску прста и препознавању лица. 

1.2 Циљ истраживања и полазне хипотезе 
Генерални циљ истраживања је израда целовитог методолошког приступа развоју 

мултимодалних биометријских система, узимајући у обзир различите биометријске 
модалитете, биометријска решења, алгоритме и базе података. 
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Посебан циљ истраживања је пројектовање и израда софтверског оквира за развој 
мултимодалних биометријских система, као и практична демонстрација израде једног 
мултимодалног биометријског система кроз реализовани софтверски оквир. 

Основна хипотеза: Хијерархијским проширивањем концептуалног моделовања и 
увођењем апстрактног нивоа метамодела мултимодалног биометријског система, могуће је 
семантички проширити развојно окружење увођењем примитива специфичних за моделовање 
интероперабилности и смањити оригиналну имплементациону сложеност биометријског 
система. 

Посебна хипотеза 1: Решавањем проблема интероперабилности унутар метамодела 
мултимодалног биометријског система и коришћењем доступних и готових компоненти 
биометријског система снижава се цена реализације мултимодалног биометријског система. 

Посебна хипотеза 2: Расположиве технологије и готови биометријски унимодални 
системи и компоненте су развијени и доступни у довољној мери да могу бити примењени за 
реализацију мултимодалних биометријских система. 

1.3 Коришћене конвенције у тексту рада и терминологија 
У овој секцији рада дефинисане су неке од конвенција које су коришћене приликом писања 

текста рада. Такође приказујемо и коришћене скраћенице, као и њихове дефиниције. 

Табеле и слике су означене редним бројевима. Одређени појмови преузети из енглеског 
језика су приказани унутар заграда у italic формату и дати су у свом изворном облику. 

Приликом референцирања литературе, цитати су означени према АПА стилу цитирања. 
Цитати су представљени у угластим заградама тако што је презиме првог аутора скраћено на 
неколико слова и додата је скраћена година објављивања рада. Уколико постоји више радова 
које је аутор објавио у једној години, ознака се проширује додавањем малог слова (‘а’, ‘б’, …). 
Уколико је у питању референца која нема експлицитно наведене ауторе (нпр. неки wеб 
чланци), уместо скраћеног презимена аутора користи се скраћена адреса wеб странице и 
година објављивања. Списак коришћене литературе је приказан на крају рада и сортиран је по 
презимену првог аутора у абецедном реду и по години објављивања рада у растућем 
редоследу. 

У Табели 1 су приказане скраћенице које су коришћене у раду. 

Табела 1. Скраћенице коришћене у раду 
 

Скраћеница Значење 

UML Unified Modelling Language 

XML eXtensible Markup Language 

OMG Object Management Group 

MOF Meta-Object Facility 

REST REpresentational State Transfer 
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API Application Programming Interface 

HTTP Hyper Text Transfer Protocol 

ОС Оперативни систем 

 

1.4 Структура дисертације 
 

Дисертација је организована у 10 поглавља. Прво поглавље представља увод у оквиру које 
су изнети проблем и предмет истраживања, описани су циљеви истраживања и постављене су 
хипотезе које се испитују. У наставку овог поглавља приказана је структура дисертације. 

У оквиру другог поглавља представљена је област биометријских технологија. Дефинисан 
је појам биометрије и описане су биометријске карактеристике. Посебно потпоглавље 2.3 даје 
одговор на питање ”Шта су биометријски системи?”. Такође је представљена општа структура 
сваког биометријског система, а у наставку је и описан начин њиховог функционисања. 
Потпоглавље 2.4 презентује посебну категорију биометријских система – мултибиометријске 
системе и описује различите сценарије интеграције мултибиометријских система међу којима 
је и мултимодални биометријски систем који се налази у фокусу ове дисертације. 

Треће поглавље бави се мултимодалним биометријским системима и њиховим 
специфичностима. Приказани су недостаци традиционалних унимодалних биометријских 
система и описано је како их мултимодални приступ може надоместити. Потпоглавље 3.1  
посвећено је начинима фузије информација у мултимодалном приступу. Дат је преглед 
различитих нивоа фузије у односу на фазу биометријског система у којем се фузија врши. У 
наредном потпоглављу су представљена складишта мултимодалних биометријских података. 
Последње потпоглавље ове главе описује термин интероперабилности код мултимодалних 
биометријских система, даје посебан осврт на начине решавања овог проблема и представља 
потенцијално решење у облику оквира за мултимодалну биометрију. 

У четвртом поглављу је детаљно описан оквир за развој мултимодалних биометријских 
система. На почетку је дат опис проблема који се решава, као и преглед постојећих приступа 
решавању проблема интероперабилности у мултимодалној биометрији. Потпоглавље 4.2 
садржи преглед софтверских оквира отвореног кода за биометријско поређење који су 
доступни у тренутку писања овог рада. Затим, описан је MDA приступ и његова примена у 
развоју мултимодалних биометријских система. Главни део четвртог поглавља описује 
предлог обједињеног модела оквира за развој мултимодалног биометријског система, 
приказује његову структуру и припадајуће метамоделе који описују концепте мултимодалних 
биометријских система, као и елементе софтверских оквира. 

Пето поглавље приказује моделовање мултимодалних биометријских система. У његовим 
потпоглављима детаљно су описана дефинисана проширења која се односе на домен 
биометријских система. Такође, дати су и примери коришћења описаних концепата у процесу 
моделовања. Концепти који се користе за опис аквизиције биометријских података приказани 
су у склопу потпоглавља 5.1. Наредно потпоглавље представља стереотипе који се користе за 
описивање процеса екстракције карактеристика. Потпоглавље 5.3 даје детаљан приказ 
дефинисаних проширења којима се описује процес фузије у мултимодалним биометријским 
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системима. Складиштење биометријских података је описано проширењима дефинисаним у 
оквиру потпоглавља 5.4. 

Шесто поглавље садржи предлог процеса развоја мултимодалних биометријских система 
који је заснован на Unified методологији развоја софтвера. На самом почетку је дат преглед 
Unified методологије и представљени су њени основни концепти. Затим је у склопу 
потпоглавља 6.2 описано предложено проширење процеса развоја у контексту мултимодалних 
биометријских система. 

Седмо поглавље даје опис прототипа софтверског оквира за развој мултимодалних 
биометријских система – ММБио. Приказане су специфичности постојеће верзије, укључујући 
и њене недостатке, а затим је дат предлог нове верзије ММБио оквира уз описивање функције 
оквира у смислу успостављања интероперабилности. 

У осмом поглављу представљени су примери примене оквира за развој мултимодалних 
биометријских система. Обрађене су две студије случаја – мултимодални биометријски 
системи у верификационом и идентификационом моду. Поред тога, описана је примена 
развијеног оквира у домену едукације будућих инжењера. У потпоглављу 8.4 дата је дискусија 
резултата дисертације. На основу примера примене представљених у осмом поглављу 
изведени су одређени закључци и извршена је верификација постављених хипотеза, као и 
утврђивање њихове заснованости. 

У Закључку су сумарно представљени резултати истраживања до којих се дошло током 
израде ове  дисертације.  Описани су научни и стручни доприноси, као и могућности примене 
предложених модела и решења у пракси. Додатно су у овом поглављу приказане и смернице 
за даља истраживања.  

У последњем поглављу, на самом крају рада, налази се списак коришћених референци. 
Форматирање референци је извршено по АПА стандарду.  
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2. Биометријске технологије 
У ери глобализације комуникација и мобилност постају основне одлике друштва. Повећан 

број људи који свакодневно комуницирају, или путују, широм света, отворио је питање 
безбедности које није било тако изражено у претходном периоду локалног начина живота и 
рада. Потреба за безбедношћу може се пронаћи у малте не сваком аспекту наших живота, како 
на личном, тако и општедруштвеном плану. Комуникација са непознатим људима, куповина 
преко Интернета, подизање новца са АТМ уређаја, прелазак границе, су примери активности 
у којима је важно утврдити идентитете учесника.  

У пракси користе се три начина утврђивања идентитета заснована на: 

• Нечему што знамо, 
• Нечему што имамо и 
• Нечему што јесмо. 
 

Утврђивање нашег идентитета, аутентификација, на основу нечега што знамо врши се 
употребом лозинке, корисничког имена или ПИН кода, док је аутентификација на основу 
нечега што имамо заснована на поседовању нечег специфичног, што је сакривено унутар 
паметне картице, мобилног телефона или неког другог уређаја. С друге стране, 
идентификација на основу нечега што јесмо представља специфичан начин аутентификације 
јер не захтева памћење лозинке или ПИН кода, нити поседовање одређеног објекта као што је 
паметна картица. Аутентификација на основу нечега што јесмо користи физиолошке и 
понашајне карактеристике које су део нас. Ова својства, по којима се можемо разликовати од 
других људи, заправо представљају наше биометријске карактеристике. 

Биометријске технологије, технологије засноване на коришћењу биометријских 
карактеристика, и њихова примена у свакодневном животу доживеле су процват у последњих 
десетак година. Готово да не постоји савремени ИТ уређај, а да у себи нема већ уграђене 
сензоре ове врсте технологије. Технолошки напредак последње деценије довео је до повећане 
потребе за поузданим методама утврђивања идентитета, јер постоји потреба да се људи 
идентификују и више пута у току само једног дана. 

2.1 Појам биометрије 
Примена биометрије омогућава различите начине аутоматског препознавања особе на 

основу њених физиолошких и бихејвиористичких особина. Биометријски систем је технички 
систем за утврђивање идентитета помоћу биометријских карактеристика као предмета рада 
система. Биометријске карактеристике, као што су отисак прста, лице, глас, дужица ока и 
слично, добијају се у поступку аквизиције и обраде вредности биометријских особина. A.K. 
Jain и сарадници у [JAIN99] идентификовали су седам критеријума који одређују погодност 
коришћења неког биометријског својства у биометријском систему. Ови критеријуми су: 

• Универзалност – свако биометријско својство које поседује сваки члан посматране 
популације. Сваки корисник који покушава да приступи биометријском систему мора 
поседовати биометријско својство које тај систем користи. Свако својство које поседује 
само део популације не задовољава критеријум универзалности. 

• Јединственост – особина биометријског својства да се његове вредности не понављају 
у популацији. Испуњеност критеријума јединствености обезбеђује да не постоје две 
особе у популацији које имају идентичне вредности биометријскихи својстава.  
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• Сталност – особина биометријске својства да се његова вредност не мења током 
времена, односно да је отпорна и инваријантна на пролазак времена. У пракси, важно је.  
да алгоритам који се користи за извлачење вредности својства не буде сувише осетљив 
на варијације које се могу појавити током времена, а које се појављују најшеће током 
старења особа.  

• Мерљивост – свако својство мора бити мерљиво. Морају постојати услови и сензори 
такви да је могуће извршити аквизицију биометријског узорка и да је могуће да се он 
представи у одговарајућем дигиталном формату који ће користити алгоритам за 
поређење. Пожељно је да сваки аквизициони поступак буде такав да не доводи до стреса 
особе чији се узорак узима, као и да поштује људска права. Од посебног интереса су 
неинванзивне методе аквизиције, па се зато најмање користе методе које захтевају 
узимање узорка телесних течности или ткива. 

• Перформансе – функционална статистичка мера успешности поступка утврђивања 
идентитета применом тог биометријске својства. Нефункционална компонента 
перформансе односи се на брзину којом се процес препознавања реализује применом 
биометријског својства. 

• Прихватљивост – мера спремности популације да прихвати биометријски систем 
заснован на раду са одабраним биометријским својством. 

• Могућност преваре – односи се на лакоћу којом се одређено биометријско својство 
може имитирати или лажно дуплицирати, било да је у питању мимикрија кад су физичка 
својства у питању или имитација у случају понашајних. 

2.2 Биометријске особине, карактеристике и модалитети 
Поред генералних описа биометрије и биометријских технологија важно је дефинисати и 

шта се подразумева под терминима биометријска особина, биометријска карактеристика и 
биометријски модалитет. Иако се неретко ови термини поистовећују, у суштини представљају 
различите концепте. Биометријске особине или својства (енгл. biometric trait) разликују 
јединствене атрибуте о појединцу који су трајни и који се могу прикупљати на брз и поуздан 
начин [THOM17]. Када се биометријска особина стави у употребу у оквиру биометријског 
процеса, тада она представља биометријски модалитет (енгл. biometric modality). Применом 
различитих техника и алгоритама из биометријских података се издвајају биометријске 
карактеристике (енгл. biometric feature), које репрезентују вредност неке биометријске 
особине. Овако издвојене карактеристике се суштински користе за биометријско 
препознавање. 

По стандардном мишљењу [STAN09], биометријске особине се могу разврстати на: 

• Физиолошке особине 
• Бихејвиористичке или понашајне особине 
 

Неки аутори, као што је С. Нанавати у својим радовима дефинишу и трећу групу 
биометријских особина – хемијске особина [NANA02], па у ову групу сврставају мирис и 
ДНK. С друге стране у одређени извори наводе биометријска својства која имају елементе и 
физиолошких и понашајних - комбинована својства [TUTO18]. На Слици 1 приказана је 
расподела биометријских својстава по [STAN09]. 
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Слика 1. Подела биометријских својстава 
 

Физиолошке особине су оне биометријске особине које су уграђене у сваког појединца тј. 
дефинисане су телесним склопом појединца. У физиолошке особине спадају: 

• Отисак прста 
• Дужица ока (енгл. iris) 
• Геометрија шаке 
• Отисак длана (енгл. palmprint) 
• Мрежњача (енгл. retina) 
• Лице 
• Ухо 
• Мирис (енгл. scent) 
• ДНK 
 

Бихејвиористичке особине су карактеристичне особине интеракције човека и његовог 
окружења. Отежавајућа околност у раду са оваквим особинама је та да се неке од њих током 
животног века човека мењају како утицајем времена, тако и окружења кроз која појединац 
пролази. То су биометријске особине које се дефинисане специфичностима понашања 
индивидуе према спољњем свету. У бихејвиоралне особине сврставају се: 

• Потпис 
• Глас 
• Ход (енгл. gait) 
• Откуцаји на тастатури (енгл. keystroke) 
• Начин интеракције са корисничким интерфејсом 
 

У Табели 2, коју је дао [JAIN04], приказана је компарација различитих биометријских 
особина у односу на критеријуме који одређују погодност коришћења биометријских особина 
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у биометријским системима Висока, ниска и средња вредност су означене словима В, С и Н, 
респективно, као и бојама зелена, жута и наранџаста, респективно. 

Табела 2. Степен испуњености критеријума погодности биометријских 
својстава/особина 

 

Критеријум 

У
ни

ве
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ал
но

ст
 

Је
ди

нс
тв

ен
ос

т 

С
та

лн
ос

т 

М
ер

љ
ив

ос
т 

П
ер

ф
ор

м
ан

се
 

П
ри

хв
ат

љ
ив

ос
т  

М
ог

ућ
но

ст
 

пр
ев

ар
е  

Биометријска 
особина 

Ф
из

ио
ло

ш
ка

 с
во

јс
тв

а  

Отисак прста С В В С В С С 

Дужица ока В В В С В Н Н 

Геометрија шаке С С С В С С С 

Отисак длана С В В С В С С 

Мрежњача В В С Н В Н Н 

Лице В Н С В Н В В 

Ухо С С В С С В С 

Мирис В В В Н Н С Н 

ДНК В В В Н В Н Н 

П
он

аш
ај

на
 с

во
јс

тв
а 

Потпис Н Н Н В Н В В 

Глас С Н Н С Н В В 

Ход С Н Н В Н В С 

Откуцаји на 
тастатури Н Н Н С Н С С 

Начин 
интеракције са 
корисничким 
интерфејсом 

Н Н Н С С С С 

 

2.3 Биометријски системи 
Системи засновани на биометрији постају све популарнија опција за утврђивање 

идентитета особа, јер се пре свега користе физиолошке и бихејвиористичке особине 
појединца. Овакав приступ је сличан приступу који користе људи за међусобно препознавање 
јер се користе информације о томе шта одређена особа јесте у просторно-временском 
континуму, а не шта зна или шта поседује. Дакле, биометријски системи се не ослањају на 
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конвенционалне начине аутентификације базиране на нечему што појединац поседује или 
нечему што појединац зна. Имајући у виду да биометријски системи користе карактеристике 
које задовољавају критеријуме универзалности, јединствености, сталности, мерљивости и 
прихватљивости, добро пројектовани системи могу понудитти безбедно, брзо и ефикасно 
утврђивање идентитета [MISH10]. Међутим, питање заштите система у раду и даље остаје 
актуелно, јер постоји могућност напада на систем [DESS07]. 

Биометријски систем је у суштини систем за препознавање шаблона [PRAB03]. Рад 
биометријског система је такав да првенствено прикупља биометријске податке индивидуе, 
затим из тих података издваја кључне карактеристике и на крају упоређује улазни сет 
карактеристика са узорцима у бази података. На основу резултата поређења биометријски 
систем доноси одлуку о извршавању адекватне акције. 

Међутим, употреба биометрије доводи и до нових изазова у домену приватности 
[WАYМ08]. Предности примене биометријских карактеристика у утврђивању идентитета 
могу да постану недостаци у случају када нису примењене одговарајуће безбедносне 
процедуре. Могућа је злоупотреба биометријског система када се поређују записи који се 
налазе у различитим базама биометријских података. На пример, нека компанија може сазнати 
детаљне информације о здрављу својих запослених на основу поређења биометријских 
података у систему за контролу приступа компаније са одговарајућим подацима у неком 
здравственом систему. Такође, потребно је онемогућити физичку реконструкцију 
биометријских својстава на основу записа издвојених биометријских карактеристика, како би 
се очувала приватност и спречило лажирање уноса у систем, попут употребе лажних отисака 
прстију. Наведени изазови налажу обраћање изузетне пажње приликом пројектовања 
биометријских система, како предности које пружа биометријска аутентикација не би биле 
анулиране. 

2.3.1 Организација биометријских система 
Биометријски систем, илустративно приказан на Слици 2, састоји се из неколико модула: 

• Биометријска аквизиција (енгл. Biometric acquisition) 
• Модул за препроцесирање (енгл. Pre-processing module) 
• Модул за екстракцију карактеристика (енгл. Feature extraction module) 
• Модул за генерисање узорака (енгл. Template generator module) 
• Модул за поређење биометријских узорака (енгл. Matching module) 
• Складиште биометријских података (енгл. Biometric data storage) 
• Апликација/уређај који користи резултате биометријског система – модул за 

одлучивање (енгл. Biometric application/device – decision making module) 
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Слика 2. Блок шема организације биометријског система 
 

Биометријска аквизиција је први градивни елемент биометријског система чија је улога 
да изврши прикупљање биометријских података који репрезентују права физичка 
биометријска својства. Прикупљање се врши путем биометријског сензора (енгл. biometric 
sensor), аналогно дигиталног конвертора – ADC, који може бити генерички и општекоришћени 
уређај, као што су микрофон и камера, али може бити и специјализован уређај, као што је 
сензор за отисак прста. Биометријски сензор је заправо интерфејс између система и реалности. 
Излаз из процеса биометријске аквизиције је дигитални репрезент прикупљеног 
биометријског својства особе, сирови биометријски податак (енгл. raw biometric data). 

Модул за препроцесирање је наредни (опциони) сегмент биометријског система чија је 
улога да на основу сирових биометријских података прикупљених у процесу биометријске 
аквизиције изврши побољшање квалитета улазних биометријских података. Применом 
алгоритама за препроцесирање смањују се или потпуно елиминишу фактори који утичу на 
квалитет  биометријског податка, као што су позадински шум, утицаји специфичности сензора 
и слично. Резултат препроцесирања је побољшани дигитални биометријски податак (енгл. 
enhanced biometric data). 

Екстракција карактеристика представља један од најважнијих процеса у биометријском 
систему. Његова основна улога је да коришћењем алгоритама за екстракцију карактеристика 
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специфичних за сваки биометријски модалитет, издвоји оне вредности, биометријске 
карактеристике које јединствено одређују неки објекат. Током овог процеса обрађују се 
биометријски подаци како би се издвојио сет кључних и дискриминаторних података, 
карактеристика, које представљају конкретно биометријско својство. Овим издвајањем се 
простор изворних података трансформише у нижу димензију, битним смањивањем потребног 
број података којим се описује вредност прикупљеног биометријског својства, задржавајући 
најважније могуће информације. На овај начин се знатно подижу перформансе биометријских 
система у току експлоатације. Излаз процеса екстракције карактеристика су вредности 
биометријске карактеристике. 

У оквиру модула за генерисање дигиталног репрезента биометријског податка се на 
основу издвојених карактеристика креира дигитални биометријски узорак (енгл. biometric 
sample) који се користи у процесу утврђивања идентитета. Овакав дигитални узорак обично 
представља вектор бројева или неки други вид квантификације биометријских 
карактеристика. Генерисан дигитални узорак се бележи у бази биометријских података и 
користи се  као улаз у процесу поређења. 

У складишту биометријских података могу се чувати биометријски подаци у 
разноразним облицима. Најчешће се чувају две врсте података: кориснички подаци, тј. подаци 
о корисницима (енгл. user data) и биометријски подаци (углавном биометријски узорци). 
Структура складишта зависи од конкретног биометријског система у којем егзистира. У 
највећем броју биометријских система кориснички подаци се чувају у бази података, док се 
биометријски узорци чувају у неком складишту датотека (енгл. file storage). 

Модул за поређење врши поређење карактеристика издвојених из улазног дигиталног 
узорка (или узорака) са ускладиштеним дигиталним узорком (или узорцима). Излаз поређења 
је резултат који представља меру сличности (или различитости!) између улазног и одабраног 
ускладиштеног податка. У зависности од захтеваног начина рада биометријског система, овај 
резултат може бити један скор или низ скорова и назива се скор поређења (енгл. matching 
score).  

Биометријска апликација или уређај представља хијерархијски највиши елемент 
биометријског система који користи резултате добијене у процесу биометријског поређења. 
На основу ових резултата доноси се одлука о успешности биометријског поређења. 

Jain, Flynn и Ross, су у раду [JAIN07] дефинисали кораке који се сусрећу у функционисању 
сваког биометријског система, а одговарајућа шема градивних блокова биометријског система 
у изворном облику је дата на Слици 3. 
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Слика 3. Основни градивни блокови биометријског система према [JAIN07] 

2.3.2 Архитектура биометријског система и режими рада 
У претходном потпоглављу представљена је организација биометријског система са 

припадајућим елементима. Овде ћемо детаљније описати како изгледа употреба 
биометријског система од момента када корисник започне интеракцију са биометријским 
системом до коначног одговора система. За потпуно разумевање начина функционисања 
биометријских система потребно је објаснити два режима рада у којима се могу наћи 
биометријски системи. Та два режима рада су:  

• Режим изградње 
• Режим коришћења 

 

Режим изградње се односи на припрему биометријског система за коришћење где се 
иницијално прикупљају подаци са биометријских сензора и на основу прикупљених података   
формирају дигитални репрезенти (енгл. template) који се чувају у складишту. Притом се не 
врши никакво биометријско поређење већ се на тај начин систем припрема за коришћење. 
Основна сврха режима изградње је креирање радног окружења система у којем се максимирају 
перформансе. У литератури се овакав режим рада назива и режим уписа (енгл. enrollment) 
[JAIN04].  

Режим коришћења је режим рада биометријског система, који је прошао процес изградње 
и у којем систем на конкретан захтев корисника утврђује идентитет особе помоћу упитног 
улазног узорка. Упитни биометријски узорак се пореди са узорцима претходно сачуваним у 
оквиру фазе изградње. Резултат ове фазе је утврђивање идентитета власника упитног узорка 
или његова верификација. У литератури се овај оперативни режим биометријског система 
назива још и режим препознавања.  
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Слика 4. Блок шема режима изградње и режима коришћења 
 

Потребно је разликовати два основна начина утврђивања идентитета. У првом начину даје 
се одговор на питање: ”Да ли упитни податак припада кориснику А?”. Такав начин коришћења 
система се назива верификација тврђеног идентитета. У другом основном начину рада 
корисник поставља питање: ”Да ли се у складишту биометријских података налази 
биометријски податак који је довољно веран упитном биометријском податку и ако се налази, 
који је идентитет те особе?”. Овај начин рада се зове идентификација особе. На Слици 4 је 
приказана блок шема представљених режима рада. Верификација представља процес који даје 
одговор на питање ”Да ли си онај за кога тврдиш да јеси?”. Верификација је суштински процес 
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доказивања одређеног идентитета и представља поређење 1 на према 1. С друге стране, 
идентификација је процес који даје одговор на питање ”Ко си ти?”. Поређењем упитног узорка 
са N узорака може се утврдити са којим од узорака постоји највећа сличност. 

2.3.3 Употреба биометријског система 
Већина корака приликом употребе биометријског система су исти у оба режима рада. Неки 

се пак разликују. 

На самом почетку се путем корисничког интерфејса уносе кориснички подаци као што су 
име, презиме, пол и слично. Ово се не ради у моду идентификације с обзиром да су у том 
случају кориснички подаци непознати. Затим корисник даје своје биометријско својство као 
биометријски модалитет током аквизиционе сесије. Приликом једне аквизиционе сесије 
могуће је дати више биометријских узорака. Биометријски узорци настају тако што 
биометријски сензор претвара корисничке биометријске сигнале у биометријски узорак. 
Овакав биометријски узорак се другачије назива сиров биометријски податак и може бити у 
различитим форматима који зависе од природе биометријског модалитета који је прикупљен, 
као и самог коришћеног биометријског сензора.  

У наредном кораку се биометријски узорак подвргава препроцесирању. Циљ овог процеса 
јесте да се сировом биометријском податку побољшају својства. Самим тим се подиже његов 
квалитет и на тај начин се добија обрађен биометријски податак. Препроцесирање је опциони 
корак, али данас представља ствар добре праксе која се не заобилази. Биометријски узорак, 
било сиров било обрађен, могуће је ускладиштити. Међутим, овако ускладиштен узорак може 
заузимати доста простора, а што је важније може представљати сигурносну рупу (може се 
украсти). То је један од разлога зашто се из самог узорка издвајају биометријске 
карактеристике. 

Специфичне биометријске карактеристике се из биометријског узорка издвајају применом 
одређеног алгоритма за издвајање карактеристика. Карактеристике су најчешће у облику 
вектора, међутим могу бити и у неком другом формату. На основу издвојених карактеристика 
се генерише дигитални репрезент биометријског податка - темплејт (енгл. template). Темплејт 
се уобичајено складишти у бази података и повезује са подацима одређеног корисника. Такође, 
овако добијен темплејт се може користити и као упитни податак (тј. не мора да се чува у бази 
података нити да буде везан за конкретног корисника) што зависи од режима у којем се налази 
биометријски систем. Тачније, код режима изградње темплејт се складишти и ту се завршава 
једна употреба биометријског система. 

Када је у питању идентификација упитни темплејт се пореди са ускладиштеним 
темплејтима применом алгоритма за поређење (енгл. matcher). Резултат поређења је скор 
поређења (енгл. matching score). У случају верификације упитни темплејт се пореди са 
ускладиштеним темплејтом конкретног корисника. Резултат поређења у овом случају је такође 
скор поређења који обично представља проценат са којим је систем сигуран да је особа 
успешно верификована. 

Наредни корак јесте доношење одлуке. У овом кораку модул за одлучивање (енгл. decision 
maker) даје коначну одлуку о препознавању (верификацији или идентификацији). Коначна 
одлука се доноси на основу претходно постављеног прага биометријског препознавања (енгл. 
biometric recognition threshold). Одлука верификације је потврда или негација тврђеног 
идентитета, док је код мода идентификације одлука представљена у виду листе погодака 
рангиране на основу вредности скорова поређења. 
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Истакнути истраживачи из ове области Jain и Kumar су у свом раду [JAIN12] 
класификовали очекивања друштва од употребе биометријских система у пет категорија: 

• Перформансе 
• Цена 
• Kорисничка прихватљивост 
• Интероперабилност 
• Безбедност система. 
 

Перформансе система у препознавању особа које се остварују употребом биометријског 
система су од изузетне важности за практичну примену биометријских система. Перформансе 
система се деле на функционалне и нефункционалне. Функционалне перформансе зависе од 
већег броја фактора. Један од битних фактора који утиче на перформансе система 
идентификације је грешка у раду биометријског система.  Типичне грешке, које могу да се 
појаве приликом покушаја формирања или коришћења биометријског система, су:  

• Неуспешан упис (енгл. Failure to Enroll – FTE) 
• Неуспешна аквизиција (енгл. Failure to Acquire - FTA) 
• Стопа погрешног поклапања (енгл. False Match Rate – FMR) 
• Стопа погрешног непоклапања (енгл. False Non-Match Rate – FNMR) 
 

На перформансе биометријског система битно утиче и прецизност резултата рада система. 
Прецизност биометријског система није статична већ зависи од унетих података, као и од 
неколико других фактора. Уопштено говорећи, биометријски систем током трансакције може 
направити неку од два типа грешака: 

• Стопа погрешног прихватања (енгл. False Accept Rate – FAR) 
• Стопа погрешног одбијања (енгл. False Reject Rate – FRR). 
 

Вредности ових типова грешака зависе од вредности прага препознавања (енгл. threshold) 
који се дефинише за биометријски систем. Стопе FMR и FNMR су у спрези, тако да се са 
повећањем FMR-а, смањује FNMR и обрнуто. 

Нефункционалне перформансе биометријског система се мере временом извршавања 
потребним за препознавање особе, чиме се одређује и пропусна моћ система.  

Цена развоја биометријског система је такође од великог значаја за доношење одлуке о 
примени биометријског система. Она се процењује на основу директних и индиректних 
компонената. Директне компоненте се односе на софтвер и хардверске компоненте. С друге 
стране, индиректне компоненте се односе на цену коришћења биометријског система, односно 
трошкове интеграције са постојећом безбедносном инфраструктуром, потребне обуке и 
одржавања, као и прихватљивост од стране корисника. 

Интероперабилност је важна карактеристика биометријског система која се огледа у 
могућности да систем функционише са различитим биометријским сензорима не само од 
једног, већ и од више произвођача, различитим алгоритмима за екстракцију дигиталних 
репрезената одабраних биометријских карактеристика, као и са различитим схемама записа 
екстрактованих дигиталних репрезената идентитета. Ово је један од битнијих фактора за 
одлучивање о примени биометријског система, и представља један од важних аспеката нашег 
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истраживања у овој области. Једноставно није могуће претпоставити да ће током целог 
животног века бити доступни исти биометријски сензори, алгоритми или услови 
функционисања. Приликом развоја биометријског система треба водити рачуна о примени 
стандардних начина размене и формата биометријских података. Такође, важно је да 
биометријски систем има висок степен интероперабилности како би се биометријско 
препознавање вршило беспрекорно, независно од одабира хардвера или софтвера. Изузетно је 
важно истовремено подржати с једне стране власничке сензоре, алгоритме и биометријска 
решења, а са друге стране биометријска решења и алгоритме доступне у оквиру заједнице 
отвореног кода [MILO12]. 

Прихватљивост биометријског система од стране корисника је један од важних 
предуслова за имплементацију биометријског система. Нема смисла развијати систем који 
корисници неће да користе. Из тог разлога, биометријски систем мора бити кориснички 
прихватљив (енгл. User friendly). Било каква забринутост корисника у вези са хигијенским или 
здравственим последицама коришћења биометријских сензора значајно утиче на прихватање 
биометријског система. Ова чињеница посебно је значајна у тренутно актуелним неповољним 
околностима изазваним пандемијом вируса COVID-19 [OKER20]. Одређене биометријске 
карактеристике је лакше прикупити у односу на неке друге и оне захтевају мању кооперацију 
корисника приликом прикупљања података. Имајући у виду наведене чињенице, можемо 
претпоставити да ће људски фактори и ергономски проблеми наставити да имају главни утицај 
у пирокој примени биометријских система.   

Безбедност је такође један од битних елемената које треба имати на уму приликом 
реализације биометријског система. Иако за биометријске системе важи да су веома безбедни, 
и они су подложни потенцијалним повредама безбедности путем преваре или малициозних 
напада. Један од највећих безбедносних ризика је везан за безбедност биометријских узорака, 
па би било пожељно да се биометријски подаци у репозиторијуму биометријских података 
чувају у шифрираном облику. 

2.4 Мултибиометријски системи 
Мултибиометријски системи су се појавили као могуће унапређење традиционалних 

биометријских система. У литератури се наводе две основне категорије мултибиометријских 
система [SAYE15]: 

• Синхрони 
• Асинхрони 
 

Kод синхроних система два или више биометријских модалитета се комбинује у 
јединствени аутентификациони процес, док се код асинхроних система користе две 
биометријске технологије секвенцијално (једна за другом). 
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Слика 5. Сценарија интеграције мултибиометријских система 
 

Неки аутори наводе и следећа сценарија интеграције мултибиометријских биометријских 
система [BASH15], која су приказана на Слици 5: 

• Системи са већим бројем сензора (енгл. Multi-sensor systems) 
Информације о истом биометријском модалитету се прикупљају од више сензора и 

комбинују. Пример оваквог начина функционисања је прикупљање отиска прста коришћењем 
различитих типова сензора - оптичког и капацитивног. Овако добијене информације се даље 
могу комбиновати коришћењем технике фузије на нивоу сензора [ALMA12]. 

• Системи са већим бројем биометријских модалитета (енгл. Multi-modal systems) 
У овим системима се користи више од једног биометријског модалитета. На пример, 

могуће је користити информације добијене из карактеристика лица и гласа и извршити њихову 
интеграцију како би се успоставио идентитет корисника [DERI08]. Управо мултимодални 
биометријски системи су у фокусу ове дисертације и њихове особине, предности и мане 
представљене су у наредном поглављу. 

• Системи са више инстанци (енгл. Multi-instance systems) 
Kод ових система се прикупља више инстанци једног биометријског модалитета. На 

пример, за функционисање биометријског система прикупљају се снимци отиска прста за 
више прстију. Уколико се користи један сензор за секвенцијално прикупљање ових отисака, 
може се постићи да систем буде јако исплатив с обзиром да не захтева већи број сензора. 
Штавише, нису потребни ни додатни модули за издвајање карактеристика и поређење 
[AHUJ11]. 

• Системи са више узорака (енгл. Multi-sample systems) 
Kод оваквих система се приликом уписа и верификације користи више узорака исте 

инстанце неког биометријског модалитета. 

• Системи са више алгоритама (енгл. Multi-algorithm systems) 
Kод ових система се за један модалитет користе различити приступи у процесу екстракције 

карактеристика, као и различити алгоритми поређења. Овакви системи су економични јер не 
захтевају додатне уређаје за прикупљање података, али су комплекснији услед примене 
различитих алгоритама [ALMA12].  
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• Хибридни системи (енгл. Hybrid systems) 
Хибридни системи интегришу више горепоменутих мултибиометријских система. 

2.5 Сажетак 
У овом поглављу објашњене су основе биометријске технологије. Пре свега је дат појам 

биометрије и приказани су критеријуми који одређују погодност неког биометријског својства 
за коришћење у биометријском систему. Наставак поглавља детаљно објашњава шта су 
биометријске особине, шта биометријске карактеристике, а шта биометријски модалитети. 
Такође су дате и поделе биометријских својстава по различитим научним изворима. У даљем 
тексту поглавља су описани биометријски системи, њихова организација и архитектура. 
Представљени су режим уписа и коришћења, а такође је приказан и начин употребе 
биометријских система приликом идентификације и верификације. На самом крају поглавља 
су представљени мултибиометријски системи као надкласа мултимодалних биометријских 
система који су у фокусу даљег текста дисертације. 

  



Софтверски оквир за развој мултимодалних биометријских система 

20 
 
 

3. Мултимодални биометријски системи 
Већина биометријских система који су развијени и примењују се у реалном свету су 

унимодални, односно биометријски системи који користе само један биометријски модалитет. 
Иако су овакви системи економични и задовољавајућих временских перформанси, њихова 
највећа слабост је степен извесности у доношењу одлуке. Показано је да се ограничења 
унимодалних биометријских система могу превазићи укључивањем већег броја извора 
информација [ROSS03]. Од посебног интереса су системи који интегришу више различитих 
биометријских модалитета (нпр. отисак прста и снимак лица) и они се називају мултимодални 
биометријски системи. Као што је већ описано у претходном поглављу, мултимодални 
биометријски системи представљају један од облика мултибиометријског приступа. Показано 
је да у случају када је више класификатора идентично, њиховом комбинацијом се не повећава 
извесност препознавања [KUNC01]. Дакле, очекујемо да су мултимодални биометријски 
системи који користе различите алгоритме, класификаторе, поузданији у доношењу закључака 
од традиционалних унимодалних система. 

Такође, мултимодални биометријски системи помажу у решавању проблема 
неуниверзалности, јер употребом више биометријских модалитета омогућава се прикупљање 
довољно биометријских података за сваког појединца. Поред тога, отежавају варање система 
јер потенцијални уљез мора одједном да фалсификује више биометријских особина одређене 
особе. Поред ублажавања наведених недостатака, мултимодални биометријски системи су 
флексибилни и могу се прилагодити перформансним захтевима у различитим областима 
примене. У научним радовима који се баве мултимодалним биометријским системима, наводе 
се и начини како се интеграцијом тзв. меке биометрије (енгл. Soft biometrics) може убрзати 
процес препознавања код мултимодалних биометријских система [JAIN04а]. Штавише, у 
референтној литератури се може пронаћи следећа дефиниција коју су дали Haghighat и 
сарадници:  “Мултимодални биометријски системи користе више сензора или биометрија да 
превазиђу ограничења унимодалних биометријских система” [HAGH16]. Може се закључити 
да мултимодални биометријски системи треба да отклоне недостатке унимодалних система. 

На Слици 6 приказана је блок шема мултимодалног биометријског система. Може се 
приметити да је основна разлика организације мултимодалног биометријског система у 
односу на унимодални биометријски систем постојање блока под називом фузија. Задатак 
блока фузије је да омогући повезивање информација о различитим биометријским 
модалитетима и тако смањењем ентропије система повећа квалитет донете одлуке. 
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Слика 6. Блок шема архитектуре мултимодалног биометријског система (фузија на 
нивоу поређења) 

 

Мултимодални биометријски системи се веома често помињу у модерној научној 
литератури, али и у склопу производа које нуде компаније које се баве развојем безбедносних 
решења. Једна од највећих светских компанија које нуде безбедносна решења, Nuance, тврди 
да је “мултимодална биометрија толико у повоју да ће веома брзо у њихову понуду моћи да 
уврсте решења заснована на овим технологијама и на тај начин обезбедити свим 
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компанијама и њиховим корисницима највећи могући ниво безбедности” [NUAN17]. Још један 
произвођач биометријских решења, M2SYS, на свом блогу је представио пет главних разлога 
зашто би организације требало да озбиљно размотре имплементацију мултимодалних 
биометријских система [М2СY14]: 

• Тачност 
Мултимодална биометрија користи информације добијене од више биометријских извора. 

Овакви системи имају вредност стопе FTE, FMR и FTA близу нуле, јер сваки подсистем за себе 
посматра корисникову тврдњу идентитета. Модул за препознавање користи различите 
стратегије фузије како би комбиновао одлуке појединачних подсистема и дошао до најбољег 
закључка. Ово је разлог веће прецизности мултимодалних биометријских система у односу на 
унимодалне системе и друге начине аутентификације. 

• Виши ниво поузданости препознавања 
Може се десити да више појединаца има сличну биометријску особину која није довољна 

за поуздано препознавање. На пример, два човека који имају сличне шаблоне хода за 
биометријски систем могу имати исти скор сличности. Мултимодални приступ решава овај 
проблем јер повећава поузданост укључивањем додатних биометријских модалитета. 

• Побољшана безбедност и флексибилност 
Употребом мултимодалних биометријских система може се успоставити систем за 

аутентификацију корисника који је адаптибилан у односу на то где и чему се жели приступити. 
На пример, могуће је дефинисати да се за извршавање плаћања путем Интернет банкарства 
морају користити три биометријска модалитета, а за приступ информацијама о банковном 
рачуну само један модалитет. На овај начин се побољшава безбедност података, а у исто време 
се постиже флексибилност степена заштите. 

• Рањивост 
Превара је највећа опасност за системе идентитета. И унимодални и мултимодални 

биометријски системи су у том смислу понекад рањиви. Коришћењем мултимодалних 
биометријских система, када се узимају информације из више извора и онда врши поређење, 
знатно је отежана превара система. 

• Kорисничка прихватљивост 
Kорисници верују у систем када осећају да су у њему безбедни. Мултимодални 

биометријски систем им омогућава управо то, повећање нивоа безбедности, што заправо веома 
позитивно утиче на прихватљивост ове технологије од стране корисника. 

С обзиром на коришћење више од једног модалитета у мултимодалним системима могуће 
су одређене варијације у поставкама ових система. У литератури су дефинисана три радна 
мода мултимодалних биометријских система [AMIR13]: 

• Серијски мод - модалитети се упоређују један за другим. Укупно време трајања 
процеса препознавања се може смањити јер у сваком наредном кораку могу 
елиминисати узорци који имају малу вредност скора. 

• Паралелни мод - подаци прикупљени од различитих модалитета се користе на 
конкурентан начин како би се извршило препознавање, а затим се добијени резултати 
комбинују како би се донела коначна одлука. 

• Хијерархијски мод - појединачни класификатори се комбинују у хијерархијску 
структуру налик стаблу. Овај мод се препоручује када је очекиван велики број 
класификатора. 
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Мултимодални биометријски системи имају широк спектар примене у решавању проблема 
стварног света. Поред стандардних примена у сврху контроле приступа и утврђивања 
идентитета, ови системи проналазе своју примену и у другим областима. Agulla и сарадници 
су приказали систем за праћење присуства студената у систему за управљање учењем (енгл. 
Learning management system) [AGUL09]. Они су користили мултимодални систем за 
верификацију студената заснован на снимку лица, снимку гласа и отиску прста. Јовановић и 
сарадници су у раду [JOVA16] приказали могућност примене мултимодалне биометријске 
аутентификације у системима за управљање идентитетима, и то користећи решења отвореног 
кода. У литератури је описан и начин на који се могу комбиновати биометријски модалитети 
ухо и глас у сврху аутентификације на мобилним уређајима [MOHA14]. Са друге стране, 
примена мултимодалне биометрије могућа је и у домену образовања, па је тако описана 
платформа за учење о мултимодалним биометријским системима која је заснована на 
интеграцији готових решења отвореног кода [SOSE13]. 

3.1 Фузија биометријских података 
Саставни део мултимодалних биометријских система су методе за фузију информација о 

различитим биометријским модалитетима. Постоји неколико различитих нивоа фузије 
података у мултимодалним биометријским системима. Одабир начина фузије података, као и 
одабир алгоритма за фузију биометријских података може значајно утицати на перформансе 
и ниво прецизности мултимодалног биометријског система [POH09]. Фузија биометријских 
података може се појавити у неколико облика: 

• Фузија на нивоу сензора 
• Фузија на нивоу екстракције карактеристика 
• Фузија на нивоу поређења 
• Фузија на нивоу метода рангирања 
• Фузија на нивоу доношења одлуке 
 

Фузија на нивоу сензора (енгл. Sensor level fusion) представља облик фузије 
биометријских података где се врши комбинација сирових података добијених као резултат 
прикупљања биометријских података путем различитих биометријских сензора. Овај начин 
фузије може знатно побољшати улазе у биометријски систем. Kод фузије на нивоу сензора 
врши се интеграција сирових података прикупљених путем неколико типова сензора у један 
јединствени ентитет. Уобичајено је да се фузија на нивоу сензора врши у случају само једног 
биометријског модалитета. Методе које припадају овом облику фузије биометријских 
података пре свега се односе на друге типове мултибиометријских система, а не на 
мултимодалне, па нису у фокусу ове дисертације. Технике фузије информација које припадају 
овом начину фузије приказане су у [ROSS06]. 

Фузија на нивоу екстракције карактеристика (енгл. Feature extraction level fusion) 
представља облик фузије биометријских података у којем се карактеристике издвојене на 
основу података добијених од различитих биометријских модалитета комбинују у јединствену 
биометријску карактеристику. Добијена јединствена биометријска карактеристика се у 
наредним деловима мултимодалног биометријског система користи на начин као код 
унимодалних биометријских система. Kод овог облика фузије постоје различите методе за 
вршење фузије, од једноставног спајања вектора до комплекснијих метода за фузију 
биометријских карактеристика. У раду [SAIN14] је приказан мултимодални биометријски 
систем који користи фузију биометријских података на нивоу екстракције карактеристика. Још 
један од алгоритама за фузију на нивоу екстракције карактеристика дат је у [SHEK14]. 
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Фузија на нивоу поређења (енгл. Matching level fusion) представља облик фузије 
биометријских података у којем се комбинују скорови добијени приликом поређења 
биометријских узорака. У овом случају, појединачне биометријске карактеристике су 
генерисане за сваки биометријски модалитет. Затим се врши поређење сваке од 
карактеристика са одговарајућим узорком у бази биометријских података. Резултат сваког 
поређења је одређени скор поређења. На основу добијених скорова поређења се генерише 
нови, изведени скор поређења и овај скор се користи у наредном делу мултимодалног 
биометријског система како би се донела одлука о препознавању или потврђивању/одбијању 
идентитета. Од свих постојећих облика фузије биометријских података, овај облик фузије се 
најчешће појављује у научним радовима, међу којима су [SNEL05] и [SIM14]. 

Фузија на нивоу метода рангирања (енгл. Ranking level fusion) представља облик фузије 
биометријских података који се може јавити код биометријских система који функционишу у 
моду идентификације. Биометријски системи за идентификацију као резултат дају уређену 
листу идентитета, опционо са припадајућим вероватноћама. Први кандидат на листи је онај за 
који је систем највише сигуран да представља поклапање са улазним идентитетом. Наредни 
кандидати су рангирани према њиховим вероватноћама поклапања. Monwar и Gavrilova су 
тестирали различите методе фузије базиране на рангирању, што се детаљније може погледати 
у раду [MONW09]. 

Фузија на нивоу доношења одлуке (енгл. Decision level fusion) представља облик фузије 
биометријских података где се комбинују коначне одлуке о верификовању идентитета које су 
донете од стране биометријских система. Постоје комерцијална унимодална биометријска 
решења која као резултат дају само коначну одлуку. За интеграцију оваквих система у 
мултимодални биометријски систем потребно је коришћење неке методе за фузију података 
на нивоу доношења одлуке. Методе овог облика фузије користе различите алгоритме гласања 
за израчунавање коначне одлуке. Један пример оваквог начина фузије дат је у раду 
[MONW08]. 

3.2 Складишта биометријских података 
Биометријске податке могуће је складиштити у различитим форматима. Међутим, 

најчешће се чувају у облику биометријских узорака. Поред биометријских података у 
складиштима се налазе и небиометријски, алфанумерички подаци о особама (нпр. име, 
презиме, матични број, адреса становања…) на коју се биометријски подаци односе. 
Структура података која се користи за узорке пре свега зависи од биометријског модалитета 
на који се односе. На пример, за слику лица је дводимензионална матрица, а за снимак гласа 
једнодимензионални вектор. Дакле, сет конкретних корисничких података, а што је још 
важније структура и формат биометријских података који се прикупљају зависе од конкретних 
потреба одређеног биометријског система. 

Како је за мултимедијалне ентитете карактеристично да се у рачунарски читљивом облику 
представљају у облику матрица, за смештај биометријских података погодне су стандардне 
мултимедијалне базе података. У пракси се поред база података користе и комбинације са 
конвенционалним системима датотека. 

У тренутку писања ове дисертације, доступан је већи број мултимедијалних база са 
биометријским подацима и које служе за равој и тестирање алгоритама из домена 
биометријских система. Неке од тих база су јавно доступне, док је за већину потребно платити 
или проћи кроз формалну процедуру за преузимање. Мултимедијалне базе биометријских 
података је могуће категорисати на основу различитих критеријума као што су: 
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• Број модалитета 
• Тип модалитета 
• Број субјеката 
• Број узорака 
• Број сесија аквизиције 
 

Према броју модалитета, мултимедијалне базе биометријских података се могу поделити 
на: 

• унимодалне биометријске базе 
• мултимодалне биометријске базе 
 

Даље, постоје две групе доступних мултимодалних биометријских база [FAUN06]: 

• базе које садрже мултимодалне биометријске узорке 
• базе које садрже мултимодалне биометријске скорове 
 

Kод прве групе мултимодалних биометријских база прикупљени подаци представљају 
биометријске узорке и овакве базе се могу користити за евалуацију мултимодалних 
биометријских система на било ком нивоу фузије. Друга група садржи искључиво вредности 
поређења појединачних биометријских карактеристика и намењена је за истраживање 
алгоритама мултимодалне фузије на нивоу скорова и на нивоу доношења одлуке [JAIN04b].  

У литератури се помиње неколико мултимодалних биометријских база које се разликују 
по типовима модалитета које садрже, броју субјеката, броју узорака и броју сесија. Неке од 
познатијих доступних мултимодалних биометријских база су: 

• Базе мултимодалних биометријских узорака 
o BT-DAVID 
o XM2VTS 
o BIOMET 
o MCYT 
o MyIdea 
o BIOSEC 
o BiosecurID 
o Biosecure 
o SDUMLA-HMT [YIN11] 
o WVU Multimodal dataset [CRIH07] 

• Базе мултимодалних биометријских скорова 
o NIST BSSR 

 

BT-DAVID база података садржи видео материјале који приказују фронтални и поглед из 
профила особе која прича [CHIB96]. Уз видео материјал расположив је и синхрони аудио 
материјал од преко 100 субјеката снимљених у 5 сесија током неколико месеци. Доступни 
видео материјал садржи различите промене у комплексности позадине и осветљењу. 

XM2VTS база [MESS99] је надоградња на базу M2VTS и настала је као део EU ACTS 
програма који се бави контролом приступа коришћењем мултимодалне идентификације 
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засноване на снимцима лица и гласа. Ова база садржи разговор сниман микрофоном и слике 
лица 295 субјеката. Сваки субјекат је сниман у 4 сесије током периода од 4 месеца. Приликом 
сваке сесије прикупљене су две слике лица и шест снимака говора. 

BIOMET [GARC03] садржи пет различитих модалитета: слику лица, слику шаке, отисак 
прста, глас и потпис. Интересантно је да је за снимке лица поред снимака са конвенционалних 
дигиталних фотоапарата коришћена и камера која користи инфрацрвено осветљење како би се 
смањио утицај осветљења. У креирању ове базе учествовало је око 100 корисниика између 35 
и 60 година чији су биометријски подаци прикупљани током три сесије у размаку од 3 и 5 
месеци. 

MCYT [ORTE03] база података садржи дигиталне потписе и отиске прстију 330 индивидуа. 
За сваку особу је направљено 12 узорака сваког прста коришћењем и оптичког и капацитивног 
сензора. 

За евалуацију перформанси биометријских система веома су важни начин и услови 
прикупљања података као и величина базе података. Да би се добили валидни резултати 
потребне су велике базе са реалним, репрезентативним подацима. У претходном делу овог 
поглавља наведено је више доступних биометријских база, али се може приметити да су често 
са мањим бројем испитаника. Имајући у виду да је до великих база података тешко доћи, 
појавиле су се и веће синтетичке биометријске базе. Синтетички подаци у овим базама су 
практично реконструисани специфичним техникама како би имитирали реалне биометријске 
податке. Примери генерисања синтетичких отисака прстију и  синтетичких потписа 
представљени су у радовима [CAPP04] и [DIAZ14]. Yanushkevich даје одличан преглед области 
синтетичке биометрије тј. синтетичких биометријских података и њихове примене 
[YANUS06]. 

 

3.3 Интероперабилност у мултимодалним биометријским 
системима 

У општем смислу, интероперабилност се може дефинисати као способност различитих 
система и организација да раде заједно [WIKI21i]. Још једну дефиницију интероперабилности 
даје Wegner у [WEGN96] и описује је као способност кооперације две или више софтверске 
компоненте упркос разликама у програмском језику, интерфејсима или извршним 
платформама. Прецизнија дефиниција интероперабилности је представљена у [TECH19] као 
способност система или производа за рад са другим системима или производима без посебног 
напора од стране корисника. Microsoft наводи да интероперабилност омогућава лаку сарадњу 
и размену података између различитих информационих система више произвођача [MICR21]. 
У смислу софтвера, термин интероперабилност се користи да објасни способности различитих 
програма да: 

• размењују податке коришћењем неког од стандардних формата за размену података 
• читају и пишу исте формате датотека 
• и да користе исте протоколе 
 

Kод мултимодалних биометријских система, термин интероперабилност најчешће се 
користи када је реч о међусобном функционисању различитих биометријских сензора у већем 
броју ИТ окружења, као што је представљено у [MICH12]. Са друге стране, термин 
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интероперабилност је у оквиру стандарда ISO/IEC 2382-1:1993 [ISO93] дефинисан као 
“способност комуникације, извршавања програма или размене података међу различитим 
функционалним јединицама, на такав начин да од корисника захтева врло мало знања (или га 
уопште не захтева) о јединственим карактеристикама датих јединица”. 

Проблем интероперабилности се у мултимодалним биометријским системима може 
рашчланити на неколико конкретних задатака. Потребно је обезбедити средство комуникације 
између готових биометријских решења, биометријских сензора и база биометријских 
података. Ово подједнако важи за компоненте отвореног кода (енгл. Open Source) и власничка 
биометријска решења (енгл. Proprietary).   

Веома је важно обезбедити стандардан начин за управљање биометријским подацима, 
независно од биометријског сензора или решења које је извор тих података. Други проблем 
код мултимодалних биометријских система је у самој интеграцији информација које потичу 
од различитих сензора. Један од битних задатака јесте и омогућавање комуникације између 
биометријског система и различитих типова сензора и уређаја за аквизицију. На овај начин се 
решава проблем везаности за једног произвођача биометријских сензора (енгл. Vendor lock-
in).  

Следећи, али не и мање важан задатак у оквиру решавања проблема интероперабилности 
у мултимодалним биометријским системима јесте стандардизација. Kако би се обезбедила 
шира област примене мултимодалног биометријског система, од велике је важности 
стандардизација свих сегмената овог система, а посебно комуникације. Такође, потребно је 
уважити постојеће стандарде и омогућити њихову употребу у оквиру система. 

У жељи да дамо свој допринос решавању проблема интероперабилности код 
мултимодалних биометријских система, усмерили смо напоре ка истраживању и проналаску 
могућег решења у делу комуникације припадајућих модула мултимодалног биометријског 
система. Прецизније, постављен је задатак да у поступку моделовања мултимодалног 
биометријског система и његових модула, као и у процесу пројектовања и реализације 
софтверског оквира за развој, омогућимо стандардизовану комуникацију између готових 
биометријских решења и њихову интеграцију у конкретан мултимодални биометријски 
систем. У наредним поглављима детаљно се описује софтверски оквир за развој 
мултимодалних биометријских система и његова примена у пракси. 

3.4 Сажетак 
У овом поглављу дат је сажет преглед области мултимодалних биометријских система. 

Приказане су основне карактеристике мултимодалних биометријских система и представљене 
су њихове предности и мане. Више пажње посвећено је специфичном модулу мултимодалних 
биометријских система, модулу за фузију биометријских података. Након тога дат је преглед 
доступних база биометријских података које се користе за развој и тестирање биометријских 
решења. На крају је описан проблем интероперабилности у мултимодалним биометријским 
системима чије је решење у фокусу ове дисертације. 
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4. Оквир за развој мултимодалних биометријских 
система 

 

У уводу је наглашено да је основни циљ изведеног истраживања израда целовитог 
методолошког приступа развоју мултимодалних биометријских система, узимајући у обзир 
различите биометријске модалитете, биометријска решења, алгоритме и базе података. Важан 
део наведеног истраживања обухватио је пројектовање и израду софтверског оквира за развој 
мултимодалних биометријских система, као и практичне демонстрације израде једног 
мултимодалног биометријског система помоћу реализованог софтверског оквира.  

Најпре ћемо дати преглед постојећих приступа решевању проблема интероперабилности у 
мултимодалном биометријском систему, као и преглед доступних софтверских оквира 
отвореног кода који се користе за развој и тестирање биометријских решења. Затим је као 
предлог могућег решења једног дела проблема интероперабилности дат предлог модела 
заснован на MDA приступу. Укратко су наведене основне карактеристике MDA приступа 
развоју софтверских система, а потом је користећи овај приступ детаљно описан обједињени 
модел оквира за развој мултимодалних биометријских система. Обједињени модел на 
формалан начин описује знања о различитим аспектима мултимодалних биометријских 
система, онтологију проблема, која су потребна приликом спецификације оквира за развој 
мултимодалних биометријских система. 

Узимајући у обзир тежину раније дефинисаног проблема интероперабилности, од посебног 
интереса је изналажење начина за његово упрошћавање. Потребно је осмислити механизам 
који ће омогућити средство комуникације између различитих готових биометријских 
компонената. Посебно је важно у склопу овог механизма пружити могућност интеграције 
постојећих и будућих биометријских решења отвореног кода у циљу смањења трошкова 
реализације мултимодалних биометријских система. Предлог решења полази од М2 нивоа 
OMG MDA архитектуре, метамодела, формирањем обједињеног модела мултимодалног 
биометријског система. Овај модел представља јединствен и формалан опис основних 
концепата и релација између фактора од интереса за развој мултимодалног биометријског 
система заснованог на интероперабилности готових компоненти система. Предложена 
онтологија представља градивне елементе мултимодалних биометријских система на 
највишем нивоу апстракције и на тај начин олакшава развој мултимодалних биометријских 
система.  

Уместо да се решавању проблема интероперабилности приступа на платформски 
специфичном моделу (ПСМ), на слоју М1, коришћењем концепта конвертора између 
различитих платформски специфичних модела, предложено је решење на вишем нивоу 
апстракције, на слоју М2 MDA приступа, увођењем универзалног платформског модела 
мултимодалног биометријског система. На тај начин би се смањио број потребних 
трансформација између N ПСМ модела унутар софтверског оквира за развој мултимодалних 
биометријских система на 2N трансформација. 

На основу претходно изложеног дајемо предлог за развој софтверског оквира који ће пре 
свега омогућити стандардне интерфејсе за имплементацију мултимодалних биометријских 
система. 
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4.1 Постојећи приступи решавању интероперабилности у 
мултимодалним биометријским системима 

Развој биометријских технологија је последњих десетак година узео маха. Kако би били 
конкурентни, у корак са овим развојем иду и произвођачи биометријских уређаја и 
биометријских решења. Са повећањем популарности ове области, појавио се проблем великог 
броја произвођача, а самим тим и проблем усклађивања комуникације и размене података 
између биометријских сензора и биометријских апликација различитих произвођача. Овај 
проблем је у научној заједници познат као проблем везаности за произвођача (енгл. Vendor 
lock-in). У циљу решавања овог проблема светске регулаторне организације су прибегле 
развоју биометријских стандарда и протокола. Неке од значајнијих институција у свету које 
се баве овом тематиком су: 

• Амерички национални институт за стандарде и технологију (енгл. National Institute of 
Standards and Тechnology) - NIST 

• Интернационална организација за стандардизацију (енгл. International Organization of 
Standаrdization) - ISO 

• Интернационална електротехничка комисија (енгл. International Electrotechnical 
Commission) - IEC 

• ISO/JTC1/SC37 одбор за биометрију 
 

Тренутно постоји неколико значајних приступа који делимично решавају и проблем 
интероперабилности између различитих биометријских решења, а то су: 

• MBARK 
• BioAPI 
• ISO/IEC 19784-1:2018 стандард - BioAPI спецификација 
• Оквир стандардних формата за размену биометријских података (енгл. Common 

Biometrics Exchange Format Framework) - CBEFF 
• ФБИ стандард за скаларну квантизацију таласа (енгл. FBI Wavelet Scalar Quantization) 

[BRAD93] 
• Веб сервиси за биометријске уређаје (енгл. Web Services for Biometric Devices) 
• OASIS/BIAS (енгл. OASIS Biometric Identity Assurance Services) 
 

MBARK (енгл. Multimodal Biometric Application Resource Kit) је софтвер развијен од стране 
Америчког Националног института за стандарде и технологију и дизајниран је тако да омогући 
аквизицију различитих биометријских података, као и да функционише са различитим 
биометријским сензорима [BCG09]. Овај софтвер је отвореног кода, јавно је доступан и 
поседује карактеристике које могу помоћи у реализацији мултимодалног биометријског 
система за аквизицију. Неке од карактеристика су: конзистентан кориснички интерфејс, брз и 
лак опоравак после грешака, флексибилна корисничка конфигурација и интероперабилност 
сензора. Међутим, овај софтвер је платформски зависан и захтева Microsoft Windows 
оперативни систем и .NET апликативни оквир. Још један недостатак овог софтвера је тај што 
подржава ограничен број сензора и стриктно је окренут једном делу мултимодалног 
биометријског процеса - аквизицији. 

Биометријски апликациони програмибилни интерфејс - BioAPI (енгл. Biometric 
Application Programmable Interface) је део међународних стандарда за системе који врше 
биометријску аквизицију и препознавање. Овај стандард дефинише интерфејсе између модула 
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који омогућавају софтверима различитих произвођача да буду интегрисани у један систем или 
да комуницирају као делови различитих система кроз биометријски међумрежни протокол - 
BIP (енгл. Biometric Internetworking Protocol). Посебну компоненту овог стандарда чине BSP 
(енгл. Biometric Service Provider) односно пружаоци биометријских услуга који се динамички 
учитавају и позивају по потреби. BioAPI стандард је настао као резултат иницијативе BioAPI 
конзорцијума основаног 1998. године. У тренутку писања ове дисертације, BioAPI 
конзорцијум није више активан али је у наслеђе оставио верзију 2 BioAPI стандарда који је 
специфициран у ISO/IEC 19784-1:2018 објављеним у 2018. години. 

Архитектура BioAPI оквира приказана је на Слици 7. 

 

Слика 7. Архитектура BioAPI оквира [ISO18] 
 

ISO/IEC 19784-1:2018 дефинише интерфејс за развој апликација - API (енгл. Application 
Programming Interface) и интерфејс за сервис провајдере - SPI (енгл. Service Provider Interface) 
како би подржао функционисање биометријског система коришћењем компонената 
различитих произвођача. Спецификација подржава и системе који не укључују BioAPI оквир 
и у том случају је применљив само SPI. BioAPI спецификација представља комплетан оквир 
који покрива развој мултимодалних биометријских система. Прегледом литературе у области 
и истраживањем постојећих биометријских система, може се закључити да је јако мали број 
биометријских система у складу са BioAPI спецификацијом. Потенцијални разлог овоме може 
бити цена коштања усклађивања са стандардом, али и непостојање онтологије мултимодалних 
биометријских система. 

CBEFF је формат који описује сет елемената података потребних како би се обезбедила 
подршка биометријским технологијама на заједнички начин [PODI04]. Ови подаци могу бити 
постављени у склопу једне датотеке која се користи за размену биометријских информација 
између различитих елемената система или различитих система. Резултат овог приступа је 
обезбеђивање интероперабилности између биометријских апликација и система развијених од 
стране различитих произвођача, тако што је између њих омогућена размена биометријских 
података. CBEFF омогућава компатибилност са унапређењима постојећих технологија, али и 
омогућава креирање нових формата биометријских података.  
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Један од очекиваних бенефита примене CBEFF формата је могућност идентификације 
различитих биометријских структура података, како јавних тако и власничких, чиме се 
подржава коришћење различитих биометријски типова у оквиру система или апликације. 
CBEFF описује: 

• сет неопходних и опционих поља 
• домен коришћења, како би се постигла применљивост стандарда или спецификације која 

испуњава захтеве CBEFF -а 
• Процес који је потребно испратити како би нове технологије или системи креирали 

формате који су у складу са CBEFF -ом 
 

Основна јединица у CBEFF формату је биометријски информациони слог (енгл. 
Biometric Information Record - BIR). CBEFF структура је приказана на Слици 8 и састоји се од 
једног стандардног биометријског заглавља (енгл. Standard Biometric Header - SBH), након 
чега следе специфичан биометријски меморијски блок (енгл. Biometric Specific Memory Block 
- BSMB) и опциони потписни блок (енгл. Signature Block – SB). 

 

Слика 8. Структура CBEFF биометријског информационог слога [PODI04] 
 

Усклађивање са CBEFF стандардом представља велики бенефит за успостављање 
интероперабилности биометријских апликација и система развијених од стране различитих 
произвођача. Битно је истаћи да је овакав приступ фокусиран на решавање једног важног 
проблема код биометријских система, а то је стандардан начин представљања различитих 
биометријских модалитета. CBEFF представља један од стандарда који би свакако требало 
узети у обзир приликом пројектовања софтверског оквира за развој мултимодалних 
биометријских система. 
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NIST је препознао потенцијал wеб сервиса и могућност њихове примене у области 
биометрије. Овако је настао пројекат WS-BD (енгл. Web Services for Biometric Devices) 
[MICH12] као средство за обезбеђивање интероперабилности биометријских уређаја. На овај 
начин, могућности и распрострањеност биометријских технологија су значајно увећани. WS-
BD је нови командни/контролни протокол за биометријске уређаје. Kористи језик Интернета, 
па самим тим знање власничких (енгл. Proprietary) протокола биометријских сензора није 
неопходно. 

Основне предности коришћења Wеб сервиса за биометријске уређаје су: 

• бежична (енгл. wireless) комуникација преко постојеће мрежне инфраструктуре 
• глобални приступ, у смислу да сваки уређај који приступа Интернету, може да користи 

исте протоколе за комуникацију са биометријским сензором 
• Безбедан приступ биометријским функционалностима преко сигурносних протокола 

као што је SSL 
 

Радна верзија WS-BD је објављена у марту 2012., а верзија 1.0 у новембру 2014. године и у 
тренутку писања ове дисертације је у току увид у садржај стандарда. Овај стандард би требало 
да има значајну улогу у обезбеђивању функционисања биометријских сензора путем wеб 
сервиса што је посебно важно за све популарније мобилне апликације. 

OASIS Biometric Identity Assurance Services - BIAS [OASI14] представља напоре 
Интернационалног комитета за ИТ стандарде - INCITS, да обезбеди документовани, отворени 
оквир за развој функционалности биометријског обезбеђивања идентитета којима се може 
лако и једноставно приступити преко сервиса. Овај стандард дефинише и описује методе и 
везе преко којих се BIAS фрејмворк може користити у оквиру Wеб сервиса заснованих на XML 
технологији, као и на сервисно оријентисаној архитектури. 

Неки од наведених стандарда нису јавно доступни. Међутим, један од главних проблема је 
што се ови стандарди углавном баве само једним делом мултимодалног биометријског 
система, и то најчешће процесом аквизиције или складиштења података. 

4.2 Софтверски оквири отвореног кода за биометријско поређење 
Са циљем да се на што потпунији начин реализује софтверски оквир за развој 

мултимодалних биометријских система, било је потребно извршити анализу постојећег стања. 
Референтни радови у овој области описују одређени број софтверских оквира који служе 
специфично за биометријско поређење. Наредни део овог поглавља даје преглед постојећег 
стања и то са посебним освртом на овакве софтверске оквире. 

Група аутора са Универзитета у Вигу је у оквиру свог рада [GONZ07] из 2007. године 
представила софтверски оквир отвореног кода за Web биометријску аутентификацију 
засновану на већ поменутој BioAPI спецификацији. Њихово решење прати верзију 1.1 BioAPI  
спецификације и имплементиран је у Java програмском језику. Основна идеја овог 
софтверског оквира јесте омогућавање јединственог пријављивања (енгл. Single sign-on - SSO) 
у Web окружењу посредством биометријског софтвера или биометријских уређаја. Дати 
систем је пројектован са намером да подржи процесе аквизиције, издвајања карактеристика и 
поређење и то тако да се последња два процеса извршавају на централизованом 
аутентификационом серверу. Ово је један од првих софтверских оквира за биометријско 
поређење. Исти аутори су у [OTER07] и [GONZ09] дали и детаљнији опис свог решења, а на 
основу ових радова се може приметити да је представљени софтверски оквир за биометријску 
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аутентификацију заснован на BioAPI спецификацији из 2001. спецификацији, подржава 
искључиво унимодална решења и пружа само функцију биометријске верификације. 

Witte и Nickel су 2010. године у [WITT10] под акронимом MBASSy представили свој 
модуларни биометријски систем за аутентификацију. Овај систем је развијен за Андроид 
оперативни систем и састоји се из 4 главне компоненте: базе података, модула, корисничког 
интерфејса и позадинског сервиса (енгл. Background service). Окосницу MBASSy система чини 
позадински сервис који је одговоран за управљање захтевима за аутентификацију и упис. 
Аутори у свом раду приказују имплементационе детаље када је у питању мобилна Андроид 
апликација, док су информације о биометријским специфичностима јако штуре. Помиње се 
коришћење једног или више аутентификационих модула, међутим без даљих конкретнијих 
података. Описани систем, иако представљен као модуларни биометријски оквир за 
аутентификацију, не може се окарактерисати као софтверски оквир с обзиром да недостају 
конкретне информације о начину његове употребе. 

У оквиру рада [MESS11] из 2011. године, Messerman и коаутори су под акронимом AbVIE 
дали опис генеричког оквира и извршног окружења (енгл. Runtime environment) за развој и 
евалуацију бихејвиоралних биометријских решења. AbVIE оквир је пре свега окренут ка 
пројектантима и аналитичарима, заснован је на активностима (енгл. Activity-based) и 
омогућава подршку процесима верификације, идентификације и евалуације. Дати оквир је 
имплементиран у Јава програмском језику и његово коришћење је омогућено путем 
специјално пројектованог интерфејса – AbVIEConnector. Концепт оквира који је описан у овом 
раду представља добар правац пројектовања једног софтверског оквира за биометријско 
препознавање. Међутим, фокус је само на бихејвиоралним биометријским карактеристикама. 

Поред истраживачких напора уложених у осмишљавање решења које би омогућило 
ефикаснији развој биометријских система, одређени аутори су се усмерили ка развијању сета 
алата за подршку при реализацији експеримената. Један од таквих софтверских оквира под 
називом Bob је развијен на Idiap истраживачком институту у Швајцарској. Bob је бесплатан 
скуп алата за процесирање сигнала и машинско учење [ANJ12]. Састоји се из великог броја 
независних софтверских пакета који имплементирају алате за процесирање слике, звука и 
видеа, као и алгоритме машинског учења и алгоритме за препознавање шаблона. Софтверски 
оквир Bob је детаљно описан у [ANJ12], а 2020. године је значајно ажуриран у делу 
специфичном за биометрију. 

Последњих година публиковано је више радова који се баве проблемом 
интероперабилности биометријских решења, као и могућностима за поновно коришћење 
раније написаног кода (енгл. Reusability). Године 2015. аутори из Естоније су представили 
оквир за интеграцију сервиса који аутоматизује конфигурисање и распоређивање (енгл. 
deployment) хетерогених биометријских система [JAVE15]. Суштина оваквог приступа огледа 
се у омогућавању поновног коришћења реализованих биометријских система и 
минимизирању уложеног напора у процес развоја биометријских система. Приступ описан у 
овом раду посматра мултимодални биометријски систем као низ виртуелних машина у којима 
се реализују унимодални биометријски системи. Понашање мултимодалног система је  
специфицирано одговарајућим сценаријем. У раду је дат пример имплементације 
биометријског система за верификацију путем снимка гласа и снимка лица реализован кроз 
предложени процес спецификације, конфигурације и распоређивања. Ипак, у самом раду је 
дато врло мало техничких детаља о конкретном оквиру. 

Када је реч о постојећим софтверским оквирима за биометријско препознавање вреди 
споменути и предлог оквира за промоцију иновативног биометријског препознавања у облаку 
(енгл. A framework to promote innovative biometric recognition in the Cloud) чији је један од 
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аутора и Arun Ross. Дати оквир је описан у [TALR18] и представља иновативни приступ у овој 
области где се биометријско препознавање нуди као сервис (енгл. Biometrics as a Service - 
BaaS). Срж овог система представља биометријско поређење у cloud окружењу, док се 
биометријски подаци прикупљају путем сензора који су доступни у данашњим паметним 
телефонима. Једна од основних предности оваквог ”as a service” приступа јесте у могућности 
биометријског препознавања путем web интерфејса, али и у омогућавању програмерима који 
развијају технологије за препознавање да поставе њихове алгоритме и решења у облаку. 

4.3 MDA приступ пројектовању оквира за развој мултимодалних 
биометријских система 

4.3.1 Основне карактеристике архитектуре информационих система вођене 
моделима 

MDA (енгл. Model Driven Architecture) приступ представља архитектуру информационих 
система вођену моделима. У оквиру овог приступа развоју информационих система користе 
се формално дефинисани модели за спецификацију система. Важно је истаћи да су ови модели 
организовани у хијерархијску структуру [OMG03] [POOL01]. На овај начин је обезбеђено 
једноставније моделовање елемената који представљају делове комплексног процеса развоја 
информационих система. Имајући у виду да су елементи који се моделују на различитим 
нивоима апстракције, овакав хијерархијски приступ организацији концепата и модела у више 
нивоа је од посебног значаја. 

Парадигма архитектуре вођене моделима заснива се на четири нивоа модела: 

• Ниво метаметамодела – основа је MOF (енгл. Meta Object Facilities) језик помоћу 
којег се описују метамодели 

• Ниво метамодела – скуп примитива за реализацију модела 
• Ниво модела – платформски специфичан ниво који дефинише примитиве за 

описивање конкретних објеката 
• Ниво објеката – конкретне инстанце платформски специфичних модела датих на 

вишем нивоу 
 

Посебно треба напоменути да у оквиру MDA парадигме сваки ниво представља конкретну 
инстанцу вишег нивоа. На овај начин могуће је испратити развој система од концепата 
највишег нивоа апстракције па све до конкретних инстанци система. Приликом моделовања 
платформски независних модела користе се правила такође платформски независних језика. 
Ови модели се касније употребом платформски дефинисаних правила преводе у један или 
више платформски специфичних модела. Применом правила метамодела вишег нивоа, на 
крају се може извршити трансформација платформски специфичних модела у конкретне 
имплементације. Нивои апстракције у MDA приступу приказани су на Слици 9.  
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Слика 9. Нивои апстракције у MDA приступу [ROUB16] 
 

На овај начин се смањује комплексност моделовања система какав је и мултимодални 
биометријски систем. Такође, избегава се развој сложених система увек од почетка и 
омогућава се поновно коришћење елемената из других система, па чак и различитих домена 
[OBRE04].  

4.3.2 Особине оквира за развој мултимодалних биометријских система 
Мултимодални биометријски системи су специфична класа информационих система у 

којима су предмет рада система биометријски подаци. Софтверски оквир за развој 
мултимодалних биометријских система припада категорији биометријских информационих 
система, али истовремено наслеђује карактеристике софтверских оквира. Софтверски оквир је 
апстракција, генерички код, у којем се понашање програмског система може мењати по 
захтеву корисника оквира. Он представља универзално развојно окружење у којем се 
постојећи готов програмски код у саставу оквира комбинује са програмским кодом који се 
посебно пише за конкретну апликацију.  

Предложени оквир за развој мултимодалних биометријских система, имајући у виду циљ 
истраживања ове докторске дисерттације, мора да поседује још једно важно, али нестандардно 
својство софтверских оквира. Потребно је да корисницима у ad hoc режиму рада са оквиром 
омогући дефинисање циљне конфигурације мултимодалног биометријског система користећи 
расположиве компоненте. При томе, оквир прво треба да омогући размену података између 
одабраних компоненти система тј. да реши проблем интерконективности, а затим и да 
омогући одабраним компонентама разумевање података који се размењују, односно да реши 
проблем интероперабилности.  

Хијерархијским проширивањем концептуалног моделовања и увођењем апстрактног 
нивоа метамодела мултимодалног биометријског система, могуће је семантички проширити 
развојно окружење увођењем примитива специфичних за моделовање интероперабилности и 
смањити оригиналну имплементациону сложеност биометријског система. 
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4.3.3 MDA приступ развоју мултимодалних биометријских система 
Начин примене моделом вођеног приступа за развој мултимодалних биометријских 

система илустрован је на Слици 10.  

На највишем, М3 нивоу користи се стандард MOF као база овог приступа. У оквиру MOF 
стандарда је дефинисан језик помоћу којег се описују метамодели на нижем нивоу. М2 ниво 
дефинише метамодел мултимодалног биометријског система, представља онтологију оваквих 
биометријских система и чини језгро метамодела оквира за развој мултимодалних 
биометријских система. Овај метамодел представља обједињени модел мултимодалних 
биометријских система и обухвата концепте који се односе на биометријске особине људи, 
биометријски систем и размену биометријских података између елемената биометријског 
система. Улога нашег метамодела мултимодалног биометријског система је слична улози 
заједничког модела складишта (енгл. Common Warehouse Metamodel - CWM) у домену 
интеграције пословних података [OMG03].  

Обједињени модел мултимодалних биометријских система представља основу за 
дефинисање конкретнијих, платформски специфичних, модела мултимодалних 
биометријских система. Ови модели су описани на нивоу М1. Најнижи ниво – М0, обухвата 
конкретне инстанце података мултимодалних биометријских система који су у складу са 
моделима и метамоделом дефинисаним на вишим нивоима MDA приступа. Моделе на свим 
нивоима овог приступа презентујемо помоћу елемената описаних UML стандардом чиме се 
постиже лакши и униформан приказ креираних модела. 
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Слика 10. Начин примене OMG MDA приступа у случају мултимодалних 
биометријских система 

 

4.4 Обједињени модел оквира за развој мултимодалних 
биометријских система 

Модел оквира за развој мултимодалних биометријских система садржи формално описана 
знања о феноменима из различитих домена релевантних за развој мултимодалних 
биометријских система. Циљ је био идентификовати основни скуп концепата из сваког од 
домена и успоставити релације између ових концепата. 

Практично говорећи, оваквим приступом могу се реализовати следеће намере [OBRE03]: 

• Недвосмислено дефинисање термина, као и јасно структуирање концепата. Основни 
мотив за овакав приступ је недостатак прецизних и графичких описа јер су тренутно 
доступни описи великом већином текстуални 

• Већа изражајност описа, тако што би термини били прилагођени области 
биометријских система и биометријских технологија генерално 

• Кохерентност и интероперабилност резултујуће базе знања употребом стандардних 
технологија за моделовање и чување модела 

• Скалабилност модела, која треба да омогући дефинисање концепата на различитим 
нивоима апстракције као и једноставно проширивање и допуњавање модела  
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4.4.1 Структура обједињеног модела оквира за развој мултимодалних 
биометријских система 

Обједињени модел оквира за развој мултимодалних биометријских система је подељен у 
пакете,  организован у више нивоа и приказан је на Слици 11. Сваки пакет описује одређену 
целину из области биометрије и биометријских система, али и градивне елементе софтверског 
оквира. Нивои логички групишу пакете у складу са улогом коју они имају у целокупном 
софтверском оквиру. Нивои су организовани тако да пакети из виших нивоа користе концепте 
из пакета на истом или нижим нивоима, по узору на организацију неких модела који се користе 
у OMG архитектури управљаној моделима, као што је заједнички модел складишта – CWM 
[POOL02]. Предложени нивои кореспондирају нивоима у CWM стандарду, али предмет нашег 
интересовања су само пакети специфични за мултимодални биометријски систем.  

 

Слика 11. Обједињени модел оквира за развој мултимодалног биометријског система 
 

Предложени нивои у нашем моделу су: 

• Ниво модела објеката – садржи метамодел елемената који се користе приликом 
описивања метамодела објеката система; 

• Ниво основа система – садржи метамодел који описује конфигурацију биометријског 
система и метамодел који описује интероперабилност у биометријском систему; 

• Ниво ресурса система – садржи метамоделе који описују знања потребна за 
моделирање репозиторија софтверског оквира; 

• Ниво обраде – садржи метамоделе процеса биометријског система и посебан 
метамодел који се користи за моделирање заједничког формата биометријских 
података; 
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• Ниво управљања радом система – садржи метамоделе који описују процесе 
специфичне за два вида коришћења која оквир поседује, вид биометријског система и 
вид софтверског оквира;  

 

У представљеној структури обједињеног модела мултимодалног биометријског система 
ниво Управљање радом система односи се на режим коришћења (или употребе) 
мултимодалног биометријског система и издваја се од нивоа који се односе на режим 
изградње мултимодалног биометријског система (основе система, ресурси система, обрада). 
Детаљнији опис ова два режима дат је у поглављу 2.3.2. Ниво модела објеката представља 
засебан и базичан ниво у оквиру којег се налази метамодел елемената за описивање 
метамодела објеката система. 

У наредним поглављима посебну пажњу посветићемо метамоделима специфицираним на 
Слици 11, а који се односе на рад са биометријским подацима. 

4.4.2 Концептуални метамодел мултибиометријског система 
Kада је реч о мултибиометријским системима, у реалној примени постоје њихови 

различити типови [ALMA12]. У зависности од тога који тип мултибиометријског система се 
реализује, разликују се и конфигурациони параметри чије је вредности потребно одредити. 
Постављањем вредности параметара дефинише се структура и начин функционисања 
жељеног мултибиометријског система. 
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Слика 12. Концептуални метамодел мултибиометријског система 
 

На Слици 12 је дат концептуални метамодел мултибиометријског система на којем се види 
да мултимодални биометријски системи представљају један од типова мултибиометријског 
система. Овакви системи комбинују информације добијене од више биометријских 
модалитета и представљају фокус ове дисертације. Стога ће у наредним поглављима бити 
представљени концепти који су везани управо за мултимодалне биометријске системе. 

4.4.3 Основни метамодел мултимодалних биометријских система 
Основни градивни блокови сваког биометријског система представљени су у поглављу 2.3, 

док је на Слици 13 приказан метамодел основних концепата коришћених приликом креирања 
мултимодалних биометријских система. Главни концепт представља Елемент 
Мултимодалног Биометријског Система и он се користи за дефинисање осталих концепата. 

Модул ММБС дефинише градивне модуле мултимодалног биометријског система. У 
зависности од особина система које се желе постићи, пројектант одабира одговарајуће модуле. 
Њиховим специфичним комбинацијама могуће је креирати  Конфигурација ММБС.  
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Слика 13. Метамодел мултимодалног биометријског система 

4.4.4 Ниво основе система 
На овом нивоу описани су концепти који чине основу оквира за развој мултимодалних 

биометријских система. Они су груписани у два метамодела – метамодел конфигурације 
биометријског система и метамодел интероперабилности биометријских података. 

4.4.4.1 Метамодел конфигурације мултимодалног биометријског система 
Мултимодални биометријски системи подразумевају коришћење више различитих 

биометријских модалитета. Имајући у виду да постоји и велики број опција при одабиру 
биометријских модалитета њиховом комбинацијом се могу добити различите варијанте 
мултимодалних биометријских система. Уколико узмемо у обзир и разноврсне типове фузије 
информација који се могу применити [ROSS06a], као и да постоје идентификациони и 
верификациони биометријски системи [JAIN04], можемо приметити да је мултимодалне 
биометријске системе могуће дефинисати различитим конфигурационим параметрима. 
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Слика 14. Метамодел конфигурације мултимодалног биометријског система 
 

На Слици 14 је приказан метамодел конфигурације мултимодалног биометријског система. 
Део сваке конфигурације представљају конфигурациони параметри. У смислу мултимодалних 
биометријских система конфигурациони параметар може бити тип фузије, режим рада и 
конфигурација биометријског модалитета.  

За сваки одабрани биометријски модалитет потребно је посебно одредити његову 
конфигурацију. Конфигурација биометријског модалитета односи се на одабир модула чије 
ће се функције у оквиру мултимодалног биометријског система извршити када је у питању 
дати биометријски модалитет. На пример, препроцесирање је опциони модул те се он може 
изоставити када је у питању отисак прста, а омогућити у случају коришћења снимка лица као 
биометријског модалитета. 

Код мултимодалних биометријских система, за разлику од унимодалних, врши се више од 
једног биометријског поређења. Конкретно, поређење се врши за сваки биометријски 
модалитет који је део мултимодалног система. Коначна одлука о препознавању мора се донети 
на тај начин да узме у обзир све доступне информације. У ту сврху је неопходно извршити 
комбиновање информација добијених од различитих биометријских модалитета. Прецизније, 
потребно је применом адекватних алгоритама извршити њихову фузију. Фузију је могуће 
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извршити у различитим фазама функционисања мултимодалног биометријског система, те је 
у склопу његове конфигурације потребно одабрати тип фузије који ће бити коришћен. 

Свака конфигурација треба да садржи један тип фузије, бар један режим рада и више 
одабраних биометријских модалитета. Коначно, креирана конфигурација описује 
специфичности пројектованог мултимодалног биометријског система. 

4.4.4.2 Метамодел интероперабилности биометријских података 
 Проблем интероперабилности биометријских података је разматран и решаван у 

доступној литератури, међутим постојећи предлози решења нису практично применљиви јер 
предвиђају да произвођачи биометријских решења и компонената јавно публикују свој код. 
Из тог разлога водећа институција у области примене биометрије, амерички NIST, у упутству 
за примену CBEFF стандарда констатује да се проблем интероперабилности решава од случаја 
до случаја у оквиру комерцијалних апликација. Тачније, предлаже да се проблем 
интероперабилности решава у конкретној биометријској апликацији уз подршку CBEFF 
стандарда. Дакле, није предложено системско решење. За системско решење овог проблема 
потребно је формирати јавни репозиторијум, речник метамета података, на светском нивоу, 
као и да се сви произвођачи биометријских решења и компонената тога придржавају. 

 

Слика 15. Метамодел интероперабилности биометријских података 

На Слици 15 дат је метамодел интероперабилности биометријских података. У основи овог 
метамодела налази се концепт транслатор. Његова улога је да на основу дефинисане мапе 
транслације опише начин конвертовања тј. транслације неког биометријског податка из једног 
формата у други. 

На пример, једно биометријско решење за екстракцију карактеристика лица применом 
DLIB алгоритма на основу фотографије у JPEG формату даје низ вредности 27 
карактеристичних тачака које представљају рељеф лица. С друге стране, биометријско решење 
за поређење које се користи у истом биометријском систему очекује другачији формат улазних 
података и то је специфичан власнички формат. Како би било могуће да ова два биометријска 
решења функционишу у једном биометријском систему, потребно је решити дато 
непоклапање формата биометријских података. Могуће је дефинисати конкретну мапу 
транслације на основу које би конкретан транслатор извршио конверзију из улазног низа 
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вредности 27 карактеристичних тачака лица у формат захтеван од стране датог алгоритма за 
поређење.  

Концепте дефинисане у овом метамоделу могуће је искористити и за описивање формата 
биометријских података дефинисаних постојећим стандардима, као што је CBEFF, а затим и 
мапа транслације из таквих формата или у такве формате. 

4.4.5 Ниво обраде 
Kао што је раније описано, мултимодални биометријски систем се састоји из модула као 

што су модул за аквизицију, модул за екстракцију карактеристика и модул за поређење. Ниво 
обраде дефинише концепте модула који су помоћни за функционисање модула на вишим 
нивоима - препроцесирање, складиштење, нормализација и фузија. Поред њих на овом нивоу 
су дефинисани и концепти који се односе на  главне процесе у биометријском систему – 
аквизиција, екстракција карактеристика, поређење, формирање дигиталног репрезента и 
одлучивање. 

4.4.5.1 Метамодел препроцесирања 
Препроцесирање представља опциони модул чија употреба може значајно побољшати 

ефикасност мултимодалног биометријског система. Применом алгоритма за препроцесирање 
на улазни биометријски податак побољшавају се његова својства и као резултат се добија 
препроцесирани биометријски податак. Позитиван утицај алгоритама препроцесирања у 
смислу побољшања перформанси биометријског препознавања неретко је тема научних 
истраживања [TATA18]. Управо због овога, препроцесирање се примењује код различитих 
биометријских модалитета. На пример у раду [SANC00] аутори описују коришћење 
алгоритама за препроцесирање приликом препознавања геометрије шаке, док је у [SYAZ16] 
дат преглед алгоритама за препроцесирање који се користе код снимака вена у прстима. Овај 
модул се веома често примењује и код популарнијих биометријских модалитета као што су 
отисак прста [LEE06], снимак лица [HAN13] и аудио запис гласа [RAO10]. 
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Слика 16. Метамодел препроцесирања 
 

На Слици 16 можемо видети како изгледа метамодел препроцесирање. Применом неког од 
алгоритама за препроцесирање на биометријски податак побољшава се квалитет датог 
биометријског податка, тако што се отклањају могуће нејасноће у интерпретацији 
прикупљеног биометријског податка. У серији консеквентних трансформација једног 
биометријског податка могуће је применити већи број алгоритама за препроцесирање. 
Конкретни алгоритми и њихова својства зависе од биометријског модалитета чије податке је 
потребно трансформисати. 

4.4.5.2 Метамодел складиштења 
Складиштење представља важан модул сваког биометријског система. У смислу њихове 

основне функције, препознавања, неопходно је да систем има базу биометријских узорака са 
којима ће се упоређивати упитни узорци. Битно је напоменути да сваки биометријски систем 
треба да чува и податке о корисницима и њиховој вези са ускладиштеним биометријским 
подацима. Формирање складишта биометријског система најчешће се одвија док систем 
функционише у режиму изградње, мада се неретко дешава да се прикупљање података врши 
и приликом верификације или идентификације [SARI09]. Такође, посебну пажњу је потребно 
усмерити ка обезбеђивању података који се складиште због потенцијалних напада [HABI19]. 

Подаци се могу складиштити у различитим форматима. Могуће је складиштити 
биометријске податке коришћењем датотечног система или система за управљање базом 
података [CRIH07]. Неки аутори су чак истраживали и неке алтернативне могућности 
складиштења биометријских података. Тако су са порастом популарности дистрибуираних 
система Delgado-Mohatar и колеге одлучили да истраже могућности складиштења 
биометријских података на блокчејну (енгл. Blockchain), као и перформансама и ценом 
њиховог складиштења [DELG19]. 
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Слика 17. Метамодел складиштења 
 

На Слици 17 је приказан метамодел складиштења у биометријским системима. Централни 
концепт овог метамодела представља Складиште биометријског система. Оно се може 
састојати од једне или више инстанци различитих типова складишта. Узимајући у обзир 
природу биометријског система, као и податке потребне за његово функционисање, могуће је 
складиштити: 

• биометријске податке (сирове или процесиране), 
• биометријске узорке, 
• скорове поређења или 
• корисничке податке 

 

У оквиру метамодела на слици приказани су и концепти који описују одговарајуће типове 
складишта формиране чувањем горепоменутих типова података. 

4.4.5.3 Метамодел фузије 
Фузија је неопходан корак у сваком мултимодалном биометријском систему. Овај термин 

се генерално у биометријским системима односи на комбиновање више извора информација 
са циљем побољшања перформанси система [MALT09]. У контексту мултимодалног 
биометријског система представља неизоставни модул с обзиром да подразумевано имамо 
више биометријских модалитета чију је фузију потребно извршити. 



Софтверски оквир за развој мултимодалних биометријских система 

47 
 
 

Коначна одлука о биометријском препознавању код система који користе један модалитет 
добија се једноставном провером да ли добијени скор поређења прелази дефинисани праг 
осетљивости или не. С друге стране, у мултимодалним биометријским системима користи се 
већи број модалитета те постоји дилема, на који начин се у овом случају доноси одлука. 
Одговор је у спајању, фузији, информација добијених посредством различитих биометријских 
модалитета. Фузија се најчешће спроводи на нивоу скорова поређења, међутим могуће је 
конфигурисати систем тако да се фузија врши и на неком другом нивоу [ROSS06]. 

На Слици 18 је приказан метамодел за модул фузија. Процес фузије се може извршити пре 
поређења биометријских узорака (ниво сензора или ниво екстракције карактеристика) или 
након поређења биометријских узорака. Моменат у којем ће бити извршена фузија се 
дефинише вредношћу параметра конфигурације мултимодалног биометријског система. У 
зависности од одабраног типа фузије, улазни елементи у алгоритам за фузију могу бити 
биометријски податак, биометријски узорак или скор поређења. Применом алгоритма за 
фузију добија се резултат фузије који представља здружене информације добијене од 
различитих биометријских модалитета. 

 

Слика 18. Метамодел фузије 

4.4.5.4 Метамодел нормализације 
Термин нормализација се у свом основном значењу односи на скалирање вредности 

посматране променљиве тако да након нормализације узима вредност између 0 и 1 [FREE07]. 
У контексту мултимодалних биометријских система нормализација скорова представља 
прилагођавање вредности параметара расподеле скорова поређења појединих биометријских 
модалитета, тако да трансформисани скорови поређења различитих биометријских 
модалитета припадају заједничком домену [JAIN04b]. На Слици 19 је приказан метамодел за 
модул нормализација. 

У претходном поглављу у којем  смо описали фузију, постоје ситуације у којима је пре 
саме фузије неопходно урадити нормализацију скорова поређења како би они били сведени на 
заједнички домен. Применом алгоритма за нормализацију, скорови поређења се конвертују у 
нормализоване скорове поређења (резултат нормализације) који се затим могу користити као 
улаз у гореописани процес фузије. 
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Слика 19. Метамодел нормализације 

4.4.5.5 Метамодел аквизиције 
Аквизиција је поступак превођења вредности посматраног биометријског модалитета из 

реалног света у рачунарски читљив облик и извршава се модулом за аквизицију у оквиру 
мултимодалног биометријског система. Кључни део модула је биометријски сензор чија је 
улога да прихвати реални биометријски модалитет и трансформише га у биометријски 
податак. Овакав биометријски податак се назива сирови биометријски податак (енгл. Raw 
Biometric Data) и његов облик и формат зависе од биометријског модалитета и 
карактеристика биометријског сензора преко којег је извршена аквизиција. 

 

Слика 20. Метамодел аквизиције 
На Слици 20 представљен је метамодел аквизиције биометријских података. Аквизиција 

биометријског податка дешава се у оквиру једне аквизиционе сесије. Аквизициона сесија је 
идентификована временском ознаком и ознаком сензора преко којег је извршено прихватање 
података. У оквиру једне аквизиционе сесије могуће је прикупити један или више 
биометријских података. 
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4.4.5.6 Метамодел екстракције карактеристика 
Под екстракцијом карактеристика подразумева се процес издвајања карактеристичних 

биометријских информација из неког биометријског податка. Овакво издвајање се врши 
обрадом улазног биометријског податка коришћењем неког алгоритма за екстракцију 
карактеристика. Алгоритам зависи од својстава биометријског податка и уопштено од 
биометријског модалитета. Биометријски податак који се користи као улаз у алгоритам може 
бити не само сиров биометријски податак, већ и податак над којим је извршено одређена 
модификација или побољшање квалитета – препроцесиран биометријски податак. Сама 
биометријска карактеристика, њен формат и конкретне вредности зависе од алгоритма који 
је примењен, као и његовог излаза. Метамодел екстракције карактеристика приказан је на 
Слици 21. 

 

Слика 21. Метамодел екстракције карактеристика 

4.4.5.7 Метамодел формирања дигиталног репрезента биометријског податка 
Дигитални репрезент биометријског податка представља сет биометријских 

карактеристика издвојених из биометријског податка неког корисника. На основу једне или 
више издвојених карактеристика могуће је генерисати више дигиталних репрезената. 
Применом различитих алгоритама за генерисање дигиталног репрезента могу се генерисати 
дигитални репрезенти разноврсних формата. Ови формати могу, али и не морају бити 
стандардизовани што може представљати велики изазов у смислу интероперабилности. Због 
тога је важно посебну пажњу усмерити ка примени стандарда за дефинисање и размену 
дигиталних репрезената биометријских података. На Слици 22 представљен је метамодел 
формирања дигиталног репрезента биометријског податка. 
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Слика 22. Метамодел формирања дигиталног репрезента биометријског податка 
 

Неки од напора уложених у сврху решавања овог проблема укључују активности описане 
у раду [BREE08]. Када говоримо о дигиталним репрезентима биометријских података, 
потребно је обратити пажњу на њихову безбедност. Обзиром да су дигитални репрезенти 
директно увезани и са конкретним корисницима у систему, од круцијалне је важности не 
заборавити на контекст приватности. Решавање ових проблема представља важан и 
комплексан задатак којим се не бавимо у овој дисертацији. Поменућемо само неке од захтева 
које би сваки дигитални репрезент биометријских података требало да испуњава [BREE08]: 

• немогућност декодовања комплетног податка или било ког деривата који може 
открити приватне информације из узорка 

• немогућност директног повезивања са субјектом 
• универзални приступ и сл. 

4.4.5.8 Метамодел поређења 
Суштина функционисања биометријских система садржи се у процесу поређења и његов 

метамодел приказан је на Слици 23. У склопу овог процеса се врши директно поређење 
упитног узорка добијеног аквизицијом преко биометријског сензора (на дијаграму упитни 
биометријски узорак) са биометријским узорком који је ускладиштен (на дијаграму 
ускладиштени биометријски узорак). Поређење се одвија применом неког алгоритма за 
поређење што може бити примена специјализованог алгоритма као што је Ченов алгоритам за 
поређење отисака прста базиран на топологији [ZHAN02] или једноставним мерењем 
растојања као што је нпр. Еуклидско растојање. Резултат поређења може бити одређена 
вредност која представља скор, или у случају поређења више узорака резултат може бити и 
низ таквих вредности тј. низ скорова. 
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Слика 23. Метамодел поређења 

4.4.5.9 Метамодел одлучивања 
Одлучивање представља последњи корак у функционисању биометријских система. 

Применом алгоритма за одлучивање, где се као улазни параметар прослеђује резулат 
поређења (дефинисан у претходном поглављу) и провером у односу на дефинисани праг 
осетљивости биометријског система као излазни податак се генерише одлука. Конкретан 
облик одлуке зависи од режима рада биометријског система.  На Слици 24 представљен је 
метамодел за модул одлучивање. 

Приликом верификације даје се одговор на питање ”Да ли је особа она за коју се издаје?”, 
при чему одговор мора бити да или не. Уз саму одлуку верификације може се послати и 
информација о томе колико је систем сигуран у одлуку коју је донео. Када је у питању 
идентификација, донета одлука представља одговор на питање ”Ко је особа која се 
идентификује?”. Одговор на ово питање може бити једнозначан, али може представљати и 
рангирани списак више особа. У сваком случају, за сваку од особа у одлуци идентификације 
такође се може послати вероватноћа поклапања идентитета. 
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Слика 24. Метамодел одлучивања 

4.4.6 Ниво управљања радом система 
На нивоу управљања радом система дефинисан је начин функционисања оквира за развој 

мутлимодалних биометријских система, као и мултимодалних биометријских система уопште. 

4.4.6.1 Метамодел креирања специфичне конфигурације мултимодалног 
биометријског система 

Метамодел приказан на Слици 25 представља модел највишег нивоа који описује 
структуру специфичног мултимодалног биометријског система. У основи, сваки 
мултимодални биометријски систем одређен је модалитетима које подржава и сваки од њих 
се може посматрати као засебан биометријски систем. Њихова интеграција се постиже 
употребом модула који су специфични за својство мултимодалности, а то су модул фузија и  
модул доношење одлуке. Посебан модул је модул за складиштење и он логички може бити 
сврстан и у унимодалну и у мултимодалну групу модула. За сваки подржани модалитет је 
неопходно одредити конфигурацију одабраних модула. Као што је описано у поглављу 2.3, 
биометријски системи који раде са једним модалитетом се састоје из модула за аквизицију, 
препроцесирање, издвајање карактеристика, генерисање дигиталног репрезента 
биометријског податка, поређење и доношење одлуке. У случају мултимодалног приступа, 
последња два наведена модула се издвајају и користе на нивоу мултимодалног поређења и 
доношења одлуке. За функционалан мултимодални биометријски систем неопходно је 
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реализовати конфигурацију модула за све одабране модалитете, као и за претходно наведене 
модуле који припадају групи мултимодалних модула. 

 

Слика 25. Метамодел креирања специфичне конфигурације мултимодалног 
биометријског система 

 

Поред конфигурације модула, неопходан део специфичне конфигурације мултимодалног 
биометријског система заснованог на оквиру за равој мултимодалних биометријских система 
представљају дескриптори компонената. Њихова улога је да детаљно опишу софтверске 
компоненте које се користе за функционисање одабраних модула у оквиру мултимодалног 
биометријског система који се реализује. Дескриптори компонената треба да пруже егзактну 
информацију софтверском оквиру за развој мултимодалних биометријских система о 
компоненатама које се користе, начину њиховог коришћења и њиховим међусобним везама. 
Једино на овај начин ће софтверски оквир бити у могућности да изгенерише неопходан 
софтверски код који ће омогућити исправно функционисање специфичног мултимодалног 
биометријског система. 

4.5 Сажетак 
У овом поглављу је дат опис проблема који се потенцијално решава софтверским оквиром 

за развој мултимодалних биометријских система. На почетку је дат преглед постојећих 
приступа решавању проблема интероперабилности и приказани су тренутно доступни 
софтверски оквири отвореног кода за биометријско поређење. Потпоглавље 4.3 приказује 
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приступ развоју мултимодалних биометријских система коришћен у овој дисертацији – 
архитектура вођена моделима (MDA). На крају је дат детаљан опис обједињеног модела оквира 
за развој мултимодалних биометријских система са припадајућим метамоделима.  



Софтверски оквир за развој мултимодалних биометријских система 

55 
 
 

5. Моделовање мултимодалних биометријских 
система 

У оквиру овог поглавља дат је преглед примене обједињеног модела мултимодалних 
биометријских система за проширење језика за моделовање. Приступ је заснован на парадигми 
објектно оријентисаног програмирања који и данас представља актуелан приступ моделовању 
и реализацији информационих  система. 

Објектно оријентисани приступ представља скуп систематизованих техника за управљање 
софтверским компонентама [DENN15]. За разлику од процедуралног приступа где програми 
представљају секвенце акција, објектно оријентисани програми су колекције међузависних 
компонената које пружају сервисе описане њиховим интерфејсима. Прецизније говорећи, 
структура оваквих софтверских програма је директно пресликавање  интеракције између 
доменских објеката. Употребом концепата као што су класа, објекат, интерфејс и наслеђивање 
могуће је у потпуности описати и моделовати проблеме из реалног света. Од посебног је 
значаја то што је на овај начин могуће поделити велики задатак на мање целине, односно 
компоненте. Примена оваквог ”подели, па владај” (енгл. divide and conquer) принципа 
доприноси контролисаном смањивању нивоа комплексности проблема и његовом 
упрошћавању. Практично, значај компонената јесте у томе што се њиховом употребом систем 
декомпонује на подсистеме који међусобном кооперацијом омогућавају успешно 
функционисање комплетног система. 

У контексту теме ове дисертације и коришћењем раније описаних алата и стандарда за 
моделовање примењујемо објектно оријентисани приступ за моделовање мултимодалних 
биометријских система. Могуће је проширити постојеће концепте што нам је дозвољено 
употребом механизама за проширење. На тај начин можемо прецизно дефинисати семантику, 
притом избегавајући поклапања са генералним појмовима. Профиле дефинишемо употребом 
стереотипа, означених вредности и ограничења. 

Kако бисмо демонстрирали процес проширења кроз дефинисање профила помоћу 
концепата из обједињеног модела мултимодалних биометријских система одабрали смо 
следеће елементе развоја мултимодалних биометријских система: 

• Аквизиција 
• Екстракција карактеристика 
• Фузија 
• Складиштење 
• Креирање специфичне конфигурације мултимодалног биометријског система. 
 

У наставку су приказани модели уз помоћ одговарајућих профила горенаведених 
елемената. Ово свакако није коначан приказ модела, али представља пример моделовања 
мултимодалних биометријских система. Kонцепти који су дефинисани омогућавају и 
другачија проширења која могу  бити условљена потенцијално измењеним захтевима развоја 
мултимодалног биометријског система. 

5.1 Моделовање аквизиције 
У оквиру профила аквизиција у мултимодалном биометријском систему дефинисани су 

следећи стереотипови класа: 



Софтверски оквир за развој мултимодалних биометријских система 

56 
 
 

• Биометријски сензор – уређај преко којег се врши аквизиција биометријских података 
• Тип биометријског сензора – детаљнији опис типа биометријског сензора 
• Формат излаза аквизиције – опис формата у којима могу бити резултати аквизиције 
• Биометријски модалитет – ближе описује биометријски модалитет 
• Биометријски податак – опис податка који је добијен аквизицијом 
 

Придодате вредности зa стереотип <<Биометријски сензор>> приказане су у Табели 3. 

Табела 3. Вредности придодате стереотипу <<Биометријски сензор>> 
Придодата вредност Тип Пример употребе 

Тип сензора ТипСензора оптички 

Опис string оптички сензор произвођача 
DigitalPersona 

Произвођач string DigitalPersona 

Модел string HD4500 

Формат излазних података ФорматИзлазаАквизиције jpeg 900dpi 

 

Стереотипу <<Биометријски податак>> придодали смо вредности дефинисане у Табели 4. 

Табела 4. Вредности придодате стереотипу <<Биометријски податак>> 
Придодата вредност Тип Пример употребе 

Формат ФорматБиометријскогПодатка jpeg 900dpi 

Датум креирања date/time 2020-1-10 19:08:00 

Подаци binary конкретан бинарни запис 
података 

 

На Слици 26 је приказан модел аквизиције отиска прста у мултимодалном биометријском 
систему, где се може видети пример употребе дефинисаних стереотипа. Приликом аквизиције 
биометријског податка потребна нам је информација о типу сензора за отисак прста која је 
одређена вредностима енумерације ТипСензораОтисакПрста. Ова енумерација је додатно 
описана стереотипом ТипСензора. Такође, сензори различитих произвођача дају различите 
формате биометријских података што је у оквиру профила Аквизиција описано стереотипом 
ФорматИзлазаАквизиције. У конкретном случају дефинисана је енумерација 
ФорматИзлазаАквизицијеОП која је додатно описана поменутим стереотипом. 
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Слика 26. Модел аквизиције отиска прста 

5.2 Моделовање екстракције карактеристика 
У оквиру профила екстракција карактеристика дефинисани су следећи стереотипови 

класа: 

• Биометријска карактеристика – описује кључне биометријске карактеристике 
издвојене у процесу екстракције карактеристика 

• Алгоритам за екстракцију карактеристика – описује алгоритме за екстракцију 
карактеристика ради каснијег креирања дигиталних репрезената 

• Формат улаза екстракције карактеристика – опис формата у којима могу бити 
биометријски подаци који представљају улаз у процес екстракције карактеристика 

• Формат излаза екстракције карактеристика – опис формата у којима могу бити 
биометријске карактеристике које се добијају применом алгоритма за екстракцију 

 

Додате вредности за стереотип <<Биометријска карактеристика>> приказане су у Табели 
5. 

Табела 5. Вредности придодате стереотипу <<Биометријска карактеристика>> 
Придодата вредност Тип Пример употребе 

Тип биометријске 
карактеристике 

ТипБК вектор 

опис string Цепстрал коефицијенти 

вредност Array [0.361, 3.511, 1.440, 0.475, 0.697] 

форматБК ФорматИзлазаЕК MFCC 
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Додате вредности за стереотип <<Алгоритам за екстракцију карактеристика>> приказане 
су у Табели 6. 

Табела 6. Вредности придодате стереотипу <<Алгоритам за екстракцију 
карактеристика>> 

Придодата вредност Тип Пример употребе 

формат улаза ФорматУлазаЕК waveform 

формат излаза ФорматИзлазаЕК MFCC 

параметри Array  

 

На Слици 27 је приказан модел екстракције карактеристика биометријског модалитета 
глас, где се може видети употреба профила и профилом дефинисаних стереотипа. Поред овог 
профила коришћени су и концепти дефинисани у оквиру профила Аквизиција. Код примене 
алгоритма екстракције карактеристика потребни су нам формат улаза и формат излаза. На 
тај начин можемо извршити исправно повезивање биометријског података који представља 
улаз и биометријске карактеристике која представља излаз из овог процеса. У конкретном 
примеру представљена је техника извлачења карактеристика гласа заснована на цепстралним 
коефицијентима. Из снимка гласа се применом ове технике издвајају специфичне вредности 
које означавају специфичне карактеристике гласа. Њих можемо користити у процесу поређења 
узимајући у обзир њихов формат (ФорматИзлазаЕК). 

 

Слика 27. Модел екстракције карактеристика снимка гласа 

5.3 Моделовање фузије 
У оквиру профила фузије мултимодалног биометријског система дефинисани су следећи 

стереотипови класа: 

• Алгоритам за фузију – представља алгоритме за фузију информација добијених од 
различитих биометријских модалитета 
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• Резултат фузије – представља вредност која је добијена фузијом елемената као што су 
скорови поређења, биометријски узорци или биометријске карактеристике 

• Елемент фузије – улаз у процес фузије 
• Формат улаза фузије – описује формате у којима могу бити елементи фузије који 

представљају улазне параметре за процес фузије 
• Формат излаза фузије – описује формате у којима могу бити резултати фузије 
 
Додате вредности за стереотип <<Алгоритам за фузију>> приказане су у Табели 7. 

Табела 7. Вредности придодате стереотипу <<Алгоритам за фузију>> 
Придодата вредност Тип Пример употребе 

формат улаза ФорматУлазаФ similarity-score-vector 

формат излаза ФорматИзлазаФ fused-score-number 

тип фузије ТипФузије matching-level 

параметри Array  

 

Додате вредности за стереотип <<Резултат фузије>> приказане су у Табели 8. 

Табела 8. Вредности придодате стереотипу <<Резултат фузије>> 
Придодата вредност Тип Пример употребе 

тип ТипФузије matching-level 

опис string Скор добијен применом ГММ 
алгоритма 

вредност Array | double 0.67 

формат ФорматИзлазаФ fused-score-number 

 

Додате вредности за стереотип <<Елемент фузије>> приказане су у Табели 9. 

Табела 9. Вредности придодате стереотипу <<Елемент фузије>> 
Придодата вредност Тип Пример употребе 

тип ТипЕФ matching-score-array 

датум креирања DateTime 12.2.2021. 13:57:41 

вредност Array | double [0.53, 0.77] 

 

На Слици 28 је приказан модел фузије информација добијених препознавањем лица и 
препознавањем отиска прста. Можемо видети на који начин се употребљавају дефинисани 
профил и стереотипи. Поред овог профила коришћени су и концепти дефинисани у оквиру 
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профила Екстракција карактеристика. Као и у случају екстракције карактеристика, и код 
примене алгоритма за фузију потребни су нам формат улаза и формат излаза. На тај начин 
узимамо у обзир различите облике улазних елемената и излазних резултата фузије. У 
конкретном примеру користи се ГММ алгоритам који врши фузију скорова поређења (гласа и 
лица). Као резултат фузије добија се фузионисани скор, који се даље може користити у 
наредној фази – доношењу одлуке. 

 
Слика 28. Модел фузије скорова поређења снимка гласа и снимка лица применом 

ГММ алгоритма. 

5.4 Моделовање складиштења 
У оквиру профила складиштења дефинисани су следећи стереотипови класа: 

• Складиште биометријског система – представља целокупно складиште 
мултимодалног биометријског система 

• Колекција биометријских узорака – описује колекцију биометријских узорака 
мултимодалног биометријског система 

• Скуп корисничких података – представља скуп корисничких података који могу 
бити повезани са биометријским подацима 

• Колекција биометријских података – представља колекцију сирових или 
препроцесираних биометријских података 
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• Колекција скорова поређења – представља колекцију скорова добијених у процесу 
биометријског поређења 

 

Додате вредности за стереотип <<Складиште биометријског система>> приказане су у 
Табели 10. 

Табела 10. Вредности придодате стереотипу <<Складиште биометријског система>> 
Придодата вредност Тип Пример употребе 

број складишта integer 2 

листа складишта Array [‘KorisnickiPodaci’, ‘BazaOtisaka’, 
‘BazaUzorakaLica’] 

локације складишта Array [‘https://localhost:3306’, 
‘file://db.finger.mmapp/storage/’, 
‘https://db.face.mmapp’] 

 

Додате вредности за стереотип <<Колекција биометријских узорака>> приказане су у 
Табели 11. 

Табела 11. Вредности придодате стереотипу <<Колекција биометријских узорака>> 
Придодата вредност Тип Пример употребе 

тип узорака БиометријскиМодалитет fingerprint 

формат узорака ФорматБиометријскогПодатка jpeg 900dpi 

локација складишта string https://db.finger.mmapp’ 

 

Додате вредности за стереотип <<Скуп корисничких података>> приказане су у Табели 
12. 

Табела 12. Вредности придодате стереотипу <<Скуп корисничких података>> 
Придодата вредност Тип Пример употребе 

листа података Array [‘username’, ‘name’, ‘address’, ‘phone’] 

локација складишта string https://localhost:3306 

 

На Слици 29 је приказан модел складиштења у верификационом мултимодалном 
биометријском систему који користи отисак прста и снимак гласа. Можемо видети на који 
начин се употребљавају дефинисани профил и стереотипи. Дати модел приказује хибридно 
складиште биометријског система које се састоји из две колекције биометријских узорака и 
једног скупа корисничких података. На основу стереотипа дефинисаних у оквиру модела 
аквизиције реализоване су енумерације које означавају формате снимака гласа и отисака 
прстију који су подржани у овом мултимодалном биометријском систему. 
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Слика 29. Модел складиштења за верификациони мултимодални биометријски систем 
са снимком гласа и отиском прста 

 

5.5 Моделовање креирања специфичне конфигурације 
мултимодалног биометријског система 

У оквиру профила креирања специфичне конфигурације мултимодалног биометријског 
система дефинисани су следећи стереотипови класа: 

• Конфигурација мултимодалне биометријске апликације – представља скуп 
конкретних конфигурационих података једног мултимодалног биометријског система 

• Дескриптор компоненте – описује компоненте које су у употреби у конкретној 
мултимодалној биометријској апликацији 

• Конфигурација модула – служи за описивање унимодалних и мултимодалних модула 
који се користе у специфичном мултимодалном биометријском систему, као и 
њихових међусобних веза 

• Метаподаци компоненте – представља метаподатке који су неопходни како би 
компонента била успешно иницијализована 

• Одабрани биометријски модул – представља специфичности биометријског модула 
за одређени модалитет и описује припадајуће компоненте 

 

Додате вредности за стереотип <<Конфигурација мултимодалне биометријске 
апликације>> приказане су у Табели 13. 
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Табела 13. Вредности придодате стереотипу <<Конфигурација мултимодалне 
биометријске апликације>> 

Придодата 
вредност 

Тип Пример употребе 

назив апликације string Test aplikacija 

верзија апликације string 0.1.0 

тип система ТипБиометријскогСистема verifikacija 

модалитети Модалитет [] [‘fingerprint’, ‘face’, ‘speaker’] 

 

Додате вредности за стереотип <<Дескриптор компоненте>> приказане су у Табели 14. 

Табела 14. Вредности придодате стереотипу <<Дескриптор компоненте>> 
Придодата вредност Тип Пример употребе 

UUID string 9298982c-9f06-4cf8-9a02-
32613ab06761 

назив string OpenCV feature extraction 

тип компоненте ТипКомпоненте adapter_plugin 

ниво НивоСистема feature_extraction 

метаподаци МетаподациКомпоненте МетаподациАдаптерПлагина 

   

 

Додате вредности за стереотип <<Конфигурација модула>> приказане су у Табели 15. 

Табела 15. Вредности придодате стереотипу <<Конфигурација модула>> 
Придодата вредност Тип Пример употребе 

тип модула ТипМодула ‘unimodal’ 

модалитет Модалитет ‘fingerprint’ 

модули Модул [] [МодулАквизиција, 
МодулЕкстракцијаКарактеристика, 
МодулФормирањеДигиталногРепрезен
та, МодулСкладиштење, 
МодулПоређење, 
МодулНормализацијаСкорова] 

 

Додате вредности за стереотип <<Метаподаци компоненте>> приказане су у Табели 16. 
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Табела 16. Вредности придодате стереотипу <<Метаподаци компоненте>> 
Придодата вредност Тип Пример употребе 

подржани ОС string all 

имплементациони 
језик 

string python 

runtime окружење string docker 

команда за build-
овање 

string docker-compose -f opencv-fe-docker-
compose.yml -d 

команда за покретање string /users/urkes/mmbio-test/nbis/match.sh 

хост string opencv-fe 

порт string 3000 

 

Додате вредности за стереотип <<Одабрани биометријски модул>> приказане су у 
Табели 17. 

Табела 17. Вредности придодате стереотипу <<Одабрани биометријски модул>> 
Придодата вредност Тип Пример употребе 

компоненте string [] ["5d18d09c-c282-4311-9648-
7d71d7fff2de","23abbb81-920f-45af-
8706-0643f46e0881"] 

улазни формат string blob 

излазни формат string vector 

 

На Слици 30 је приказан део модела специфичне конфигурације верификационог 
мултимодалног биометријског система који као један од модалитета користи отисак прста. 
Можемо видети на који начин се употребљавају дефинисани профил и стереотипи. У датом 
моделу је приказана конфигурација мултимодалне биометријске апликације која садржи три 
компоненте и припадајуће дескрипторе. На основу стереотипа дефинисаних у оквиру модела 
креиреања специфичне конфигурације реализоване су енумерације и типови који означавају 
модуле и метаподатке компонената који су подржани у овом мултимодалном биометријском 
систему. 
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Слика 30. Део модела креирања специфичне конфигурације верификационог 
мултимодалног биометријског система који користи отисак прста 

5.6 Сажетак 
У овом поглављу на основу претходно дефинисаног обједињеног модела приказано је 

проширење језика за моделовање концептима специфичним за мултимодалне биометријске 
системе. Применом објектно оријентисаног приступа демонстриран је процес проширења кроз 
дефинисање стереотипова у оквиру процеса аквизиције, екстракције карактеристика, фузије и 
складиштења, као и креирања специфичне конфигурације мултимодалног биометријског 
система.  
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6. Предлог процеса развоја мултимодалних 
биометријских система 

У претходним поглављима UML језик је проширен концептима из области биометријских 
система, као и примитивима који су специфични за развој мултимодалних биометријских 
система. Ово поглавље даје опис како се дефинисана проширења могу применити у једном од 
стандардних процеса развоја софтвера – Јединствени процес развоја софтвера (енгл. Unified 
Software Development Process). Практично говорећи, извршићемо проширење ове 
методологије развоја софтверских решења, тако да детаљно одсликава процес развоја 
мултимодалних биометријских система. 

 

Слика 31. Шема итеративно инкременталног приступа развоју софтвера 

6.1 Unified процес развоја софтвера 
Unified процес у свом изворном облику представља сет активности неопходних да се 

изврши трансформација корисничих захтева у софтверски систем [JACO99]. Тачније, Unified 
није само процес развоја софтвера, већ представља генерички оквир за итеративно 
инкрементални развој софтвера, чији су елементи приказани на Слици 31. Као такав може се 
прилагодити и омогућити за примену у развоју различитих типова софтверских система или 
коришћен од стране тимова различитих величина и искуства.  Коначно, Unified процес је 
заснован на компонентама што значи да се софтверски систем реализује коришћењем 
софтверских компонената које су међусобно повезане преко прецизно дефинисаних 
интерфејса. Ово својство је од посебног значаја ситуацијама када постоји велики број 
доступних готових решења и елемената која је могуће међусобно повезати или интегрисати у 
један комплетан софтверски систем. Још једно од важних својстава овог процеса представља 
коришћење UML-а за дефинисање елемената софтверског система који се развија. Међутим, 
оно што издваја Unified процес јесу три основна стуба овог приступа: 

• Вођен случајевима коришћења (енгл. Use-case Driven) 
• Окренутост архитектури (енгл. Architecture-centric) 
• Итеративан и инкременталан. 
 

Прва књига која је представила Unified процес објављена је 1999. године под називом ”The 
Unified Software Development Process”, а њени аутори су Ivar Jacobson, Grady Booch и James 
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Rumbaugh [JACO99]. Ови аутори су такође познати и као креатори UML језика који 
представља индустријски стандард за описивање софтверских система. Најпознатије и 
најчешће коришћено унапређење Unified процеса је Rational Unified процес (скр. RUP) 
[KROL03]. 

 

Слика 32. Приказ фаза и дисциплина у оквиру Unified процеса развоја софтвера 
 

Основне фазе у животном циклусу Unified процеса приказане су на Слици 32 и то су: 

• Иницијализација 
Иницијализација је најкраћа фаза у којој је потребно дефинисати визију софтверског 

производа, одредити обим пројекта, случајеве коришћења и кључне захтеве. Такође је 
потребно идентификовати ризике и припремити прелиминарни план и процењене трошкове. 
Ова фаза би идеално требало да буде врло кратка. Крај фазе обележава кључна тачка циљева. 

• Елаборација 
Током фазе Елаборације потребно је идентификовати највећи део системских захтева, али 

најважнији циљ ове фазе је успостављање и валидација архитектуре система. Резултат ове фазе 
представљају дијаграми случајева коришћења (енгл. Use Case diagrams), концептуални 
дијаграми (енгл. Conceptual diagrams) и дијаграми пакета (енгл. Package diagrams). Крај фазе 
обележава кључна тачка архитектуре. 

• Конструкција 
Конструкција представља највећу фазу животног циклуса у оквиру које се реализује 

остатак система на основу елемената који су дефинисани у фази елаборације. 
Функционалности се имплементирају кроз низ кратких временски ограничених итерација. 
Свака итерација резултује извршном верзијом софтвера. У оквиру ове фазе користе се 
дијаграми који описују динамички део софтверског система као што су дијаграми активности 
(енгл. Activity diagrams), дијаграми секвенци (енгл. Sequence diagrams) и дијаграми промене 
стања (енгл. State Transition diagrams). Крај фазе обележава кључна тачка иницијалне 
функционалности. 
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• Транзиција 
Финална фаза је Транзиција. У овој фази се врши распоређивање система (енгл. 

Deployment) и оспособљавање система за коришћење. На основу повратних информација о 
софтверском издању (или издањима), могуће је вршити даља унапређења током неколико 
итерација ове фазе. Крај фазе обележава кључна тачка пуштања производа.  

На Слици 33 графички је приказана примена ових фаза Unified  процеса и њихових 
резултујућих кључних тачака. 

 

Слика 33.  Примена фаза Unified процеса и резултујуће кључне тачке 

6.2 Предлог проширења процеса развоја у контексту 
мултимодалних биометријских система 

На основу претходно наведених специфичности Unified процеса развоја софтвера, као и 
карактеристика мултимодалних биометријских система у овом поглављу приказан је предлог 
процеса развоја мултимодалних биометријских система. Предложени процес развоја састоји 
се из неколико подпроцеса: 

• Спецификација захтева 
• Анализа 
• Пројектовање 
• Имплементација 
• Тестирање 

 

Дати подпроцеси предложеног процеса развоја мултимодалних биометријских система, 
као и њима припадајући задаци графички су приказани на Слици 34 у облику UML дијаграма 
активности. 
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Слика 34. Дијаграм активности предложеног процеса развоја мултимодалних 
биометријских система 

6.2.1 Спецификација корисничких захтева 
Спецификација захтева дефинише шта систем треба да ради [RUMB04]. Овај подпроцес 

се реализује у самом почетку процеса развоја и то највише у оквиру фаза иницијализације и 
елаборације. У контексту мултимодалног биометријског система потребно је дефинисати који 
су неопходни излази мултимодалног биометријског система. За постизање неопходних излаза 
потребно је одабрати да ли жељени мултимодални биометријски систем треба да ради у моду 
уписа, идентификационом моду или верификационом моду. Такође је важно дефинисати и 
начин рада биометријског система: секвенцијални, паралелни или хијерархијски [AMIR13]. 
Фаза дефинисања захтева треба да одреди који биометријски модалитети ће бити коришћени 
у мултимодалном биометријском систему. На крају, у овој фази предлажемо и израду раног 
прототипа који не треба бити детаљан. За израду прототипа се може користити папирни 
прототип [SNYD03] или дигитални прототип [SASS06] путем којег би се могло валидирати 
разумевање свих учесника у процесу развоја мултимодалног биометријског система. 

Један од резултата ове фазе требало би да буду и описани случајеви коришћења, који се у 
Unified процесу приказују UML дијаграмима случајева коришћења. На Слици 35 је приказан 
пример дијаграма случајева коришћења за верификациони мултимодални биометријски 
систем за омогућавање приступа обезбеђеној просторији, а који се заснива на употреби два 
модалитета: отисак прста и снимак лица. 
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Слика 35. Пример дијаграма случајева коришћења креираног у процесу развоја 
мултимодалног биометријског система за верификацију заснованог на отиску прста и 

снимку лица 

6.2.2 Анализа 
Фаза анализе представља први корак ка пројектовању и веома често се представља у пару 

са пројектовањем. У овој фази се користи језик који је примарно разумљив пројектантима 
система. Потребно је у фази анализе одабрати типове сензора, алгоритме за препроцесирање, 
алгоритме за екстракцију карактеристика и генерално, неопходно је дефинисати начин 
аквизиције узорака и њихово складиштење у зависности од одабраних модалитета у 
претходној фази. На основу претходно дефинисаних излаза мултимодалног биометријског 
система, важно је дефинисати начин фузије и извршити одабир алгоритама за процес 
поређења. На крају предлажемо креирање дијаграма концепта који ће приказати све 
релевантне концепте и њихове међусобне везе коришћењем дефинисаних мета-класа из 
модела мултимодалних биометријских система. 

Концептуални модел се у оквиру Unified процеса приказује UML дијаграмом класа. На 
Слици 36 је дат пример концептуалног модела који користи концепте дефинисане приликом 
моделовања мултимодалних биометријских система. 
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Слика 36. Пример концептуалног модела за модул аквизиција отиска прста 
 

6.2.3 Пројектовање 
У фази пројектовања разрађује се и детаљније дефинише структура система добијена из 

фазе анализе. Поред функционалних захтева које је потребно дефинисати, у овој фази се 
специфицирају и нефункционални захтеви као што је употреба програмских језика, 
компонената и технологија. Прва активност коју треба урадити је дизајнирање биометријских 
узорака који ће се користити у систему. Затим је потребно дефинисати све типове излаза који 
се добијају у процесима аквизиције, препроцесирања, фузије, екстракције карактеристика и 
поређења. У фази пројектовања потребно је донети и одлуку о евентуалној употреби већ 
готових решења за конкретан биометријски модалитет, као и дизајнирати излазе из ових 
готових решења. На самом крају је потребно дефинисати начин интеракције корисника са 
мултимодалним биометријским системом. 

Један од излаза фазе пројектовања представљају и дијаграми компонената и пакета. На 
дијаграму компнонената се може јасно видети међузависност компонената у оквиру 
мултимодалног биометријског система. На Слици 37 је приказан пример дијаграма 
компонената за један мултимодални биометријски систем. 
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Слика 37. Пример дијаграма компонената мултимодалног биометријског система са 
отиском прста и снимком лица 

6.2.4 Имплементација 
Фаза имплементације представља реализацију логичких компонената из фазе 

пројектовања у физичке компоненте. Ово је најбоље урадити дефинисањем трансформација 
тј. формалним описом пресликавања логичких компонената у физичке. Kада је у питању развој 
мултимодалних биометријских система, потребно је реализовати модул за аквизицију, модул 
за генерисање узорака, модул за поређење, као и интеграцију свих ових модула у јединствени 
мултимодални биометријски систем. 
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Конкретном трансформацијом логичких компонената као резултат имплементације добија 
се програмски код који представља реализацију мултимодалног биометријског система. На 
Слици 38 је приказан извод из програмског кода добијен приликом имплементације. 

 

Слика 38. Извод из програмског кода софтверског оквира за развој мултимодалних 
биометријских система. Имплементација модула фузија. 

6.2.5 Тестирање 
Добијено решење се тестира у финалној фази процеса развоја – фази тестирања. У овој 

фази се дефинишу процедуре за тестирање, тестни случајеви и компоненте које се користе у 
процесу тестирања.  Тестни случајеви дефинишу шта се тестира, који су улази, а који 
очекивани излази. Потребно је дефинисати и извршити јединичне тестове (енгл. Unit Test), 
интеграционе тестове и корисничке тестове (енгл. User Acceptance Test). Такође, предлажемо 
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да се у овој фази изврши и евалуација реализованог мултимодалног биометријског система у 
погледу перформанси и добијених резултата. Евалуација нам може дати вредне информације 
о томе да ли систем задовољава постављене функционалне и нефункционалне захтеве, као и 
дефинисане циљеве и излазе мултимодалног биометријсог система. 

6.3 Сажетак 
Ово поглавље описује предложено проширење процеса развоја софтверских решење у 

домену биометријских система. Као основно полазиште узета је Unified методологија развоја 
софтвера. У склопу проширења ове методологије представљене су фазе развоја 
мултимодалних биометријских система које прате претходно дефинисани обједињени модел.  
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7. ММБио – софтверски оквир за развој 
мултимодалних биометријских система 

У овом поглављу представљамо ММБио - оквир за развој мултимодалних биометријских 
система и приказујемо како изгледа развој прототипа мултимодалног биометријског система 
коришћењем овог оквира. Дати оквир имплементира моделе дефинисане у претходним 
поглављима овог рада. Можемо видети на који начин се предложена проширења могу 
искористити за развој прототипа мултимодалног биометријског система. 

С обзиром да су биометријска решења отвореног кода уобичајено развијена од стране 
ентузијаста са ограниченим буџетом, њихова тачност је углавном на нижем нивоу него она 
код решења развијених у војне или комерцијалне сврхе. Имајући у виду дату чињеницу, као 
питање од посебног значаја намеће се проблем усавршавања биометријских система, због 
потребе да њихова прецизност буде што већа, а вероватноћа да дође до грешке да буде што 
мања. Употребом више сензора, или више различитих алгоритама за обраду података, може се 
повећати тачност биометријског система, али одређени суштински проблеми могу се решити 
само истовременом употребом више различитих биометријских модалитета, односно 
мултимодалном биометријом. На тај начин могуће је развити систем високе прецизности, уз 
коришћење технологија које не захтевају велика улагања. 

Проблеми везани за биометријска решења отвореног кода посебно долазе до изражаја ако 
покушамо да их искористимо за изградњу мултимодалног система. Обезбеђивање 
интероперабилности компонената у таквом систему није тривијалан задатак. Потребно је 
решити значајан број изазова како би се дошло до функционалног мултимодалног система. 

 

Слика 39. Проблем интероперабилности различитих биометријских решења, база и 
алгоритама за аквизицију и поређење [MILO12] 
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Потребно је обезбедити интероперабилност различитих биометријских решења отвореног 
кода, као и омогућити интеграцију аквизиције података и мултимодалне базе са алгоритмима 
за поређење, а ради изградње мултимодалног биометријског система. Први предуслов за 
остварење овог циља јесте дефинисање начина комуникације између биометријских решења 
отвореног кода, сензора, података и дела система задуженог за мултимодалну биометрију. 
Потребно је да комуникација одсликава и дистрибуирани карактер система који се може 
састојати од решења распоређених на различитим платформама. Даље, неопходно је 
обезбедити одговарајући начин управљања биометријским подацима, са посебним освртом на 
то да подаци буду доступни у облику у коме их захтевају појединачна унимодална решења. 
Поред свега, неопходно је да оквир омогућава поновно коришћење компоненти у неком новом, 
другачијем контексту. 

ММБио оквир за развој мултимодалних биометријских система је испројектован и развијен 
на Факултету организационих наука Универзитета у Београду у склопу Лабораторије за 
мултимедијалне комуникације1. Почетна верзија оквира дефинисана је 2012. године и њен 
шематски приказ је представљен и описан у [MILO12]. Аутори оквира представљају 
софтверски оквир као главну компоненту система који омогућава међусобну комуникацију 
између аквизиције мултимодалних биометријских података, унимодалних биометријских 
решења отвореног кода, мултимодалне биометријске базе података и алгоритама за 
биометријско препознавање. На Слици 39 је дат оригиналан шематски приказ оквира за развој 
мултимодалних биометријских система представљен у поменутом раду.  

7.1 Постојећа верзија ММБио софтверског оквира 
Почевши од представљеног концепта ММБио оквира, истраживачки тим је наставио са 

његовим пројектовањем и реализацијом. Из дефинисаних циљева софтверског оквира могло 
се закључити да постоји потреба за комуникационим протоколима и софтверским класама које 
су неопходне за омогућавање функционисања софтверског оквира у мрежном окружењу. Како 
би се јасно раздвојиле функционалности сваког модула софтверског оквира, било је потребно 
дефинисати комуникациони протокол за сваки од сегмената ММБио оквира. Тако је настала 
прва генерација ММБИО софтверског оквира која се састојала из биометријских 
комуникационих протокола чији је контекст коришћења приказан на Слици 40. Ови протоколи 
су: 

• аквизициони протокол, 
• унимодални протокол, 
• протокол за рад са базом података и 
• мултимодални протокол. 

 

 

 
1 ММБио оквир је један од резултата пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја ТР32013 

– Примена мултимодалне биометрије у менаџменту идентитета 
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Слика 40. Контекст коришћења биометријских протокола у оквиру софтверског 
оквира за развој мултимодалних биометријских система. 

 

У првој генерацији ММБИО, систем је осмишљен тако да се комплетна комуникација врши 
преко самог софтверског оквира. Мултимодална биометријска апликација користи 
мултимодални протокол за комуникацију са ММБио оквиром, који прослеђује захтеве 
адекватним унимодалним компонентама или мултимодалној биометријској бази. Приликом 
ове комуникације користе се адекватни протоколи, али је битно напоменути да је за свако 
унимодално биометријско решење, биометријски сензор и биометријску базу података било 
неопходно развити специјализоване софтверске адаптере који су трансформисали 
комуникацију ММБио протоколом у нативну комуникацију неопходну за сваку унимодалну 
компоненту посебно. Овакав приступ значио је обавезан развој комуникационих адаптера за 
свако ново унимодално решење тј. сваку нову унимодалну компоненту која се жели користити 
у мултимодалном биометријском систему који се развија.  
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Слика 41. Дијаграм секвенци процеса идентификације коришћењем иницијалног 
ММБио оквира за развој мултимодалних биометријских система 

 

На Слици 41  приказан је дијаграм секвенци за процес идентификације реализован кроз  
прву генерацију ММБио оквира за развој мултимодалних биометријских система. Види се да 
ММБио оквир комуницира путем дефинисаних протокола са адаптерима, који даље путем 
нативне комуникације (није приказана на дијаграму) директно позива нативне акције сензора, 
биометријског решења или базе података. Могуће је закључити да је основни проблем оваквог 
приступа сложеност софтверског оквира у смислу броја адаптера које је потребно реализовати 
за сваки нови мултимодални биометријски систем који се развија. Такође, још један од 
проблема представља немогућност поновног коришћења већ креираних адаптера, јер су 
прилагођени специфичној поставци мултимодалног биометријског система који је развијен. 

7.1.1 Пример имплементације заснован на постојећој верзији ММБио 
Како би се демонстрирао начин коришћења дефинисаних протокола, као и сам процес 

развоја специфичних адаптера реализован је пример мултимодалне биометријске апликације. 
Пример је имплементиран у Java програмском језику и прати правила REST парадигме 
[FIEL00]. Архитектура оваквог система приказана је UML дијаграмом компонената на Слици 
42. Може се приметити да мултимодална биометријска апликација у својој сржи има ММБИО 
оквир са припадајућим транспортним модулом и модулом за генерисање корисничког 
интерфејса. Са друге стране модул за фузију, аквизициони модул и адаптери налазе се ван 
мултимодалне биометријске апликације и са њом комуницирају путем REST API интерфејса. 
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Дакле, за сваки сегмент мултимодланог биометријског система потребно је реализовати 
адаптер који ће омогућити REST интерфејс за комуникацију који имплементира протоколе 
дефинисаног софтверског оквира. Предност оваквог приступа представља пре свега 
флексибилност у избору технологије развоја. Међутим, велики недостатак је чињеница да је 
потребно посебно развијати адаптере за свако унимодално биометријско решење које се жели 
интегрисати. Ово практично значи да се предност анулира с обзиром да је за развој 
програмског кода адаптера неопходно познавати програмски језик у којем је реализовано 
конкретно биометријско решење. 

 

Слика 42. Архитектура мултимодалне биометријске апликације реализоване над 
иницијалном верзијом ММБИО софтверског оквира 

7.2 Предлог нове верзије ММБио софтверског оквира 
Недостаци дизајна прве генерације ММБио софтверског оквира дошли су до изражаја већ 

приликом покушаја да се пример апликација, представљена у претходном потпоглављу, 
прошири увођењем новог унимодалног биометријског решења за препознавање лица. У 
периоду када је настала идеја о проширивању пример апликације, референтно решење 
отвореног кода за препознавање лица била је библиотека OpenCV која је нудила 
програмибилни интерфејс само за програмски језик Python. С обзиром да су решења за 
препознавање говорника и отисака прстију развијене у Java и C програмским језицима, учење 
комплетно новог програмског језика само зарад имплементације једног адаптера није 
деловало као одрживо решење. Било је неопходно осмислити архитектуру софтверског оквира 
тако да омогући једноставну интеграцију постојећих и будућих готових биометријских 
компонената, као што су већ поменути MARF, NBIS и OpenCV.  

Први корак ка таквом решењу представљало је моделовање оквира за развој 
мултимодалног биометријског система и дефинисање детаљног описа његових градивних 
елемената. Управо тај први корак приказан је у поглављима 4 и 5 ове дисертације. Затим је 
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било неопходно дефинисати једноставан процес развоја мултимодалних биометријских 
система који ће омогућити да реализација мултимодалног биометријског система буде 
ценовно повољна и брза, али без негативног утицаја на његове перформансе. Предлог таквог 
процеса дат је у поглављу 6 ове дисертације. На самом крају потребно је проверити да ли 
архитектура друге генерације ММБио софтверског оквира, до које се дошло реализацијом 
претходно описаних корака, решава проблеме који су уочени у његовој првој генерацији. На 
Слици 42 је приказана архитектура мултимодалне биометријске апликације представљене у 
потпоглављу 7.1.1, али имплементиране помоћу друге генерације софтверског оквира ММБио. 

 

Слика 43. Архитектура мултимодалне биометријске апликације реализоване над 
другом генерацијом ММБио софтверског оквира. 

 

Дијаграм компонената приказан на Слици 43 приказује јасну сепарацију компонената. 
Интеракција са системом се врши путем компоненте Кориснички интерфејс, док се стање 
система (тренутни корак, следећа акција, итд…) прати у самом софтверском оквиру. У датом 
примеру кориснички интерфејс није део ММБио оквира, међутим могуће је и његово 
аутоматско генерисање кроз сам оквир. Контролер корисничког интерфеја је компонента која 
користи интерфејс ММБио оквира и представља спону између корисничког интерфејса и 
самог софтверског оквира. Веома важан део апликације представља Специфична 
конфигурација система. Ова компонента садржи основне системске податке као што су верзија 
система и тип система. Међутим, најзначајнији део ове конфигурације представљају 
дескриптори компонената и конфигурације појединачних модула (отисак прста и глас). На 
основу ових информација централна компонента ММБио оквира – ММБио контролер прати 
стање и у сваком тренутку зна коју компоненту треба да контактира и на који начин. 

На овај начин је интеграција премештена на ниво конфигурације, те је и количина додатног 
развоја смањена, а захтева се исправно, прецизно и потпуно дефинисање вредности свих 
конфигурационих параметара. Конфигурациони параметри указују на локацију инстанци 
унимодалних решења, методе које се позивају и начине позивања тих метода (HTTP, 
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покретање извршне датотеке, итд.). Оно што је посебно важно јесте и прецизно дефинисање у 
којим модулима је потребно учешће датих унимодалних компонената, који улазни и који 
излазни тип података се очекује. У наставку дисертације су описана три примера примене 
предложеног оквира. 

7.3 Функције софтверског оквира у процесу реализације 
интероперабилности 

Као што је већ напоменуто, обезбеђивање интероперабилности представља један од 
основних задатака софтверског оквира за развој мултимодалних биометријских система. 
Успешност реализације овог задатка зависи од различитих елемената конкретног система који 
се креира применом овог софтверског оквира, као што су карактеристике биометријских 
компонената које се комбинују или специфичности конфигурације мултимодалног 
биометријског система који се реализује. 

Утицај датих елемената на могућности реализације интероперабилности могуће је описати 
и представити помоћу графа, графа интероперабилности. 

7.3.1 Особине графа интероперабилности 
Нека је граф интероперабилности – G, оријентисан граф дефинисан уређеним паром скупа 

чворова – V и грана – E, као G = (V, E). Скупу чворова V припада сваки одабрани елемент 
конфигурације мултимодалног биометријског система. Скуп грана, E означава скуп уређених 
бинарних релација (vi, vj), при чему су vi и vj елементи скупа V. 

Сви чворови се класификују у N нивоа ММБио архитектуре, према припадности елемената 
конфигурације (ниво 1: аквизиција, ниво2: побољшање, ниво 3: екстракција карактеристика, 
ниво 4: упаривање и израчунавање скорова, ниво 5: одлучивање, ниво 6: ММБио апликација). 
Сваки чвор vi има и листу атрибута – L. L садржи назив елемента конфигурације, ниво ММБио 
архитектуре на којој се примењује, оперативни систем на којем функционише, програмски 
језик којим је реализован и сигнатуре интерфејса за приступ функционалностима компоненте. 

Свака постојећа грана ei , одређена као ei = (vi, vj) графа G, има листу атрибута која се 
односи на интероперабилност компонената vi и vj. Листа ових атрибута је представљена са I и 
може у зависности од нивоа на којем је могуће успоставити интероперабилност, узети неку од 
следећих вредности: 

• PSM интероперабилност 
• PIM интероперабилност 
• Транслатор интероперабилност. 

 

PSM интероперабилност означава интероперабилност датих компоненти на нивоу 
платформски специфичних модела, PIM интероперабилност је интероперабилност датих 
компоненти на нивоу платформски независних модела, а Транслатор интероперабилност 
означава интероперабилност датих компоненти на нивоу  метамодела. 

По правилу, граф G обавезно садржи грану ei = (vi, vj), ако су vi и vj у семантичком погледу 
суседни чворови, односно ако је разлика припадајућих нивоа ММБио архитектуре једнака 1, а 
vi припада вишем нивоу. У изузетној ситуацији, граф интероперабилности садржи и грану у 
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којој је разлика између нивоа vi и vj у семантичком погледу већа од 1. Међутим то корисник 
мора да назначи приликом дефинисања конфигурације ММБио система. 

Граф интероперабилности се креира само једним делом у процесу дефинисања 
конфигурације. Неке вредности атрибута се преузимају из репозиторијума могућих 
компоненти система, а неке се уносе мануелно након детаљног увида у корисничку и техничку 
документацију која иде уз компоненте система. Граф G не може се аутоматски дефинисати, 
јер компоненте система унете у оквир нису обавезно развијане по узору на обједињени модел 
на нивоу метамодела биометријских система. 

7.3.2 Анализа графа интероперабилности и креирање имплементационог 
модела 

На основу анализе графа интероперабилности, могућа су следећа стања: 

А. Све компоненте система дефинисане гранама графа G су интероперабилне на слоју 
платформски независних модела, и: 

1. Све компоненте система су имплементиране на истом слоју платформски 
специфичних модела (исти оперативни систем, исти имплементациони језик) 

2. Све компоненте система нису имплементиране на истом слоју платформски 
специфичних модела (исти оперативни систем, различити имплементациони 
језици) 

3. Све компоненте система нису имплементиране на истом слоју платформски 
специфичних модела (различити оперативни системи, различити 
имплементациони језици) 

Б. Неке компоненте система дефинисане гранама графа G су интероперабилне на 
слоју платформски независних модела, а преостале суседне компоненте графа G су 
интероперабилне на наведеном слоју са компонентом Транслатор, специфицираном 
на нивоу метамета података MD архитектуре, и то на нивоу обједињеног модела 
мултимодалног биометријског система и имплементиране на платформски 
специфичном слоју који користи оквир. 

Ц. Неке компоненте система дефинисане гранама графа G нису интероперабилне ни 
на слоју платформски независних модела, нити су интероперабилне са компонентом 
Транслатор на том слоју! 

Као реакција на идентификована стања графа G, унутар софтверског оквира за равој 
мултимодалних биометријских система одвијају се следеће акције: 

Случај А1. 

Све компоненте специфициране у поступку конфигурације су интероперабилне, па се 
унутар оквира могу наставити акције на интеграцији назначених компоненти система у 
јединствену ММБио апликацију. 

Случај А2. 

Постоји проблем у повезивању и интерпроцесној комуникацији само између компоненти 
реализованих различитим имплементационим језицима, (vi, vj). Проблем се решава увођењем 
компоненти типа Адаптер, ai и aj. У специфично имплементационо окружење компоненте vi 
(исти ОС, али други имплементациони језик), поставља се компонента ai са сигнатуром 
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интерфејса компоненте vi, али која размену података са другим процесима у систему, или ван 
њега, остварује употребом генеричког TCP/IP протокола. У окружење компоненте vj поставља 
се адаптер aj са сигнатуром интерфејса компоненте vj и који размену података са компонентом 
vi врши уз помоћ TCP/IP протокола. 

Случај А3. 

Овај случај је најсложенији јер компонента имплементирана на специфичном језику 
захтева и специфичан оперативни систем и постављено окружење! Опште решење проблема 
може бити подизање виртуелне машине или контејнера на циљној машини са потребним 
оперативним системом и припадајућим библиотекама, а затим примена решења описана у 
случају А2. Наравно, једно од могућих решења је и рад компоненте v на посебном рачунарском 
систему под специфичним оперативним системом повезаном са основним рачунарским 
системом у рачунарску мрежи TCP/IP протоколом. 

Случај Б. 

Проблем интероперабилности не би постојао када би се сви произвођачи компонената за 
биометријски систем сагласили да архитектура таквих система буде заснована на MDA 
приступу и уз поштовање CWM правила! Тада би се на основу обједињеног модела 
мултимодалног биометријског система, онтологије, датог на слоју метамодела могао 
специфицирати заједнички поглед на мултимодални биометријски систем, а сваки 
појединачни модел биометријског система могао би се посматрати као инстанца заједничког 
погледа. Решење проблема интероперабилности би било аутоматски укључено у свакој 
инстанци модела мултимодалног биометријског система. 

Нажалост то у пракси није случај, али би само постојање обједињеног модела 
мултимодалних биометријских система на нивоу метамодела било изузетно корисно за 
дефинисање договореног модела, као заједничког погледа, на нивоу модела података. Тада би 
произвођачи компоненти биометријских система могли за своје моделе података 
биометријских података да направе преводиоце, транслаторе, у договорени модел података и 
обрнуто, превођење погледа на договорени модел биометријских података у модел података 
који они користе. На овај начин би проширили тржиште својих производа на све могуће 
моделе биометријских система. Компоненту преводилац погледа са коришћеног модела 
биометријских података на договорени (или изабрани) модел биометријских података 
називамо Транслатор, T. Транслатор представља семантичко проширење специфициране 
конфигурације мултимодалног биометријског система које омогућава решавање дела 
проблема у домену интероперабилности. 

Решавање проблема сарадње између компонената различитих произвођача могуће је и без 
обједињеног модела, али уз знатно већу цену. Ако постоји N других компоненти различитих 
произвођача са којим се може у принципу повезати нека посматрана компонента система, онда 
је сложеност решавања проблема интероперабилности O(N2), а уз коришћење обједињеног 
модела мултимодалних биометријских система сложеност проблема интероперабилности је 
само O(N)! 

Убацивањем чвора Транслатор, Т у конфигурацију MMBio система граф G добија 
карактеристике описане у случају А, па се даље решавање проблема интероперабилности 
решава на горе описане начине. 

Случај Ц. 
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Систем у назначеној конфигурацији елемената не може се реализовати. Опција је мењати 
конфигурацију елемената система који користи оквир.  
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8. Примене софтверског оквира за развој 
мултимодалних биометријских система 

У овом поглављу су описани различити облици примене реализованог софтверског оквира 
за развој мултимодалних биометријских система. Потпоглавља 8.1 и 8.2 представљају две 
студије случаја у оквиру којих је дат опис конфигурације, снимци екрана, као и поређење 
трошкова реализације оваквих мултимодалних биометријских система уз помоћ софтверског 
оквира и без ње. У сврху демонстрације могућности софтверског оквира, приказана је и његова 
примена у области едукације будућих биометријских инжењера у облику едукативног алата 
под називом ЕлБио. Употребом симулатора који је саставни део ЕлБио платформе омогућен 
је практичан рад и истраживање у области биометрије и биометријских технологија.  

8.1 Студија случаја 1 – мултимодални идентификациони 
биометријски систем са 2 модалитета 

Применом оквира за развој мултимодалних биометријских система описаног у претходном 
поглављу, а у сврху верификације предложеног модела, реализован је мултимодални 
идентификациони биометријски систем са 2 модалитета. Одабрани су модалитети отисак 
прста и препознавање лица. Коришћене су бесплатне готове компоненте – SourceAFIS 
[VAZA21] и OpenCV [BRAD08], које су интегрисане применом интерфејса дефинисаних у 
оквиру софтверског оквира ММБио. 

SourceAFIS је решење отвореног кода које пружа функције екстракције карактеристика и 
поређење отиска прста. За екстракцију карактeристика користи се алгоритам који из отиска 
прста издваја минуције, док се за поређење користи алгоритам  заснован на пронађеним 
минуцијама. Постоје имплементације овог решења у програмским језицима Java и C#, а у овом 
прототипу је конкретно коришћена Java имплементација. 

OpenCV је јавно доступна библиотека отвореног кода за рачунарску визију. Пројектована 
је за ефикасно израчунавање и фокусирана на апликације у реалном времену. Основни циљ 
аутора ове библиотеке је да омогуће људима брзу реализацију софистицираних апликација 
заснованих на рачунарској визији. Иако постоје верзије за различите програмске језике, и у 
овом случају је коришћена Java имплементација. Библиотека садржи више од 500 функција 
различите намене међу којима је и класа за препознавање лица – FaceRecognizer класа.  Она 
тренутно садржи неколико алгоритама за препознавање лица: 

• Eigenfaces 
• Fisherfaces 
• Local Binary Patterns Histograms (скр. LBPH) 

 

8.1.1 Опис специфичне конфигурације идентификационог мултимодалног 
биометријског система 

На основу модела за процес креирања специфичне конфигурације мултимодалних 
биометријских система, дефинисаног у поглављу 5.5, могуће је описати конкретну 
конфигурацију система представљеног у студији случаја 1. Дефинисане су следеће 
компоненте: 

• ММБио компонента за аквизицију модалитета отисак прста 
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• ММБио компонента за аквизицију модалитета лице 
• SourceAFIS компонента за екстракцију карактеристика отиска прста 
• SourceAFIS компонента за поређење узорака 
• OpenCV компонента за екстракцију карактеристика лица 
• OpenCV компонента за поређење снимака лица 
• ММБио компонента за генерисање дигиталног репрезента 
• ММБио компонента за складиштење 
• ММБио компонента за нормализацију 
• ММБио компонента за фузију 
• ММБио компонента за доношење одлука 

 

Поред дефинисаних дескриптора компонената, описана је и конфигурација појединачних 
модула за отисак прста и снимак лица и њихова међусобна повезаност. На основу креиране 
специфичне конфигурације могуће је издвојити граф интероперабилности за овакав 
систем. Граф интероперабилности је представљен на Слици 44. Базирано на 
информацијама са графа, у смислу интероперабилности овакав систем одговара случају А1 
описаном у поглављу 7.1.3.2. јер су све компоненте које се користе имплементиране у 
истом програмском језику.  
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Слика 44. Граф интероперабилности система описаног у студији случаја 1  
 

Архитектура система који је представљен у овој студији случаја приказана је у облику 
дијаграма компоненти на Слици 45. Овај систем омогућава процесе уписивања и 
идентификације корисника. На дијаграму компонената нису приказане хардверске 
компоненте система тј. сензори који су од значаја за функционисање целокупног система. 
Коришћени су оптички сензор за отисак прста Digital Persona [DIGI21] и видео камера 
FaceTime HD Camera интегрисана у оквиру Apple MacBook Pro рачунара. Захваљујући ММБио 
софтверском оквиру, могуће је једноставном модификацијом параметара специфичне 
конфигурације подесити систем тако да користи неке друге сензоре. 
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Слика 45. Дијаграм компонената за идентификациони мултимодални биометријски 
систем са 2 модалитета. 

 

Следи приказ екранских форми реализованог идентификационог мултимодалног 
биометријског система. 

8.1.2 Приказ екрана идентификационог мултимодалног биометријског 
система 

На Слици 46 приказан је почетни екран апликације на којем су понуђене опције уписа и 
идентификације.  
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Слика 46. Почетни екран идентификационог мултимодалног биометријског система 
 

Први корак у процесу уписивања представља унос корисничких података представљен на 
Слици 47. У овом кораку се уносе основни подаци корисника који се уписује. Уколико је 
корисник већ уписан у систем, могуће је извршити претрагу на основу поља Шифра корисник 
(ИД). Уколико се одабере постојећи корисник, процес уписа представља додавање нових 
биометријских података за одабраног корисника. 

 

Слика 47. Екран за унос корисничких података у процесу уписивања. 
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Након обављеног уноса и клика на дугме ”Start enrollment” приказује се екран за аквизицију 
биометријских података. Систем на слици је конфигурисан тако да има само једну 
аквизициону сесију и тако да се подаци за модалитете аквизирају секвенцијално. Екран за 
аквизицију отиска прста приказан на Слици 48 даје инструкцију да се постави прст на 
површину сензора.  

 

Слика 48. Екран аквизиције отиска прста у стању чекања на интеракцију са сензором. 
 

Када корисник реализује инструкцију, сензор очитава отисак прста и приказује слику самог 
отиска што се може видети на слици 49. У овом тренутку је могуће кликнути на дугме ”Retry” 
и вратити се поново на екран за аквизицију отиска прста. У случају прихватања аквизираног 
отиска прста кликом на дугме ”Confirm” прелази се на аквизицију следећег модалитета. 
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Слика 49. Екран за аквизицију отиска прста са приказом слике отиска прста. 
 

Екран за аквизицију снимка лица садржи простор у којем се приказује снимак са камере. 
Снимак са камере ће се ухватити аутоматски у тренутку када је лице исправно постављено тј. 
када алгоритам детектује исправно постављено лице. На Слици 50 може се видети изглед 
интерфејса. Корисник може прихватити снимак лица кликом на дугме  ”Confirm” или поново 
покренути детекцију лица кликом на дугме ”Retry”. 
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Слика 50. Екран за аквизицију снимка лица. 
 

У случају успешно детектованог лица и прихваћеног снимка, прелази се на наредне кораке. 
Екран на Слици 51 приказује преостале фазе у овом биометријском систему. Фазе екстракције 
карактеристика, креирања дигиталног репрезента и складиштења не захтевају никакав 
кориснички инпут, те је на овом екрану приказан само статус извршавања фазе. Претходно 
описани екрани (изузев уноса корисничких података) су исти и у случају процеса уписа и у 
случају идентификације. 
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Слика 51. Екран за праћење статуса реализације фаза биометријског препознавања. 
 

Када је у питању идентификација преостале су још фазе поређење, фузија, нормализација и 
доношење одлуке. Резултат фазе доношење одлуке у случају идентификације представља 
колекцију корисника уписаних у базу система рангираних на основу скорова поређења. 
Пример овог екрана представљен је на Слици 52. 

 

Слика 52. Екран за приказ резултата идентификације 
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На основу приказаних детаља може се закључити да смо применом дефинисаног оквира и 
употребом готових компонената успешно реализовали мултимодални биометријски систем за 
идентификацију заснован на отиску прста и препознавању лица. У наредном делу овог 
поглавља дат је преглед трошкова реализације оваквог система. 

8.1.3 Трошкови реализације система – ММБио оквир 
Реализација мултимодалног биометријског система применом ММБио оквира заснива се 

на креирању конфигурације целокупног система и конфигурисања појединачних модула датог 
система. Овакав приступ омогућава развој без прекомерног (или чак без икаквог!) ангажовања 
програмера. Применом ММБио оквира, мултимодалне биометријске системе могу развијати 
биометријски инжењери који поседују суштинско знање у области биометрије, биометријских 
технологија и биометријских система. 

 Укупни трошкови реализације се састоје из трошкова хардвера, трошкова лиценци за 
готове биометријске компоненте и трошкова интеграције. Трошкови интеграције 
представљају трошкове конфигурације мултимодалног биометријског система и њему 
припадајућих модула који омогућавају заједничко функционисање укључених биометријских 
компоненти у оквиру мултимодалног биометријског система. Трошкови хардвера овог 
система приказани су у следећој табели: 

Табела 18. Трошкови хардверских компонената потребних за реализацију предметног 
идентификационог биометријског система 

Назив компоненте Тип компоненте Цена Извор 

Digital Persona 
U.are.U 4500HD 

Сензор за отисак 
прста 

7.700,00 RSD 
(80 USD) 

просечна цена на 
Амазон-у 

FaceTime HD 
Camera 

Сензор за аквизицију 
снимка лица – камера 

укључено у цену 
рачунара 

 

MacBook Pro 13 Рачунар 194.990,00 RSD https://macola.rs/ 

 

Трошкови лиценци за готове компоненте су представљени у наредној табели. Готове 
компоненте које су коришћене су потпуно бесплатне и њихово коришћење није ограничено 
ни на који начин. 

Табела 19. Трошкови софтверских лиценци готових унимодалних биометријских 
компонената потребних за реализацију предметног идентификационог биометријског 

система 
Назив 

компоненте 
Тип 

компоненте 
Тип 

лиценце Цена Извор 

SourceAFIS 

Унимодално 
биометријско 
решење за 
отисак прста 

без 
ограничења бесплатно https://github.com/robertvazan/so

urceafis-java 
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OpenCV 

Унимодално 
биометријско 
решење за 
снимак лица 

Apache 2 

бесплатно 
и 
отворени 
код 

https://opencv.org/ 

 

Највећи удео у укупним трошковима реализације заузимају трошкови интеграције. Као 
што је већ напоменуто, када се систем развија коришћењем софтверског оквира за развој 
мултимодалних биометријских система, неопходно је извршити следеће интеграционе 
активности: 

• анализа могућности интеграције готових унимодалних биометријских компонената 
• креирање конфигурације мултимодалног биометријског система 
• конфигурисање биометријских модула 

o конфигурисање модула за аквизицију 
o конфигурисање модула за екстракцију карактеристика 
o конфигурисање модула за генерисање дигиталног репрезента 
o конфигурисање модула за складиштење 
o конфигурисање модула за поређење 
o конфигурисање модула за нормализацију 
o конфигурисање модула за фузију 
o конфигурисање модула за доношење одлуке 

 

Као што је описано у поглављима 4 и 5, конфигурација мултимодалног биометријског 
система описује начин његовог функционисања, припадајуће модалитете и режим рада. 
Конфигурацију сваког од појединачних модула неопходно је урадити тако да се подрже 
излазни и улазни формати података одабраних готових унимодалних биометријских решења. 
У наредној табели је представљена процена трошкова интеграције за развој мултимодалног 
биометријског система описаног у овом поглављу. Трошкови су разложени по активностима 
и за сваку активност је уписан број сати који је утрошен за њену реализацију. За јединичну 
цену радног сата узета је просечна цена радног сата биометријског инжењера у Републици 
Србији у тренутку писања ове дисертације која износи око 47 ЕУР [ZIPR21]. 

Табела 20. Трошкови интеграције у процесу развој предметног идентификационог 
биометријског система заснованог на оквиру за развој мултимодалних биометријских 

система 

Активност Извршитељ Потребан 
број сати Укупна цена [ЕУР] 

Анализа могућности 
интеграције готових 

унимодалних 
биометријских 
компонената 

биометријски 
инжењер 40 1880,00 

Креирање конфигурације 
мултимодалног 

биометријског система 

биометријски 
инжењер 40 1880,00 



Софтверски оквир за развој мултимодалних биометријских система 

96 
 
 

Конфигурисање 
биометријских модула 

биометријски 
инжењер 44 2068,00 

 ТОТАЛ: 124 5.828,00 

 

Као што се може видети из Табеле 20, потребан број сати за активности интеграције износи 
124 радна сата, док је укупан трошак за активности интеграције 5.828 ЕУР. 

8.1.4 Трошкови реализације система – пројектни приступ 
У овом поглављу ћемо представити симулацију трошкова реализације система уколико не 

користимо предложени ММБио софтверски оквир. Код пројектног приступа реализација 
система се посматра као један пројекат који се састоји из различитих активности. Разлика у 
односу на предложени приступ заснован на ММБио оквиру јесте пре свега у недостатку 
постојећих делова система. То значи да се сваки део мултимодалног биометријског система 
мора осмислити, испројектовати и програмирати. Ове активности подразумевају формирање 
пројектног тима и ангажовање људских ресурса различитих профила. За реализацију оваквог 
типа пројекта потребан је тим који минимално садржи: пројектног менаџера, софтвер 
архитекту, програмера и биометријског инжењера. С обзиром да тим може бити 
самоорганизујући, али и у сврху поједностављивања можемо занемарити улогу пројектног 
менаџера. И поред овога, већ на самом старту може се приметити да имамо три различите 
неопходне улоге наспрам само једне улоге у случају ММБио приступа. 

Узимајући у обзир да су хардверске компоненте система исте као код ММБио приступа, 
трошкове хардвера ћемо изоставити и они неће бити разматрани приликом упоређивања 
трошкова. Код софтверских лиценци може постојати разлика у смислу коришћења 
комерцијалних унимодалних биометријских решења. Истраживањем тржишта решења за 
отисак прста и снимак лица, одабране су комерцијалне компоненте приказане у Табели 21. 
Одмах можемо приметити да се надокнада за лиценце плаћа по инстанци система, што 
представља недостатак у односу на решења отвореног кода која се могу користити бесконачно 
много пута јер су без лиценцних ограничења. Укупан трошак софтверских лиценци за једну 
инстанцу биометријског система износи 1718 ЕУР. 

Табела 21. Трошкови софтверских лиценци комерцијалних готових унимодалних 
биометријских компонената потребних за реализацију предметног идентификационог 

биометријског система 
Назив 

компоненте 
Тип 

компоненте 
Тип 

лиценце 
Цена 
[ЕУР] Извор 

NeuroTechnology 
VeriFinger 

Extended SDK 

Унимодално 
биометријско 
решење за 
отисак прста 

по 
инстанци 859,00 https://www.neurotechnology.com/ 

prices-verifinger.html 

NeuroTechnology 
VeriLook 

Extended SDK 

Унимодално 
биометријско 
решење за 
снимак лица 

по 
инстанци 859,00 https://www.neurotechnology.com/ 

prices-verilook.html 
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  ТОТАЛ: 1.718,00  

 

Код пројектног приступа развоју мултимодалног биометријског система појављују се 
између осталих и следеће активности: 

• анализа могућности интеграције (биометријски инжењер) 
• пројектовање архитектуре система (софтвер архитекта) 
• развој биометријских модула (програмер) 
• развој адаптера за коришћење унимодалних биометријских решења (програмер) 
• развој корисничког интерфејса (програмер) 

 

Код сваке активности у загради је наведена улога која је носилац реализације дате 
активности. У наредној табели је представљена процена трошкова развоја мултимодалног 
биометријског система описаног у овом поглављу. Трошкови су разложени по активностима 
и за сваку активност је уписан број сати који је процењен као потребан за њену реализацију. 
За јединичну цену радног сата узете су просечне цене радних сати софтвер архитекте, 
програмера и биометријског инжењера у Републици Србији у тренутку писања ове 
дисертације која износе oko 41 ЕУР, 12,5 ЕУР и  47 ЕУР, респективно [ZIPR21] [GLAS21]. 

Табела 22. Процена трошкова развоја предметног идентификационог мултимодалног 
биометријског система. 

Активност Извршитељ Потребан 
број сати Укупна цена [ЕУР] 

Анализа могућности 
интеграције 

биометријски 
инжењер 40 1880,00 

Пројектовање архитектуре 
система софтвер архитекта 80 3280,00 

Развој биометријских 
модула програмер 240 3000,00 

Развој адаптера за 
коришћење унимодалних 

биометријских решења 
програмер 120 1500,00 

Развој корисничког 
интерфејса програмер 80 1000,00 

 ТОТАЛ: 560 10.660,00 

 

Као што се може видети у Табели 22, потребан број сати за развој износи 560 радних сати, 
док је укупан трошак развоја процењен на 10.660 ЕУР. Важно је напоменути да би у 
потпуности прилагођен систем, уз развој свих потребних биометријских алгоритама и 
механизама, трошкови реализације би били неколико пута или десетина пута већи. 
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8.2 Студија случаја 2 – мултимодални верификациони 
биометријски систем са 3 модалитета 

Поред идентификационог режима рада, ММБио софтверски оквир подржава и 
верификациони режим. Како бисмо демонстрирали и ову могућност реализовали смо 
мултимодални биометријски систем за верификацију корисника заснован на отиску прста, 
препознавању лица и препознавању говорника. Поред решења за препознавање лица које је 
коришћено и у систему представљеном у претходном поглављу, овде смо за рад са отиском 
прста користили NBIS [WATS07], а за препознавање говорника још једну јавно доступну 
библиотеку – MARF [MOKH08]. 

NBIS је биометријски софтвер за процесирање и анализу отисака прстију развијен у склопу 
Америчког националног института за стандарде и технологију, а по захтеву FBI и департмана 
за националну безбедност (енгл. DHS). Софтвер садржи колекцију апликативних програма, 
алата и библиотека отвореног кода написаних у C језику за рад са отисцима прстију. Међу 
дистрибуираним програмима су и два од важности за имплементацију овог мултимодалног 
идентификационог система: 

• MINDTCT – систем за детекцију минуција на основу слике отиска прста 
• BOZORTH3 – систем за поређење отисака прста. Ослања се на MINDTCT програм. 

 

MARF је скраћеница од Модуларни оквир за препознавање звука (енгл. Modular Audio 
Recognition Framework). Представља колекцију алгоритама и алата за обраду звука 
имплементирану у Java програмском језику.  Један од пакета који су садржани у овом решењу 
представља и пакет за препознавање гласовних аудио записа. Подржан је основни циклус 
препознавања шаблона који укључује и процесе екстракције карактеристика и класификације 
који се користе и у склопу мултимодалног верификационог биометријског система из овог 
поглавља. Од постојећих алгоритама MARF у овом примеру су коришћени: 

• FFT (енгл. Fast Fourier Transform) 
• Cepstral анализа 

 

8.2.1 Опис конфигурације верификационог мултимодалног биометријског 
система 

На основу модела за процес креирања специфичне конфигурације мултимодалних 
биометријских система, дефинисаног у поглављу 5.5, могуће је описати конкретну 
конфигурацију система представљеног у студији случаја 2. Дефинисане су следеће 
компоненте: 

• ММБио компонента за аквизицију модалитета отисак прста 
• ММБио компонента за аквизицију модалитета лице 
• ММБио компонента за аквизицију модалитета глас 
• NBIS MINDTCT компонента за екстракцију карактеристика отиска прста 
• NBIS MINDTCT Java адаптер 
• NBIS BOZORTH3 компонента за поређење 
• NBIS BOZORTH3 Java адаптер 
• OpenCV компонента за екстракцију карактеристика лица 
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• OpenCV Java адаптер 
• MARF компонента за екстракцију карактеристика гласа 
• MARF Java адаптер 
• ММБио компонента за поређење карактеристика лица 
• ММБио компонента за генерисање дигиталног репрезента 
• ММБио компонента за складиштење 
• ММБио компонента за нормализацију 
• ММБио компонента за фузију 
• ММБио компонента за доношење одлука 

 

Поред дефинисаних дескриптора компонената, описана је и конфигурација појединачних 
модула за отисак прста, снимак лица, снимак говора и њихова међусобна повезаност. На 
основу креиране специфичне конфигурације могуће је издвојити граф интероперабилности за 
овакав систем. Граф интероперабилности је представљен на Слици 53. Ситуација 
представљена на графу интероперабилности, у смислу интероперабилности биометријских 
компонената, одговара случају А3 описаном у поглављу 7.1.3.2. Самим тим, било је потребно 
имплементирати одговарајуће адаптере за OpenCV и NBIS. 

 

Слика 53. Граф интероперабилности система описаног у студији случаја 2 
 

За разлику од прототипа мултимодалног биометријског система описаног у поглављу 7.2. 
компоненте коришћене у овом систему нису имплементиране на истом слоју платформски 
специфичних модела. Библиотека NBIS је реализована у програмском језику C, коришћена је 
Python имплементација OpenCV-ја, док су MARF и сам ММБио оквир имплементирани у Java 
програмском језику. Штавише, ради демонстрације могућности оквира одлучили смо се да 



Софтверски оквир за развој мултимодалних биометријских система 

100 
 
 

компоненту OpenCV покрећемо у оквиру изолованог окружења (Docker контејнер). Детаљи у 
вези са свим специфичностима појединачних компонената представљени су у облику 
дескриптора компонената специфичне конфигурације система. С друге стране, архитектура 
описаног система приказана је у виду дијаграма компоненти на Слици 54. 

 

Слика 54. Дијаграм компонената за верификациони мултимодални биометријски 
систем са 3 модалитета. 

8.2.2 Приказ екрана верификационог мултимодалног биометријског 
система 

На Слици 55 приказан је почетни екран апликације на којем је понуђена опција верификације.  



Софтверски оквир за развој мултимодалних биометријских система 

101 
 
 

 

Слика 55. Почетни екран верификационог мултимодалног биометријског система. 
 

Први корак у процесу верификације представља унос корисничких креденцијала илустрован 
на Слици 56. У овом случају креденцијали су ИД и адреса електронске поште. 

 

Слика 56. Екран за унос корисничких креденцијала 
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Као и у раније описаном идентификационом мултимодалном биометријском систему, кораци 
су идентични. С обзиром на додатни модалитет у овом систему, фаза аквизиције садржи и 
екран за аквизицију гласа корисника. Снимак овог екрана је дат на Слици 57, где је приказана 
инструкција на који начин је могуће извршити аквизицију гласа. 

 

Слика 57. Екран за аквизицију гласа 
 

Кликом на дугме ”Record” започиње се снимање гласа преко микрофона и овај екран је 
приказан на Слици 58. Кориснику је приказана нова инструкција да јасно изговори своју 
лозинку и за ту акцију има на располагању 5 секунди.  
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Слика 58. Екран за аквизицију гласа у стању снимања 
 

Након завршетка снимања гласа, приказан је мултимедијални плејер путем којег је могуће 
преслушати снимљени запис (Слика 59). Корисник се кликом на дугме ”Retry” може вратити 
на екран за снимање уколико није задовољан уснимљеним записом, док се кликом на дугме 
”Confirm” наставља са извршавањем наредних фаза у биометријском систему. 
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Слика 59. Екран за аквизицију гласа са музичким плејером који омогућава 
репродукцију снимљеног гласа 

 

На основу скорова поређења за сва три модалитета врши се њихова фузија, а затим и 
нормализација. Када се заврши фаза одлучивања, као резултат се добија потврда или негација 
корисничких креденцијала. У случају успешне верификације приказују се релевантни 
кориснички подаци и омогућен је наставак рада кликом на дугме ”Proceed” што је 
представљено снимком екрана на Слици 60. 
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Слика 60. Екран за фазу доношење одлуке који показује успешно верификован 
идентитет 

 

8.2.3 Трошкови реализације система – ММБио оквир 
Као и код претходног описаног система, и овде су трошкови реализације знатно нижи него 

када би се користила комерцијална решења. Преглед трошкова хардвера, софтвера и развоја 
оваквог система дат је у табелама у наставку. Табела 23 демонстрира трошкове потребних 
хардверских компонената. 

Табела 23. Трошкови хардверских компонената потребних за реализацију предметног 
верификационог биометријског система 

Назив компоненте Тип компоненте Цена Извор 

Digital Persona 
U.are.U 4500HD 

Сензор за отисак 
прста 

7.700,00 RSD 
(80 USD) 

просечна цена на 
Амазон-у 

FaceTime HD 
Camera 

Сензор за аквизицију 
снимка лица – камера 

укључено у цену 
рачунара 

 

MacBook Pro 
Microphone 

Сензор за аквизицију 
снимка гласа – 
микрофон 

укључено у цену 
рачунара 

 

MacBook Pro 13 Рачунар 194.990,00 RSD https://macola.rs/ 
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У Табели 24 је дат преглед трошкова готових биометријских библиотека које су 
коришћење за реализацију овог система. 

Табела 24. Трошкови софтверских лиценци готових унимодалних биометријских 
компонената потребних за реализацију предметног верификационог биометријског 

система 
Назив 

компоненте 
Тип 

компоненте 
Тип 

лиценце Цена Извор 

NBIS 

Унимодално 
биометријско 
решење за 
отисак прста 

без 
ограничења бесплатно 

https://www.nist.gov/services-
resources/software/nist-
biometric-image-software-
nbis 

OpenCV 

Унимодално 
биометријско 
решење за 
снимак лица 

Apache 2 бесплатно и 
отворени код https://opencv.org/ 

MARF 

Унимодално 
биометријско 
решење за 
снимаг гласа 

BSD-style бесплатно и 
отворени код http://marf.sourceforge.net/ 

 

Трошкови интеграције за предметни верификациони биометријски систем заснован на 
софтверском оквиру за развој мултимодалних биометријских система приказани су Табели 25. 
Трошкови су разложени по активностима и за сваку активност је уписан број сати који је 
утрошен за њену реализацију. За јединичну цену радног сата узета је просечна цена радног 
сата биометријског инжењера у Републици Србији у тренутку писања ове дисертације која 
износи око 47 ЕУР. 

Табела 25. Трошкови интеграције у процесу развој предметног верификационог 
биометријског система заснованог на оквиру за развој мултимодалних биометријских 

система 

Активност Извршитељ Потребан 
број сати Укупна цена [ЕУР] 

Анализа могућности 
интеграције готових 

унимодалних 
биометријских 
компонената 

биометријски 
инжењер 40 1880,00 

Креирање конфигурације 
мултимодалног 

биометријског система 

биометријски 
инжењер 40 1880,00 

Конфигурисање 
биометријских модула 

биометријски 
инжењер 44 2068,00 
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 ТОТАЛ: 124 5.828,00 

 
На основу података из Табеле 20 и Табеле 25 јасно се види да је укупан број сати и новца 

потребних за развој овог система са три модалитета исти као што је био случај са претходним 
системом са 2 модалитета. Ова чињеница иде у прилог употреби ММБио оквира. 

8.2.4 Трошкови реализације система – пројектни приступ 
У овом поглављу ћемо представити симулацију трошкова реализације система уколико не 

користимо предложени ММБио софтверски оквир. 

Табела 26. Трошкови софтверских лиценци комерцијалних готових унимодалних 
биометријских компонената потребних за реализацију предметног верификационог 

биометријског система 
Назив 

компоненте 
Тип 

компоненте 
Тип 

лиценце 
Цена 
[ЕУР] Извор 

NeuroTechnology 
VeriFinger 

Extended SDK 

Унимодално 
биометријско 
решење за 
отисак прста 

по 
инстанци 859,00 https://www.neurotechnology.com/ 

prices-verifinger.html 

NeuroTechnology 
VeriLook 

Extended SDK 

Унимодално 
биометријско 
решење за 
снимак лица 

по 
инстанци 859,00 https://www.neurotechnology.com/ 

prices-verilook.html 

NeuroTechnology 
VeriSpeak 

Extended SDK 

Унимодално 
биометријско 
решење за 
снимак гласа 

по 
инстанци 859,00 https://www.neurotechnology.com/ 

prices-verispeak.html 

  ТОТАЛ:  2577,00  

 

У Табели 26 можемо приметити да је само за лиценце за готове компоненте  потребно 
издвојити 2577 ЕУР (и то по инстанци биометријског система!), за разлику од приступа 
заснованог на компонентама отвореног кода и без лиценцних ограничења. Међутим највећа 
разлика се појављује код трошкова развоја где је за реализацију потребно преко 10.000,00 ЕУР  
и преко 600 сати што се може видети у Табели 27. 

Табела 27.  Процена трошкова развоја предметног верификационог биометријског 
система 

Активност Извршитељ Потребан 
број сати Укупна цена [ЕУР] 

Анализа могућности 
интеграције 

биометријски 
инжењер 55 2585,00 
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Пројектовање архитектуре 
система софтвер архитекта 90 3690,00 

Развој биометријских 
модула програмер 240 3000,00 

Развој адаптера за 
коришћење унимодалних 

биометријских решења 
програмер 180 2250,00 

Развој корисничког 
интерфејса програмер 80 1000,00 

 ТОТАЛ: 645 12.525,00 

 

8.3 Примена оквира за развој мултимодалних биометријских 
система у едукацији 

Биометријске технологије се на свакодневном нивоу унапређују и њихово поље примене се 
константно повећава. Паралелно са тиме повећава се и потражња за биометријским системима 
који ће подићи ниво безбедности у различитим сценаријима. Важну улогу у имплементацији 
биометријских система, али и у њиховом пројектовању и имплементацији, имају биометријски 
инжењери. Ова позиција је постала изузетно атрактивна. Толико атрактивна да сада већ 
постоји солидан број курсева који се баве биометријским технологијама и у својим 
полазницима нуде практична знања. У корак са овим ”неформалним” могућностима за учење 
о биометрији, многе високошколске установе су у свој курикулум предмета уврстиле предмете 
који се баве биометријским технологијама. Узимајући у обзир комплекност тематике која се 
обрађуе, већина ових предмета је понуђена на нивоу мастер и докторских студија, мада има и 
случајева где се ова тема анализира већ на основним студијама [WVU21]. Неретки су и 
универзитети на којима постоје читави модули или студијски програми који се баве 
биометријским технологијама, као што је Универзитет у Кенту [UOK21]. Са жељом да 
допринесемо формирању нових биометријских инжењера, покушали смо да применимо 
ММБио оквир за развој мултимодалних биометријских система у едукацији. У наставку овог 
поглављу приказани су детаљи примене у едукацији, као и резултати истраживања утицаја 
специфичног едукативног софтвера који је развијен. 

8.3.1 Дефиниција проблема 
Један од циљева пројекта у склопу којег је осмишљен софтверски оквир за развој 

мултимодалних биометријских система, био је да уведе студенте Факултета организационих 
наука у области биометрије и менаџмента идентитетом. На овај начин бисмо их 
заинтересовали да сазнају више о овим истраживачким областима. У сврху достизања овог 
циља одржано је неколико презентација фокусираних на биометрију, биометријске 
технологије и развој мултимодалних биометријских система. Након презентација студенти су 
имали прилику да дају своје мишљење о одржаним презентацијама. Узимајући у обзир 
повратне информације које смо добили, можемо рећи да је овај покушај био само делимично 
успешан. 
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У оквиру наших презентација користили смо традиционалан приступ подучавању. 
Студенте смо окупили у учионицу где је један од колега држао предавања, користећи 
презентацију приказану на пројектору. Иако је публика константно подстицана на постављање 
питања, њихово активно учествовање је изостало. Неки од студената су као повратну 
информацију навели да су у одређеним моментима презентације губили концентрацију. С 
друге стране, неки су сугерисали на недостатак интерактивног садржаја у склопу предавања. 
Решавање наведених недостатака је од посебног значаја када је у питању биометрија. 

Биометрија представља комплексну истраживачку област и као таква има специфичну 
терминологију, али и садржи велики број доменски специфичних дефиниција. Узимајући у 
обзир ове специфичности, можемо закључити да би почетнику у области биометрије било 
неопходно доста времена како би се упознао са кључним концептима у овој истраживачкој 
области. Како би у потпуности успешно савладали значајну количину нових информација, 
почетници би морали да буду изузетно одлучни у оквиру процеса учења. Све ово нам је 
указивало на потребу за одређеним прилагођавањима у оквиру процеса учења, а како бисмо 
постигли и одржали висок ниво мотивације наших студената. У том смислу, идентификовали 
смо три кључна проблема који су у директној вези са традиционалним концептом учења. 

Први проблем представља недостатак интерактивног садржаја. Полазници нашег 
биометријског курса су исказали жељу да много активније учествују у процесу учења. Дакле, 
потребно је пронаћи начин како их укључити тако да не буду само суви слушаоци предавања. 

Други проблем огледа се у недостатку контроле над током процеса учења. Када се учење 
одвија традиционално помоћу презентације, сви учесници посматрају исту презентацију и 
принуђени су да прате темпо предавача. Неким студентима је неопходно више времена како 
би на најбољи начин усвојили ново знање, док другима одговара бржи процес учења. Такође, 
приликом оваквог начина подучавања не постоји опција повратка на претходне теме (осим 
директним питањем предавачу, односно прекидањем презентације). 

Трећи проблем представља недостатак практичних активности. Уколико одмах могу да 
примене нова знања која су стекли, студенти имају утисак много непосреднијег учествовања 
у процесу учења. Од посебног је значаја могућност примене знања у решавању реалних 
проблема или реалних сценарија. 

8.3.2 ЕлБио едукативни софтвер 
У циљу побољшања искуства учења код студената, као и повећању нивоа њихове 

заинтересованости за биометријске технологије, одлучили смо да  унапредимо постојећи 
софтверски оквир. На овај начин је настао едукативни софтвер ЕлБио – интерактивна 
платформа за учење о биометрији. ЕлБио пружа увод у поље мултимодалне биометрије 
помоћу низа интерактивних корака структуираних у форму приручника (енгл. tutorial). У 
оквиру ове платформе могуће је симулирати процесе биометријске верификације и 
идентификације, као и испробати различите комбинације нормализационих и фузионих 
техника. 

ЕлБио је развијен у Јава програмском језику. Интегрише три различита биометријска 
решења отвореног кода: OpenCV [BRAD08], MARF [MOKH08] and NBIS [WATS07]. За 
препознавање лица коришћене су могућности OpenCV библиотеке. Препознавање гласа 
вршено је уз помоћ MARF оквира, док је за препознавање отиска прста коришћено NBIS 
решење. Обзиром да је ЕлБио едукативна платформа заснована на софтверском оквиру који је 
предмет ове дисертације, његова архитектура је модуларна те је омогућено једноставно 
додавање новог унимодалног биометријског решења. 
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Структура ЕлБио едукативног софтвера заснива се на неколико генеричких корака у 
развоју мултимодалних биометријских система, који су идентификовани током истраживања 
у оквиру пројекта Министарства за науку и технолошки развој под заводним пројем ТР-32013. 
Кораци који су препознати су: 

• Одабир радног мода 
• Одабир биометријских модалитета 
• Одабир комбинације нормализационих и фузионих техника 
• Извршавање процеса препознавања 
• Преглед и анализа резултата 
 

Процес учења у оквиру ЕлБио платформе директно прати циклус развоја једног 
мултимодалног биометријског система. Проласком кроз дефинисане кораке студентима је 
омогућено да прикупе кључне информације о свакој фази развоја мултимодалног 
биометријског система. На овај начин, прикупљање знања је инкрементално и по завршавању 
свих корака студент има комплетан увид у функционалности биометријског система. 

На почетном екрану софтвера приказане су основне информације о мултимодалним 
биометријским системима и њиховом начину функционисања што се може видети на Слици 
61. Циљ овог екрана је да упути корисника у домен и представи могућности ЕлБио 
едукативног софтвера. Након притиска на дугме ”NEXT” прелази се на екран за одабир радног 
мода. 

 

Слика 61. Почетни екран софтвера ЕлБио 
 

Одабир радног мода представља први корак. На овом екрану су представљени радни 
модови биометријских система и њихове специфичности. Можемо приметити да у овом 
кораку представљеном на Слици 62 не постоји радни мод упис, већ је приказан мод који 
означава тест перформанси. Ово из разлога што је ЕлБио осмишљен као алат који пре свега 
симулира рад креираног система и демонстрира разлике у резултатима и перформансама 
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одабраних комбинација. Када корисник одабере један од радних модова и кликне дугме 
”NEXT” прелази се на наредни корак. 

 

Слика 62. Одабир радног мода у ЕлБио софтверу 
 

Други корак представља одабир и подешавање биометријских модалитета који ће бити 
коришћени у систему. Снимак овог екрана дат је на Слици 63. Као и на претходним екранима, 
и овде су дате специфичности елемената који се бирају што су у овом случају биометријски 
модалитети. Корисник може одабрати које модалитете жели да користи и за сваки од 
одабраних модалитета подесити формат података, методу препроцесирања, алгоритам за 
екстракцију карактеристика, као и метод класификације. Кликом на дугме ”NEXT” одабрани 
параметри се бележе и прелази се на следећи корак. 
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Слика 63. Одабир и конфигурација модалитета 
 

Претпоследњи корак омогућава одабир алгоритама за нормализацију скорова поређења и 
њихову фузију. Снимак овог екрана приказан је на Слици 64. На сваком екрану у горњем 
десном углу приказан је прогрес корисника у процесу развоја, као и параметри мултимодалног 
биометријског система које је одабрао. Корисник може једноставно променити параметре јер 
се кликом на елемене у прогрес бару враћа на жељени корак. 
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Слика 64. Одабир алгоритама за нормализацију и фузију 
 

Пошто смо подесили све елементе мултимодалног биометријског система, можемо 
извршити тестирање тј. покретање система. У оквиру тестирања се врши симулација и као 
излаз из овог корака добија се приказ резултата. На екрану са резултатима студенти имају 
могућност да виде које модалитете су одабрали, као и остале конфигурационе параметре које 
су подесили. Испробавањем различитих комбинација и анализом добијених резултата, 
студенти су у могућности да на конкретном примеру виде утицај одабраних подешавања на 
резултате препознавања и вредности ФМР и ФНМР параметара. Пример екрана са 
резултатима приказан је на Слици 65. 
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Слика 65. Пример ЕлБио екрана за приказ и анализу резултата 

8.3.3 Резултати истраживања и дискусија резултата 
Како бисмо извршили евалуацију методологије учења о мултимодалној биометрији 

засновану на симулацији, спровели смо истраживање у оквиру којег смо упоредили 
традиционални процес учења и процес учења базиран на нашем ЕлБио едукативном софтверу. 
Као главни задатак истраживања требало је утврдити да ли ЕлБио софтвер утиче на 
побољшање ефикасности у процесу учења о биометрији. Поред тога, било је потребно 
утврдити и да ли постоји позитиван утицај овог едукативног софтвера на мотивацију 
студената, као и њихов доживљај учења. 

У истраживању је учествовало 19 особа старости 20 до 23 године, студената у области 
информационих технологија. Они су подељени у две групе:  

• контролна група, која је учила пратећи традиционална предавања и 
• експериментална група, која је користила ЕлБио платформу као алат за учење 
 

Традиционални приступ учењу (у оквиру контролне групе) подразумевао је предавања 
помоћу класичне презентације. Предавач је објашњавао различите кораке у развоју 
мултимодалних биометријских система, а студенти су били у могућности да постављају 
питања. У групи која је користила платформу за учење (експериментална група) сваки студент 
је на располагању имао рачунар са инсталираним ЕлБио едукативним софтвером. Као и у 
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контролној групи предавач је презентовао кључне појмове, али је његова улога пре свега била 
да води полазнике кроз начин коришћења едукативне платформе. 

Након предавања, студенти су радили тест знања који се односио на материју из 
биометријских технологија која је презентована. Тест је садржао теоријска питања али и 
практичне проблеме (студије случаја) везане за развој мултимодалних биометријских система. 
Поред теста знања, студенти су попуњавали и упитник који се односио на мотивационе 
факторе и доживљај учења. 

У циљу одређивања утицаја ЕлБио платформе на ефикасност учења, мотивацију и 
задовољство студената, упоредили смо просечне резултате теста знања за сваку групу као и 
просечне вредности студентских одговора из мотивационог упитника. Резултати теста знања 
су сегментирани у две групе: теоретска питања и практични проблеми. Награда за сваки 
исправно решен практични проблем била је значајнија од поена добијених у случају тачних 
одговора на теоријска питања. Неодговорена питања и нерешени задаци нису узимани у обзир. 
Просечни резултати теста знања приказани су на Слици 66.  

 

Слика 66. Просечни резултати теста знања постигнути током истраживања 
 

Из приложених резултата може се приметити да је група која је користила ЕлБио 
платформу показала боље резултате на тесту знања у поређењу са традиционалном групом. 
Разлика у резултатима две групе знатно је већа код постављених практичних проблема што је 
од посебног значаја за спроведено истраживање. 

Како бисмо анализирали податке о доживљају учења и мотивацији, користили смо Ликерт 
скалу. Студенти су у оквиру мотивационог упитника исказивали задовољство у опсегу 
вредности од један до седам. На Слици 67 могу се видети просечне вредности одговора на 
питања које се односе на кориснички доживљај процеса учења. Можемо закључити да је група 
која је користила ЕлБио платформу задовољнија процесом учења него традиционална група. 
Разлика у задовољству је посебно исказана у погледу везе између теорије и праксе, као и у 
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погледу количине информација и комплексности материјала за учење. Јасно се може видети 
да студенти који су користили платформу за учење засновану на софтверском оквиру за развој 
мултимодалних биометријских система имају јачи утисак о повезаности теоријских и 
практичних аспеката.  

 

Слика 67. Просечне вредности одговора о корисничком доживљају процеса учења 
 

Слика 68 приказује просечан ниво сагласности са исказима који се односе на мотивацију 
приликом учења о биометрији и биометријским технологијама. Представљени резултати иду 
у прилог вишем нивоу мотивације за учење када се користи ЕлБио платформа. Међутим, ово 
није случај код свих исказа везаних за мотивацију. Као што се може видети и у резултатима, 
оцене студената из традиционалне групе указују на већу могућност коришћења знања из 
других области када се користи традиционални приступ учењу. 
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Слика 68. Просечан ниво сагласности са исказима у вези мотивације приликом учења 
о биометрији 

8.4 Дискусија резултата истраживања 
На основу описаних студија случаја у оквиру ове дисертације, као и апликације 

предложеног оквира за развој мултимодалних биометријских система у едукацији, може се 
доћи до одређених закључака према којима је могуће предложити будуће акције и 
истраживања у овој предметној области. 

Главни елемент ове дисертације представља обједињени модел оквира за развој 
мултимодалних биометријских система са припадајућим метамоделима и моделима који 
детаљно описују мултимодалне биометријске системе и елементе сложених софтверских 
система - оквира. Примена МДА приступа омогућила је упрошћавање проблема развоја 
мултимодалних биометријских система увођењем различитих нивоа апстракције. Постојећи 
концепти UML језика за моделовање проширени су дефинисањем стереотипова који описују 
концепте биометријских система. На овај начин је успешно семантички проширено развојно 
окружење и смањена је иницијална имплементациона сложеност мултимодалног 
биометријског система чиме је потврђена основна хипотеза ове дисертације: 

• Основна хипотеза. Хијерархијским проширивањем концептуалног моделовања и 
увођењем апстрактног нивоа метамодела мултимодалног биометријског система, 
могуће је семантички проширити развојно окружење увођењем примитива 
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специфичних за моделовање интероперабилности и смањити оригиналну 
имплементациону сложеност биометријског система. 

 

Како би се верификовала валидност предложене методологије реализована су два 
мултимодална биометријска система који су у овој дисертацији приказани у облику две 
студије случаја. Посебан фокус је усмерен на финансијску компоненту развоја мултимодалних 
биометријских система. Анализом трошкова развоја идентичних мултимодалних 
биометријских система применом пројектног приступа и применом развоја базираног на 
софтверском оквиру ММБио, добијени су резултати који указују да постоји драстична разлика 
у цени реализације ових система. Применом софтверског оквира и доступних биометријских 
решења отвореног кода постигнута је знатно нижа цена реализације – чак преко 50%. Такође, 
битно је поменути да је смањено и време потребно за развој. На основу ових чињеница могуће 
је потврдити посебну хипотезу 1:   

• Посебна хипотеза 1: Решавањем проблема интероперабилности унутар метамодела 
мултимодалног биометријског система и коришћењем доступних и готових 
компоненти биометријског система снижава се цена реализације мултимодалног 
биометријског система. 

 

Интеграцијом готових биометријских решења отвореног кода – NBIS, MARF и OpenCV, као 
и применом концепата софтверског оквира ММБио, успешно су реализовани горепоменути 
мултимодални биометријски системи. Ова чињеница представља довољан доказ да су 
расположиве технологије и готова биометријска решења доступни у довољној мери да могу 
бити примењени за имплементацију мултимодалних биометријских система, чиме је 
потврђена посебна хипотеза 2: 

• Посебна хипотеза 2: Расположиве технологије и готови биометријски унимодални 
системи и компоненте су развијени и доступни у довољној мери да могу бити 
примењени за реализацију мултимодалних биометријских система. 

8.5 Сажетак 
ЕлБио софтвер представља иновативну платформу за учење о биометрији и биометријским 

технологијама. Тачније, овај софтвер је фокусиран на учење кроз рад (енгл. learning by doing), 
и то кроз интерактивни процес развоја мултимодалног биометријског система. Сама 
платформа је заснована на софтверском оквиру за развој мултимодалних биометријских 
система описаном у овој дисертацији и представља једну његову практичну примену у области 
едукације. 
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9. Закључак 
Безбедност представља један од есенцијалних елемената данашњице. Као једно од 

средстава за омогућавање безбедности све чешће се захтева биометрија и биометријске 
технологије. Све је већи број производа, апликација и услуга које су обезбеђене управо 
применом биометријских технологија. Уређаји који омогућавају биометријску заштиту, 
биометријски алгоритми и биометријска решења генерално су постали далеко приступачнији 
у последњих неколико година. Нове животне ситуације у којима смо се нашли услед 
епидемиолошких несрећа које су нас задесиле, додатно су утицале на потражњу за 
биометријским системима заштите. Имајући у виду све већу популарност биометрије, али и 
доступност расположивих биометријских решења, истражене су могућности интеграције 
различитих биометријских решења у циљу креирања безбедносног система који ће пружити 
висок ниво прецизности и заштите уз минимизирану грешку и једноставну употребу. 

Идеја водиља током израде ове дисертације била је сагледавање и дефинисање шире 
семантичке слике  мултимодалних биометријских система, која може да послужи као 
ефикасна и ефективна основа за креирање било каквог мултимодалног биометријског система. 
Посебан фокус је стављен на употребу већ готових биометријских решења, постојећих сензора 
и алгоритама, као и њихову интеграцију и омогућавање интероперабилности. У оквиру 
дисертације дат је детаљан преглед постојеће научне и стручне литературе, али и постојећих 
биометријских стандарда, комерцијалних решења и биометријских решења отвореног кода. 

Примењени су  ”de facto” стандарди у области пројектовања софтверских система као што 
су моделом вођен приступ пројектовању и UML језик за моделовање. Проширивањем UML 
језика концептима који су специфични за мултимодалне биометријске системе омогућено је 
јасно и једноставно графичко представљање било каквог мултимодалног биометријског 
система. Такође, модификацијом Unified методологије развоја софтвера предложен је нов 
процес развоја специфичан и прилагођен конкретно мултимодалним биометријским 
системима. 

Основни циљ којем се тежило током истраживања  био је да се покаже да је могуће 
рационално искористити постојећа готова биометријска решења и компоненте, извршити 
њихову интеграцију и као резултат добити инстанцу функционалног мултимодалног 
биометријског система. Реализацијом студије случаја, две конкретне инстанце мултимодалног 
биометријског система различитих карактеристика, и практично је показано да се помоћу 
софтверског оквира предложеног у дисертацији може развити мултимодални биометријски 
систем заснован на коришћењу готових биометријских компонената отвореног кода. Такође, 
показано је да се на овај начин снижава цена развоја мултимодалног биометријског система, 
као и време потребно за развој. Од посебног академског интереса је примена предложеног 
софтверског оквира у процесу образовања биометријских инжењера, али и као основа за даља 
истраживања и унапређења софтверског оквира ради стицања знања и вештине у области 
биометрије, биометријских технологија и мултимодалних биометријских система. 

9.1 Остварени научни и стручни доприноси 
Током истраживања остварено је више научних доприноса. Први научни допринос 

представља систематизован увид у досадашњи развој из области мултимодалних 
биометријских система, као и биометријских система уопштено, са упоредним прегледом 
радова најистакнутијих аутора. Темељном критичком анализом доступних извора 
идентификован је простор и омогућена израда целовитог и унапређеног методолошког 
приступа развоју мултимодалних биометријских система заснованог на OMG MDA приступу 
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и проширене Unified методологије развоја програмских система. Предложени су нови 
стереотипови специфични за област биометрије и одговарајући профили њихове примене. 

Фокус истраживања и одговарајућих научних доприноса је био на моделовању 
биометријских система, са акцентом на мултимодалне биометријске системе, и презентацији 
обједињеног модела оквира за развој мултимодалног биометријског система. Приказана је 
његова структура и припадајући метамодели који описују концепте мултимодалних 
биометријских система, као и елементе софтверских оквира. 

Кључна функција оквира за развој мултимодалних биометријских система коришћењем 
готових и расположивих програмских решења обухвата питање њихове интероперабилности. 
У раду је дат општи увид у проблем интероперабилности и наведена могућа решења овог 
проблема на нивоима предложене архитектуре биометријских система увођењем графа 
интероперабилности, као и ограничења које намеће овакав приступ.  

Наведена теоријска истраживања и доприносе прате и одговарајући стручни доприноси, 
посебно у вези примене предложеног методолошког приступа у пројектовању и реализацији 
софтверског оквира за развој мултимодалних биометријских система.  

Валидност предложене методологије практично је верификована кроз две студије случаја 
и приказом примене развијеног софтверског оквира у домену академског образовања. Студије 
случаја приказују примену предложене методологије у реализацији конкретних 
мултимодалних биометријских система, узимајући том приликом у обзир различите 
биометријске модалитете, биометријске сензоре и конфигурационе параметре. Конкретно, 
демонстрирани су мултимодални идентификациони систем са 2 биометријска модалитета 
(отисак прста и лице) и мултимодални верификациони систем са 3 биометријска модалитета 
(отисак прста, лице, глас). Оваквом емпиријском провером дошло се до закључка да су 
расположиве технологије, као и готова биометријска решења и компоненте, доступни у 
довољној мери да би могли бити примењени у развоју мултимодалних биометријских система. 
Студије случаја су показале да постоји економска оправданост за развој биометријских 
система помоћу наведеног софтверског оквира и готових и расположивих програмских 
решења, а посебно у случајевима када се користе готова решења отвореног кода без трошкова 
лиценце. 

Када је у питању примена у домену образовања, описан је и софтвер за учење биометрије 
(ЕлБио), заснован на концептима софтверског оквира реализованог у склопу ове дисертације. 
ЕлБио софтвер представља реализацију прототипског решења базираног на дефинисаном 
софтверском оквиру за развој мултимодалних биометријских система. Овај софтвер се 
користи у практичној настави на предмету ”Биометријске технологије” на модулу 
Информационе технологије мастер студија на Факултету организационих наука. Основни 
допринос оваквог софтвера огледа се у унапређивању процеса академског образовања из 
области биометријских информационих система, са посебним фокусом на мултимодалне 
биометријске системе. 

Евалуација предложеног модела оквира за развој мултимодалних биометријских система, 
приказана кроз студије случаја и примени у образовању, показује значајан потенцијал модела 
у смислу примене у пракси. 

9.2 Могућности примене 
Могућност практичне примене представља један од основних индикатора степена 

успешности мултимодалног биометријског система. Предложени софтверски оквир за развој 
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мултимодалних биометријских система могуће је применити у великом броју реалних 
ситуација што је већ показано студијама случаја из поглавља 7. 

Предложени модел мултимодалних биометријских система може бити примењен за 
описивање практично било ког аутентификационог система заснованог на мултимодалној 
биометрији. Биометријски системи на аеродромима, online сервиси са мултимодалном 
биометријском аутентификацијом, полицијски системи за идентификацију починилаца 
засновани на биометрији, само су неки од практичних примера који се могу јасно, прецизно и 
визуелно описати моделом предложеним у овој дисертацији. 

Системи развијени применом софтверског оквира могу бити искоришћени у 
истраживањима која се баве евалуацијом мултимодалних биометријских система. 

9.3 Правци даљих истраживања 
Један од праваца истраживања сигурно представља унапређење софтверског оквира за 

развој мултимодалних биометријских система. Тренутни фокус софтверског оквира био је пре 
свега на омогућавању интероперабилности готових биометријских компоненти. Ово је 
конкретно омогућено дефинисањем концепта дескриптора компоненти и конфигурација 
модула у оквиру специфичне конфигурације мултимодалног биометријског система. Тренутно 
је потребно мануелно креирати граф интероперабилности, односно специфичну 
конфигурацију, што може представљати временски релативно захтеван процес. Сходно томе, 
даље истраживање требало би усмерити ка проналаску начина за аутоматизацију овог процеса. 
Било би значајно испитати могућности примене алгоритама машинског учења и вештачке 
интелигенције у процесу израде графа интероперабилности. Један овакав систем би могао да 
прође кроз листу одабраних компонената и аутоматски креира конфигурацију на основу 
закључака о међусобним везама између компонената. 

Предложеном верзијом оквира није подржан никакав облик евалуације мултимодалних 
биометријских система развијених путем овог оквира. Унапређење оквира у овом сегменту 
могло би да се оствари укључивањем одређених метода за евалуацију перформанси и 
прецизности реализованих биометријских система. Још једно корисно унапређење могло би 
да представља додавање модула за мониторинг и извештавање о укљученим биометријским 
компонентама. 

Активности уређивања изворног кода оквира и његова припрема за објављивање као јавно 
доступног софтвера отвореног кода, као и генерисање корисничке документације 
представљају важне задатаке у наредном периоду. Такође, проширивање репозиторија 
биометријских података, алгоритама и апликативног софтверског кода оквира важни су 
елементи даљег унапређења. 

Међу најважнијим правцима даљег истраживања у оквиру ове теме налази се сагледавање 
безбедносних аспеката развијеног софтверског оквира. Потребно је истражити тачке у којима 
евентуално може доћи до одређених безбедносних недостатака, а затим уложити напоре у 
осмишљавање могућих решења и њихову имплементацију. 

  



Софтверски оквир за развој мултимодалних биометријских система 

122 
 
 

10. Литература 
 

[AGUL09] Agulla, E.G., Rúa, E.A., Castro, J.L.A., Jiménez, D.G. and Rifón, L.A., 2009, 
December. Multimodal biometrics-based student attendance measurement in learning 
management systems. In Multimedia, 2009. ISM'09. 11th IEEE International Symposium on 
(pp. 699-704). IEEE. 

[AHUJ11] M. S. Ahuja and S. Chabbra, "A Survey of Multimodal Biometrics," International 
Journal of Computer Science and its Applications, vol. 1, no. pp. 157-160, 2011 

[ALMA12] H. AlMahafzah and M. Z. AlRwashdeh, "A Survey of Multibiometric Systems," 
International Journal of Computer Applications vol. 43, no. 15, pp. 36-43, 2012. 

[AMIR13] Amirthalingam, Gandhimathi, and G. Radhamani. "A multimodal approach for face 
and ear biometric system." International Journal of Computer Science Issues (IJCSI) 10.5 
(2013): 234. 

[ANJ12] Anjos, André & Shafey, El & Wallace, Roy & Günther, Manuel & Mccool, Chris & 
Marcel, Sébastien. (2012). Bob: a free signal processing and machine learning toolbox for 
researchers. 20th ACM Conference on Multimedia Systems. 10.1145/2393347.2396517. 

[BASH15] Bashir, Sabah, et al. "Unimodal & Multimodal Biometric Recognition Techniques A 
Survey." 

[BCG09] Biometric Clients Group, Image Group, Information Access Division, Information 
Technology Lab: MBARK brochure. National Institute of Standards and Technology, U.S. 
Department of Commerce (2009) 

[BRAD93] Bradley, Jonathan N., Christopher M. Brislawn, and Thomas Hopper. "FBI 
wavelet/scalar quantization standard for gray-scale fingerprint image compression." Visual 
Information Processing II. Vol. 1961. International Society for Optics and Photonics, 1993. 

[BRAD08] Bradski, G., & Kaehler, A. (2008). Learning OpenCV: Computer vision with the 
OpenCV library. " O'Reilly Media, Inc.". 

[BREE08] Breebaart, J., Busch, C., Grave, J., & Kindt, E. (2008). A reference architecture for 
biometric template protection based on pseudo identities. BIOSIG 2008: Biometrics and 
Electronic Signatures. 

[CAPP04] Cappelli, R., Maio, D., & Maltoni, D. (2004, June). SFinGe: an approach to synthetic 
fingerprint generation. In International Workshop on Biometric Technologies (BT2004) (pp. 
147-154). 

[CHIB96] Chibelushi, C. C., et al. "Design issues for a digital audio-visual integrated database." 
(1996): 7-7. 



Софтверски оквир за развој мултимодалних биометријских система 

123 
 
 

[CRIH07] Crihalmeanu, S., et al. "A protocol for multibiometric data acquisition, storage and 
dissemination." Technical Report, WVU, Lane Department of Computer Science and Electrical 
Engineering (2007). 

[DELG19] Delgado-Mohatar, O., Fierrez, J., Tolosana, R., & Vera-Rodriguez, R. (2019). 
Biometric Template Storage with Blockchain: A First Look into Cost and Performance 
Tradeoffs. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 
Workshops (pp. 0-0). 

[DENN15] Dennis, A., Wixom, B., & Tegarden, D. (2015). Systems analysis and design: An 
object-oriented approach with UML. John wiley & sons. 

[DESS07] Dessimoz, Damien, et al. "Multimodal biometrics for identity documents ()." 
Forensic science international 167.2-3 (2007): 154-159. 

[DERI08] M. Deriche, "Trends and Challenges in Mono and Multi biometrics," presented at the 
Image Processing Theory, Tools and Applications, 2008. IPTA 2008. First Workshops on, 
Sousse, 2008. pp. 1-9 

[DIAZ14] Diaz-Cabrera, M., Gomez-Barrero, M., Morales, A., Ferrer, M. A., & Galbally, J. 
(2014, September). Generation of enhanced synthetic off-line signatures based on real on-line 
data. In 2014 14th International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition (pp. 482-
487). IEEE. 

[DIGI21] Guide to Fingerprint Recognition, Digital Persona White Paper. Available online: 
http://www.digitalpersona.com , приступано 28.1. 2021. 

[FAUN06] Faundez-Zanuy, Marcos, et al. "Multimodal biometric databases: An overview." 
IEEE Aerospace and electronic systems magazine 21.8 (2006): 29-37. 

[FIEL00] Fielding, R. T. (2000). Architectural styles and the design of network-based software 
architectures. University of California, Irvine. 

[FREE07] Freedman, D., Pisani, R., & Purves, R. (2007). Statistics: Fourth International 
Student Edition. W.W. Norton & Company. 

[GARC03] Garcia-Salicetti, Sonia, et al. "BIOMET: A multimodal person authentication 
database including face, voice, fingerprint, hand and signature modalities." International 
Conference on Audio-and Video-based Biometric Person Authentication. Springer, Berlin, 
Heidelberg, 2003. 

[GLAS21] Belgrade software architect salary, Glassdoor UK, 
https://www.glassdoor.co.uk/Salaries/belgrade-software-architect-salary-
SRCH_IL.0,8_IM1655_KO9,27.htm, последњи приступ 5.7.2021. 

[GONZ07] González Agulla, Elisardo & Muras, Enrique & Alba-Castro, Jose Luis & García-
Mateo, Carmen. (2007). An Open Source Java Framework for Biometric Web Authentication 
based on BioAPI. 809-815. 10.1007/978-3-540-74827-4_102. 



Софтверски оквир за развој мултимодалних биометријских система 

124 
 
 

[GONZ09] González Agulla, Elisardo & Otero-Muras, Enrique & García-Mateo, Carmen & 
Alba-Castro, Jose Luis. (2009). A multiplatform Java wrapper for the BioAPI framework. 
Computer Standards & Interfaces. 31. 186-191. 10.1016/j.csi.2007.11.004. 

[HABI19] Habibu, T., Luhanga, E. T., & Sam, A. E. (2019). Developing an algorithm for 
securing the biometric data template in the database. 

[HAGH16] Haghighat, Mohammad, Mohamed Abdel-Mottaleb, and Wadee Alhalabi. 
"Discriminant correlation analysis: Real-time feature level fusion for multimodal biometric 
recognition." IEEE Transactions on Information Forensics and Security 11.9 (2016): 1984-1996 

[HAN13] Han, H., Shan, S., Chen, X., & Gao, W. (2013). A comparative study on illumination 
preprocessing in face recognition. Pattern Recognition, 46(6), 1691-1699. 

[ISO93] ISO/IEC 2382-1:1993 - Information technology Vocabulary - Part 1: Fundamental 
terms, ISO, 1993. 

[ISO18] ISO/IEC 19784-1, Information Technology – BioAPI – Biometric Application 
Programming Interface – Part 1: BioAPI Specification 

[JACO99] Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (1999). The unified process. Ieee Software, 
16(3), 96. 

[JAIN99] Jain, Anil K., Ruud Bolle, and Sharath Pankanti. Biometrics: personal identification 
in networked society. kluwer academic publishers, 1999 

[JAIN04] A. K.Jain, A. Ross, and S. Prabhakar, “An introduction to biometric recognition,” 
IEEE Transactions on Circuits and systems for video technology,Special issue on Image and 
Video-Basesd Biometrics, vol. 14, no. 1, pp. 4–20, January. 2004 

[JAIN04a] Jain, A.K., Nandakumar, K., Lu, X. and Park, U., 2004, May. Integrating faces, 
fingerprints, and soft biometric traits for user recognition. In International Workshop on 
Biometric Authentication (pp. 259-269). Springer, Berlin, Heidelberg. 

[JAIN04b] Jain, Anil K., and Arun Ross. "Multibiometric systems." Communications of the 
ACM 47.1 (2004): 34-40. 

[JAIN07] Jain, A. K., Flynn, P., & Ross, A. A. (Eds.). (2007). Handbook of biometrics. 
Springer Science & Business Media. 

[JAIN12] Jain, A.K. and Kumar, A., 2012. Biometric recognition: an overview. In Second 
generation biometrics: The ethical, legal and social context (pp. 49-79). Springer, Dordrecht. 

[JAVE15] Javed, Shazia & Norbisrath, Ulrich. (2015). Service integration for biometric 
authentication. Proceedings - 2014 International Conference on Emerging Technologies, ICET 
2014. 30-35. 10.1109/ICET.2014.7021012. 

[JOVA16] Jovanović, Bojan, et al. "Extending identity management system with multimodal 
biometric authentication." Computer Science and Information Systems 13.2 (2016): 313-334. 



Софтверски оквир за развој мултимодалних биометријских система 

125 
 
 

[KROL03] Kroll, Per & Kruchten, Philippe. (2003). The Rational Unified Process Made Easy: 
A Practitioner's Guide to the RUP. 

[KUNC01] L. I. Kuncheva, C. J. Whitaker, C. A. Shipp, R. P. W. Duin, "Is independence good 
for combining classifiers?" in Proc. Int. Con$ Pattern Recognition (ICPR), Vol. 2, Barcelona, 
Spain, 2001, pp. 168-171 

[LEE06] Lee, C., Lee, S., Kim, J., & Kim, S. J. (2006, January). Preprocessing of a fingerprint 
image captured with a mobile camera. In International Conference on Biometrics (pp. 348-355). 
Springer, Berlin, Heidelberg. 

[M2SY14] M2SYS, The top 5 reasons to deploy multimodal biometrics, 
https://www.m2sys.com/blog/important-biometric-terms-to-know/top-5-reasons-deploy-
multimodal-biometrics/ ,последњи приступ 11.9.2018. 

[MALT09] D. Maltoni, D. Maio, A.K Jain, S. Prabhakar, Handbook of Fingerprint Recognition, 
Springer, 2nd ed 2009. 

[MESS99] Messer, Kieron, et al. "XM2VTSDB: The extended M2VTS database." Second 
international conference on audio and video-based biometric person authentication. Vol. 964. 
1999. 

[MESS11] Messerman, Arik & Mustafic, Tarik & Camtepe, Seyit & Albayrak, Sahin. (2011). A 
generic framework and runtime environment for development and evaluation of behavioral 
biometrics solutions. Proceedings of the 2010 10th International Conference on Intelligent 
Systems Design and Applications, ISDA'10. 136 - 141. 10.1109/ISDA.2010.5687276. 

[MICH12] Micheals, W. R. J., Mangold, K., Aronoff, M., Kwong, K., & Marshall, K. (2012). 
Specification for WS-Biometric Devices (WS-BD). NIST Special Publication, 500, 288. 

[MICR21] Microsoft, Interoperability, https://www.microsoft.com/en-us/legal/interoperability, 
последњи приступ 1.12.2021. 

[MISH10] Mishra, A., 2010. Multimodal biometrics it is: need for future systems. International 
journal of computer applications, 3(4), pp.28-33. 

[MILO12] Milovanović, M., Minović, M. and Dušan, S., 2012. Interoperability Framework for 
Multimodal Biometry: Open Source in Action. Journal of Universal Computer Science, 18(11), 
pp.1558-1575. 

[MOHA14] Mohanta, Tapas Kumar, and Subrajeet Mohapatra. "Development of Multimodal 
Biometric Framework for Smartphone Authentication System." International Journal of 
Computer Applications 102.7 (2014). 

[MOKH08] Mokhov, S. A. (2008). Introducing MARF: a modular audio recognition framework 
and its applications for scientific and software engineering research. In Advances in Computer 
and Information Sciences and Engineering (pp. 473-478). Springer, Dordrecht. 



Софтверски оквир за развој мултимодалних биометријских система 

126 
 
 

[MONW08] Monwar, M., Gavrilova M.: A Robust Authentication System Using Multiple 
Biometrics, Computer and Information Science Studies in Computational Intelligence, Volume 
131, pp 189-201. (2008) 

[MONW09] Monwar, M., Gavrilova, M.L.: "Multimodal Biometric System Using Rank-Level 
Fusion Approach," Systems, Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics, IEEE Transactions on, 
vol.39, no.4, pp.867-878. (2009) 

[NANA02] S. Nanavati, M. Thieme, and R. Nanavati, Biometrics: Identity Verification in a 
Networked World. New York: John Wiley &Sons, 2002 

[NUAN17] Nuance, Banking on biometrics - white paper, 2017 

[OASI14] Biometric Identity Assurance Services (BIAS) SOAP Profile Version 1.0 Errata 02. 
Edited by Kevin Mangold and Cathy Tilton. 06 May 2014. OASIS Approved Errata. 
http://docs.oasis-open.org/bias/soap-profile/v1.0/errata02/os/biasprofile-v1.0-errata02-os.html. 
Latest version: http://docs.oasis-open.org/bias/soap-profile/v1.0/errata02/biasprofile-v1.0-
errata02.html. 

[OBRE03] Obrenović, Ž., Starčević, D., & Devedžić, V. (2003). Using ontologies in design of 
multimodal user interfaces. 

[OBRE04] Obrenovic, Z., Starcevic, D., & Selic, B. (2004). A model-driven approach to 
content repurposing. IEEE MultiMedia, 11, 62-71. 

[OKER20] Okereafor, Kenneth & Ekong, Iniobong & Markson, Ini & Enwere, Kingsley. 
(2020). Fingerprint Biometric System Hygiene and the Risk of COVID-19 Transmission. JMIR 
Biomedical Engineering. 5. 1-15. 10.2196/19623. 

[OMG00] Object Management Group and R. Soley. "Model Driven Architecture", 2000. 
dokument dostupan na www.omg.org 

[OMG03] Common Warehouse Metamodel (CWM) Specification, ver. 1.1, Object Management 
Group, 2003; www.omg.org/ cgi-bin/doc?formal/03-03-02. 6. Vitruvius, The Ten Books on A 

[ORTE03] Ortega-Garcia, Javier, et al. "MCYT baseline corpus: a bimodal biometric database." 
IEE Proceedings-Vision, Image and Signal Processing 150.6 (2003): 395-401. 

[OTER07] Otero-Muras, Enrique & González Agulla, Elisardo & Alba-Castro, Jose Luis & 
García-Mateo, Carmen & Márquez-Flórez, Oscar. (2007). An open framework for distributed 
biometric authentication in a web environment. annals of telecommunications - annales des 
télécommunications. 62. 1702-1717. 10.1007/BF03253255. 

[PODI04] Podio, Fernando L., et al. "Common Biometric Exchange Formats Framework 
(CBEFF)." (2004). 

[POH09] Poh, N., Bourlai, T., Kittler, J., Allano, L., Alonso-Fernandez, F., Ambekar, O., ... & 
Ganster, H. (2009). Benchmarking quality-dependent and cost-sensitive score-level multimodal 
biometric fusion algorithms. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 4(4), 
849-866. 



Софтверски оквир за развој мултимодалних биометријских система 

127 
 
 

[POOL02] Poole, J., Chang, D., Tolbert, D., & Mellor, D. (2002). Common warehouse 
metamodel (Vol. 20). John Wiley & Sons. 

[POOL03] Poole, J., Chang, D., Tolbert, D., & Mellor, D. (2003). Common warehouse 
metamodel developer's guide (Vol. 24). John Wiley & Sons. 

[PRAB03] S. Prabhakar, S. Pankanti, A. K. Jain, "Biometric Recognition: Security and Privacy 
Concerns", IEEE Security & Privacy, Marc/April 2003, pp. 33-42 

[RAO10] Rao, K. S., Vuppala, A. K., Chakrabarti, S., & Dutta, L. (2010, July). Robust speaker 
recognition on mobile devices. In 2010 International Conference on Signal Processing and 
Communications (SPCOM) (pp. 1-5). IEEE. 

[ROSS03] Ross, A. and Jain, A., 2003. Information fusion in biometrics. Pattern recognition 
letters, 24(13), pp.2115-2125. 

[ROSS06] Ross, A., Nandakumar, K., and Jain, A.K.: Handbook of Multibiometrics 
(International Series on Biometrics). Springer-Verlag New York, Inc., Secaucus, NJ, USA. 
(2006) 

[ROSS06a] Ross, A. A., Jain, A. K., & Nandakumar, K. (2006). Information fusion in 
biometrics. Handbook of Multibiometrics, 37-58. 

[ROUB16] Roubi, Sarra & Erramdani, Mohammed & Mbarki, Samir. (2016). A Model Driven 
Approach for generating Graphical User Interface for MVC Rich Internet Application. 
Computer and Information Science. 9. 10.5539/cis.v9n2p91. 

[RUMB04] James Rumbaugh, Ivar Jacobson, and Grady Booch. 2004. Unified Modeling 
Language Reference Manual, The (2nd Edition). Pearson Higher Education. 

[SAIN14] Saini, N., Sinha, A.: Face and palmprint multimodal biometric systems using Gabor–
Wigner transform as feature extraction, Pattern Analysis and Applications. (2014) 

[SANC00] Sanchez-Reillo, R., Sanchez-Avila, C., & Gonzalez-Marcos, A. (2000). Biometric 
identification through hand geometry measurements. IEEE Transactions on pattern analysis and 
machine intelligence, 22(10), 1168-1171. 

[SARI09] Sarier, N. D. (2009, June). A new approach for biometric template storage and remote 
authentication. In International Conference on Biometrics (pp. 909-918). Springer, Berlin, 
Heidelberg. 

[SASS06] Sass, L., & Oxman, R. (2006). Materializing design: the implications of rapid 
prototyping in digital design. Design Studies, 27(3), 325-355. 

[SAYE15] EL-SAYED, A. Y. M. A. N. "Multi-biometric systems: a state of the art survey and 
research directions." IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and 
Applications 6 (2015). 



Софтверски оквир за развој мултимодалних биометријских система 

128 
 
 

[SHEK14] Shekhar, Sumit, et al. "Joint sparse representation for robust multimodal biometrics 
recognition." IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 36.1 (2014): 
113-126. 

[SIM14] Sim H., Asmuni, H., Hassan, R., Othman, R.: Multimodal biometrics: Weighted score 
level fusion based on non-ideal iris and face images, Expert Systems with Applications, Volume 
41, Issue 11, 1, Pages 5390-5404, ISSN 0957-4174. (2014) 

[SNEL05] Snelick, R., Uludag, U., Mink, A., Indovina, M. and Jain, A., 2005. Large-scale 
evaluation of multimodal biometric authentication using state-of-the-art systems. IEEE 
transactions on pattern analysis and machine intelligence, 27(3), pp.450-455. 

[SNYD03] Snyder, C. (2003). Paper Prototyping: The Fast and Easy Way to Design and Refine 
User Interfaces. Morgan Kaufmann. 

[SOSE13] Šošević, U., Milenković, I., Milovanović, M. and Minović, M., 2013. Support 
Platform for Learning about Multimodal Biometrics. Journal of Universal Computer Science, 
19(11), pp.1684-1700. 

[SOUZ01] D. D Souza. OMG’s MDA, An Architecture for Modeling, 2001. dokument 
dostupan na http://www.omg.org/mda/presentations.htm 

[STAN09] Stan Z. Li. 2009. Encyclopedia of Biometrics (1st ed.). Springer Publishing 
Company, Incorporated. 

[SYAZ16] Syazana-Itqan, K., Syafeeza, A. R., Saad, N. M., Hamid, N. A., & Saad, W. H. B. M. 
(2016). A review of finger-vein biometrics identification approaches. Indian J. Sci. Technol, 
9(32), 1-9. 

[TALR18] Talreja, V., Ferrett, T., Valenti, M. C., & Ross, A. (2018, January). Biometrics-as-a-
service: A framework to promote innovative biometric recognition in the cloud. In 2018 IEEE 
international conference on consumer electronics (ICCE) (pp. 1-6). IEEE. 

[TATA18] Tatar, F. D., & Machhout, M. (2018). Preprocessing Algorithm for Digital 
Fingerprint Image Recognition. International Journal of Computational Science and Information 
Technology. 

[TECH19] TechTarget, Definition of interoperability, 
https://searchapparchitecture.techtarget.com/definition/interoperability, последњи приступ 
1.12.2021. 

[THOM17] Thomas L. Norman, Chapter 4 - Access Control Credentials and Credential 
Readers, Editor(s): Thomas L. Norman, Electronic Access Control (Second Edition), 
Butterworth-Heinemann, 2017, Pages 61-76, ISBN 9780128054659, 
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-805465-9.00004-X. 

[TUTO18] Tutorials Point, Learn Biometrics, 
https://www.tutorialspoint.com/biometrics/biometric_modalities.htm#:~:text=A biometric 
modality is nothing,to be unique and reliable, последњи приступ 25.4.2021. 



Софтверски оквир за развој мултимодалних биометријских система 

129 
 
 

[UOK21] University of Kent, "Postgraduate biometrics course structure, 
https://www.kent.ac.uk/courses/postgraduate/256/information-security-biometrics#structure, 
последњи приступ 5.7.2021. 

[VAZA21] R. Vazan, "SourceAFIS - fingeprint matcher," 
https://sourceafis.machinezoo.com/algorithm, последњи приступ 1.12.2021. 

[WATS07] Watson, C. I., Garris, M. D., Tabassi, E., Wilson, C. L., McCabe, R. M., Janet, S., & 
Ko, K. (2007). User's guide to NIST biometric image software (NBIS). 

[WAYM08] J.L. Wayman, "Biometrics in Identity Management Systems," Security & Privacy, 
IEEE, vol.6, no.2, pp.30,37, March-April 2008 

[WEGN96] Wegner, P. (1996). Interoperability. ACM Computing Surveys (CSUR), 28(1), 285-
287. 

[WIKI21i] Wikipedia, Definition of interoperability, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Interoperability, последњи приступ 1.12.2021. 

[WITT10] Witte, Heiko & Nickel, Claudia. (2010). Modular Biometric Authentication Service 
System (MBASSy). Lecture Notes in Informatics (LNI), Proceedings - Series of the 
Gesellschaft fur Informatik (GI). 115-120. 

[WVU21] West Virgina University, "Biometrics Systems Major Map", 
http://catalog.wvu.edu/undergraduate/collegeofengineeringandmineralresources/lanedepartment
ofcomputerscienceand/biometric_systems/#majortext, последњи приступ 5.7.2021. 

[YANUS06] Yanushkevich, S. N. (2006, July). Synthetic biometrics: a survey. In The 2006 
IEEE International Joint Conference on Neural Network Proceedings (pp. 676-683). IEEE. 

[YIN11] Yin, Yilong, Lili Liu, and Xiwei Sun. "SDUMLA-HMT: a multimodal biometric 
database." Chinese Conference on Biometric Recognition. Springer, Berlin, Heidelberg, 2011. 

[ZHAN02] Zhang, W., & Wang, Y. (2002, August). Core-based structure matching algorithm of 
fingerprint verification. In Object recognition supported by user interaction for service robots 
(Vol. 1, pp. 70-74). IEEE 

[ZIPR21] Biometrics Engineering Salary, ZipRecrutier website 
https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Biometrics-Engineering-Salary, последњи приступ 
5.7.2021. 



 

 
 
 

 

БИОГРАФИЈА АУТОРА 
 
Урош Шошевић је рођен 19.8.1987. године у Београду. Држављанин је Републике Србије. 
Завршио је Десету београдску гимназију 2006. године и одмах потом се уписује на Факултет 
организационих наука, Универзитета у Београду. Дипломирао је 12.10.2011. године на 
студијском програму Информациони системи и технологије, са просечном оценом 8,27 и 
одбрањеним дипломским радом под називом „Примена open source решења у препознавању 
гласа“. Исте године уписује мастер студије на Факултету организационих наука, студијски 
програм Информациони системи и технологије, модул Информационе технологије. 
Дипломске академске-мастер студије завршава 2013. са просечном оценом 10 и одбрањеним 
мастер радом под називом „Развој комуникационих протокола за интеграцију унимодалних 
биометријских решења“. У новембру 2013. године, Урош Шошевић је уписао докторске 
студије на Факултету организационих наука, студијски програм Информациони системи и 
квантитативни менаџмент – модул Информационе технологије. На докторским студијама је 
успешно положио све испите са просечном оценом 10.  
 
Током студирања од октобра 2010. године као сарадник Лабораторије за мултимедијалне 
комуникације изводио је вежбе из предмета Рачунарске мреже и телекомуникације и 
учествовао у научно истраживачким пројектима лабораторије. Од 2012. године је запослен на 
Факултету организационих наука као сарадник у настави, а од 2014. ради у звању асистента 
при Kатедри за информационе технологије. Ангажован је на предметима Основе 
информационо комуникационих технологија, Рачунарске мреже и телекомуникације, 
Мултимедији, Мултимедијална продукција, Мобилно рачунарство, као и на мастер студијама 
Напредне рачунарске мреже, Напредно мобилно рачунарство, Интеракција човек-рачунар, 
Дигитални медији и Биометријске технологије. За свој рад континуирано је оцењиван од 
стране студената са просечном оценом преко 4,2 на скали до 5.  
 
Објавио је више десетина радова на домаћим и међународним скуповима, као и научним 
часописима. Учествовао у извођењу пројекта „Примена мултимодалне биометрије у 
менаџменту идентитета“, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уговор број 
ТР-32013 2011 – 2016. Такође, био је учесник међународног пројекта ISSES (Information 
Security Services Education in Serbia). Поред наставних и истраживачких активности, Урош има 
искуства у раду на бројним стручним, као и комерцијалним пројектима. 
	 	



 

 
 
 

	

Изјава о ауторству 

 

 

 

 

Име и презиме аутора:  Урош (Звонко) Шошевић  

Број индекса:                  2013/5009 

 

 

Изјављујем 

 

да је докторска дисертација под насловом 
 

„Софтверски оквир за развој мултимодалних биометријских система“ 

 

• резултат сопственог истраживачког рада; 
• да дисертација у целини ни у деловима није била предложена за стицање друге 

дипломе према студијским програмима других високошколских установа; 
• да су резултати коректно наведени и 
• да нисам кршио ауторска права и користио интелектуалну својину других лица 

 

 

          Потпис аутора 

У Београду,    _________________     

        _________________________________ 

	

	

	

	

	 	



 

 
 
 

	

Изјава о истоветности штампане и електронске верзије 
докторског рада 

 

 

 

Име и презиме 
аутора: 

Урош (Звонко) Шошевић 

Број индекса: 2013/5009 

Студијски програм: Информациони системи и менаџмент 

Наслов рада: Софтверски оквир за развјо мултимодалних биометријских 
система 

Ментор:  др Душан Старчевић, професор емеритус 

 

 

Ја, Урош Шошевић 

 

Изјављујем да је штампана верзија мог докторског рада истоверна електронској верзији коју 
сам предао ради похрањивања у Дигиталном репозиторијуму Универзитета у Београду.  

Дозвољавам да се објаве моји лични подаци везани за добијање академског назива доктора 
наука, као што су име и презиме, година и место рођења и датум обране рада.  

Ови лични подаци могу се објавити на мрежним страницама дигиталне библиотеке, у 
електронском каталогу и у публикацијама Универзитета у Београду. 

 

 

          Потпис аутора 

У Београду, ______________________       

        _________________________________ 

	

	

	 	



 

 
 
 

	

Изјава о коришћењу 
 

Овлашћујем Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ да у Дигитални репозиторијум 
Универзитета у Београду унесе моју докторску дисертацију под насловом:  

„Софтверски оквир за развој мултимодалних биометријских система“ 

која је моје ауторско дело.  

Дисертацију са свим прилозима предао сам у електронском формату погодном за трајно 
архивирање.  

Моју докторску дисертацију похрањену у Дигиталном репозиторијуму Универзитета у 
Београду и доступну у отвореном приступу могу да користе сви који поштују одредбе 
садржане у одабраном типу лиценце Kреативне заједнице (Creative Commons) за коју сам се 
одлучио.  

1. Ауторство (CC BY)  

2. Ауторство – некомерцијално (CC BY-NC)  

3. Ауторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)  

4. Ауторство – некомерцијално – делити под истим условима (CC BY-NC-SA)  

5. Ауторство – без прерада (CC BY-ND) 

6. Ауторство – делити под истим условима (CC BY-SA)  

(Молимо да заокружите само једну од шест понуђених лиценци. Кратак опис лиценци је 
саставни део ове изјаве). 
 

 

          Потпис аутора 

У Београду, ______________________        

        _________________________________ 

 

 

  



 

 
 
 

 
 

1. Ауторство. Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање дела, и прераде, 
ако се наведе име аутора на начин одређен од стране аутора или даваоца лиценце, чак и у 
комерцијалне сврхе. Ово је најслободнија од свих лиценци. 

 
2. Ауторство – некомерцијално. Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и јавно 

саопштавање дела, и прераде, ако се наведе име аутора на начин одређен од стране аутора 
или даваоца лиценце. Ова лиценца не дозвољава комерцијалну употребу дела. 

 

3. Ауторство – некомерцијално – без прерада. Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и 
јавно саопштавање дела, без промена, преобликовања или употребе дела у свом делу, ако 
се наведе име аутора на начин одређен од стране аутора или даваоца лиценце. Ова лиценца 
не дозвољава комерцијалну употребу дела. У односу на све остале лиценце, овом лиценцом 
се ограничава највећи обим права коришћења дела.  

 

4. Ауторство – некомерцијално – делити под истим условима. Дозвољавате умножавање, 
дистрибуцију и јавно саопштавање дела, и прераде, ако се наведе име аутора на начин 
одређен од стране аутора или даваоца лиценце и ако се прерада дистрибуира под истом или 
сличном лиценцом. Ова лиценца не дозвољава комерцијалну употребу дела и прерада. 

 

5. Ауторство – без прерада. Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање 
дела, без промена, преобликовања или употребе дела у свом делу, ако се наведе име аутора 
на начин одређен од стране аутора или даваоца лиценце. Ова лиценца дозвољава 
комерцијалну употребу дела. 

 

6. Ауторство – делити под истим условима. Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и јавно 
саопштавање дела, и прераде, ако се наведе име аутора на начин одређен од стране аутора 
или даваоца лиценце и ако се прерада дистрибуира под истом или сличном лиценцом. Ова 
лиценца дозвољава комерцијалну употребу дела и прерада. Слична је софтверским 
лиценцама, односно лиценцама отвореног кода. 


