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Samenvatting 

 

Het doel van het huidige onderzoek is om een methode te bedenken die beschrijft hoe een 

accuratessemeting bij identificatievraagstukken gedaan wordt op een Automatic Fingerprint 

Identification System (AFIS). Met behulp van de methode wordt inzicht verkregen in de prestatie 

van het AFIS. 

 

Er is een methode ontwikkeld die de accuratesse van AFIS systemen meet bij 

identificatievraagstukken. Er wordt gebruik gemaakt van een queryset, een doelset, een 

resultaatset en een prestatieset. De queryset beschrijft de set van gegevens waarmee gezocht 

wordt in het AFIS systeem, de doelset beschrijft de opgeslagen templates in de database, de 

resultaatset beschrijft de gegevens die beschikbaar zijn nadat het AFIS de vergelijkingsoperaties 

heeft toegepast en de resultaatset beschrijft de accuratesse van het systeem. De methode is 

toepasbaar op verschillende AFIS systemen die gebruik maken van een candidate list en is van 

toepassing op het dactyloscoop-ondersteunde en het lights out proces. Eventuele bottlenecks in 

het identificatieproces kunnen snel opgespoord worden doordat de prestatieset wordt 

gerepresenteerd als een vector van individuele metingen (zoals bijvoorbeeld de rank 1, en het 

aantal foute matches). 

 

De methode is toegepast op twee AFIS systemen die worden gebruikt binnen de Nederlandse 

overheid: HAVANK (Korps Landelijke PolitieDiensten) en VVI (Ministerie van Veiligheid en 

Justitie). Beide systemen maakten geen enkele false match in het lights out (vingerafdruk 

vergelijking volledig gebaseerd op software, zonder menselijke interventie) experiment. VVI 

faalde echter wel in het herkennen van 20,3% van de incidenten, wat resulteerde in onterechte 

niet-herkenningen. De dactyloscoop-ondersteunde (vingerafdrukvergelijking gebaseerd op 

software én menselijke interventie) experimenten die op HAVANK werden uitgevoerd 

resulteerden in één false match. Alle overige vingerafdrukken (399) werden correct gematcht. Uit 

de resultaten is tevens gebleken dat platte vingerafdrukken een betere accuratesse opleveren dan 

gerolde vingerafdrukken. Er werd geen experiment volgens het dactyloscoop-ondersteund proces 

uitgevoerd op VVI.  

 

Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op het effect op NFIQ scores van resolutieverlaging 

en extensieverandering van de afbeelding. Deze operaties waren noodzakelijk voor het uitvoeren 

van de experimenten op HAVANK maar het effect hiervan is vooralsnog onbekend. Ander 

vervolgonderzoek kan zich richten op het ontwikkelen van een methode voor het meten van de 

accuratesse van AFIS systemen bij verificatievraagstukken, een verklaring vinden voor de betere 

accuratesse van platte afdrukken ten opzichte van gerolde afdrukken en het elimineren van valse 

en dubbele identiteiten in AFIS systemen. 



 3 

Dankwoord 
 

Mijn dank gaat uit naar de volgende personen die mij hebben geholpen tijdens het onderzoek: 

 

R. Veltkamp voor zijn begeleiding vanuit de Universiteit Utrecht, 

J. Riemen en B. Zetstra voor de begeleiding vanuit het KLPD, 

R. Brasz voor de begeleiding vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid, 

R. Willems, L. van Bodegom en A. Baradar voor de technische ondersteuning op HAVANK, 

R. van der Heijden, I. Polak, T. Jansen en C. Woninck voor hun inzet en medewerking tijdens de 

onderzoeken op HAVANK, 

D. Heij en H. Assink voor de technische ondersteuning en de uitvoering van het experiment op 

VVI. 



 4 

Hoofdstukindeling 

 
 

1 Inleiding ........................................................................................................................................ 6 
1.1  Achtergrond ....................................................................................................................... 6 
1.2 Onderzoekskader ............................................................................................................... 6 
1.3  Verantwoording ................................................................................................................. 7 

1.4  Doelstelling ........................................................................................................................ 7 
1.5  Hoofdvraag ........................................................................................................................ 7 
1.6  Deelvragen ......................................................................................................................... 7 
1.7  Scope ................................................................................................................................. 7 

2. Automatic Fingerprint Identification ........................................................................................... 8 

2.1 Individualiteit van vingerafdrukken ....................................................................................... 8 
2.2 Biometrie matching ................................................................................................................ 9 

2.3 AFIS technologie .................................................................................................................... 9 

2.4 Soorten afbeeldingen in een AFIS ....................................................................................... 10 
2.5 Vingerafdrukafname ............................................................................................................. 14 
2.6 Standaarden .......................................................................................................................... 14 

2.6.1 NIST .............................................................................................................................. 14 
2.6.2 WSQ .............................................................................................................................. 15 

2.6.3 NFIQ .............................................................................................................................. 15 
2.7 Vingerafdruk herkenning ..................................................................................................... 15 

2.7.1 Traditionele gebruikte kenmerken................................................................................. 15 

2.7.2 Toekomstige gebruikte kenmerken ............................................................................... 16 

3. Procesdefinitie ............................................................................................................................ 18 

3.1 Dactyloscoop-ondersteund proces ........................................................................................ 18 
3.2 Lights out .............................................................................................................................. 18 

4 Accuratessemeting ...................................................................................................................... 19 
4.1 Onderdelen van de accuratessemeting ................................................................................. 19 

4.1.1 Queryset ........................................................................................................................ 19 

4.1.2 Doelset ........................................................................................................................... 20 
4.1.3 Resultaatset .................................................................................................................... 20 

4.1.4 Prestatieset ..................................................................................................................... 21 
4.2 Metingen .......................................................................................................................... 22 

4.2.1 Algemene metingen ....................................................................................................... 22 

4.2.2 Lights out specifieke metingen ..................................................................................... 26 

4.2.3 Dactyloscoop-ondersteund process specifieke metingen .............................................. 27 

5. Implementatie HAVANK ............................................................................................................. 28 

5.1  Processen ......................................................................................................................... 28 
5.1.1 Incidenten ...................................................................................................................... 28 

5.1.2 Dataverzameling ............................................................................................................ 28 
5.1.3 Matchproces .................................................................................................................. 30 

5.2 Queryset ........................................................................................................................... 31 
5.3 Doelset ............................................................................................................................. 31 

5.3.1 Kwaliteit van de vingerafdrukken ................................................................................. 32 
5.4  Resultaatset ...................................................................................................................... 33 



 5 

5.5 Prestatieset ....................................................................................................................... 33 

6. Implementatie VVI...................................................................................................................... 35 

6.1  Processen ......................................................................................................................... 35 
6.1.1 Dataverzameling ............................................................................................................ 35 
6.1.2 Matchproces .................................................................................................................. 36 

6.2 Queryset ........................................................................................................................... 37 
6.3 Doelset ............................................................................................................................. 37 

6.3.1 Kwaliteit van de vingerafdrukken ................................................................................. 38 
6.4  Resultaatset ...................................................................................................................... 39 
6.5 Prestatieset ....................................................................................................................... 39 

7  Experimenten ......................................................................................................................... 40 
7.1     HAVANK ......................................................................................................................... 40 

7.1.1 HAVANK-1 .................................................................................................................. 40 

7.1.1 HAVANK-2 .................................................................................................................. 40 
7.1.2 HAVANK-3 .................................................................................................................. 40 
7.1.4 HAVANK-4 .................................................................................................................. 41 

7.2     VVI ................................................................................................................................... 41 
7.2.1 VVI-1 ....................................................................................................................... 41 

7.3     HAVANK-VVI ................................................................................................................ 41 
8. Resultaten ................................................................................................................................... 42 

8.1 HAVANK ............................................................................................................................. 42 

8.1.1 HAVANK-1 ...................................................................................................................... 43 
8.1.2 HAVANK-2 ...................................................................................................................... 43 

8.1.3 HAVANK-3 ...................................................................................................................... 43 
8.1.4-HAVANK-4 ...................................................................................................................... 44 

8.2 VVI-1 ................................................................................................................................... 44 
8.3 HAVANK-VVI .................................................................................................................... 45 

9. Discussie ..................................................................................................................................... 46 

9.1 Verloop van het onderzoek .................................................................................................. 46 
9.2 HAVANK experimenten ...................................................................................................... 48 

9.3 VVI experiment .................................................................................................................... 49 
9.4 HAVANK-VVI experiment ................................................................................................. 51 
9.5 Suggesties voor vervolgonderzoek ....................................................................................... 51 

 



 6 

1 Inleiding 
Het huidige onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Korps Landelijke Politiediensten 

(KLPD) en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Beide organisaties maken gebruik van een 

Automated Fingerprint Identification System (AFIS) bij identificatievraagstukken van personen, 

respectievelijk HAVANK en VVI.  

1.1  Achtergrond 

In toenemende mate spelen vingerafdruksystemen een rol binnen de overheid. Hierbij is het van 

belang dat het juiste systeem voor het juiste doel wordt aangeschaft en gebruikt. Van belang is 

hierbij vast te stellen hoe accuraat een bepaald systeem werkt en of het daarmee voldoet aan de 

behoefte. Daarnaast is er behoefte om op bestaande systemen audits te kunnen uitvoeren die de 

accuratesse kunnen vaststellen. Een dergelijk instrument ontbreekt tot nu toe. 

1.2 Onderzoekskader 

Het onderzoek kent twee opdrachtgevers; het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) en het 

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Beide opdrachtgevers maken gebruik van een AFIS en 

willen weten hoe de accuratesse van een dergelijk system gemeten kan worden. Het onderzoek 

vindt voor het KLPD plaats bij de Dienst Internationale Politie-Informatie (Dienst IPOL) te 

Zoetermeer en voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie vindt het onderzoek plaats bij de 

Justitiële InformatieDienst (JustID) te Almelo. De Universiteit Utrecht levert een student die het 

onderzoek uitvoert en een hoogleraar die de student begeleidt. Begeleiding vindt ook plaats 

vanuit het KLPD en het Ministerie van Justitie. 

 

 

 
 

De student wordt aangestuurd door het KLPD, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de 

Universiteit Utrecht. Deze 3 partijen hebben onderling contact om de voortgang van het project te 

controleren. 
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1.3  Verantwoording 

Door het ontwikkelen van een methode voor accuratessemeting van identificatievraagstukken, 

waarbij gebruik gemaakt wordt van vingerafdrukken, kan vastgesteld worden hoe accuraat 

vingerafdrukherkenning werkt. Met dit inzicht kunnen vervolgstappen genomen worden die de 

accuratesse van AFIS systemen ten goede komt waardoor uiteindelijk meer personen aan de hand 

van hun vingerafdrukken geïdentificeerd kunnen worden en false positives (onterechte 

herkenningen) en false negatives (onterechte niet-herkenningen) vermeden kunnen worden. Dit 

inzicht en de mogelijke aanpassingen aan een beter functionerend AFIS dragen bij aan een 

zorgvuldige rechtstaat.  

1.4  Doelstelling 

Doelstelling van het onderzoek is om een methode te bedenken die beschrijft hoe een 

accuratessemeting bij identificatievraagstukken gedaan wordt op een AFIS. Met behulp van de 

methode wordt inzicht verkregen in de prestatie van het AFIS. De methode wordt nadat hij 

ontwikkeld is, toegepast om de accuratesse van twee verschillende AFIS systemen die gebruikt 

worden door de Nederlandse overheid te meten.  

1.5  Hoofdvraag 

Hoe kan de accuratesse van vingerafdrukherkenning tijdens het matchingproces worden 

gemeten? 

1.6  Deelvragen 

Welke metingen kunnen er worden gedaan om de accuratesse van AFIS systemen bij 

identificatievraagstukken te meten? 

Wat is de accuratesse voor identificatievraagstukken in het dactyloscoop-ondersteunde proces? 

Wat is de accuratesse voor identificatievraagstukken in de lights out situatie? 

1.7  Scope  

Het onderzoek spitst zich toe op het bedenken van een methode voor de accuratessemeting van 

identificatievraagstukken waarbij gebruik gemaakt wordt van vingerafdrukken. Andere 

biometrische kenmerken, zoals irisscans en DNA, worden in dit onderzoek buiten beschouwing 

gelaten. Zodra de methodiek bedacht en goedgekeurd is, zal deze toegepast worden in de praktijk 

op HAVANK en VVI. Spoor impressies worden niet meegenomen in het huidige onderzoek. 

 

Voor het uitvoeren van de accuratessemetingen zijn idealiter true-source vingerafdrukken nodig. 

Uit praktische overwegingen wordt in het onderzoek gebruik gemaakt van operationele data die 

al in de systemen aanwezig is, ook om redenen van representativiteit. Aangezien het gaat om 

complete vingerafdruksets en niet om sporen én in HAVANK alleen vingerafdrukken worden 

opgenomen na een dubbel blinde menselijke toets kan worden aangenomen dat de 

betrouwbaarheid van de gegevens voldoende is.  
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2. Automatic Fingerprint Identification 
 

Biometrie is een term die refereert aan twee dingen: (1) meetbare menselijke karakteristieken en 

(2) de geassocieerde methoden en technieken voor geautomatiseerde herkenning gebaseerd op die 

karakteristieken. Volledige automatisering vereist dat de karakteristieken digitaal worden 

opgeslagen en kunnen worden vergeleken met reeds opgeslagen karakteristieken zonder 

menselijke interventie. Het resultaat van geautomatiseerde herkenning kan een similarity score, 

een beslissing of een kleine candidate list zijn [1]. 

 

Naast het herkennen van personen op basis van biologische eigenschappen, moet het 

geautomatiseerde systeem het meten van de karakteristieken voor elk individu op elk tijdstip 

kunnen herhalen en moeten de karakteristieken onderscheidbaar zijn van andere individuen.  

Hierbij is het doel het minimaliseren van de “within-class” variaties, met als ideaal gevolg dat er 

geen verschil is in karakteristieken van dezelfde persoon wanneer deze karakteristieken meerdere 

keren en op verschillende tijdstippen zijn afgenomen. Daarnaast moeten de “between-class” 

variaties gemaximaliseerd worden, met als ideaal gevolg dat de karakteristieken van 

verschillende personen veel van elkaar verschillen. Het subsysteem dat de uiteindelijke beslissing 

maakt, loopt de kans om between-class variaties te verwarren met within-class variaties (false 

match) en om within-class variaties te verwarren met between-class variaties (false non-match).  

 

2.1 Individualiteit van vingerafdrukken 

Sinds het begin van de 20
e
 eeuw worden vingerafdrukken gebruikt bij identificatievraagstukken. 

Het gebruik hiervan berust op 3 stellingen: (1) de afdrukken veranderen niet naarmate de tijd 

verstrijkt, (2) de afdrukken zijn voor elk individu uniek en (3) hierdoor kunnen personen van 

elkaar onderscheiden worden. De eerste stelling is inmiddels wereldwijd geaccepteerd, maar over 

de tweede stelling zijn de meningen nog verdeeld. Er is veel onderzoek gedaan naar de 

individualiteit van vingerafdrukken en er zijn dan ook meerdere benaderingsmodellen bedacht 

[3]. Vroegere modellen zoals het model van Galton leggen een raster over de afdruk en de 

probablity of random correspondance (PRC) wordt berekend aan de hand van de 

waarschijnlijkheid dat twee of meerdere hokjes identiek zijn. Andere modellen, zoals dat van 

Trauring, gebruiken een bepaalde meting tussen kenmerken in een vingerafdruk. De nieuwere 

modellen zijn generatieve modellen en proberen de distributie van de kenmerken in een database 

te raden om vervolgens de PRC te vinden door het genereren van afdrukken. De PRC van huidige 

modellen ligt tussen de 1,1 · 10
-5

 en 1,22 · 10
-22

.  

 

Vingerafdrukken worden al meer dan 100 jaar gebruikt in het strafrecht. De afgelopen 30 jaar is 

er gewerkt aan geautomatiseerde systemen waarmee vingerafdrukken met elkaar vergeleken 

kunnen worden. De algemene term voor een dergelijk systeem is Automated Fingerprint 

Identification System (AFIS). Initieel werden AFIS systemen in het leven geroepen om 

kandidaten te identificeren zodat ervaren biometrie experts hun beslissing konden baseren op een 

kleinere set afdrukken. Na verloop van tijd werden AFIS systemen steeds betrouwbaarder. 

Wanneer het AFIS geen kandidaten had die boven een bepaalde similarity score scoorden, 

werden er geen kandidaten teruggekoppeld en werd er van uitgegaan dat de afdrukken niet 

gevonden konden worden. Toen de AFIS systemen nog betrouwbaarder werden, kon men met 
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aan zekerheid grenzende waarschijnlijk stellen dat wanneer een kandidaat boven een bepaalde 

similarity score scoort er een match is.  

 

2.2 Biometrie matching 

Het gebruik van alle biometrie technologieën kan geclassificeerd worden in 3 categorieën: 

1) Verificatie. Een 1:1 vergelijking die wordt gebruikt om te controleren of biometrische 

kenmerken van een persoon overkomen met eerder geregistreerde biometrische 

kenmerken. Verificatie wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de toegang tot beveiligde 

gebieden. 

2) Identificatie. Een 1:n (veel) zoekopdracht tegen een database wordt gebruikt om 

achtergrond informatie te geven over de persoon in kwestie. Met één of meerdere 

biometrie samples wordt gezocht in een database van al bekende samples. Het resultaat 

van de zoekopdracht kan een match (de persoon is bekend in de database) of een non-

match zijn (de persoon is niet bekend in de database). In het geval van een non-match 

kunnen de gegevens worden opgeslagen in de database wanneer daar een aanleiding toe 

is. 

3) Watchlist. Een 1:weinig vergelijking wordt gebruikt als screening mechanisme om reeds 

bekende personen die een dreiging vormen te identificeren.  

 

Het huidige onderzoek zal zich richten op identificatievraagstukken. 

 

2.3 AFIS technologie 

Alle grote AFIS systemen volgen ongeveer hetzelfde proces. Afbeeldingen worden ingevoerd, de 

vingerafdrukken worden gesegmenteerd van de achtergrond, de huidlijnen (ridges) worden 

gelokaliseerd en verdund, en eigenschappen worden gelokaliseerd en vertaald naar een Cartesian 

coördinaten stelsel [1]. Hierbij is de linkerbovenhoek van de afbeelding het punt (0,0) en neemt 

de waarde van de Y-coördinaat toe wanneer van boven naar beneden over de afbeelding wordt 

gelopen. Aan de punten op de afbeelding worden elementen zoals de (x,y) locatie, de hoek van de 

ribbel en producent specifieke eigenschappen gekoppeld. Onderstaande afbeelding toont 

zogenaamde kenmerk extractie in vingerafdrukken. 

 

 
 

Wanneer er nieuwe vingerafdrukken binnenkomen in het systeem, worden uit deze afdrukken de 

kenmerken geëxtraheerd. De nieuwe set van kenmerken wordt met behulp van algoritmes 
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vergeleken met de kenmerken die bekend zijn in de database. Deze vergelijking levert een score 

op die overeenkomst tussen de kenmerken representeert; de similarity score. Wanneer alle 

vingerafdrukken in de database zijn doorlopen, sorteert de software de lijst met vingerafdrukken 

aflopend op similarity score, waarbij de vingerafdruk met de hoogste similarity score op de eerste 

plek komt te staan. Deze gesorteerde lijst wordt de candidate list genoemd.  

 

Een vingerafdruk komt in aanmerking om in de candidate list te komen wanneer wordt voldaan 

aan de decision threshold. De decision threshold representeert een waarde van de similarity score. 

AFIS software kan (nog) niet met 100% zekerheid zeggen dat twee vingerafdrukken afkomstig 

zijn van dezelfde vinger, dus moet er een meetinstrument zijn dat bepaalt wanneer aangenomen 

kan worden dat vingerafdrukken identiek zijn. De decision threshold ligt over het algemeen zeer 

hoog bij identificatieproblemen. Een onterechte overeenkomst of een onterechte niet-

overeenkomst is immers onacceptabel. Wanneer een match is vastgesteld door het systeem, 

kunnen persoonsgegevens die bij de vingerafdruk horen worden opgevraagd. 

 

Hoewel de meeste kenmerken door verschillende AFIS systemen herkend worden, kan het zijn 

dat er verschil zit tussen de gevonden kenmerken van verschillende AFIS systemen. Dit is echter 

geen probleem omdat de kenmerkextractie afhankelijk is van algoritmes die door de producent 

zijn ontwikkeld en de matchalgoritmes daarop zijn afgestemd. Meerdere standaard representatie 

templates worden ondersteund door de leidende AFIS ontwikkelaars. 

 

AFIS systemen zijn in de loop der tijd steeds beter geworden. Er worden tegenwoordig twee of 

meerdere matching fasen doorlopen om de lijst met resultaten te verminderen. Vervolgens 

worden in opeenvolgende zoekfasen de resultaten gegenereerd. Naast basis kenmerkvergelijking 

kunnen matching algoritmes andere kenmerken uit de afbeelding gebruiken zoals het patroon van 

de huidlijnen, het aantal huidlijnen en de stroom van huidlijnen. Zodoende wordt de set van 

kenmerken vergroot, wat de individualiteit van de afdrukken bevorderd. 

 

In een perfect AFIS komt de juiste vingerafdruk altijd op de eerste plek in de candidate list te 

staan. Uit de praktijk is echter gebleken dat dit niet altijd het geval is. De rank 1 accuracy is het 

percentage van correcte overeenkomsten waarbij de juiste vingerafdruk op de eerste plek in de 

candidate list staat. Bij een rank 1 accuracy van 100% staat de juiste vingerafdruk altijd op de 

eerste plek in de candidate list. Elk percentage lager dan 100% betekent dat het AFIS niet 

foutloos is en in sommige gevallen de verkeerde vingerafdruk aanwijst als meest 

overeenkomende (ervan uitgaande dat een match mogelijk is). Om die reden worden bij sommige 

instanties tot op heden vingerafdruk experts ingezet. De dactyloscopen detecteren 

vingerafdrukken en “echte” kandidaten die lager scoren dan rank 1. Daarnaast controleren zij de 

rank 1, zodat zo veel mogelijk false positives gecorrigeerd worden. Juridisch gezien is het in 

Nederland in veel gevallen wenselijk dat een vingerafdrukvergelijking gedaan is door 

dactyloscopen. 

 

2.4 Soorten afbeeldingen in een AFIS 

Er zijn 4 soorten afbeeldingen die door de meeste grote AFIS systemen gebruikt kunnen worden: 

1) Gerolde vingerafdrukken en ‘sequence slaps’. De 10 gerolde en vier vinger sequence-slap 

afbeeldingen zijn de belangrijkste standaard geweest voor AFIS systemen. De sequence 
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slap impressie bestaat uit één afbeelding van de vier vingers per hand en 2 individuele 

afbeeldingen van beide duimen. 

 

 
 

2) Identificatie slaps, ook wel ID-slaps of ID-flats genoemd. ID-slaps vereisen meer 

rekenkracht dan 10 gerolde afdrukken, maar het is sneller en gemakkelijker om ze af te 

nemen. Individuele afdrukken kunnen gesegmenteerd worden. Vervolgens kan aan de 

individuele afdrukken een NIST Fingerprint Image Quality (NFIQ) score toegekend 

worden. Deze score representeert de kwaliteit van de afdruk. De ID-slaps hebben de 

sequence slaps vervangen in tenprint collecties op livescan apparaten. Het verschil tussen 

beiden is dat de afdrukken van de duimen bij een ID-slap in één keer worden afgenomen 

en niet individueel.  
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Onderstaande afbeeldingen toont de segmentatieboxen voor de individuele vingers met 

bijbehorende NFIQ score. 

 

  

 

 

 
 

 

3) Handpalm impressies. Een handpalm impressie bevat een afdruk van alle vingers, 

inclusief de duim, en de palm van de hand. Daarnaast wordt ook het gedeelte van de hand 

afgenomen dat op het oppervlak rust wanneer men schrijft (de rand van de hand). In de 

tijd dat de handpalm impressie in opkomst was, waren de livescan apparaten te klein om 

de afbeelding in zijn geheel te maken. Als oplossing werden twee afbeeldingen gemaakt 

die overlapten in de ‘interdigital area’ (de rechthoek in de afbeelding hieronder). 
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4) Spoor impressies. Spoorimpressies zijn afdrukken die gevonden zijn op plaats delicten. 

Vaak zijn spoorimpressies van slechte kwaliteit omdat zij niet gecontroleerd zijn 

afgenomen zoals dat wel gebeurd wanneer afdrukken worden afgenomen op een 

vingerafdrukkenblad. De spoorimpressies worden ingescand in het AFIS en worden 

vervolgens vergeleken met een deel van, of alle, afdrukken in de database. Wanneer de 

candidate list bekend is, kan de biometrie expert de spoorimpressie vergelijken met de 

afdruk die opgeslagen is in de database. Spoorimpressies kunnen ook vergeleken worden 

met andere spoorimpressies zodat verschillende misdaden eventueel met elkaar in 

verband kunnen worden gebracht.  
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2.5 Vingerafdrukafname 

Er zijn twee huidige manieren van vingerafdrukafname. De eerste methode is de traditionele inkt-

op-papier methode. Hierbij worden de vingers van de arrestant over een geïnkte glasplaat gerold. 

Vervolgens worden de vingers op een vingerafdrukkenblad gerold of gedrukt waarna een 

afbeelding van de vingerafdruk op het papier achterblijft. Op het vingerafdrukkenblad zijn voor 

elke vinger aparte hokjes gemaakt. De bevoegde ambtenaar zorgt ervoor dat de vingerafdrukken 

in de juiste hokjes komen. Het blad bevat ruimte voor platte en gerolde vingerafdrukken. In totaal 

worden volgens deze methode 20 vingerafdrukken afgenomen; 10 platte en 10 gerolde. Doordat 

de vingerafdrukken op hetzelfde moment in aanwezigheid van een bevoegde ambtenaar zijn 

afgenomen, kan gesproken worden van ‘true-source’ materiaal; het is zeker dat de gerolde en 

platte vingerafdrukken afkomstig zijn van dezelfde persoon.  

 

Een tweede manier die tegenwoordig steeds vaker gebruikt wordt voor het afnemen van 

vingerafdrukken is live-scan. Er zijn verschillende afnamemethoden van live-scan afbeeldingen. 

Hierbij worden de vingers op een scanner gedrukt. In Nederland slaat de scanner de afbeeldingen 

van de vingerafdrukken, na geautomatiseerde segmentatie, digitaal op. In totaal worden er 

volgens deze methode 10 platte vingerafdrukken afgenomen. Het is ook mogelijk om gerolde 

afdrukken op deze manier af te nemen, maar dat gebeurt op het moment van schrijven nog niet in 

Nederland. 

 

2.6 Standaarden 

2.6.1 NIST 

De NIST Special Publication 500-271: Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial and 

Other Biometric Information – Part 1 wordt wereldwijd gebruikt bij het uitwisselen van biometrie 

data. Deze versie bevat richtlijnen voor vingerafdrukken, handpalmimpressies, pasfoto’s en 

irisscans. Daarnaast biedt de huidige versie ruimte voor andere biometrische eigenschappen zoals 

littekens, tatoeages en oorafdrukken [2]. De standaard beschrijft verschillende typen, die elk 

gedefinieerde verplichte en optionele velden bevatten. Niet alle typen zijn verplicht. 

 

ANSI/NIST 

Record type 

Gebruik Gebruik in huidig 

onderzoek 

Type-1 Transactie informatie Ja 

Type-2 Gebruiker gespecificeerd beschrijvend tekst record 

(bijv. biografische gegevens) 

Ja 

Type-3 Lage resolutie grey scale vingerafdrukken Nee 

Type-4 Hoge resolutie grey scale vingerafdrukken Ja 

Type-5 Lage resolutie binaire vingerafdrukken Nee 

Type-6 Hoge resolutie binaire vingerafdrukken Nee 

Type-7 Gebruiker gespecificeerde afbeeldingen Nee 

Type-8 Afbeelding en gegevens behorende bij de 

handtekening 

Nee 

Type-9 Data over de kenmerken in de vingerafdrukken Nee 

Type-10 Data over de pasfoto en ‘SMT’ Nee 

Type-13 Sporen van variabele resolutie Nee 
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Type-14 Variabele resolutie van een tenprint bestand Ja 

Type-15 Variabele resolutie van een handpalm impressie Nee 

Type-16 Test record Nee 

Type-17 Iris scan record Nee 

Type-99 Data over nieuwe modaliteiten (zoals oorafdrukken) Nee 

 

2.6.2 WSQ 

Het Wavelet Scalar Quantization (WSQ) Gray-scale afbeeldingscompressie algoritme is de 

standaard voor de uitwisseling van gecomprimeerde 500 pixels per inch (ppi) afbeeldingen van 

vingerafdrukken. De WSQ specificatie bevat meerdere encoders en één decoder. De decoder is in 

staat om alle gecodeerde afbeeldingen te decoderen [1]. De afbeeldingen moeten niet verder 

gecomprimeerd worden dan een 15:1 verhouding. Compressie is het minimaliseren van het aantal 

bytes dat de afbeelding groot is, zonder dat de kwaliteit van de afbeelding afneemt. De 

compressieverhouding geeft de verhouding in het aantal bytes tussen de gecomprimeerde 

afbeelding en de originele afbeelding. Dit betekent dat WSQ afbeeldingen niet minder 

schijfruimte in moet nemen dan 1/15
e
 van de originele schijfruimte [5].  

2.6.3 NFIQ 

Het National Institute of Standards and Technology (NIST) bestudeerde de kwaliteit van de 

vingerafdruk als voorspeller van de accuratesse van het AFIS en implementeerde het NIST 

Fingerprint Image Quality (NFIQ) algoritme. Het NFIQ algoritme analyseert de afbeelding en 

geeft een score aan de afbeelding van 1 (hoge kwaliteit) tot 5 (lage kwaliteit). De score wordt 

uitgedrukt in gehele getallen, decimale scores zijn niet mogelijk. Uit onderzoek van het NIST 

blijkt dat afbeeldingen van hoge kwaliteit leiden tot een betere prestatie van het AFIS en 

afbeeldingen van lage kwaliteit leiden tot een slechtere prestatie van het AFIS [4]. De NFIQ 

score kan real-time berekend worden, wat ideaal is bij het afnemen van live-scan afdrukken. 

Wanneer blijkt dat de live-scan afdruk van onvoldoende kwaliteit blijkt te zijn, kan er direct een 

nieuwe afdruk gemaakt worden.  

 

De keuze voor 5 niveaus van kwaliteit is een compromis. Onderzoek van het NIST toont aan dat 

er 8 tot 10 niveaus nodig zijn om een AFIS te karakteriseren die erg gevoelig is voor kwaliteit, 

terwijl er maar 3 niveaus nodig zijn om een AFIS te karakteriseren die niet gevoelig is voor 

kwaliteit. De 5 gekozen niveaus zijn voldoende voor een redelijk tot goed AFIS [4]. 

 

Producenten van AFIS systemen hebben vaak hun eigen kwaliteitsalgoritme dat ook rekening 

houdt met andere attributen die aanwezig zijn in vingerafdrukken zoals poriën en delta’s. Het 

NFIQ algoritme neemt deze attributen niet mee in haar berekening. De algoritmen die ontworpen 

zijn door de producenten zijn vaak afgestemd op specifieke matcher algoritmen.  

 

2.7 Vingerafdruk herkenning 

2.7.1 Traditionele gebruikte kenmerken 

Vingerafdrukken worden herkend aan de hand van kenmerken of karakteristieken in de afdruk. 

Er zijn verschillende soorten karakteristieken te vinden in vingerafdrukken, zie de afbeelding hier 
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onder. Naast het type karakteristiek dat te vinden is in de afdruk, zijn ook de locatie en oriëntatie 

van het kenmerk van belang. Juridisch gezien wordt gesproken van overeenkomstige afdrukken 

wanneer minimaal tien tot twaalf identieke karakteristieken zonder verschillen in de afdrukken 

wordt gevonden. 

 

 
 

2.7.2 Toekomstige gebruikte kenmerken 

Het Committee to Define an Extended Fingerprint Feature Set (CDEFFS) werd in 2005 opgericht 

om meer kenmerken naast de traditionele kenmerken zoals het einde van huidlijnen en 

vertakkingen te identificeren en te definiëren. Deze set van nieuwe kenmerken zou completere 

informatie moeten verschaffen aan de biometrie expert en zou automatische kenmerkextractie 

moeten verbeteren. De nieuwe kenmerken zijn punten, korte huidlijnen, poriën, ribbel 

uitsteeksels, uitlopers en beginnende huidlijnen. Allen zijn voorbeelden van niveau 3 

kenmerkextractie. In de afbeelding hieronder wordt het verschil tussen niveau 2 en niveau 3 

kenmerkextractie duidelijk gemaakt. Kenmerkextractie op niveau 3 bevat meer kenmerken dan 

kenmerkextractie op niveau 2. Om kenmerkextractie van niveau 3 uit te voeren, moeten de 

afbeeldingen een resolutie hebben van 1000ppi. Voor kenmerkextractie van niveau 2 is dit 

500ppi. 
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3. Procesdefinitie 
Het huidige onderzoek zal zich richten op 2 verschillende processen: het dactyloscoop-

ondersteunde proces en het lights out proces. De beschrijving van beide procesvormen heeft 

betrekking op de procesvormen zoals die in het huidige onderzoek plaatsvinden. 

3.1 Dactyloscoop-ondersteund proces  

In het dactyloscoop-ondersteund proces wordt gebruik gemaakt van een AFIS en menselijke 

input. Zowel het AFIS als de menselijke biometrie experts (dactyloscopen) vergelijken de 

vingerafdrukken met elkaar. De dactyloscopen doen dit nadat het AFIS de afdrukken met elkaar 

heeft vergeleken en een candidate list heeft gegenereerd. Beide dactyloscopen lopen de 

gegeneerde lijst van vingerafdrukken door, elimineren niet gelijkende afdrukken en selecteren 

uiteindelijk de overeenkomstige vingerafdruk (mits aanwezig). De experts weten niet van elkaar 

welke vinger zij hebben aangewezen als overeenkomend. Op deze manier wordt een dubbel 

blinde test uitgevoerd. Alleen wanneer beide dactyloscopen tot dezelfde conclusie komen is er 

sprake van een match/no-match. Mochten beide experts tot een verschillende conclusie komen, 

dan zal het incident bekeken worden door een coördinator. Wanneer de coördinator aangeeft dat 

de afdrukken afkomstig zijn van dezelfde persoon, wordt het incident opnieuw bekeken door 

twee dactyloscopen totdat men conform de forensisch-technische identificatienorm de persoon 

waarvan de afdrukken afkomstig zijn kan identificeren. Wanneer de coördinator tot de conclusie 

komt dat de afdrukken verschillen, wordt het incident afgehandeld als een no-match. De software 

speelt in het dactyloscoop-ondersteunde proces een sturende, maar geen beslissende rol. De 

uiteindelijke beslissing ligt bij de twee dactyloscopen.  

 

3.2 Lights out 

Een lights out situatie is een situatie waarin tijdens het vergelijkingsproces alleen gebruik 

gemaakt wordt van een AFIS. In het proces komen geen dactyloscopen voor, waardoor de 

persoonsherkenning volledig afhankelijk is van de software, de berekende similarity score en de 

ingestelde decision threshold. In een lights out situatie is er sprake van een match wanneer de 

similarity score van de afdruk op de eerste plek in de candidate list groter is dan of gelijk is aan 

de decision threshold. Wanneer de score van de afdruk op de eerste plek in de candidate list lager 

is dan de decision threshold is er sprake van een no-match. Dit hoeft echter niet altijd correct te 

zijn. 
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4 Accuratessemeting 
Dit hoofdstuk zal een generieke methode beschrijven waarmee de accuratesse van AFIS 

systemen mee gemeten kan worden. De methode gaat uit van het gebruik van een query-, 

resultaat- en prestatieset.  

 

4.1 Onderdelen van de accuratessemeting 

In deze paragraaf zal beschreven worden welke informatie benodigd is voor het opstellen van de 

queryset, de doelset, de resultaatset en de prestatieset. 

 

4.1.1 Queryset 

De queryset is de set van gegevens waarmee in de doelset wordt gezocht. Het is van belang dat de 

queryset een representatief aantal samples bevat zodat kan worden vastgesteld dat de uitkomsten 

van de accuratessemeting de werking van het systeem correct weerspiegelen. Het aantal samples 

dat benodigd is, is afhankelijk van de grootte van de doelset, het betrouwbaarheidsniveau en het 

betrouwbaarheidsinterval.  

 

Een andere benaming voor het betrouwbaarheidsinterval is de foutmarge. Het 

betrouwbaarheidsinterval geeft een heel interval van betrouwbare waarden [21]. Wat het 

betrouwbaarheidsinterval inhoudt kan uitgelegd worden aan de hand van een voorbeeld. Stel dat 

er een vraag wordt gesteld aan een selecte groep mensen en 47% van deze groep hetzelfde 

antwoord geeft op de vraag. Bij een betrouwbaarheidsinterval van 4% kan dan gesteld worden dat 

43% tot 51% van de gehele populatie hetzelfde antwoord had gegeven [6]. 

 

Het betrouwbaarheidsniveau beschrijft hoe zeker men kan zijn over de resultaten. Het 

betrouwbaarheidsniveau wordt uitgedrukt in een percentage. Het vertegenwoordigt hoe vaak het 

ware percentage van de gehele populatie dat een bepaald antwoord kiest binnen het 

betrouwbaarheidsinterval valt. Bij een betrouwbaarheidsniveau van 95% kan men dus 95% zeker 

zijn. Als we in het vorige voorbeeld een betrouwbaarheidsniveau van 95% hadden gekozen, dan 

hadden we voor 95% zeker kunnen zijn dat tussen de 43% en 51% van de populatie hetzelfde 

antwoord had gegeven [6].  

 

De gegevens die benodigd zijn voor het opstellen van de queryset zijn: 

- het aantal samples  

- frequentie van de vingerafdrukafname (single- of multiple incident) 

- het formaat van de afbeeldingen 

- het aantal afdrukken dat per sample wordt gebruikt tijdens het matchproces 

- het type vingerafdruk dat gebruikt wordt om mee te zoeken (gerold of plat) 

- het aantal pixels per inch (ppi) van de afbeeldingen 

- de compressieverhouding van de afbeeldingen 

- de segmentatiemethode 

- de selectiecriteria waar de vingerafdrukken aan moeten voldoen (hoe is de queryset tot 

stand gekomen?) 

- de standaarden waar de queryset aan moet voldoen 
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Verder moet van de gehele queryset bekend zijn wat de juiste match is. Zonder deze gegevens 

kan niet worden gecontroleerd of het systeem de juiste match heeft gemaakt. 

 
4.1.2 Doelset 

De doelset is de set van gegevens waarin gezocht wordt. Een voorbeeld van een doelset is een 

database. Van de doelset moeten de volgende gegevens bekend zijn: 

- het aantal templates dat aanwezig is in de doelset 

- het aantal single- en multiple incidenten 

- het aantal vingerafdrukken per incident 

- het aantal afdrukken dat per sample wordt gebruikt tijdens het matchproces 

- het type vingerafdruk waarin gezocht wordt (gerold of plat) 

- het formaat van de afbeeldingen 

- het aantal pixels per inch van de afbeeldingen 

- de compressieverhouding van de afbeeldingen 

- het aantal afdrukken waarmee gematcht wordt. 

- de segmentatiemethode van de afdrukken 

- de procesvorm (dactyloscoop-ondersteund proces en/of lights out) 

- de selectiecriteria die bepalen welke vingerafdrukken uit een sample worden gebruikt 

tijdens het vergelijken van afdrukken (AFIS afhankelijk) 

- de standaarden die het AFIS hanteert 

 

Uit onderzoek van het National Institute of Standards and Technology blijkt dat het totaal aantal 

afdrukken in de database de rank 1 accuracy beïnvloedt [7]. Om systemen met elkaar te kunnen 

vergelijken zou het om deze reden niet eerlijk zijn om de accuratessemeting te doen op de gehele 

databases, de databases zullen immers in omvang van elkaar verschillen. Een eerlijke manier van 

inter-kwalitatieve vergelijking van systemen is het gebruiken van een benchmark. Een 

benchmark is een testprocedure om de prestaties van apparaten, systemen, of organisaties met 

elkaar te vergelijken [8]. Verschillende systemen kunnen dus alleen met elkaar vergeleken 

worden wanneer zij gebruikmaken van dezelfde benchmark. 

 

Het opzetten van een dergelijke benchmark valt buiten de scope van dit project, maar is van 

belang wanneer systemen met elkaar vergeleken moeten worden.   

 
4.1.3 Resultaatset 

De resultaatset bevat de gegevens die de uitkomst zijn van het vergelijkingsproces dat door het 

AFIS is uitgevoerd. Het beschrijft welke gegevens beschikbaar zijn nadat het AFIS de afdrukken 

met elkaar heeft vergeleken. Voor elk sample kan de candidate list met een voorafgestelde 

grootte opgeslagen worden. Het is van belang dat de grootte van de candidate list constant is bij 

alle zoekopdrachten binnen hetzelfde AFIS. Wanneer gewerkt wordt in het dactyloscoop-

ondersteunde proces moet de beslissing van de expert worden toegevoegd aan de resultaatset. 

Deze beslissing wordt uitgedrukt als positie van de volgens hem/haar overeenkomende 

vingerafdruk in de candidate list. 
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4.1.4 Prestatieset 

In de prestatieset staat gedefinieerd welke indicatoren de prestatie bepalen. De prestatieset kan 

worden gerepresenteerd als een vector van verschillende metingen: 

 

Meting 1 

Meting 2 

… 

Meting n 

 

 

De gegevens uit de resultaatset kunnen worden gebruikt om de prestatieset invulling te geven. De 

metingen die gedaan worden voor het lights out proces zijn: 

- rank 1 accuracy  

- rank c accuracy  

- last rank  

- false reject rate (FRR) 

- true reject rate (TRR) 

- false accept rate (FAR) 

- true accept rate (TAR) 

- failure to acquire 

- gemiddelde positie van juiste vingerafdruk in de candidate list 

- gemiddelde similarity score van juiste vingerafdruk 

- Het aantal gemiste kandidaten  

- het percentage dat nader onderzocht zou moeten worden door mensen 

 

De metingen die gedaan worden voor het dactyloscoop-ondersteunde proces zijn: 

- human expert accuracy 

- false reject rate (FRR) 

- true reject rate (TRR) 

- false accept rate (FAR) 

- true accept rate (TAR) 

- missed matches when in candidate list 

- de gemiddelde positie van de door de expert aangewezen vingerafdruk in de candidate list 

 

Omdat de dactyloscopen afhankelijk zijn van de prestatie van het AFIS, kunnen voor de 

volledigheid enkele aanvullende metingen worden toegevoegd aan de prestatieset voor het 

dactyloscoop-ondersteunde proces. Dit zijn metingen die ook gedaan worden tijdens het lights 

out proces: 

- rank 1 accuracy  

- rank c accuracy  

- last rank  

- failure to acquire 

- gemiddelde positie van juiste vingerafdruk in de candidate list 

- gemiddelde similarity score van juiste vingerafdruk 
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Met behulp van deze aanvullende metingen kan meer inzicht worden verkregen in, en een 

mogelijke verklaring worden gegeven voor, de prestatie van de dactyloscopen. Ze verschaffen 

informatie over de prestatie van het AFIS. Dactyloscopen kunnen bijvoorbeeld alleen de 

afdrukken in de candidate list zien. Wanneer de juiste afdruk niet in de candidate list voorkomt, 

kunnen zij niet de juiste afdruk aanwijzen. 

 

De volgende paragraaf geeft een beschrijving van bovengenoemde metingen. 

 

 

4.2 Metingen 
Deze paragraaf beschrijft de metingen die gedaan worden tijdens het uitvoeren van de 

experimenten. Er zal onderscheid gemaakt worden tussen het lights out proces en het 

dactyloscoop-ondersteunde proces, omdat er verschillende metingen worden gedaan voor beide 

procesvormen.  

4.2.1 Algemene metingen 

Onderstaande metingen hebben toepassing op beide procesvormen. 

 

Rank 1 accuracy 

De rank 1 accuracy is het percentage dat beschrijft in hoeveel procent van de 

vingerafdrukvergelijkingen de juiste vingerafdruk op de eerste plek in de candidate list staat. 

Wanneer de juiste vingerafdruk in 30 van de 40 gevallen op de eerste plek in de candidate list 

staat, bedraagt de rank 1 accuracy 75%. 

 

Rank c accuracy 

De rank c accuracy is het percentage dat beschrijft in hoeveel procent van de 

vingerafdrukvergelijkingen de juiste vingerafdruk voorkomt in de candidate list. De grootte van 

de candidate list moet hierbij vermeldt worden omdat de rank c accuracy hiervan afhankelijk is. 

De kans dat de juiste vingerafdruk voorkomt in de candidate list is immers vele malen groter 

wanneer de candidate list 500 resultaten bevat dan wanneer de candidate list 10 resultaten bevat.  

 

Last rank 

De last rank is de laagste positie van de juiste vingerafdruk van alle samples bij elkaar genomen. 

Wanneer een AFIS goed functioneert, zal de juiste vingerafdruk vaak op de eerste plek in de 

candidate list staan. In de gevallen dat de juiste afdruk niet op de eerste plek in de candidate list 

staat, is het interessant om te weten hoe diep de juiste vingerafdruk dan wel staat. Hoe dieper in 

de lijst de juiste vingerafdruk staat, hoe slechter de vingerafdruk is herkend door het systeem. De 

last rank vertelt ons wat de slechtste prestatie van het systeem is. Merk hierbij op dat de laagste 

positie niet per definitie de grootte van de candidate list hoeft te zijn. De last rank kan 20 zijn 

wanneer de candidate list slechts tien kandidaten groot is. 

 

False Reject Rate 

De False Reject Rate (FRR) is de kans dat het systeem faalt om een match te detecteren tussen 

het input patroon en een overeenkomstige template in de database. Het meet de kans van valide 

inputs waarvan onterecht wordt gezegd dat ze niet overeenkomen met een template in de 

database [9].Snijder omschrijft de FRR als volgt:  
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“De kans dat het systeem ten onrechte een aangeboden life sample niet herkend. 

Het meet het percentage van geldige inputs (i.e. input van personen die zeker in 

het systeem zijn geregistreerd) die desondanks ten onrechte zijn verworpen” 

[10]. 

 

 

True Reject Rate 

Snijder omschrijft de True Reject Rate (TRR) als volgt: 

 

“Het percentage terechte niet-herkenningen, veroorzaakt doordat de 

gepresenteerde biometrische gegevens van een andere persoon zijn dan de 

gegevens waarmee deze worden vergeleken” [10]. 

 

Wanneer een systeem goed werkt, is dit percentage hoog. 

 

False Accept Rate 

De False Accept Rate (FAR) is de kans dat het systeem een foutieve match maakt tussen het 

input patroon en een niet-overeenkomstige template in de database. Het meet de kans van 

foutieve inputs die onterecht worden gezien als overeenkomstig met een template uit de database 

[9]. Snijder omschrijft de FAR als volgt:  

 

“De kans dat het systeem ten onrechte een aangeboden life sample als 

overeenkomstig ziet met een in het systeem opgeslagen referentie. Het meet het 

percentage van ten onrechte ‘herkende’ life samples” [10]. 

 

Met andere woorden: De FAR is de kans dat het systeem onterecht aangeeft dat twee 

vingerafdrukken gelijk zijn, terwijl in werkelijkheid de afdrukken afkomstig zijn van 

verschillende personen. 

 

True Accept Rate 

De True Accept Rate (TAR) is het percentage correcte herkenningen. Wanneer een systeem goed 

werkt, is dit percentage hoog. 

 

FAR versus FRR 

De False Reject Rate en de False Accept Rate zijn nauw aan elkaar verbonden. Zetstra legt deze 

relatie uit [11].  
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FAR (FMR in afbeelding) en FRR (FNMR in afbeelding) 

 

Zoals in de figuur hierboven te zien is, staat op de x-as de similarity score en op de y-as de ‘rate’. 

In dit geval beschrijft de rate hoe vaak er een foutieve match wordt gemaakt of foutieve afwijzing 

wordt gedaan.  Er zijn waardes voor de FAR en de FRR voor elke waarde van de similarity score. 

In de figuur is te zien dat bij een decision threshold van 0.4 de FAR 0,34% en de FRR 2,39% 

bedraagt. Merk hierbij op dat wanneer de similarity score toeneemt, de FRR toeneemt en de FAR 

afneemt. Dit is logisch, want hoe lager de eisen zijn aan overeenkomst (lage decision threshold), 

hoe meer kandidaten er zijn die mogelijk overeenkomen met de vingerafdruk waarmee gezocht 

is. Hoe meer kandidaten er zijn, hoe groter de kans dat niet de juiste vingerafdruk wordt 

gevonden. Op de omgekeerde manier valt te beredeneren dat hoe hoger de eisen zijn aan de 

overeenkomst (hoge decision threshold), hoe minder kandidaten er zijn die mogelijk 

overeenkomen, hoe kleiner de kans dat de juiste vingerafdruk wordt gevonden (een foutieve 

afwijzing, of false reject). 

 

De FAR waarde voor score i wordt berekend met de volgende formule: 

 

 

    
                                           

                           
 

 

 

De FRR waarde voor score i is wordt berekend met de formule: 

 

    
                                             

                              
 

 

 

Failure To Acquire 

De Failure To Acquire (FTA) is het percentage mislukte pogingen tot het opnemen van een 

biometrische karakteristiek. Dit kan veroorzaakt worden door nadelige omgevingsfactoren, door 
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een slechte kwaliteit of algehele afwezigheid van het fysieke karakteristiek, of door tegenwerking 

van de persoon waarvan het karakteristiek is afgenomen [10]. 

 

Dit percentage is afhankelijk van zowel de kwaliteit van de vingerafdrukken als van het AFIS. De 

FTA kan hoog zijn doordat de vingerafdrukken van slechte kwaliteit zijn, of omdat het AFIS 

moeite heeft met het interpreteren van de vingerafdrukken. Hoewel er meerdere verklaringen zijn 

voor de waarde van de FTA, is het van belang de FTA te betrekken bij het meten van de 

accuratesse. Bij het interpreteren van de waarde moet echter worden opgepast. Er zijn veel 

factoren die de FTA meting beïnvloeden. De FTA is immers afhankelijk van AFIS-specifieke 

instellingen. De kwaliteit van de afbeelding speelt hierin een rol. Een lights out systeem zal 

strengere eisen stellen aan de kwaliteit van de afbeeldingen dan een dactyloscoop-ondersteund 

systeem, omdat de dactyloscopen als vangnet kunnen dienen wanneer er een fout gemaakt wordt 

door het AFIS. 

 

Gemiddelde positie van overeenkomende vingerafdruk in de candidate list 

In zowel het dactyloscoop-ondersteunde proces als het lights out proces wordt na het vergelijken 

van de vingerafdrukken een candidate list gegenereerd. In een ideale situatie zal de juiste 

vingerafdruk bij elke zoekopdracht op de eerste plek in deze lijst staan. De positie van de juiste 

vingerafdruk in de candidate list vertelt ons hoe diep er gemiddeld in deze gesorteerde lijst 

gekeken moet worden voordat de juiste vingerafdruk wordt gevonden.  

 

Gemiddelde similarity score van overeenkomende vingerafdruk in candidate list 

De gemiddelde similarity score van de overeenkomende vingerafdruk zegt iets over de zekerheid 

van het AFIS. Hoe hoger de gemiddelde similarity score, hoe zekerder het systeem is. Vice versa 

geldt dat hoe lager de gemiddelde similarity score is, hoe twijfelachtiger het AFIS is. In een goed 

functionerend systeem zal deze waarde boven de decision threshold liggen. 
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4.2.2 Lights out specifieke metingen 

De volgende metingen hebben alleen betrekking op het lights out proces.  

 

Missed candidates 

Dit beschrijft hoe vaak een overeenkomstige, bestaande template niet in de candidate list 

voorkomt. Niet elk AFIS heeft een even grote candidate list. Het is van belang dat de grootte van 

de candidate list constant is bij alle zoekopdrachten in hetzelfde AFIS en dat de grootte van de 

lijst overeenkomt met wat in de praktijk gangbaar is.  

 

Percentage juiste vingerafdruk niet op de eerste plek in de candidate list 

Deze meting beschrijft hoe vaak de correcte vingerafdruk niet op de eerste plek in de candidate 

list staat. Dit percentage geeft aan in hoeveel procent van de zoekopdrachten de 

identiteitsvaststelling in een lights out proces fout is gegaan. In het lights out proces wordt 

immers de vingerafdruk die op de eerste plek in de candidate list staat gezien als overeenkomstig. 

Wanneer dit percentage niet gelijk is aan 100%, zullen er foute beslissingen worden gemaakt 

wanneer er wordt gewerkt in een lights out situatie. 

 

Similarity score afhankelijke beslissingen 

Hoe hoger de similarity score, hoe meer overeenkomst er volgens het AFIS tussen beide 

vingerafdrukken is. De leveranciers van AFIS systemen hebben grenzen gedefinieerd die 

specificeren wanneer een identificatieopdracht een zekere match, een zekere no-match of een 

onzekere score is. Het domein van onzekere scores wordt de 'grey area' genoemd. Bij een 

accuratessemeting is het belangrijk deze grenzen te controleren. Dit kan worden gedaan door 1) 

te controleren of de volgens het AFIS overeenkomende vingerafdruk de juiste is en 2) te 

controleren of de similarity score grenzen kloppen. 

 

De complete prestatievector ziet er als volgt uit voor het lights out proces: 

 

 

 

Rank 1 accuracy 

Rank c accuracy 

Last rank 

FRR 

TRR 

FAR 

TAR 

FTA 

Gemiddelde positie van de juiste vingerafdruk in de candidate list 

Gemiddelde similarity score van de juiste vingerafdruk 

Missed candidates 

Percentage juiste vingerafdruk niet op de eerste plek in de candidate list 

Similarity score afhankelijke beslissingen 
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4.2.3 Dactyloscoop-ondersteund process specifieke metingen 

De volgende metingen hebben alleen betrekking op het dactyloscoop-ondersteunde proces. 

 

Human accuracy 

Deze meting beschrijft het percentage correcte herkenningen door de dactyloscopen. Deze meting 

is afhankelijk van de rank c accuracy en zal de waarde van de rank c accuracy nooit kunnen 

overstijgen wanneer de dactyloscopen alleen de incidenten in de candidate list kunnen inzien.  

 

Missed matches when in candidate list 

Deze meting komt overeen met de false reject rate meting bij de lights out metingen, met als 

voorwaarde dat de overeenkomstige vingerafdruk in de candidate list staat. Dactyloscopen 

kunnen namelijk alleen de vingerafdrukken zien die in de candidate list staan. 

 

Gemiddelde positie van de door de expert aangewezen vingerafdruk in de candidate list 

De volgens de expert overeenkomende vingerafdruk is niet per definitie de juiste vingerafdruk; 

de expert dénkt dat dit de juiste vingerafdruk is. Door deze waarde te vergelijken met de 

gemiddelde positie van de juiste vingerafdruk, kan onderzocht worden of de experts beïnvloed 

worden door de candidate list. Uit onderzoek van Dror et al. blijkt dat dactyloscopen niet altijd 

consistent zijn in het analyseren van sporen. Deze tegenstrijdigheden waren afhankelijk van de 

dactyloscoop en de vingerafdrukken die geanalyseerd werden [20].  

 

De complete prestatievector, inclusief aanvullende metingen, ziet er als volgt uit voor het 

dactyloscoop-ondersteunde proces: 

 

 

Rank 1 accuracy 

Rank c accuracy 

Human Accuracy 

Last rank 

FRR 

TRR 

FAR 

TAR 

FTA 

Gemiddelde positie van de juiste vingerafdruk in de candidate list 

Gemiddelde similarity score van de juiste vingerafdruk 

Missed matches wanneer juiste afdruk in candidate list staat 

Gemiddelde positie van de door de expert aangewezen vingerafdruk 
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5. Implementatie HAVANK 
Dit hoofdstuk zal ingaan op het onderzoek dat op HAVANK is uitgevoerd. Er wordt een 

implementatie van de generieke methode gegeven. Dat wil zeggen dat er wordt ingegaan op de 

processen waarin de experimenten worden uitgevoerd en wat de query-, de doel-, de resultaat- en 

de prestatieset zijn. HAVANK hanteert de ANSI-NIST-ITL-1-2007 standaard. 

5.1  Processen 

Er worden experimenten uitgevoerd waarbij vingerafdrukken met elkaar worden vergeleken 

volgens het dactyloscoop-ondersteunde proces en het lights out proces. Het experiment zal zich 

focussen op identiteitsvraagstukken (1:n zoekopdrachten) en niet op verificatievraagstukken (1:1 

vergelijking).  

 

Wanneer de vingerafdrukken uit de queryset zijn ingeladen in het systeem, worden zij één voor 

één gebruikt om zoekopdrachten mee uit te voeren. HAVANK genereert voor beide 

procesvormen een candidate list. In het dactyloscoop-ondersteunde proces doorloopt de expert 

deze lijst totdat hij/zij denkt de overeenkomende vingerafdruk gevonden te hebben. Wanneer de 

dactyloscoop denkt de overeenkomende vingerafdruk gevonden te hebben, kan hij/zij dit 

aangeven in het systeem. Vervolgens kijkt een tweede dactyloscoop naar de vingerafdrukken. De 

beslissing van de eerste dactyloscoop is onzichtbaar voor de tweede. Op deze manier wordt een 

dubbel blinde test uitgevoerd. Alleen wanneer beide dactyloscopen tot dezelfde conclusie komen 

is er sprake van een match/no-match. Mochten beide experts tot een verschillende conclusie 

komen, dan zal het incident bekeken worden door een coördinator. Wanneer de coördinator 

aangeeft dat de afdrukken afkomstig zijn van dezelfde persoon, wordt het incident opnieuw 

bekeken door twee dactyloscopen totdat men conform de forensisch-technische identificatienorm 

de persoon waarvan de afdrukken afkomstig zijn kan identificeren. De dactyloscopen kunnen 

echter ook concluderen dat er geen overeenkomende vingerafdruk gevonden kon worden door het 

systeem. In dat geval is het resultaat een no-match. In het lights out proces wordt de vingerafdruk 

die op de eerste plek in de candidate list staat, beschouwd als de overeenkomende vingerafdruk. 

5.1.1 Incidenten 

Wanneer een persoon zijn vingerafdrukken afgeeft, worden deze verwerkt in het AFIS. Aan elke 

vastlegging is een uniek incidentnummer verbonden. Van één persoon kunnen meerdere 

incidentnummers bestaan. Dit gebeurt wanneer de betreffende persoon meerdere keren zijn 

vingerafdrukken heeft moeten afgeven. Deze groep van recidivisten wordt multi-incidents 

genoemd. Personen waarvan één set van vingerafdrukken staat opgeslagen worden single-

incidents genoemd. Elk incident wordt opgeslagen, zodat het in de toekomst terug te vinden is. 

HAVANK kan dit aan de hand van vingerafdrukherkenning. 

5.1.2 Dataverzameling 

De vingerafdrukken worden bij het KLPD opgeslagen in NIST pakketten. NIST pakketten 

hebben de .nst extensie en bevatten verschillende records, genaamd typen. Elk NIST pakket bevat 

header informatie (type 1), informatie over de persoon in kwestie (type 2) en vingerafdruk 

informatie (type 4 en type 14). De NIST pakketten worden vervolgens aan het systeem 

aangeboden en HAVANK zorgt voor de opslag van de informatie die in de NIST pakketten staat.  
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Omdat het onmogelijk is om een query uit te voeren op HAVANK, met als gevolg dat er geen 

kant en klare NIST pakketten uit de database kunnen worden opgehaald, worden er nieuwe NIST 

pakketten aangemaakt voor het uitvoeren van het experiment.  

 

Het KLPD beschikt over een Microsoft Access database die informatie bevat over de individuele 

afdrukken van 400,000 vingerafdrukbladen. Uit deze database worden de incidentnummers 

geselecteerd die voldoen aan de selectiecriteria die gebaseerd zijn op NFIQ score. Vervolgens 

worden uit het NIST Archive de bestaande NIST pakketten gedownload en bewerkt. De 

pakketten die deze bewerkingsoperatie oplevert worden in HAVANK ingevoerd. Bij het 

bewerken van de bestaande NIST pakketten wordt gebruik gemaakt van de Aware NISTPack 

library die ontwikkeld is door het NIST en voldoet aan de ANSI-NIST-ITL-1 2007 standaard 

[15]. Per NIST bestand uit het NIST Archief worden twee nieuwe pakketten gegenereerd: Één 

bestand met vier platte afdrukken en één bestand met vier gerolde afdrukken (zie 5.6). 

 

De vingerafdrukken die gebruikt worden tijdens de experimenten die op HAVANK worden 

uitgevoerd, worden geselecteerd op NFIQ score. Er worden incidenten aangemaakt die vier 

vingers met NFIQ score één, drie of vijf bevatten. Het aantal incidenten per NFIQ groep is 

afhankelijk van het totaal aantal afdrukken met dezelfde kwaliteit in HAVANK. Procentueel 

gezien zal de queryset evenveel NFIQ 1 incidenten bevatten als de database op de 

productieomgeving van HAVANK. 

 

De vingerafdrukken uit het NIST Archive zijn opgeslagen als JPEG2000 en zijn 1000ppi. De 

workflow binnen HAVANK die gebruikt wordt voor het huidige onderzoek verwacht echter dat 

de afdrukken zijn opgeslagen als 500ppi WSQ afbeeldingen. De afbeeldingen dienen dus te 

worden geconverteerd naar het juiste formaat. Omdat er geen directe conversie van JPEG2000 

naar WSQ gedaan kan worden, moet de conversie gebeuren in drie stappen: 1) De afbeeldingen 

worden van JPEG2000 omgezet naar het Bitmap formaat, 2) de afbeeldingen worden 

gedownscaled naar 500ppi en 3) de afbeeldingen worden van bitmap omgezet naar WSQ. 

 

Het gebruik van een andere workflow is niet mogelijk aangezien alle andere workflows in 

HAVANK gegevens opslaan in de database. Het is niet de bedoeling dat er in de toekomst een 

match zou kunnen worden gemaakt op de incidenten die worden gebruikt voor het huidige 

onderzoek. Het uitvoeren van de experimenten op de testomgeving is ook niet van toepassing 

aangezien de testdatabase qua omvang veel kleiner is dan de database van de productieomgeving. 

Het is bekend dat de grootte van de database invloed heeft op de rank 1 accuracy [7]. De 

accuratesse van HAVANK kan door deze redenen alleen op de productieomgeving worden 

gemeten. 

 

De gegenereerde pakketten zullen alleen de vingerafdrukken bevatten die gebruikt worden in het 

matchproces. Zijn er bijvoorbeeld 4 platte vingerafdrukken benodigd met NFIQ score 4 of 5 

(slechte kwaliteit), dan zullen de andere vingerafdrukken die van een andere kwaliteit zijn niet 

worden toegevoegd aan het NIST pakket. Op deze manier wordt het AFIS gedwongen om de 

vingerafdrukken van slechte kwaliteit te gebruiken (de afdrukken van beste kwaliteit worden 

gebruikt tijdens het matchproces, zie 5.1.3). Andere verplichte velden die ook deel uitmaken van 

het NIST pakket zullen worden opgevuld met dummy informatie. De nieuwe pakketten krijgen 

een nieuw incidentnummer. Wanneer gezocht wordt met het nieuwe pakket zou er een match 
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moeten zijn met het incidentnummer van het pakket dat gedownload werd vanuit het NIST 

Archive. Onderstaande afbeelding geeft een schematische weergave van het beschreven proces. 

 

 
 

Workflow KLPD 

5.1.3 Matchproces 

Tijdens het matchproces worden niet alle aangeboden vingers uit het NIST pakket vergeleken 

met de gehele database. Er worden in totaal vier vingers vergeleken. Welke vier vingers dat 

precies zijn, hangt af van de kwaliteit van de vingerafdrukken. De vier vingers met de beste 

kwaliteit worden gebruikt als referentie. In de functionele specificaties van HAVANK staat 

hierover het volgende: 

 

“During tenprint submissions containing both rolled and plain prints vs. TPF 

searches, the Printrak BIS will use dynamic fingerprint selection of the best 

quality rolled or plain prints from the submission against the best quality rolled 

or plain prints from the database record. For tenprints containing only plain 

prints vs. TPF searches, the Printrak BIS will use dynamic fingerprint selection 

of the best quality plain prints from the submission against the best quality 

rolled or plain prints from the database record.” [12] 

 

 

De functionele specificaties van HAVANK geven aan dat ook voor de inputvingerafdrukken de 

vier vingerafdrukken met beste kwaliteit worden gebruikt tijdens het vergelijkingsproces. In het 

huidige onderzoek willen we echter ook zoeken met vingerafdrukken van slechte kwaliteit (NFIQ 

score vier of vijf), maar hoe groot is de kans dat deze vingerafdrukken tot de vier (van de tien) 

beste afdrukken behoren? Kwaliteitsonderzoek van het KLPD leert ons dat er genoeg sets van 
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vingerafdrukken overblijven waarvan de kwaliteit dermate slecht is dat alle vingerafdrukken 

NFIQ scores vier of vijf hebben. Uit het onderzoek blijkt dat ruwweg 30% van alle gerolde 

vingerafdrukken in HAVANK een NFIQ score van vijf heeft. Dit percentage is ongeveer 20% 

voor platte vingerafdrukken met NFIQ vijf [13]. Om er zeker van te zijn dat de vingerafdrukken 

van slechte kwaliteit gebruikt worden tijdens het matchproces, worden alle vingers van betere 

kwaliteit uit het NIST pakket verwijderd zodat alleen de vingers van slechte kwaliteit 

overblijven. 

 

5.2 Queryset 

Er wordt een representatief aantal sets van vingerafdrukken uit HAVANK gebruikt waarmee de 

experimenten worden uitgevoerd. HAVANK bevat 959,641 sets vingerafdrukken. Bij een 

betrouwbaarheidsniveau van 95% en een betrouwbaarheidsinterval van 5%, betekent dit dat de 

queryset 400 sets van vingerafdrukken moet bevatten om statistisch representatief te zijn [18]. 

Van de 400 incidenten bevatten 156 incidenten afdrukken met uitsluitend NFIQ score 1, 108 

incidenten afdrukken met uitsluitend NFIQ score 3 en 136 incidenten afdrukken met uitsluitend 

NFIQ score 5. Het aantal incidenten per NFIQ groep is evenredig met het percentage dat in de 

database van HAVANK voorkomt [13]. Procentueel gezien bevat het sample evenveel kwalitatief 

goede, gemiddelde of slechte afdrukken als de database van de productieomgeving van 

HAVANK. De queryset bestaat uit gerolde en platte vingerafdrukken en bevat single- en multi-

incidents. 

 

De afbeeldingen in HAVANK zijn opgeslagen als Wavelet Scalar Quantization (WSQ). WSQ is 

een compressie algoritme dat wordt gebruikt voor grey-scale vingerafdrukafbeeldingen. Het heeft 

minder artifacten dan bijvoorbeeld JPEG afbeeldingen [14]. WSQ is het standaardformaat dat 

wordt gebruikt voor AFIS systemen. De afbeeldingen zijn 500 pixels per inch. In HAVANK is de 

compressieverhouding 1:10, wat betekent dat de gecomprimeerde afbeelding 10 keer minder 

opslagruimte in beslag neemt dan de originele afbeelding.  

 

Segmentatie van de afdrukken geschiedt met behulp van segmentatiesoftware. De software 

analyseert de afdrukken en genereert segmentatieboxen. Dit zijn rechthoeken die op een 

efficiënte manier de gehele vingerafdruk omvatten. De segmentatieboxen worden gecontroleerd 

door medewerkers van het KLPD en worden waar nodig aangepast. 

 

5.3 Doelset 

HAVANK bevat 959,641 sets van vingerafdrukken, waarvan 451507 single incidents en 508134 

multi-incidents. Er wordt zowel in platte als in gerolde vingerafdrukken gezocht. Elk opgeslagen 

incident bevat maximaal 20 vingerafdrukken en twee four-finger slaps. De afbeeldingen zijn 

opgeslagen in WSQ formaat. De opgeslagen vingerafdrukken hebben een resolutie van 1000 

pixels per inch. De compressieverhouding is 1:10.  

 

De afdrukken zijn gesegmenteerd met behulp van segmentatiesoftware die gecontroleerd wordt 

door medewerkers van het KLPD. De accuratesse van HAVANK wordt getest in zowel het 

dactyloscoop-ondersteunde als het lights out proces. Onderstaande tabel toont de maximale 
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afmetingen van de afbeeldingen van de verschillende type vingers [16]. HAVANK hanteert de 

ANSI-NIST-ITL-1-2007 standaard. 

 

 
 

5.3.1 Kwaliteit van de vingerafdrukken 

Het huidige onderzoek geeft de accuratesse resultaten van verschillende NFIQ scores, waardoor 

een beeld ontstaat van de invloed van de kwaliteit van de vingerafdrukken op de accuratesse. 

Daarnaast wordt hiermee de afhankelijkheid van de resultaten aan de queryset verkleind; de 

resultaten van het huidige onderzoek zeggen dan ook iets over de accuratesse in andere databases 

waarin vingerafdrukken zijn opgeslagen waarvan de kwaliteit is geclassificeerd met behulp van 

een NFIQ score. Concreet gezegd worden vingerafdrukken verzameld uit een bestaande datastore 

waarvan vier of meer afdrukken op het vingerafdrukkenblad NFIQ score één, drie of vijf hebben. 

Volgens het NIST leveren vingerafdrukken van goede kwaliteit (NFIQ score één) betere 

resultaten dan vingerafdrukken van slechte kwaliteit (NFIQ score vijf) [4]. 
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5.4  Resultaatset 

Per sample wordt de gehele candidate list opgeslagen. De candidate list bevat in het 

dactyloscoop-ondersteunde proces 10 resultaten. Dit is de standaard bij identiteitsvaststelling 

processen binnen het KLPD. Er is gekozen voor dezelfde grootte van de candidate list als in de 

praktijk zodat de uitkomsten van het onderzoek de realiteit zo goed mogelijk weerspiegelen. 

Daarnaast maken ook de similarity score van de incidenten in de candidate list en de dubbel-

blinde beslissing van de dactyloscopen deel uit van de resultaatset in het dactyloscoop-

ondersteunde proces. 

 

In het lights out proces zal de candidate list 500 kandidaten groot zijn en zullen de matchscores 

van de incidenten in de candidate list deel uit maken van de resultaat set. 

 

5.5 Prestatieset 
Voor HAVANK gelden de volgende beslissingen voor de volgende similarity scores: 

 

Beslissing Similarity score 

Zekere match   5000 

Onzekere match > 4000 en < 5000 

Zekere no-match   4000 

 

In het lights out proces wordt de vingerafdruk die op de eerste plek in de candidate list staat 

beschouwd als de overeenkomende vingerafdruk, mits de similarity score hoger is dan 5000. Ligt 

de score tussen de 4000 en 5000 dan zal het worden beschouwd als een onzekere match. Wanneer 

de score voor de eerste kandidaat lager of gelijk is aan 4000 wordt het beschouwd als een no-

match. Uit de resultaten van het huidige onderzoek kan worden bepaald of deze grenzen kloppen.  

 

De prestatieset voor het lights out proces is: 

 

 

 

Rank 1 accuracy 

Rank c accuracy 

Last rank 

FRR 

TRR 

FAR 

TAR 

FTA 

Gemiddelde positie van de juiste vingerafdruk in de candidate list 

Gemiddelde similarity score van de juiste vingerafdruk 

Aantal missed candidates 

Percentage juiste vingerafdruk niet op de eerste plek in de candidate list 

Similarity score afhankelijke beslissingen 
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De prestatieset voor het dactyloscoop-ondersteunde proces is: 

 

 

Human Accuracy 

Aantal missed matches wanneer juiste afdruk in candidate list staat 

Gemiddelde positie van de door de expert aangewezen vingerafdruk 

 

 

Onderstaande metingen zijn niet opgenomen in de prestatieset voor het dactyloscoop-

ondersteunde proces, omdat hetzelfde sample gebruikt wordt voor het lights out experiment en 

het dactyloscoop-ondersteunde proces experiment (zie hoofdstuk 7). De waardes van 

onderstaande metingen kunnen ingezien worden bij de resultaten voor het lights out experiment. 

Deze metingen zijn wel opgenomen in de prestatieset van het dactyloscoop-ondersteunde proces 

in de generieke methode omdat zij inzicht verschaffen in de prestatie van het AFIS waarvan de 

dactyloscopen afhankelijk zijn. Echter, wanneer er zowel een lights out experiment als een 

experiment volgens het dactyloscoop-ondersteunde proces wordt uitgevoerd, kunnen deze 

metingen worden weggelaten in de prestatieset voor het dactyloscoop-ondersteunde proces. Het 

betreft: 

 

 Rank 1 accuracy 

 Rank c accuracy 

 Last rank 

 FRR 

 TRR 

 FAR 

 TAR 

 FTA 

 Gemiddelde positie van de juiste vingerafdruk in de candidate list 

 Gemiddelde match score van de juiste vingerafdruk 
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6. Implementatie VVI 
Dit hoofdstuk bespreekt hoe het onderzoek wordt aangepakt en uitgevoerd in VVI. Er wordt een 

implementatie van de generieke methode gegeven. Dat wil zeggen dat er wordt ingegaan op de 

processen waarin de experimenten worden uitgevoerd en wat de queryset, de doelset, de 

resultaatset en de prestatieset zijn. VVI is ingericht volgende de XML versie van de ANSI-NIST-

ITL-1-2007 standaard.  

6.1  Processen 

Er zal een experiment worden uitgevoerd waarbij vingerafdrukken met elkaar worden vergeleken 

volgens het lights out proces. Er wordt geen experiment volgens het dactyloscoop-ondersteunde 

proces uitgevoerd, omdat dit in de praktijk niet gebeurd. Het experiment zal zich focussen op 

identiteitsvraagstukken (1:n zoekopdrachten) en niet op verificatievraagstukken (1:1 

vergelijking).  

 

6.1.1 Dataverzameling 

De dataverzameling begint bij het selecteren van de incidenten die gebruikt zullen worden. 

Hiervoor is een tool geprogrammeerd die alle NFIQ scores van de incidenten inleest. De NFIQ 

scores zijn leidend in het selecteren van de incidenten. De afdrukken worden ingedeeld in drie 

kwaliteitsgroepen; NFIQ1, NFIQ3 en NFIQ5. Minimaal zes van de tien afdrukken moeten de 

score één, drie of vijf hebben om in de bijbehorende groep te komen. 

 

Aan de hand van BioIDs (unieke biometrienummers die bij slechts één persoon kunnen horen) 

kunnen de interne ConversationIDs worden opgehaald. Een ConversationID is een transactie 

binnen VVI. Een transactie kan een insert-, update- of selectoperatie zijn. Met behulp van de 

ConversationIDs kunnen bestaande NIST pakketten opgevraagd worden. Dit zijn XML varianten 

van de ANSI-NIST-ITL-1-2007 standaard. De vingerafdrukken zijn opgeslagen in Base64 

formaat. De gedownloade bestanden zullen vervolgens worden aangeboden aan de matcher van 

VVI.  

 

Wanneer de BioID's behorende bij de geselecteerde vingerafdrukken bekend zijn, worden interne 

Plex files (XML bestanden die door de matcher worden ingelezen) gegenereerd. Deze bestanden 

worden aangeboden aan de matcher. Nadat de matcher klaar is worden de XML bestanden 

ingelezen die de candidate list en de matchscore van de individuele vingers bevatten. Deze 

gegevens worden geanalyseerd en leveren de resultaatset. Onderstaande afbeelding geeft een 

schematische weergave van het beschreven proces. 

 



 36 

 

Workflow VVI 

 

De stap "Analyseren resultaten" vereist enige uitleg. Er zijn verschillende ID's die aan elkaar 

gekoppeld moeten worden voordat de resultaten bekend zijn. De correcte koppeling van deze 

identifiers berust op tijdverschil. Hoewel dit niet altijd robuust is, is dit de enige manier waarop 

de identifiers aan elkaar gekoppeld kunnen worden.  

 

Aan de matcher worden interne Plex files aangeboden ("Invoeren gegenereerde bestanden"). Aan 

deze Plex files is een ConversationID gekoppeld. De behandeling van deze bestanden is terug te 

zien in een MessageInterface bestand (een bestand waarin het berichtenverkeer te zien is). In het 

MessageInterface bestand zijn onder andere het tijdstip van behandeling en het bijbehorende 

TransactionID te zien. Aan de hand van het tijdstip waarop de bestanden zijn aangeboden, en het 

tijdstip dat in het MessageInterface bestand staat, kunnen het ConversationID en het 

TransactionID aan elkaar gekoppeld worden. 

 

Het conversationID en het BioID zijn aan elkaar gekoppeld door middel van een koppeltabel in 

de database. Met behulp van deze koppeling kunnen het BioID en het TransactionID, dat al aan 

het ConversationID is gekoppeld, aan elkaar worden gekoppeld.  

 

In de resultaatbestanden staat het TransactionID en het BioID waarop gematcht is. Met het 

hierboven beschreven koppelproces wordt de prestatie van de matcher gecontroleerd.  

 

6.1.2 Matchproces 

Tijdens het matchproces worden niet alle vingers uit het NIST XML bestand vergeleken met de 

gehele database. Er worden in totaal vier tot zes vingers vergeleken. Deze vingers worden 
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willekeurig gekozen. Er wordt alleen met vier vingerafdrukken gematcht wanneer er geen zes 

vingerafdrukken aanwezig zijn. De afdrukken van de pinken worden alleen gebruikt wanneer de 

andere vingers niet voldoen. Een vingerafdruk voldoet niet wanneer deze niet boven een bepaald 

kwaliteitsniveau uitkomt. Voor het vaststellen van het kwaliteitsniveau wordt een NFIQ score 

berekend. Daarnaast wordt een andere kwaliteitsscore berekend, de NEC score. De NEC score 

wordt in het huidige onderzoek niet gebruikt. Er wordt alleen naar de NFIQ score gekeken. 

  

De matcher haalt de informatie op uit de database en slaat deze op in het geheugen. Vervolgens 

wordt de informatie in het geheugen gebruikt om te matchen. Zodra de matcher zijn werk heeft 

gedaan genereert het een XML resultaatbestand. Dit bestand bevat de matchinformatie (o.a. de 

vingers waarmee gematcht is, het TransactionID, het BioID en de matching score) en zal gebruikt 

worden om de resultaten van VVI te analyseren.  

 

6.2 Queryset 

Er wordt een representatief aantal sets van vingerafdrukken uit de testomgeving van VVI 

gebruikt waarmee vervolgens de experimenten worden uitgevoerd. De testomgeving van VVI 

bevat 10,918 sets vingerafdrukken. Bij een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een 

betrouwbaarheidsinterval van 5%, betekent dit dat de queryset minimaal 390 sets van 

vingerafdrukken moet bevatten om statistisch representatief te zijn [18]. De queryset zal bestaan 

uit platte vingerafdrukken. 

 

In tegenstelling tot de experimenten die op HAVANK worden uitgevoerd, zullen in het 

experiment dat op VVI wordt uitgevoerd wel alle vingerafdrukken aanwezig zijn in het NIST 

pakket. De reden hiervoor is dat op deze manier de praktijk wordt nagebootst en daarmee de  

accuratesse van de praktijk gemeten wordt. Er zal voor de afdrukken in VVI geen verdere 

representatieve analyse kunnen plaatsvinden op het effect van NFIQ score op de accuratesse van 

het systeem aangezien er willekeurige vingerafdrukselectie plaatsvindt tijdens het matchproces.  

 

De afbeeldingen in VVI zijn opgeslagen als WSQ formaat, gecodeerd als BASE64 String. Elk 

incident bevat maximaal 10 platte vingerafdrukken. De afbeeldingen zijn 500 pixels per inch en 

hebben een compressieverhouding van 1:15. De vingerafdrukken die worden opgeslagen in VVI 

zijn gesegmenteerde afdrukken uit een 4-vinger ‘slap’ afbeelding. De individuele 

vingerafdrukken worden gesegmenteerd met behulp van software van het Noorse bedrijf Steria. 

De segmentatie berust volledig op de software en wordt niet gecontroleerd door mensen. 

 

6.3 Doelset 

De testomgeving van VVI bevat 10,918 sets van vingerafdrukken. VVI bevat alleen single 

incidents. Wanneer een recidivist nogmaals zijn vingerafdrukken afgeeft, worden de recentere 

afdrukken opgeslagen in het NIST Archive en blijven de oudere afdrukken opgeslagen in VVI. 

Tijdens het matchproces worden vier tot zes willekeurige vingerafdrukken gebruikt. Een incident 

bevat maximaal 10 vingerafdrukken. VVI bevat alleen platte vingerafdrukken.  

 

VVI bevat overwegend vingerafdrukken met NFIQ score één of twee. Een schatting van het 

Ministerie van Veiligheid en Justitie is dat ongeveer 15% van de afdrukken in VVI NFIQ score 
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vier of vijf hebben. Wanneer tijdens het afnemen van de afdrukken blijkt dat de kwaliteit niet 

goed genoeg is, zal worden geprobeerd nieuwe afdrukken te maken van betere kwaliteit (NFIQ 

score 1 of 2). 

 

De vingerafdrukken hebben een resolutie van 500 pixels per inch. Onderstaande tabel toont de 

maximale afmetingen van de afbeeldingen van de verschillende type vingers. 

 

 Finger Position Code and Maximum Image Dimensions 

Finger Position Code 
Width 

(mm)         (in) 

Length 

(mm)        (in) 

Unknown 0 40.6          1.6 38.1          1.5 

Right thumb 1 40.6          1.6 38.1          1.5 

Right index finger 2 40.6          1.6 38.1          1.5 

Right middle finger 3 40.6          1.6 38.1          1.5 

Right ring finger 4 40.6          1.6 38.1          1.5 

Right little finger 5 40.6          1.6 38.1          1.5 

Left thumb 6 40.6          1.6 38.1          1.5 

Left index finger 7 40.6          1.6 38.1          1.5 

Left middle finger 8 40.6          1.6 38.1          1.5 

Left ring finger 9 40.6          1.6 38.1          1.5 

Left little finger 10 40.6          1.6 38.1          1.5 

Plain right thumb 11 25.4          1.0 50.8          2.0 

Plain left thumb 12 25.4          1.0 50.8          2.0 

Plain right four fingers 13 81.3          3.2 76.2          3.0 

Plain left four fingers 14 81.3          3.2 76.2          3.0 

 

De afbeeldingen zijn opgeslagen in WSQ formaat als Base64 string en hebben een 

compressieverhouding van 1:15.  

6.3.1 Kwaliteit van de vingerafdrukken 

De vingerafdrukken zijn ingedeeld in drie groepen aan de hand van NFIQ score. Hoewel zeker is 

dat minimaal twee afdrukken met deze kwaliteitsscore zullen worden gebruikt tijdens het 

matchproces, kan er niet van uitgegaan worden dat alle afdrukken met een bepaalde 

kwaliteitsscore zullen worden gebruikt door de matcher. De afdrukken die gebruikt worden 

tijdens het matchproces worden immers willekeurig gekozen. Hierdoor kan voor dit onderzoek 

niet worden vastgesteld of de NFIQ score invloed heeft op de accuratesse. Het geeft slechts een 

indicatie. 

 

Naast de NFIQ score wordt de kwaliteit van de vingerafdrukken in VVI ook gekwalificeerd met 

behulp van een NEC algoritme. Dit algoritme dient ter aanvulling op de leidende NFIQ score en 

is leverancier afhankelijk. De score van het NEC algoritme wordt niet gebruikt om de afdrukken 

te selecteren en speelt binnen het huidige onderzoek geen rol. 
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6.4  Resultaatset 

Per zoekopdracht wordt een match/no-match resultaat teruggegeven. De similarity score van de 

individuele vingerafdrukken en het BioID waarop gematcht is zijn alleen te zien in de logging 

van het systeem. De logging wordt voor dit onderzoek opgevraagd en geanalyseerd zodat de 

matchscores, de candidate list, het TransactionID en het BioID waarop gematcht is bekend zijn. 

Een logbestand is een XML bestand en per incident bestaat één logging bestand. 

 

6.5 Prestatieset 

VVI bevat één matchingdrempel. Hierdoor is er geen grey-area van onzekere matches. De 

similarity score afhankelijke beslissingen metriek beschrijft in dit experiment alleen zekere 

matches en zekere no-matches. De prestatieset voor het lights out proces is: 

 

 

Rank 1 accuracy 

Rank c accuracy 

Last rank 

FRR 

TRR 

FAR 

TAR 

FTA 

Gemiddelde positie van de juiste vingerafdruk in de candidate list 

Gemiddelde similarity score van de juiste vingerafdruk 

Aantal missed candidates 

Percentage juiste vingerafdruk niet op de eerste plek in de candidate list 

Similarity score afhankelijke beslissingen 
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7  Experimenten 

7.1     HAVANK 

In de experimenten op HAVANK zullen platte of gerolde vingerafdrukken worden gebruikt om 

mee te zoeken in zowel platte en gerolde vingerafdrukken. Het is mogelijk dat een gerolde afdruk 

matcht op een platte afdruk (of vice versa).  

 

In het dactyloscoop-ondersteunde proces zal de dactyloscopen worden gevraagd de juiste, 

overeenkomende vingerafdruk te markeren. Vervolgens kan van de door de expert gemarkeerde 

vingerafdruk het incidentnummer worden opgevraagd zodat gecontroleerd kan worden of de 

expert de juiste keuze heeft gemaakt. De expert kan ook tot de conclusie komen dat er geen 

overeenkomende vingerafdruk aanwezig is. Het is niet verplicht voor de experts om de 

overeenkomende kenmerken tussen beide vingerafdrukken aan te geven, maar wanneer de expert 

aangeeft dit wel te willen doen (bijvoorbeeld zodat hij/zij zekerder is van zijn/haar beslissing) 

dan is dit toegestaan. 

 

De experimenten zullen worden uitgevoerd op de live omgeving van HAVANK. Het experiment 

kan niet worden uitgevoerd op de test omgeving omdat onder andere de database op de 

testomgeving veel kleiner is dan de database op de live omgeving. Het is bekend dat de 

databasegrootte invloed heeft op de prestaties van het AFIS [7]. 

 

Voor onderstaande experimenten verschillen de queryset, resultaatset en de prestatieset. De 

doelset is voor alle experimenten identiek, namelijk de productieomgeving van HAVANK. Een 

uitgebreide beschrijving van de verschillende gebruikte sets is te vinden in hoofdstuk 5. 

7.1.1 HAVANK-1 

In dit experiment zal worden gezocht met platte inkt-op-papier vingerafdrukken in platte en 

gerolde vingerafdrukken. Het experiment zal worden uitgevoerd op de gehele database van de 

productieomgeving van HAVANK en wordt uitgevoerd volgens het dactyloscoop-ondersteunde 

proces. Het sample bestaat uit 200 incidenten, waarvan 78 incidenten NFIQ score 1 hebben, 54 

incidenten NFIQ score 3 hebben en 68 incidenten NFIQ score 5 hebben. 

  

7.1.1 HAVANK-2 

Hetzelfde als HAVANK-1, maar dan volgens het lights out proces.  

 

7.1.2 HAVANK-3 

In dit experiment zal worden gezocht met gerolde inkt-op-papier vingerafdrukken in platte en 

gerolde vingerafdrukken. Dit experiment zal worden uitgevoerd op de gehele database van 

HAVANK en wordt uitgevoerd volgens het dactyloscoop-ondersteunde proces. Het sample 

bestaat uit 200 incidenten, waarvan 78 incidenten NFIQ score 1 hebben, 54 incidenten NFIQ 

score 3 hebben en 68 incidenten NFIQ score 5 hebben. 
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7.1.4 HAVANK-4 

Hetzelfde als HAVANK-3, maar dan volgens het lights out proces.  

 

7.2     VVI 

In dit experiment zullen platte vingerafdrukken worden gebruikt om mee te zoeken in de database 

die alleen platte vingerafdrukken bevat. Het experiment zal alleen lights out worden uitgevoerd, 

aangezien er in de praktijk geen menselijke biometrie experts worden betrokken bij het 

identificiatieproces. 

7.2.1 VVI-1 

Er zal worden gezocht met platte live-scan vingerafdrukken in andere platte live-scan 

vingerafdrukken. De queryset bestaat uit single incidents. Dit experiment zal worden uitgevoerd 

op de gehele testdatabase van VVI. 

 

7.3     HAVANK-VVI 

In dit experiment zal worden gezocht met platte live-scan vingerafdrukken die afkomstig zijn uit 

VVI. Er wordt gezocht in platte en gerolde vingerafdrukken die opgeslagen zijn in HAVANK. 

Dit experiment zal worden uitgevoerd op de gehele database van HAVANK.  

 

Een voorwaarde behorende bij het HAVANK-VVI experiment is dat dezelfde persoon bekend 

moet zijn in beide AFIS systemen. De persoon moet immers templates hebben in beide database 

om gevonden te kunnen worden. Medewerkers van de Justitiële Informatiedienst (onderdeel van 

het Ministerie van Veiligheid en Justitie) hebben uitgezocht dat er één persoon in beide systemen 

voorkomt. Een persoon komt in beide systemen voor wanneer in de StrafrechtKeten DataBase 

(SKDB) een HAVANK-ID gekoppeld is aan de persoon. Het is niet mogelijk om significante 

resultaten uit een dermate klein sample te bemachtigen. Daarom zal dit experiment worden 

beschouwd als test-case met als praktisch doel het aantonen van het wel/niet mogelijk zijn van 

het gebruik van afbeeldingen afkomstig uit een ander AFIS systeem dan het AFIS systeem 

waarin gezocht wordt.  

 

Een bestaand NIST bestand zal dienen als basis voor het NIST bestand dat de afbeeldingen uit 

VVI bevat. Het bestaande NIST bestand zal volledig geanonimiseerd worden. Verder zullen alle 

gerolde vingerafdrukken worden verwijderd en de platte vingerafdrukken worden vervangen door 

de platte afdrukken die afkomstig zijn uit VVI. Het uiteindelijke NIST bestand dat zal worden 

gebruikt voor het HAVANK-VVI experiment zal alleen de verplichte velden en tien platte 

vingerafdrukken bevatten.  
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8. Resultaten 

8.1 HAVANK 

Hieronder volgen de resultaten van de verschillende experimenten die zijn uitgevoerd op de 

productieomgeving van HAVANK (959,641 incidenten groot). Onderstaande tabel toont de lights 

out resultaten van het gehele sample. 

 

Meting Hele sample NFIQ1 NFIQ3 NFIQ5 

Rank 1  accuracy 86,25% 81,41% 86,11% 91,91% 

Rank c accuracy 100% 100% 100% 100% 

Last Rank 10 10 3 7 

False Reject Rate on decision threshold 0% 0% 0% 0% 

True Reject Rate on decision threshold 0% 0% 0% 0% 

False Accept Rate on decision threshold 0% 0% 0% 0% 

True Accept Rate on decision threshold 100% 100% 100% 100% 

Failure To Acquire 0% 0% 0% 0% 

Average correct position 1,258 1,372  1,185 1,184 

Average correct match score 5497 5496 5413 5564 

Missed Candidates 0% 0% 0% 0% 

Percentage correct fingerprint not on rank 1 13,75% 18,59% 13,89% 8,09% 

Similarityscore based decisions     

        Sure match 100% 100% 100% 100% 

        Sure no-match 0% 0% 0% 0% 

 

Onderstaande tabel toont de resultaten van het gehele sample voor het dactyloscoop-ondersteunde 

proces. 

 

Meting Hele sample NFIQ1 NFIQ3 NFIQ5 

Human accuracy 99,75% 99.35% 100% 100% 

Missed matches when in candidate list 0% 0% 0% 0% 

Average position entered by expert 1,257 1,370 1,185 1,184 

 

In totaal zijn zeven incidenten verwijderd uit het sample voor de experimenten volgens het 

dactyloscoop-ondersteunde proces (HAVANK-1 en HAVANK-3). Eén incident werd niet 

meegenomen in de resultaten omdat de dactyloscopen aangaven dat de kwaliteit van de 

afdrukken dermate slecht is dat de afdrukken niet geanalyseerd konden worden. Bij één ander 

incident stonden de vingerafdrukken in het systeem op de verkeerde plaats. Hierdoor kon geen 

vergelijking van afdrukken plaatsvinden omdat, bijvoorbeeld, de afdruk van wijsvinger op de 

plek van de afdruk van de pink stond. Van vijf andere incidenten is wel aangegeven dat er een 

match was, maar kon niet worden bepaald op welk incident gematcht was. Het sample voor 

HAVANK-1 en HAVANK-3 bedraagt in totaal 393 incidenten. 
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8.1.1 HAVANK-1 

De dactyloscopen matchten voor het gehele sample de correcte vingerafdrukken met elkaar.  

 

Meting Hele sample NFIQ1 NFIQ3 NFIQ5 

Human accuracy 100% 100% 100% 100% 

Missed matches when in candidate list 0% 0% 0% 0% 

Average position entered by expert 1,156 1,194 1,148 1,118 

 

8.1.2 HAVANK-2 

Meting Hele sample NFIQ1 NFIQ3 NFIQ5 

Rank 1  accuracy 89% 84,62% 88,89% 94,12% 

Rank c accuracy 100% 100% 100% 100% 

Last Rank 6 3 3 6 

False Reject Rate on decision threshold 0% 0% 0% 0% 

True Reject Rate on decision threshold 0% 0% 0% 0% 

False Accept Rate on decision threshold 0% 0% 0% 0% 

True Accept Rate on decision threshold 100% 100% 100% 100% 

Failure To Acquire 0% 0% 0% 0% 

Average correct position 1,155 1,192  1,148 1,118 

Average correct match score 5508 5530 5399 5571 

Missed Candidates 0% 0% 0% 0% 

Percentage correct fingerprint not on rank 1 11% 15,38% 11,11% 5,88% 

Similarityscore based decisions     

        Sure match 100% 100% 100% 100% 

        Sure no-match 0% 0% 0% 0% 

 

8.1.3 HAVANK-3 

De dactyloscopen matchten voor het gehele sample de correcte vingerafdrukken met elkaar 

 

Meting Hele sample NFIQ1 NFIQ3 NFIQ5 

Human accuracy 100% 100% 100% 100% 

Missed matches when in candidate list 0% 0% 0% 0% 

Average position entered by expert 1,358 1,546 1,222 1,250 
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8.1.4-HAVANK-4 

Meting Hele sample NFIQ1 NFIQ3 NFIQ5 

Rank 1  accuracy 83.5% 78,21% 83,33% 89,71% 

Rank c accuracy 100% 100% 100% 100% 

Last Rank 10 10 3 7 

False Reject Rate on decision threshold 0% 0% 0% 0% 

True Reject Rate on decision threshold 0% 0% 0% 0% 

False Accept Rate on decision threshold 0% 0% 0% 0% 

True Accept Rate on decision threshold 100% 100% 100% 100% 

Failure To Acquire 0% 0% 0% 0% 

Average correct position 1,360 1,551 1,222 1,250 

Average correct match score 5485 5463 5427 5557 

Missed Candidates 0% 0% 0% 0% 

Percentage correct fingerprint not on rank 1 16,5% 21,79% 16,67% 10,29% 

Similarityscore based decisions     

        Sure match 100% 100% 100% 100% 

        Sure no-match 0% 0% 0% 0% 

 

8.2 VVI-1 

De overwegend NFIQ1 groep bestond uit 473 incidenten en de overwegend NFIQ 5 groep 

bestond uit 42 incidenten. Er werd gezocht in de gehele testdatabase van VVI (10,918 incidenten 

groot). 

 

Meting Overwegend NFIQ 1 Overwegend NFIQ 5 

Rank 1  accuracy 79,704% 97,619% 

Rank c accuracy 79,704% 100% 

Last Rank 1 2 

False Reject Rate on decision threshold 20,296% 0% 

True Reject Rate on decision threshold 0% 0% 

False Accept Rate on decision threshold 0% 2,381% 

True Accept Rate on decision threshold 79,704% 97,619% 

Failure To Acquire Onbekend Onbekend 

Average correct position 1 1,024 

Average correct match score 76 97 

Missed Candidates 20,296% 0% 

Percentage correct fingerprint not on rank 1 20,296% 2,381% 

Similarityscore based decisions   

        Sure match 79,704% 100% 

        Sure no-match 20,296% 0% 
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Overwegend NFIQ 3 

De resultaatbestanden die ontvangen zijn van JustID voor de overwegend NFIQ 3 groep klopten 

niet. Gegevens die geen deel uitmaakten van het experiment waren vermengd met de gegevens 

die wel deel uitmaakten van het experiment. Hierdoor was het onmogelijk om aan de hand van 

timestamps de verschillende ID's aan elkaar te koppelen en kon er niet met zekerheid worden 

gezegd dat deze koppeling juist zou zijn. Er is nog tevergeefs  geprobeerd de bestanden te 

herstellen. JustID was op dat moment niet meer in staat om resources vrij te maken om het 

experiment opnieuw uit te voeren.  

 

8.3 HAVANK-VVI 

Het sample van het HAVANK-VVI is één incident. Zowel lights out als volgens het 

dactyloscoop-ondersteunde proces was er een positief resultaat. HAVANK gaf een correcte 

match, met een matchscore van 5424. Matchscores boven de 5000 worden beschouwd als zekere 

matches. Het incident dat op de tweede plek in de candidate list stond had een zekere no-match 

score van 1726. Beide dactyloscopen gaven aan dat de afdrukken waarmee gezocht werd 

overeenkomen met de afdrukken die op de eerste plek in de candidate list stonden. 
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9. Discussie 
Dit onderzoek geeft een methode voor het meten van de accuratesse van AFIS systemen. Er 

wordt gebruik gemaakt van een query-, doel-, resultaat- en prestatieset. De queryset beschrijft het 

sample waarmee gezocht wordt in het AFIS systeem, de doelset beschrijft de set van gegevens 

waarin gezocht wordt, de resultaatset beschrijft wat de output is nadat het AFIS enkele operaties 

op de vingerafdrukken heeft verricht en de prestatieset beschrijft de accuratesse. De methode is 

toepasbaar op verschillende AFIS systemen die gebruik maken van een candidate list en kan 

worden toegepast op het dactyloscoop-ondersteunde en het lights out proces. Er worden 

verschillende metingen gedaan op het AFIS. Met behulp van deze verschillende metingen 

ontstaat inzicht in meerdere aspecten van het AFIS en is een eventuele bottleneck eenvoudig op 

te sporen.   

 

In de praktijk zal de methode toegevoegde waarde hebben wanneer er veranderingen optreden 

binnen het AFIS of de database. Denk hierbij aan updates of een grotere omvang van de database. 

Wanneer de accuratesse van het systeem voor de update bekend is, kan deze worden vergeleken 

met de accuratesse van het systeem nadat de update is uitgevoerd. Wanneer gebruik gemaakt 

wordt van dezelfde query- en doelset kunnen de resultaten met elkaar worden vergeleken om na 

te gaan of de update een effect op de accuratesse heeft gehad. Daarnaast kan de methode worden 

gebruikt voor het vergelijken van systemen, mits er gebruik gemaakt wordt van een benchmark 

(een vastgestelde set van gegevens die bedoeld is om tests mee uit te voeren waardoor er inter-

kwalitatieve vergelijkingen tussen verschillende systemen gemaakt kunnen worden). 

 

De ontwikkelde methode is toegepast op twee AFIS systemen die gebruikt worden door de 

Nederlandse overheid: HAVANK en VVI. De resultaten van beide systemen zijn niet één op één 

met elkaar te vergelijken omdat er geen gebruik gemaakt is van een benchmark. Er zijn andere 

vingerafdrukken gebruikt voor de experimenten op beide systemen, waardoor niet geconcludeerd 

kan worden welk systeem beter is. 

 

Het huidige onderzoek heeft gebruik gemaakt van exact gelijkende afbeeldingen in de query- en 

doelset. De afbeeldingen die deel uitmaken van de queryset zijn gekopieerd uit de doelset. Dit 

heeft als gevolg dat er geen within-class variaties zijn. In de praktijk is de kans dat er geen 

within-class variaties zijn nihil. Dit moet bij het interpreteren van de resultaten in het achterhoofd 

worden gehouden. Het is mogelijk dat HAVANK en VVI getuned zijn op within-class variaties 

en niet getuned zijn op exact gelijkende afdrukken. 

 

9.1 Verloop van het onderzoek 

Het onderzoek is begonnen op 1 april 2011 en is half augustus 2012 geëindigd. B. Zetstra nam in 

het begin van het onderzoek de begeleiding op zich vanuit het KLPD, maar moest dit in verband 

met privéomstandigheden overdragen aan J. Riemen. Dit vond enkele maanden na de start van 

het onderzoek plaats.  

 

Het genereren van de bestanden die in HAVANK werden ingevoerd heeft enkele maanden 

geduurd. Uit de documentatie is voor een gedeelte op te maken welke gegevens het systeem 

verwacht, maar de documentatie bleek niet volledig te zijn. De acceptatietesten van de 

gegeneerde bestanden verliepen hierdoor niet vlekkeloos. Een errormelding die vaak gezien werd 
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is een NullPointer exception. Waardoor de NullPointer werd veroorzaakt werd niet vermeld. Na 

verschillende afbeeldingsformaten (JPEG2000, .TIFF, WSQ, BMP) van verschillende resoluties 

(1000ppi en 500ppi) te hebben opgeslagen in type-14 en type-4 records, werd duidelijk dat de 

gebruikte afbeeldingen in type-14 niet werden geaccepteerd op de gebruikte workflow. Hierover 

stond niets vermeld in de documentatie. Uiteindelijk zijn de afdrukken terechtgekomen in type-4 

waardoor gerolde en platte afdrukken niet in gescheiden records staan zoals in het NIST Archive 

het geval is. In het NIST Archive staan de platte afdrukken in type-14 en de gerolde afdrukken in 

type-4. 

 

Nadat het genereren van de bestanden gelukt was, werden de dactyloscoop-ondersteunde 

experimenten uitgevoerd. De bestanden werden allemaal geaccepteerd door HAVANK, maar alle 

matchscores van de incidenten op de eerste plek in de candidate list lagen tussen de 750 en 350 

(5000 is een match). Na analyse van de queryset bleek dat alle gegevens uit de queryset ouder 

waren dan 30 jaar waardoor de records in de database “gesealed” waren. Het is bij wet niet 

toegestaan vingerafdrukken die ouder zijn dan 30 jaar te gebruiken voor biometrische 

vergelijkingen. Hierdoor moest het generatieproces opnieuw worden uitgevoerd (zie 5.1.2).  

 

Het uitvoeren van het lights out experiment bij het KLPD diende ’s nachts te gebeuren. Met 

behulp van een instelling kan HAVANK lights out worden gemaakt. Het KLPD werkt volgens 

het dactyloop-ondersteund proces en om te voorkomen dat reguliere binnenkomende berichten 

lights out worden afgehandeld, is besloten om het lights out experiment midden in de nacht uit te 

voeren. De eerste keer dat het lights out experiment werd uitgevoerd leek alles volgens plan te 

verlopen, totdat de resultaatset leeg bleek te zijn. Dit kwam doordat de huidige workflow de 

gegevens niet opslaat in de database. Tot op dat moment was dit voor mij onbekend, waardoor 

het experiment nogmaals uitgevoerd moest worden. Ditmaal werd ervoor gekozen om het lights 

out experiment overdag uit te voeren en de instelling van HAVANK op het dactyloscoop-

ondersteund proces te laten staan. De dactyloscopen werd verteld dat incidentennummers binnen 

een bepaald bereik niet behandeld moesten worden. Na het invoeren van de incidenten werd een 

query uitgevoerd die de resultaatset van alle incidenten behorende bij het onderzoek 

binnenhaalde. 

 

De data die gebruikt werd voor het VVI en het HAVANK-VVI experiment is afkomstig uit VVI. 

Een medewerker van JustID heeft de data voor de experimenten verzameld, omdat ik in het kader 

van het informatiebeveiligingsbeleid niet geautoriseerd was dit te doen. Documentatie die 

betrekking heeft op VVI kon om dezelfde reden zeer beperkt worden ingezien. Hierdoor berust  

mijn kennis van VVI grotendeels op mondelinge overdracht van informatie. Zelf 

geprogrammeerde tools mochten niet op de systemen van JustID door mij worden uitgevoerd, 

maar enkel door medewerkers van JustID. 

 

Aangezien VVI geen standaardfunctionaliteit bevat om experimenten mee uit te voeren, werd er 

een kloon van het productiesysteem gemaakt waarop in combinatie met het testsysteem bepaalde 

productiestappen gesimuleerd werden. In de voorbereiding van de experimenten werd onder 

andere verteld dat voor het uitvoeren van het experiment het noodzakelijk was XML bestanden te 

genereren. Na de bestanden gegenereerd te hebben, bleek dat ze niet gegenereerd moesten 

worden maar ingelezen moesten worden. Tijdens het ontwikkelproces van de tool die de XML 

bestanden zou inlezen, ontstonden enkele vragen over de XML tags. Deze vragen konden niet 

beantwoord worden door JustID en zijn vervolgens neergelegd bij HSB, de producent van VVI. 
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HSB vertelde dat de aanpak die werd voorgesteld door de medewerkers van JustID niet efficiënt 

was. HSB heeft een andere aanpak voor de uitvoering van het experiment voorgesteld. Dat is de 

aanpak die is beschreven in dit document (zie 6.1).  

 

Voor het HAVANK-VVI experiment was de oorspronkelijke gedachte om meerdere sets van 

vingerafdrukken te gebruiken. In verband met een miscommunicatie bestond de uiteindelijke 

queryset uit één set van vingerafdrukken. JustID kon geen resources meer vrijmaken om 

meerdere afdrukken te verzamelen. Het verzamelen van de afdrukken heeft ongeveer twee 

maanden geduurd, omdat er op verschillende niveaus toestemming voor moest worden gegeven. 

Er diende een contract getekend te worden waarin onder andere werd toegezegd dat de geleverde 

afdrukken uitsluitend worden gebruikt voor het huidige onderzoek, niet werden verspreid aan 

andere partijen en vernietigd zouden worden zodra het experiment was afgelopen. 

9.2 HAVANK experimenten 

In het lights out experiment scoorde HAVANK goed op de rank c meting. In alle 400 gevallen uit 

het sample kwam het juiste incident in de candidate list. De rank 1 meting lijkt op het eerste oog 

minder goed te scoren, maar ook daar werd goed op gescoord. Bij 55 incidenten stond het 

overeenkomende incident niet op de eerste plek in de candidate list. Na verdere inspectie van de 

resultaten is gebleken dat het in al deze gevallen multi-incidents betrof. De vingerafdrukken 

kwamen in deze gevallen meerdere keren voor in HAVANK en werden gevonden door het 

systeem. De afdrukken die hoger op de lijst kwamen dan de afdrukken uit de queryset waren 

afkomstig van dezelfde persoon. De berekening van de rank 1 accuracy berust op het juiste 

incident, niet op de juiste biometrie. 

 

Omdat de afdrukken uit de queryset in het systeem stonden is het opvallend dat deze afdrukken 

niet altijd op de eerste plek in de candidate list stonden, ondanks dat de afbeeldingen uit de 

queryset exact dezelfde afbeeldingen zijn als de afbeeldingen die in HAVANK zijn opgeslagen. 

In sommige gevallen scoort HAVANK blijkbaar hoger op een andere afbeelding van dezelfde 

vinger, dan precies dezelfde afbeelding van dezelfde vinger. Een verklaring, hoewel hiervoor nog 

geen wetenschappelijke ondersteuning voor is gevonden, zou kunnen liggen in het feit dat de 

afbeeldingen geconverteerd zijn van 1000 ppi JPEG2000 afbeeldingen naar 500ppi WSQ 

afbeeldingen. Deze conversie zou, bijvoorbeeld, enig kwaliteitsverlies ten gevolge kunnen 

hebben gehad. De conversie was echter wel noodzakelijk voor het uitvoeren van de 

experimenten, aangezien alleen 500ppi WSQ afbeeldingen door HAVANK worden geaccepteerd 

op de gebruikte workflow. 

 

Een opvallend resultaat is dat de afdrukken van slechte kwaliteit beter worden teruggevonden dan 

afdrukken van goede kwaliteit. Dit geldt voor zowel platte als gerolde afdrukken en blijkt uit de 

rank 1 accuracy, last rank en de gemiddelde positie van de juiste afdruk in de candidate list. Alle 

matchscores van de overeenkomende afdrukken lagen daarentegen boven de 5000, wat volgens 

de producent van HAVANK betekent dat het systeem zeker was van zijn zaak. Dit resultaat 

spreekt het onderzoek van het NIST ([4]) tegen. Uit de resultaten van het huidige onderzoek kan 

echter niet geconcludeerd worden dat een lage NFIQ score resulteert in een hogere accuratesse 

omdat de originele afbeeldingen waarvan de NFIQ score bekend is gedownscaled zijn én een 

ander formaat hebben gekregen. Het effect van deze operaties is niet bekend. De bewerkingen 

kunnen invloed hebben gehad op de NFIQ score en er zijn geen NFIQ scores van de bewerkte 
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afbeeldingen berekend. Deze bewerkingen moesten echter plaatsvinden om het experiment uit te 

kunnen voeren. Een andere mogelijke verklaring voor deze resultaten is het feit dat HAVANK 

getuned is op within-class variaties waardoor het om kan gaan met toleranties. De afdrukken uit 

de queryset waren gekopieerd uit de doelset met als gevolg dat er geen within-class variaties 

aanwezig waren in het huidige onderzoek.  

 

Verder blijkt dat platte afdrukken (HAVANK-2) een betere accuratesse hebben dan gerolde 

afdrukken (HAVANK-4). Gerolde afdrukken bevatten meer informatie dan platte afdrukken 

omdat zij meer vingeroppervlak bestrijken. Dit resultaat werd om deze reden niet verwacht. Een 

verklaring zou kunnen zijn dat het moeilijker is om gerolde afdrukken af te nemen dan platte 

afdrukken. Gerolde afdrukken zijn meer vervormd dan platte afdrukken [23].Wanneer door de 

persoon waarvan de afdrukken worden afgenomen met zijn vinger hard op het papier wordt 

gedrukt, kan de huid vanwege zijn flexibiliteit enigszins vervormen en daardoor de uiteindelijke 

afdruk beïnvloeden. Andere factoren die een rol spelen bij de vervorming zijn de anatomie van de 

hand en de arm (het is moeilijker 'rollen' met de middelvinger dan met de wijsvinger) en de 

ervaring van de afnemer. Het vervormingeffect zal minder zijn wanneer platte afdrukken worden 

afgenomen omdat de vinger dan minder over het papier ‘beweegt’. Dit is echter, voor zover mij 

bekend, nog niet wetenschappelijk onderbouwd. Een andere verklaring voor deze resultaten is dat 

er vaker op platte afdrukken wordt gematcht dan op gerolde afdrukken. Wanneer de platte afdruk 

een betere NFIQ score heeft dan een gerolde afdruk zal HAVANK de platte afdruk gebruiken 

tijdens het matchproces. Uit gegevens van het KLPD blijkt dat er meer gerolde afdrukken van 

slechte kwaliteit zijn dan dat er platte afdrukken van slechte kwaliteit zijn  [13]. 

 

In het experiment dat werd uitgevoerd volgens het dactyloscoop-ondersteunde proces maakten de 

dactyloscopen in totaal geen enkele valse match. Daarnaast was er geen enkele valse niet-

herkenning. Hoewel er in dit experimenten geen fouten zijn gemaakt door de dactyloscopen, is 

het volgens Haber & Haber [22] moeilijk te zeggen of dactyloscopen goed of slecht zijn omdat 

niet vastgesteld kan worden of de fouten die gemaakt worden minuscuul of substantieel zijn. 

 

Bij het vergelijken van de lights out resultaten en de resultaten tijdens het dactyloscoop-

ondersteunde proces  moet in het achterhoofd worden gehouden dat de queryset multi-incidents 

bevatte. In alle gevallen waarvan de juiste afdruk in het lights out experiment niet op de eerste 

plek in de candidate list stond, stond er een ander incident met afdrukken van dezelfde vinger op 

de eerste plek. Uiteindelijk had HAVANK de juiste biometrie gevonden, alleen onder een 

verschillend incidentnummer.  

 

Het huidige onderzocht heeft gezocht met platte of met gerolde afdrukken. Uit onderzoek van 

Feng, Joon en Jain blijkt dat een combinatie van gerolde én platte afdrukken de prestatie van het 

AFIS verbeterd bij identificatievraagstukken [23]. Het combineren van gerolde en platte 

afdrukken kan volgens hen op drie verschillende manieren: (1) op rang (2) op score en (3) op 

karakteristieken. Het combineren van de afdrukken aan de hand van score bleek het grootste 

positieve effect te hebben.  

9.3 VVI experiment 

Er werd door VVI wisselend gescoord. Wat direct opvalt is dat de rank 1 accuracy van de 

overwegend NFIQ1 groep in het VVI experiment relatief laag is. Uit verdere analyse van de 
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resultaten behorende bij deze groep bleek dat er in 96 gevallen de juiste match niet werd 

gevonden door het systeem. In vier gevallen bleek dat er te veel tijdverschil zat tussen het 

moment van aanbieden van de bestanden en het moment van behandelen van de bestanden. Het 

systeem maakte voor deze incidenten wel de juiste match. De getoonde resultaten zijn 

gecorrigeerd. In de overige gevallen faalde het systeem een correcte match te maken. Sommige 

resultaatbestanden waren leeg en bevatten geen candidate list, hiervoor kon JustID geen 

verklaring geven. Andere resultaatbestanden bevatten een kleine candidate list met maximaal drie 

kandidaten. Alle matchscores lagen voor deze laatste groep (16 incidenten groot) onder de 

decision threshold. Ter controle zijn de BioIDs waarop een match met een te lage matchscore is 

gemaakt, gecontroleerd. In geen enkel geval kwamen de BioIDs overeen met het correcte BioID. 

Hieruit blijkt dat de matchscore niet te laag is ingesteld. Aangezien er nooit een foute match is 

gemaakt (false accept rate on decision threshold), maar er wel onterechte niet-herkenningen 

waren (false reject rate on decision threshold), kan worden gesteld dat de decision threshold 

eerder te hoog ligt dan te laag. Dit heeft als gevolg dat er in de praktijk weinig tot geen foute 

matches worden gemaakt, maar dat er relatief veel onterechte niet-herkenningen zijn.  

 

De last rank van het experiment dat op VVI is uitgevoerd is twee. De juiste match wordt 

weliswaar niet altijd gevonden, maar wanneer die wel gevonden wordt staat de juiste match bijna 

altijd op de eerste plek in de candidate list. In slechts één geval stond het juiste incident niet op de 

eerste plek (maar op de tweede plek). De matchscore bij deze uitzondering was 100; de maximale 

score. Blijkbaar was er een ander incident dat ook een matchscore van 100 had dat op de rank 1 

terechtkwam. Een verklaring volgens JustID voor dit fenomeen is dat het vroeger mogelijk was 

om hetzelfde incident twee keer achter elkaar in het systeem te schieten. Volgens JustID is de 

overgrote meerderheid van dubbele incidenten inmiddels verwijderd, maar het is mogelijk dat er 

nog enkele bestaan.  

 

Verder is te zien dat voor de overwegend NFIQ1 groep de false reject rate gelijk is aan het 

percentage missed candidates en het percentage dat de juiste afdruk niet op de eerste plek in de 

candidate list staat. Het systeem faalde niet alleen om de correcte match te maken, het faalde ook 

in het vinden van de juiste kandidaten. Zelfs wanneer er gewerkt zou worden volgens een 

dactyloscoop-ondersteund proces zouden de correcte incidenten niet worden gevonden. 

 

Opvallend is dat de prestatie van de overwegend NFIQ5 groep beter is dan de prestatie van de 

overwegend NFIQ1 groep. Een goede verklaring hiervoor is moeilijk te vinden. Dit resultaat zou 

het onderzoek van het NIST ([4]) tegenspreken. Hierbij dient in het achterhoofd te worden 

gehouden dat binnen VVI niet alle afdrukken van een incident dezelfde NFIQ score hebben en 

dat selectie van de afdrukken die gebruikt worden tijdens het matchproces willekeurig gebeurt. 

Hierdoor kunnen er geen conclusies verbonden worden aan de bevindingen in dit onderzoek met 

betrekking tot de invloed van NFIQ score op de accuratesse. Een medewerker van JustID dacht 

dat zij een NFIQ score van één behandelden als slechtste kwaliteit en een NFIQ score van vijf 

behandelden als beste kwaliteit. Ik trek dit in twijfel, aangezien er tijdens het afnemen van de 

vingerafdrukken een kwaliteitscontrole plaatsvindt waardoor de database overwegend afdrukken 

van goede kwaliteit bevat. Het sample van de overwegend NFIQ5 groep bevatte 42 incidenten en 

de overwegend NFIQ1 groep bevatte 473 incidenten. Er waren niet meer incidenten die in 

aanmerking kwamen om deel uit te maken van de overwegend  NFIQ5 groep. Uit deze cijfers 

blijkt dat er meer incidenten zijn die afdrukken bevatten van goede kwaliteit en een NFIQ score 
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van 1 in VVI wordt beschouwd als beste kwaliteit. Een goede verklaring voor dit resultaat is 

moeilijk te geven.  

 

De groep van eerder genoemde lege resultaatbestanden was vrij groot (80 bestanden) en heeft de 

resultaten beïnvloed. Leeg resultaat is behandeld als een niet-correcte match, aangezien op elk 

incident een match gemaakt zou moeten worden door VVI. Er zijn twee mogelijke verklaringen 

voor de grote groep lege resultaatbestanden: 1) Het systeem faalde een correcte match te maken 

en 2) de incidenten waarmee gezocht werd, stonden niet in de testdatabase. Aangezien ik niet 

geautoriseerd was om de data te verzamelen, heb ik dit moeten laten doen door een medewerker 

van JustID. (Dit is tevens de reden dat de Failure To Acquire waarde niet bekend is.) Het is 

mogelijk dat de queryset gedownload is van de productie omgeving van VVI, terwijl de doelset 

de testomgeving van VVI is. Dit zou als gevolg hebben dat niet alle incidenten uit de queryset 

terug te vinden waren in de doelset. Hoewel de kans op een dergelijke vergissing niet voor de 

hand ligt, kan ik niet geheel uitsluiten dat deze vergissing begaan zou kunnen zijn. Wat 

verantwoordelijk is voor de lege resultaatbestanden is helaas niet vast te stellen. 

 

Een andere factor die een rol kan spelen in de onterechte niet-herkenningen is de 

segmentatiemethode. Uit onderzoek van het NIST blijkt dat de meerderheid van de geteste 

segmentatie algoritmes in 95%-99% van de gevallen alle 4 de vingers correct weet te 

segmenteren [17]. Uit verder onderzoek van het NIST blijkt dat automatische segmentatie een 

negatieve invloed heeft op de accuratesse van het systeem ten opzichte van handgemarkeerde 

segmentatie, hoewel dit wel afhankelijk is van de segmentatiesoftware die gebruikt wordt [19]. 

Wanneer meerdere automatisch gesegmenteerde vingers worden gebruikt om afdrukken met 

elkaar te vergelijken, wordt het verschil in accuratesse ten opzichte van handgemarkeerde 

segmentatie kleiner. 

 

9.4 HAVANK-VVI experiment 

Het HAVANK-VVI experiment diende als test-case om vast te stellen of het technisch gezien 

mogelijk is om afbeeldingen uit AFIS1 te gebruiken om zoekopdrachten mee uit te voeren in 

AFIS2. Er kan geconcludeerd worden dat het gebruik van afbeeldingen uit verschillende 

systemen in technisch opzicht mogelijk is. Daarnaast werd in deze test-case de juiste match 

gemaakt. Hier kunnen echter geen conclusies aan verbonden worden omdat dit experiment 

statistisch gezien niet representatief is met een sample van één incident. Dit resultaat biedt echter 

wel hoop voor het aan elkaar koppelen van verschillende AFIS systemen. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan de aansluiting van internationale systemen. Verschillende landen zouden hun 

AFIS systemen op elkaar kunnen aansluiten zodat ook over de grens gezocht kan worden met 

biometrie. 

 

9.5 Suggesties voor vervolgonderzoek 

Het huidige onderzoek heeft bestaande afbeeldingen uit het NIST Archive van het KLPD 

gebruikt om de experimenten op HAVANK mee uit te voeren. Deze afbeeldingen moesten 

bewerkt worden om de experimenten uit te kunnen voeren op de gebruikte workflow. In vervolg 

onderzoek zou het effect op de NFIQ score van het verlagen van de resolutie van de afbeelding 

en de extensieverandering onderzocht kunnen worden.  
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Tevens is gebleken dat platte afdrukken een betere accuratesse opleverden dan gerolde 

afdrukken. Een wetenschappelijk ondersteunde verklaring is hiervoor niet gevonden. Wellicht dat 

onderzoek hiernaar meer inzicht in dit fenomeen verschaft.  

 

Ander vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op het ontwikkelen van een methode voor het 

meten van de accuratesse van AFIS systemen voor verificatievraagstukken (1:1 vergelijking). Het 

huidige onderzoek heeft zich gericht op identiteitsvraagstukken (1:n zoekopdacht). Tevens kan 

met een longitudinaal onderzoek de verandering van de accuratesse over verloop van tijd 

onderzocht worden. In verloop van tijd neemt de databaseomvang van een AFIS systeem toe, wat 

effect heeft op de rank 1 accuracy [7].  

 

Vervolgonderzoek op een iets ander gebied dan het gebied van het huidige onderzoek zou zich 

kunnen richten op het opsporen en elimineren van valse en dubbele identiteiten in AFIS 

systemen. Uit de praktijk blijkt dat onder dezelfde biometrie meerdere personalia vallen en dat 

onder dezelfde personalia verschillende biometrie valt. Het elimineren van deze ambiguïteiten zal 

bijdragen aan een zorgvuldige rechtstaat. 
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