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RESUMO
A precisão dos algoritmos biométricos é fator determinante no quesito segurança
dos sistemas biométricos, até mesmo para que se possa indicar se um algoritmo é
apropriado para uma aplicação biométrica. Para avaliar o nível de precisão de
algoritmos biométricos existem algumas competições internacionais como a
Fingerprint Verification Competition (FVC) e o Face Recognition Vendor Test
(FRVT). O objetivo deste trabalho é verificar a possibilidade de uso dos parâmetros
de precisão empregados pela FVC para medir o nível de precisão em algoritmos
biométricos de reconhecimento facial e íris. Para tanto, foram realizadas quatro
avaliações biométricas envolvendo um algoritmo de reconhecimento facial baseado
em Eigenfaces e um algoritmo de reconhecimento de íris de código fonte aberto. Os
parâmetros de precisão e o protocolo de submissão dos algoritmos foram baseados
na FVC. Um protótipo de software denominado Biolyzer foi desenvolvido para coletar
e analisar os resultados. O diferencial deste trabalho foi o uso dos bancos de dados
de amostras biométricas públicos FVC, FERET, ORL e CASIA , amplamente
utilizados pela comunidade acadêmica para pesquisa, testes e desenvolvimento de
novos algoritmos biométricos. De acordo com resultados apresentados por este
trabalho em forma de valores e gráficos, pôde-se concluir que embora existam
algumas divergências na forma de apresentar os escores de similaridade, não existe
impedimento em se utilizar os parâmetros de precisão da FVC para avaliar o nível
de precisão em algoritmos biométricos de reconhecimento facial e íris. O trabalho
também disponibiliza o código fonte do Biolyzer. Com o código aberto, empresas e
grupos de pesquisa que desenvolvem algoritmos biométricos podem utilizá-lo para
medir o aprimoramento de seu algoritmo de forma automatizada, ou até mesmo,
adaptá-lo para um cenário próprio.

Palavras chaves: Reconhecimento de Padrões; Biometria; Análise de Precisão;
Algoritmos Biométricos.

ABSTRACT
Biometric facial and iris recognition algorithms accuracy evaluation based on
Fingerprint Verification Competition
Biometric algorithms accuracy is a decisive factor in biometric systems security
requirement even that can indicate whether an algorithm is appropriate for a
biometric application. There are some international competitions such as Fingerprint
Verification Competition (FVC) and Face Recognition Vendor Test (FRVT) to
evaluate the accuracy of biometric algorithms. The objective of this study is to verify
the possibility of use FVC accuracy parameters to measure the level of accuracy in
biometric facial and iris recognition algorithms. Wherefore, four evaluations were
conducted involving a biometric facial recognition algorithm based on Eigenfaces and
an open source biometric iris recognition algorithm. Accuracy parameters and
submission protocol were based on FVC. The prototype software called Biolyzer was
developed to collect and analyze the results. The benefit of this work was the use of
public biometric samples databases FVC, FERET, ORL and CASIA , widely used by
academic community for research, testing and developing of new biometric
algorithms. According to results presented in this work in form of values and charts, it
was concluded that although there are some differences in how to display similarity
scores, it is feasible to use FVC accuracy parameters to evaluate accuracy in
biometric facial and iris recognition algorithms. This work also provides Biolyzer
source code. With open source, companies and research groups that develop
biometric algorithms can use it to measure the improvement of their algorithm
automatically, or even adapt it to a specific scenario.

Keywords: Pattern Recognition; Biometrics; Accuracy Analysis; Biometric Algorithms.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
Nos últimos anos, o interesse em tecnologias biométricas tem crescido
significativamente como meio de garantir maior segurança na autenticação dos
usuários. Várias empresas e grupos de pesquisa desenvolveram novos algoritmos
de reconhecimento de padrões biométricos (MAIO et al., 2004, p.1). Apesar dos
avanços obtidos nesta área, um estudo recente aponta os principais obstáculos para
a ampla disseminação da biometria (CHANDRA e CALDERON, 2005, p.105). Dentre
eles está a falta de padrões, métodos e métricas para avaliação estatística do nível
de precisão e desempenho dos vários tipos de sistemas biométricos.
O nível de precisão pode ser obtido pela medição de alguns parâmetros,
como as clássicas estatísticas das taxas de falsa aceitação e falsa rejeição (LIU e
SILVERMAN, 2001, p.32), resultantes das operações de comparação (matching) do
sistema biométrico (ISO/IEC, 2006a, p.20-24). Além disso, a precisão dos algoritmos
biométricos é fator determinante no quesito segurança dos sistemas biométricos.
Conhecer o nível de precisão dos algoritmos de reconhecimento de padrões
biométricos é imprescindível, até mesmo para que se possa indicar se o algoritmo é
apropriado para uma aplicação biométrica (BOLLE et al., 2004, p.10; LIU e
SILVERMAN, 2001, p.32). Por exemplo, em uma aplicação crítica que exija alta
segurança na autenticação, os problemas decorrentes de falsas rejeições podem ser
tolerados, enquanto as falsas aceitações são desastrosas. Por outro lado, se o
principal requisito da aplicação for a conveniência, como é o caso de máquinas de
auto-atendimento bancário, as falsas rejeições são evitadas para não incomodar os
usuários legítimos. No entanto, as falsas aceitações são aceitas, pois nos sistemas
bancários existem outros fatores de autenticação, nos quais o cliente ou usuário se
autenticam, como por exemplo, senha e posse de cartão.
Mais do que simplesmente aferir a precisão de um determinado algoritmo,
para que uma avaliação possa ser aceita pela comunidade acadêmica, os detalhes
sobre os procedimentos utilizados devem ser publicados (PHILLIPS et al., 2000a,
p.58). Deve-se então fornecer o protocolo de avaliação, os procedimentos de teste,
os resultados obtidos e a representação das amostras de dados utilizadas. Além do
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mais,

as

informações

fornecidas

devem

ser

detalhadas

para

que

os

desenvolvedores de software, fabricantes e usuários possam repetir a avaliação.
A quantidade de amostras analisadas, como número de voluntários e
tentativas de autenticações realizadas, afeta a avaliação da precisão do algoritmo
biométrico (MANSFIELD e WAYMAN, 2002, p.9). Ou seja, quanto maior a
quantidade de amostras analisadas durante as avaliações, mais precisos os
resultados tendem a ser. Por esta razão, é impraticável avaliar a precisão de
algoritmos biométricos de forma manual, sendo indispensável o uso de uma
ferramenta de software para coletar e analisar os resultados.
Existem algumas competições internacionais de avaliação de algoritmos
biométricos, que incluem fabricantes e grupos de pesquisa. Como exemplo, tem-se a
Fingerprint Verification Competition (FVC) (MAIO et al., 2004, p.1) para impressão
digital, o Face Recognition Vendor Test (FRVT) (PHILLIPS et al., 2007, p.1) para
reconhecimento facial e a Signature Verification Competition (SVC) (YEUNG et al.,
2004, p.1) para reconhecimento por dinâmica da assinatura.
As competições de algoritmos biométricos possuem metodologias de
avaliação próprias baseadas em parâmetros de precisão, em um protocolo de
submissão e em um banco de dado de amostras biométricas. Os parâmetros de
precisão são as taxas, valores e gráficos baseados nos erros de falsa aceitação e
falsa rejeição do algoritmo. O protocolo de submissão é o conjunto de regras que o
desenvolvedor do algoritmo biométrico deve respeitar para enviá-lo para análise. O
banco de dados de amostras biométricas é o conjunto de imagens que podem ser
utilizadas para automatizar a avaliação. O inconveniente das competições é o
esforço dos desenvolvedores no processo de submissão do algoritmo biométrico,
pois eles devem adaptar o código fonte do seu algoritmo a uma determinada
linguagem ou sistema operacional.
Alguns bancos de dados de amostras biométricas de domínio público também
podem ser utilizados para o desenvolvimento de algoritmos biométricos, para testes
e para treinamento de sistemas.
Dentre eles, o banco de dados FERET (FacE REcognition Technology) do
National Institute of Standard and Technology (NIST) (PHILLIPS et al., 2000a, p.59)
para reconhecimento facial, o ORL (Olivetti Research Limited) mantido pela AT&T
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(ORL, 1994, p.1) também para reconhecimento facial e o CASIA (Chinese Academy
of Sciences) do Institute of Automation Chinese Academy of Sciences (HUANG et
al., 2004, p .958) para reconhecimento da íris.
O trabalho de Sucupira Júnior (2004) apresenta uma metodologia para
avaliação de pacotes de software biométricos. Além da metodologia, uma ferramenta
computacional intitulada BioEVA (Biometric EVAluation), baseada na FVC, foi
desenvolvida para aplicar uma avaliação objetiva, verificar o desempenho e
eficiência dos algoritmos biométricos. Porém, tanto os bancos de dados de amostras
biométricas, quanto a metodologia empregada na coleta das amostras não estão
claramente definidos no trabalho de Sucupira Júnior (2004). Além disso, sugere-se
estender as avaliações a outros tipos de tecnologias biométricas a fim de aprimorar
ainda mais as funções da ferramenta.
1.2 Objetivo
O objetivo deste trabalho é verificar a possibilidade de uso dos parâmetros de
precisão empregados pela FVC para medir o nível de precisão em algoritmos
biométricos de reconhecimento facial e íris por meio de avaliações biométricas. Para
validar a possibilidade, são utilizadas as conclusões sobre os resultados obtidos nas
avaliações em forma de valores e gráficos. O protocolo de submissão dos
algoritmos, os parâmetros de precisão e os bancos de dados de amostras
biométricas são os três componentes necessários para se realizar as avaliações
biométricas. Os parâmetros de precisão e o protocolo de submissão dos algoritmos
baseiam-se na FVC. Os bancos de dados de amostras biométricas e os critérios de
coleta das amostras estão disponíveis publicamente. Para realizar as avaliações, o
código fonte do algoritmo avaliado necessita ser adaptado ao protocolo de
submissão proposto por este trabalho. Com o intuito de automatizar as avaliações,
um protótipo de software denominado Biolyzer é desenvolvido.
1.3 Resultados Esperados e Contribuições
Como resultado do trabalho espera-se a análise e definição dos parâmetros
de precisão e do protocolo de submissão dos algoritmos biométricos, com base na
metodologia de avaliação empregada pela FVC. Após a definição dos parâmetros de
precisão e do protocolo de submissão, são realizadas quatro avaliações. Para tanto,
são empregadas as tecnologias biométricas de reconhecimento facial e íris. O
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protótipo de software Biolyzer, utilizado para automatizar as avaliações, é
desenvolvido em linguagem Java.
A contribuição principal deste trabalho são as conclusões a respeito da
possibilidade de uso dos parâmetros de precisão baseados na FVC para medir o
nível de precisão em algoritmos biométricos de reconhecimento facial e de íris. As
conclusões são obtidas por meio da análise dos resultados obtidos nas avaliações
biométricas realizadas em forma de valores e gráficos.
O diferencial deste trabalho em relação às avaliações realizadas por Sucupira
Júnior (2004) é o uso dos bancos de dados de amostras biométricas públicos FVC,
FERET, ORL e CASIA , amplamente utilizados pela comunidade acadêmica para
pesquisa, testes e desenvolvimento de novos algoritmos biométricos. Para avaliação
de algoritmos biométricos de maneira imparcial, é necessária a utilização de bancos
de dados de amostras biométricas públicos (BOLLE et al., 2004, p.233).
Outra contribuição é a disponibilização dos resultados das avaliações com o
código fonte do Biolyzer. Com o código aberto, empresas e grupos de pesquisa que
desenvolvem algoritmos biométricos podem utilizar o Biolyzer para medir o
aprimoramento de seu algoritmo de forma automatizada, ou até mesmo, adaptá -lo
para um cenário próprio.
1.4 Escopo
A finalidade deste trabalho não é medir o estado da arte das tecnologias
biométricas, nem identificar as abordagens mais promissoras por meio da
comparação de algoritmos biométricos de uma mesma tecnologia, como nas
competições biométricas existentes. O trabalho limita-se ainda a avaliar os
algoritmos biométricos de reconhecimento facial e íris que operam em modo
unimodal, ou seja, que utili zam apenas uma tecnologia biométrica.
Este trabalho não abrange a elaboração de bancos de dados de amostras
biométricas para realizar as avaliações biométricas, uma vez que existem vários
bancos de dados de amostras biométricas públicos fornecidos gratuitamente e
amplamente utilizados.
As avaliações biométricas realizadas por este trabalho utilizam-se apenas de
parâmetros de precisão. Outros parâmetros de avaliação como tamanho de
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memória, tamanho de modelo, tempo médio de registro e de cadastramento são
utilizados pela FVC, mas não fazem parte do escopo deste trabalho.
1.5 Método de Trabalho
O trabalho inicia-se com o levantamento das referências bibliográficas
relacionadas ao assunto. A FVC apresenta as características, o protocolo de
submissão e os parâmetros de precisão utilizados para a avaliação estatística da
precisão de algoritmos biométricos de reconhecimento da impressão digital
(CAPPELLI et al. 2006, p.1). No trabalho de Sucupira Júnior (2004), é apresentada a
ferramenta BioEVA, com metodologia de avaliação baseada na FVC, utilizada para
medir o desempenho e eficiência dos algoritmos biométricos de reconhecimento de
assinaturas estáticas e de reconhecimento pela dinâmica da digitação por meio de
uma avaliação automatizada e objetiva. No FRVT (PHILLIPS et al., 2007, p.6) e no
programa FERET do NIST, é apresentada a metodologia de avaliação empregada
na maioria de avaliações de sistemas biométricos e competições de hoje (PHILLIPS
et al., 2000b, p.1091; PHILLIPS et al., 2000a, p.58).
Em seguida, os bancos de dados públicos FVC, FERET, ORL e CASIA são
apresentados. A finalidade é mostrar a metodologia utilizada para coleta das
amostras, como utilizar e onde encontrar estes bancos. A pesquisa realizada até
este ponto constitui a base teórica necessária para o desenvolvimento do trabalho.
O próximo passo é a especificação do sistema de avaliação a ser utilizado
pelas avaliações deste trabalho. Os parâmetros de precisão e o protocolo de
submissão dos algoritmos biométricos são definidos com base na metodologia de
avaliação empregada pela FVC. Os bancos de dados de amostras biométricas
públicos que podem ser utilizados para automatizar as avaliações deste trabalho são
selecionados e preparados para o uso nas avaliações biométricas por meio do
Biolyzer. O objetivo de se definir estas regras é eliminar a ambigüidade no processo
de avaliação (CAPPELLI et al., 2006, p.14).
Na seqüência, define-se o ambiente de avaliação com o objetivo de tornarem
as práticas reproduzíveis. Nas avaliações será utilizado, um computador pessoal
portátil do fabricante Lenovo, modelo T61, com 2 Gb de memória RAM, processador
Intel Centrino – Core 2 Duo de 2 GHz e sistema operacional Microsoft Windows XP
Professional com Service Pack 2. Os algoritmos biométricos que serão utilizados
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são: algoritmo de reconhecimento facial desenvolvido por Rosa (2004) baseado no
método de Eigenfaces (TURK e PENTLAND, 1991, p.72); e, o sistema de
reconhecimento de íris de código fonte aberto de Masek e Kovesi (2003),
pesquisadores da University of Western Australia. As seqüências utilizadas nos
processos de registro e comparação e os itens que devem constar na apresentação
dos resultados também são definidos.
Depois de definido o ambiente de avaliação, realiza-se o levantamento,
análise e especificação dos requisitos para a elaboração do Biolyzer. Os requisitos
funcionais e não funcionais são descritos e a análise e especificação ocorre por meio
dos cenários de Caso de Uso, Fluxo de Eventos, Diagrama de Casos de Uso,
Diagrama de Classes e do Diagrama de Seqüência em Unified Modelling Language
(UML). A finalidade deste passo é descrever as várias partes que compõe o
software, para auxiliar na visualização do Biolyzer em diagramas padronizados
durante o seu desenvolvimento.
De acordo com a especificação dos requisitos, inicia-se a especificação do
projeto, que requer a descrição das interfaces com o usuário e da estratégia de teste
do Biolyzer. A partir do projeto, o Biolyzer é desenvolvido em Java, linguagem que
oferece portabilidade, ou seja, permite à aplicação ser executada em diferentes
arquiteturas, seja de hardware ou software. Com isto, o Biolyzer poderá operar em
um sistema operacional que possua a máquina virtual Java (Java Virtual Machine JVM). Para testar o funcionamento do Biolyzer, o algoritmo biométrico de
reconhecimento de impressões digitais fornecido como modelo aos participantes das
competições FVC (FVC, 2004b, p.1) e o banco de dados de amostras biométricas da
FVC serão utilizados.
Após a criação do Biolyzer e da definição do sistema de avaliação, iniciam-se
os experimentos para se atingir o objetivo deste trabalho: verificar a possibilidade de
uso dos parâmetros de precisão da FVC para medir o nível de precisão em
algoritmos de reconhecimento facial e íris. Cada seqüencia de avaliação será
composta pelas operações de registro e comparação das amostras do respectivo
banco de dados de amostras biométricas. Serão realizadas quatro avaliações, duas
entre o algoritmo de facial de Rosa (2004) e os bancos de dados FERET e ORL; e,
duas entre o algoritmo de reconhecimento de íris de Masek e Kovesi (2003) e os
bancos de dados CASIA versão 3 e CASIA versão 1.
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Por último, os resultados das avaliações biométricas em forma de valores e
gráficos são apresentados. Ao longo da apresentação resultados obtidos é realizada
uma análise. A finalidade da análise é identificar possíveis falhas no sistema de
avaliação proposto por este trabalho e obter as conclusões sobre a possibilidade de
uso dos parâmetros de precisão baseados na FVC para medir o nível de precisão
em algoritmos de reconhecimento facial e íris, que é o objetivo deste trabalho.
1.6 Organização do Trabalho
No capítulo 2, Principais Conceitos, é apresentada a terminologia básica
utilizada na área da biometria, a arquitetura e operação de um sistema biométrico,
erros e taxas comuns em sistemas e algoritmos biométricos, os parâmetros
utilizados para medir o nível de precisão dos algoritmos biométricos e os tipos e
avaliações biométricas existentes. O capítulo 2 mostra as principais concepções
relacionadas à avaliação da precisão em algoritmos biométricos.
O capítulo 3, Revisão Bibliográfica, descreve os trabalhos da FVC, do FRVT,
do programa FERET, do trabalho de Sucupira Júnior (2004) e as descrições dos
bancos de dados de amostras biométricas públicos: FERET, ORL, CASIA e FVC. O
capítulo 3 mostra os principais trabalhos e bancos de dados públicos disponíveis
atualmente, utilizados para compor o processo de avaliação deste trabalho.
No capítulo 4, Sistema de Avaliação, é apresentado o protocolo de
submissão, os parâmetros de precisão e os bancos de dados. São descritos o
ambiente de hardware e software, os algoritmos biométricos utilizados nas
avaliações, as seqüências utilizadas nos processos de registro e comparação e os
itens que devem constar na apresentação dos resultados. O capítulo 4 define o
sistema de avaliação utilizado por este trabalho , tornando as avaliações
reproduzíveis e fornecendo o detalhamento necessário para a realização da coleta e
análise dos resultados das avaliações.
O capítulo 5, Coleta e Análise dos Resultados das Avaliações, apresenta
uma síntese do funcionamento das avaliações, os resultados obtidos nas avaliações
em forma de valores e gráficos, a análise e as conclusões a respeito do uso dos
parâmetros de precisão da FVC para as tecnologias de reconhecimento facial e íris.
Além disso, o capítulo 5 mostra a discussão sobre o método e componentes do
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trabalho, a aderência do trabalho aos objetivos propostos e as dificuldades
encontradas no decorrer deste trabalho .
No capítulo 6, Conclusões, é apresentada a síntese da dissertação, as
conclusões finais e comentários sobre os resultados obtidos nas avaliações, as
contribuições alcançadas e as sugestões para trabalhos futuros.
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2 PRINCIPAIS CONCEITOS
2.1 Introdução
No capítulo 2 é apresentada a terminologia básica utilizada na área da
biometria, a arquitetura e operação de um sistema biométrico, erros e taxas comuns
em sistemas e algoritmos biométricos, os parâmetros utilizados para medir o nível de
precisão dos algoritmos biométricos e os tipos e avaliações biométricas existentes.
No início do capítulo, seção terminologia básica, são identificados e descritos
os conceitos básicos peculiares à biometria. Na seqüência, na seção de arquitetura
e operação de um sistema biométrico, são apresentados os componentes básicos e
processos, úteis para o entendimento do funcionamento de um sistema biométrico
típico.
Na seção seguinte, erros e taxas, definem-se os tipos de erros, as fórmulas
para o cálculo das taxas de falsa aceitação e falsa rejeição e o relacionamento entre
as taxas de falsa aceitação e rejeição com a segurança e conveniência dos
algoritmos biométricos. Após, na seção parâmetros de precisão, são mostrados as
taxas, valores e gráficos baseados nos erros de falsa aceitação e falsa rejeição dos
algoritmos biométricos. No final do capítulo 2, são apresentados os tipos de
avaliações biométricas existentes.
São apresentados no capítulo 2 os principais conceitos sobre biometria, que
constitui a base teórica utilizada por toda a dissertação.
2.2 Biometria
A autenticação é o processo de determinar a identidade de um parceiro de
comunicação de forma confiável (BOLLE et al., 2004, p.17). Autenticação biométrica,
ou simplesmente Biometria, é a ciência relacionada à identificação ou verificação da
identidade de um indivíduo baseada nos atributos fisiológicos ou comportamentais.
Impressão digital, face, íris, geometria da mão e da orelha são características
fisiológicas. Voz, assinatura, dinâmica da digitação e forma de andar são exemplos
de atributos comportamentais (ROSS et al., 2006, p.IX; BOLLE et al., 2004, p.26).
Neste trabalho, o termo autenticação é utilizado para se referir à autenticação
biométrica.
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A biometria é considerada uma área específica de reconhecimento de
padrões. Reconhecimento de padrões é um sub-tópico da aprendizagem de
máquina, estudado por vários campos, tais como psicologia, etologia e ciência da
computação. O reconhecimento de padrões tem por finalidade a classificação de
informações ou padrões baseados em conhecimento a priori ou em informações
estatísticas extraídas dos padrões. Qualquer sistema de autenticação biométrica
pode ser visto como um sistema de reconhecimento de padrões (BOLLE et al., 2004,
p.7).
Nas próximas subseções é apresentada a terminologia básica utilizada na
biometria, a arquitetura básica e o funcionamento de um sistema biométrico típico,
erros e taxas comuns em sistemas e algoritmos biométricos, e os tipos e avaliações
biométricas existentes.
2.2.1 Terminologia básica
As credenciais apresentadas em um processo de autenticação podem ser de
três fatores de autenticação ou tipos de autenticação (ISO/IEC, 2006b, p.15):
a) fator de conhecimento: algo que um indivíduo conhece;
b) fator de posse: algo que um indivíduo possui; e
c) fator biométrico: alguma característica própria do indivíduo.
Característica biométrica é uma característica física ou comportamental de
um indivíduo que pode ser medida e utilizada como identificador biométrico único
(ISO/IEC, 2006b, p.2).
Amostra (sample) é a informação bruta que representa uma característica
biométrica apresentada por um usuário a um sistema biométrico, como a imagem de
uma impressão digital (ISO/IEC, 2006a, p.41). Modelo (template) é a medida de
referência do usuário armazenada pelo sistema biométrico, baseada nas
características extraídas das amostras (ISO/IEC, 2006a, p.44). Já a característica
extraída (feature) é a representação computacional de uma amostra biométrica
obtida pelo processo de extração em um sistema biométrico (ISO/IEC, 2006b, p.3).
O sistema de reconhecimento de padrões biométricos, ou simplesmente
sistema biométrico, é um sistema automatizado capaz de capturar uma amostra
biométrica de um usuário final, extrair os dados biométricos da amostra, comparar os
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dados com um ou mais modelos de referência, determinar a similaridade existente
entre eles e indicar se a identificação ou verificação de uma identidade foi alcançada
(ISO/IEC, 2006b, p.2).
Os algoritmos de reconhecimento de padrões biométricos, ou simplesmente
algoritmos biométricos, são os principais componentes de um sistema biométrico.
Um algoritmo biométrico é a seqüência de instruções ou funções matemáticas que
indicam a um sistema biométrico como resolver um problema particular. O sistema
de reconhecimento de padrões biométricos é tipicamente composto por dois
processos principais: algoritmo biométrico de registro e algoritmo biométrico de
comparação (BOLLE et al., 2004, p.9).
Tecnologia biométrica é a classificação de um sistema biométrico ou algoritmo
biométrico quanto ao tipo de característica biométrica que este utiliza (ISO/IEC,
2006b, p.2). São tecnologias biométricas: reconhecimento da impressão digital,
reconhecimento

facial,

reconhecimento

da

íris,

reconhecimento

da

voz,

reconhecimento da geometria da mão e reconhecimento da assinatura (BOLLE et
al., 2004, p.31). Além destas seis tecnologias biométricas mais utilizadas,
encontram-se também: reconhecimento da retina, reconhecimento por meio de
termogramas da face e da mão; reconhecimento pela dinâmica da digitação;
reconhecimento pelas veias da palma, das costas da mão ou dos pulsos, entre
outras. Na Figura 1, estão alguns exemplos de características biométricas para as
tecnologias citadas.

Figura 1 - Exemplos de características biométricas: (a) impressão digital, (b) face, (c) íris,
(d) dinâmica da digitação, (e) geometria da mão, (f) retina, (g) termograma da
face, (h) termograma da mão, (i) veias da palma da mão e (j) assinatura
Fonte: Adaptado de Jain; Ross; Prabhakar (2004, p.8).
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Um sistema biométrico ou um algoritmo biométrico pode operar em dois
modos: identificação e verificação. No modo identificação, o usuário informa apenas
a característica biométrica. O sistema biométrico ou o algoritmo biométrico é, então,
responsável por identificar o usuário ou realizar uma busca aberta em um banco de
dados de modelos biométricos, chamada de busca 1:N (um para muitos). Neste
modo, o sistema biométrico ou o algoritmo biométrico retorna uma lista de registros
com as características similares à apresentada, conforme ajuste prévio do algoritmo.
Para que se possa identificar corretamente o usuário nesta lista, pode-se, ainda,
recorrer a uma comparação adicional, quer seja pela comparação de outra
característica biométrica ou por intervenção humana (BOLLE et al., 2004, p.26).
No modo verificação, a característica biométrica apresentada pelo usuário
acompanha a identidade alegada. Neste caso, a busca é fechada em um banco de
dados de modelos biométricos, ou seja, a busca 1:1 (um para um). Compete
somente ao sistema biométrico ou o algoritmo biométrico comparar o usuário à
identidade que ele alega ser (BOLLE et al., 2004, p.25).
Além do modo de operação, um sistema biométrico pode ser categorizado de
acordo com sua operação em sistema biométrico unimodal ou multimodal. O sistema
biométrico unimodal utiliza uma única biometria ou tecnologia biométrica (ISO/IEC,
2006b, p.2). Já o sistema biométrico multimodal, utiliza mais de uma biometria ou
tecnologia biométrica (ISO/IEC, 2006b, p.2). O escopo deste trabalho limita-se aos
sistemas biométricos unimodais.
2.2.2 Arquitetura básica e operação de um sistema biométrico
A operação básica de um sistema biométrico típico pode ser acompanhada na
Figura 2. A figura representa um modelo conceitual simples, que considera os dados
(amostra, modelo e característica extraída) e os processos (aquisição, extração,
registro e comparação) comuns a qualquer sistema biométrico.
De acordo com a Figura 2, no modelo conceitual, o usuário fornece
previamente uma característica biométrica ao sistema, que a transforma em amostra
por meio do processo de aquisição. O processo de extração produz a característica
extraída, que é a representação computacional da amostra fornecida. O processo de
registro armazena os modelos, ou seja, salva a característica biométrica do usuário
no banco de dados de modelos biométricos local.
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Figura 2 - Modelo conceitual simples de um sistema biométrico típico
Fonte: Adaptado de Bolle et al. (2004, p.9).

Quando houver a necessidade de uso posterior do sistema para autenticar um
usuário, por exemplo, o processo de aquisição recebe os dados biométricos
apresentados e produz a amostra. O processo de extração produz a característica
extraída a partir da amostra. Já, o processo de comparação examina a similaridade
entre a característica extraída ao modelo do usuário previamente armazenado no
banco de dados de modelos biométricos local. Com base na similaridade e no valor
de limiar (T), o processo de comparação indica se o usuário é genuíno ou impostor.
Detalhando ainda mais os processos de um sistema biométrico, conforme
Figura 2, se tem:
•

Aquisição – é o processo de obtenção dos dados da característica biométrica
apresentadas ao sistema biométrico por meio de um leitor ou sensor biométrico
como, por exemplo, um scanner de íris. A maior dificuldade no processo de
aquisição está em obter qualidade da amostra sem causar inconveniência aos
usuários. A amostra (sample) é o produto do processo de aquisição;

•

Extração – é o processo de redução de um conjunto de medidas biométricas
presentes em uma amostra para uma representação computacional. O produto
do processo de extração é a representação computacional da amostra obtida,
denominada característica extraída;
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•

Registro (enrollment) – é o processo que recebe uma característica biométrica do
usuário para cadastramento ou registro no sistema biométrico. O produto do
processo de registro é o modelo ou template, que é armazenado no banco de
dados de modelos biométricos do sistema para ser usado nas comparações
posteriores; e

•

Comparação (matching) – é o processo que verifica o grau de similaridade entre
a característica extraída de uma amostra de um usuário e o modelo armazenado
previamente no banco de dados de modelos biométricos pelo processo de
registro. O processo de comparação produz um escore de similaridade e o
compara ao valor de limiar, previamente estabelecido para o sistema biométrico
operar. Caso o escore de similaridade seja superior ao valor de limiar, o processo
de comparação indica que o usuário é genuíno e a autenticação é válida para o
sistema biométrico. Caso o escore de similaridade seja inferior ao valor de limiar,
o processo de comparação indica que o usuário é um impostor e o sistema
biométrico não autentica o usuário.
O escore de similaridade (similarity score) é, portanto, a medida de

similaridade ou dissimilaridade entre a amostra e o modelo, usada no processo de
comparação (ISO/IEC, 2006a, p.41). Em um sistema biométrico típico, o escore de
similaridade é um valor que pode estar entre 0 e 1. Dependendo da tecnologia
biométrica utilizada, quanto mais o escore de similaridade for próximo a 1, maior a
probabilidade da amostra ser similar ao modelo biométrico, como é o caso da
tecnologia de impressão digital. Já no caso das tecnologias de reconhecimento facial
e íris, acontece o inverso. Quanto mais o escore de similaridade for próximo a 0,
maior a probabilidade da amostra ser similar ao modelo biométrico.
Valor de limiar (threshold) é um parâmetro previamente estabelecido no
sistema biométrico que , associado a um escore de similaridade, pode determinar se
uma amostra é aceita pelo algoritmo biométrico (BOLLE et al., 2004, p.66). Neste
trabalho o valor de limiar será representado pelo símbolo T, portanto, por
conveniência, será utilizada a notação: valor de limiar (T).
O banco de dados de modelos biométricos ou banco de dados de perfis
biométricos é um banco de dados local, utilizado pelo sistema biométrico para
armazenar os modelos gerados pelo processo de registro a partir das amostras. Já
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um banco de dados de amostras biométricas, ou simplesmente banco de dados de
amostras, é o conjunto de imagens pré-coletadas que representam amostras
biométricas elaboradas para pesquisa, testes e desenvolvimento de novos
algoritmos biométricos. Estes bancos de dados tornam o processo de avaliação
reproduzível, passível de ser automatizado. Dentre eles, estão os bancos de dados
públicos FERET do NIST, o ORL da AT&T, o CASIA e o FVC, todos descritos na
seção 3.5.
Uma classe biométrica, ou simplesmente classe, representa o número de
diferentes características biométricas utilizadas para compor um banco de dados de
amostras biométricas. Por exemplo, seja um banco de dados de íris, formado por 80
amostras, sendo 10 amostras de cada íris (olhos direito e esquerdo) de 4 indivíduos.
O número de classes presentes neste banco de dados será 8, pois representa o
número de diferentes características biométricas, neste caso íris, utilizadas para
compor o banco de dados. Vale observar que no caso da impressão digital, um
indivíduo pode ser representado por até 10 classes diferentes no banco de dados de
amostras biométricas.
2.2.3 Erros e taxas
De acordo com a seção 2.3.2, durante a autenticação de um usuário no
sistema biométrico é realizado o processo de comparação entre o escore de
similaridade e valor de limiar para indicar se um usuário é genuíno ou impostor.
Utiliza-se o termo conformidade, quando o processo de comparação indicar o
usuário como sendo genuíno. O termo não-conformidade é utilizado quando o
processo de comparação indicar o usuário como sendo impostor.
Assim sendo, denomina-se escore de genuíno, o escore de similaridade
utilizado para indicar uma conformidade no processo de comparação. Denomina-se
escore de impostor, o escore de similaridade utilizado para indicar uma nãoconformidade no processo de comparação.
O resultado do processo de comparação de qualquer algoritmo biométrico
apresenta erros que podem ser expressos pela falsa aceitação e pela falsa rejeição.
Os valores das taxas de erro podem ser expressos em taxas e porcentagens,
obtidos por meio da observação empírica utilizando avaliações com banco de dados
de amostras biométricas para testar o funcionamento dos algoritmos. Existem dois
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tipos de erros que um algoritmo biométrico pode apresentar (BOLLE et al., 2004,
p.65):
•

Erro do Tipo I ou FM (False Match - Falsa Conformidade) – indica que duas
características biométricas são similares, quando de fato não são. A freqüência
na qual este erro ocorre é chamada de FMR (False Match Rate - Taxa de Falsa
Conformidade); e

•

Erro do Tipo II ou FNM (False Non-Match - Falsa Não-Conformidade) – indica
que duas características biométricas são diferentes, quando de fato pertencem à
mesma identidade. A freqüência na qual este erro ocorre é chamada de FNMR
(False Non-Match Rate - Taxa de Falsa Não-Conformidade).
As taxas FMR e FNMR são as freqüências de FM e FNM respectivamente.

Taxas estas que podem ser calculadas pelas funções de densidade de probabilidade
(1) e (2) (BOLLE et al., 2004, p.67), funções integrais por escores de similaridade
aleatórios em um determinado valor de limiar (T):

Sendo,
T – valor de limiar (threshold);
s – escore de similaridade gerado entre uma amostra e um modelo no processo de
comparação. Em um sistema biométrico típico, o escore de similaridade é um valor
que pode estar entre 0 e 1;
pn (s) – densidade de probabilidade dos escores de impostores. É formado pelo
conjunto dos escores de similaridade que representam uma não-conformidade; e
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pm (s\imp) – densidade de probabilidade dos escores de genuínos, sendo s\imp a
representação do escore de similaridade em uma condição de um impostor. Ou seja,
é formado pelos escores de genuínos que representam uma falsa nãoconformidade.
Existe um relacionamento entre as taxas FMR e FNMR de um algoritmo
biométrico e o projetista do algoritmo pode utilizar o valor de limiar (T) para calibrar a
sua forma de uso. Assim, pode-se determinar um valor de limiar (T) para aumentar
ou diminuir a FNMR ou a FMR, de acordo com o cenário de utilização do algoritmo
biométrico.
Isto significa que em cenários nos quais a segurança é a maior prioridade,
deve-se determinar um valor de limiar (T) para minimizar a FMR. Já em um cenário
no qual a conveniência tem mais importância do que a segurança configura-se um
valor de limiar (T) para que a FNMR seja minimizada (BOLLE et al., 2004, p.65). Por
exemplo, em uma aplicação crítica que exija alta segurança na autenticação, os
problemas decorrentes de falsas rejeições podem ser tolerados, enquanto as falsas
aceitações são desastrosas. Por outro lado, se o principal requisito da aplicação for
a conveniência, como é o caso de máquinas de auto-atendimento bancário, as
falsas rejeições são evitadas para não incomodar os usuários legítimos. No entanto,
as falsas aceitações são aceitas, pois nos sistemas bancários existem outros fatores
de autenticação, nos quais o cliente ou usuário se autenticam, como por exemplo,
senha e posse de cartão.
Nota-se na Figura 3, um exemplo do funcionamento de um algoritmo
biométrico por meio das expressões (1 ) e (2). No eixo das ordenadas estão as
probabilidades dos escores de impostores e dos escores de genuínos do algoritmo,
para as respectivas variações de s no eixo das abscissas. A região de cor mais
escura indicada no gráfico representa a região da falsa aceitação (FM) e a cor mais
clara, a região da falsa rejeição (FNM). Como se pode ver, o valor de limiar (T) no
exemplo utilizado foi estabelecido para minimizar a falsa aceitação, ou seja, para
aumentar a segurança e diminuir a conveniência.
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Figura 3 - Um exemplo das funções de densidade de probabilidade das taxas de
FNM e FM em função de s para um determinado T
Fonte: Adaptado de Bolle et al. (2004, p.66).

O conjunto dos escores de genuínos em função da variação do valor de limiar
(T), representado na Figura 3 por pm (s), também é chamado de GMS (Genuine
Matching Scores – escores da conformidade de genuínos). Já, o conjunto dos
escores de impostores em função da variação do valor de limiar (T), representado na
Figura 3 por pn (s), também é chamado de IMS (Impostor Matching Scores – escores
da conformidade de impostores). Os valores de GMS e IMS são utilizados para gerar
o gráfico da distribuição de freqüências de genuínos e impostores (seção 2.3.1).
Devido ao relacionamento entre as taxas FMR e FNMR que também
determina a relação de segurança e a conveniência de um algoritmo biométrico, a
precisão deste algoritmo somente pode ser aceita se ambas as taxas, FMR e FNMR,
forem informadas. O par de taxas FMR e FNMR obtido em função de um
determinado valor de limiar (T) constitui o chamado ponto de operação do algoritmo
biométrico (BOLLE et al., 2004, p.81).
A terminologia FMR e FNMR é utilizada para expressar a precisão de
algoritmos biométricos ou módulos comparadores em sistemas biométricos (BOLLE
et al., 2004, p.70). Por outro lado, a terminologia utilizada para aceitar ou rejeitar
acesso em uma aplicação baseada em autenticação biométrica como um todo é a
terminologia convencional de reconhecimento de padrões, a saber:
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•

FA (False Accept - Falsa Aceitação) – decidir se uma identidade é a legítima,
quando na verdade é a impostora. A freqüência de ocorrências de erros de falsa
aceitação é a FAR; e

•

FR (False Reject - Falsa Rejeição) – decidir se uma identidade é a impostora,
quando na verdade é a legítima. A freqüência de ocorrências de erros de falsa
rejeição é a FRR.
Assim, as taxas FMR e FNMR e as taxas FAR e FRR são utilizadas para a

mesma finalidade, medir taxas de falsa aceitação e taxas de falsa rejeição
respectivamente. Entretanto, a terminologia FMR e FNMR é utilizada para medir as
taxas de falsa aceitação e rejeição de algoritmos biométricos, a partir do processo de
comparação entre as amostras e modelos biométricos. Já, as taxas FAR e FRR são
utilizadas para medir as taxas de falsa aceitação e rejeição considerando sistemas
biométricos como um todo, ou seja, as taxas são calculadas sobre as transações
realizadas pelo processo de autenticação ao decidir em aceitar ou rejeitar uma
determinada identidade (BOLLE et al., 2004, p.70; MANSFIELD e WAYMAN, 2002,
p.5).
2.3 Parâmetros de Precisão
Utilizando as definições da seção 2.2, são apresentados nas próximas
subseções os parâmetros utilizados para medir o nível de precisão em algoritmos
biométricos: gráfico da Distribuição de Freqüência de Genuínos e Impostores,
gráfico das Curvas FMR e FNMR, gráfico da Curva ROC, gráfico da Curva DET, taxa
ZeroFNMR, taxa ZeroFMR, taxa EER, taxa FTE e taxa FTC.
2.3.1 Distribuição de freqüência de genuínos e impostores
O gráfico da distribuição de genuínos e impostores, apresentado na Figura 4,
mostra um exemplo da distribuição de freqüência de genuínos e impostores para um
determinado algoritmo. O eixo das abscissas indica os escores de genuínos (GMS) e
os escores de impostores (IMS), definidos na seção 2.2.3, obtidos pela variação do
valor de limiar (T) no intervalo de 0 a 1 pelas funções (1) e (2). Para cada valor de
limiar (T) adotado, uma quantidade de usuários é aceita como genuíno e o restante
como impostor. O eixo das ordenadas mostra a freqüência dos escores de
similaridade para as comparações realizadas.
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Figura 4 - Um exemplo da Distribuição de Freqüência de Genuínos e Impostores
Fonte: Adaptado de Maio et al. (2002, p.409).

Como se pode ver na Figura 4, a curva de distribuição denominada genuínos
representa os GMS. Já, a curva de distribuição denominada impostores, representa
os IMS.
A utilidade deste parâmetro de avaliação é mostrar a separação existente
entre os escores de similaridade de genuínos e impostores para um determinado
algoritmo (MAIO et al., 2002, p.407; SUCUPIRA JÚNIOR, 2004, p.95). A habilidade
de um algoritmo biométrico em diferenciar usuários genuínos e impostores também
é denominada separabilidade. Quanto mais alta a separabilidade, menores erros ao
diferenciar usuários genuínos de impostores.
2.3.2 Curvas FMR e FNMR
As curvas FMR (False Match Rate - Taxa de Falsa Conformidade) e FNMR
(False Non-Match Rate - Taxa de Falsa Não-Conformidade), que podem ser vistas
na Figura 5, são obtidas pela variação do valor de limiar (T) no intervalo de 0 a 1
pelas funções (1) e (2). O eixo das ordenadas mostra as porcentagens das taxas de
falsa aceitação e falsa rejeição e o eixo das abscissas mostra a variação do valor de
limiar (T) (MAIO; CAPPELLI; JAIN, 2002, p.407; SUCUPIRA JÚNIOR, 2004, p.96).
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Figura 5 - Um exemplo do gráfico das Curvas FMR e FNMR –
Fonte: Adaptado de Maio; Cappelli; Jain (2002, p.405).

Na Figura 5, nota -se a existência de alguns valores de limiar (T) definidos
pelas curvas FMR e FNMR que são úteis para detalhar o comportamento do
algoritmo, denominados de Ta, Tb e Tc.
A Equal Error Rate (EER) é uma taxa obtida nas funções (1) e (2) quando
FNMR (T) = FMR (T). O ponto de erro equivalente, ou seja, o cruzamento da curva
FNMR com a curva da FMR pode se conferir na Figura 5. Nota-se na figura também,
o valor Tb, que é o valor de T quando FNMR (T) = FMR (T). A EER trata-se de um
ponto notável nas curvas FMR e FNMR, que pode ser utilizado para indicar o
desempenho de um determinado algoritmo biométrico (ROSS et al., 2006, p.15).
Mas, a taxa EER não deve ser utilizada como parâmetro de comparação em
algoritmos biométricos, pois indica a precisão de um algoritmo biométrico apenas em
um determinado ponto de operação do algoritmo, no valor T b.
A taxa ZeroFMR, obtida pelas funções (1) e (2), é o maior valor de FNMR (T)
no qual FMR (T) é igual a zero. A ZeroFMR representa a probabilidade do algoritmo
biométrico rejeitar as amostras genuínas quando todas as amostras impostoras
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forem rejeitadas pelo algoritmo. A relação entre amostras impostoras e genuínas
rejeitadas e aceitas nesta condição pode ser vista na Figura 6.

Figura 6 - Relação entre amostras impostoras e genuínas rejeitadas e aceitas em
ZeroFMR.

Na condição ZeroFMR, o algoritmo biométrico é calibrado com um valor de
limiar (T) para que o sistema biométrico opere com maior segurança e menor
conveniência, pois tende a uma alta FNMR. A taxa ZeroFMR também pode ser vista
no gráfico das curvas da FMR e FNMR, Figura 5. Nota-se também na figura, o valor
Tc, que é o maior valor de T utilizado em FNMR (T).
A taxa ZeroFNMR, obtida pelas funções (1) e (2), é o menor valor de FMR (T)
no qual FNMR (T) é igual a zero. A ZeroFNMR representa a probabilidade do
algoritmo biométrico rejeitar as amostras impostoras quando todas as amostras
genuínas forem aceitas pelo algoritmo. A relação entre amostras impostoras e
genuínas rejeitadas e aceitas nesta condição pode ser vista na Figura 7.

Figura 7 - Relação entre amostras impostoras e genuínas rejeitadas e aceitas em
ZeroFNMR.

Na condição ZeroFNMR, o algoritmo biométrico é calibrado com um valor de
limiar (T) para que o sistema biométrico opere com maior conveniência e menor
segurança, pois tende a uma alta FMR. A taxa ZeroFNMR também pode ser vista no
gráfico das curvas da FMR e FNMR, Figura 5. Nota-se também na figura, o valor Ta,
que é o maior valor de T utilizado em FMR (T).
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2.3.3 Curva ROC
O resultado da comparação entre a FMR (T) e a FNMR (T) é a curva ROC
(Receiver Operating Characteristic – Característica de Operação do Receptor),
expressa pela equação (3) (BOLLE et al., 2004, p.72; ROSS et al., 2006, p.12):

A Figura 8 ilustra um exemplo da curva ROC. Cada ponto do gráfico
representa a relação entre a FMR (T) – eixo das ordenadas e a respectiva FNMR (T)
– eixo das abscissas (MAIO; CAPPELLI; JAIN, 2002, p.407).
A curva ROC é uma especificação completa e precisa do desempenho de um
algoritmo biométrico, mas é bastante utilizada para comparar a precisão de dois ou
mais algoritmos (BOLLE et al., 2004, p.73). Sua principal finalidade é comparar o
desempenho de algoritmos biométricos de verificação.

Figura 8 - A curva ROC expressa a negociação entre a FMR e a FNMR
Fonte: Adaptado de Bolle et al. (2004, p.71).

A variação entre a FMR e a FNMR para uma grande abrangência de valores
de T é apresentada pela curva ROC. Mas, a sua interpretação depende dos pontos
de operação dos algoritmos, ou seja, de um determinado T que leva a uma
determinada FMR (T) e a uma FNMR (T). Assim, pode-se determinar para àquele T,
qual algoritmo é mais preciso (BOLLE et al., 2004, p.73). Além disso, a ROC é uma
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curva bidimensional expressa em escala logarítmica para melhor expor os pontos de
operação (PHILLIPS et al., 2003, p.12).
A Figura 9 mostra a curva ROC para os algoritmos x e y, caso particular no
qual pode se dizer que sempre o algoritmo y será mais preciso do que x. Isto porque
a cada FMR (T), existe uma FNMR de y associada menor do que a FNMR de x e a
cada FNMR (T), também existe uma FMR de y associada menor do que a FMR de
x. A mesma condição também pode ser observada nos pontos de operação dos
algoritmos sob uma determinada FNMR alvo.

Figura 9 - Comparação das curvas ROC. O algoritmo y é sempre mais preciso do
que o algoritmo x
Fonte: Adaptado de Bolle et al. (2004, p.74).

Em outra circunstância, esboçada pela Figura 10, em um determinado ponto
de operação (FMRc , FNMRc ), os algoritmos x e y possuem a mesma precisão. No
ponto de operação FMR1 , o algoritmo x é mais preciso do que y, enquanto no ponto
de operação FMR2, o inverso acontece. Assim sendo, conclui-se que, em uma
determinada aplicação, se a baixa FMR for necessária, o melhor será utilizar o
algoritmo x no ponto de operação FMR1. Mas, se a baixa FNMR for mais importante,
será melhor utilizar o algoritmo y, no ponto de operação FMR2.
A EER, na qual FMR (T) = FNMR (T), também pode ser obtida pelo gráfico da
curva ROC. Para facilitar sua localização, utiliza-se uma linha de cruzamento, uma
reta que forma um ângulo de 45 graus iniciando na coordenada (0,0), como pode ser
vista na Figura 10. Os pontos de erro equivalente dos algoritmos x e y, EERx e
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EERy, são as intersecções das curvas ROC com a linha de cruzamento (BOLLE et
al., 2004, p.75).

Figura 10 - É necessário conhecer os pontos de operação para se identificar
qual algoritmo é mais preciso
Fonte: Adaptado de Bolle et al. (2004, p.75).

Na Figura 10, a EER do algoritmo x é claramente menor que a EER do
algoritmo y. Assim, a EER é uma simples escolha para julgar a precisão de um
algoritmo, em um determinado ponto, uma vez que não revela o comportamento dos
algoritmos para os demais valores de limiar T. Freqüentemente os algoritmos
operam com a FMR diferente da FNMR, o que torna a EER uma taxa insuficiente
para representar a precisão de um algoritmo biométrico (BOLLE et al., 2004, p.75).
2.3.4 Curva DET
Existem algumas variações da curva ROC utilizadas para expressar as
mesmas informações (BOLLE et al., 2004, p.72), ou seja, mostrar a relação entre a
FMR e a FNMR para uma grande abrangência de valores de T, a fim de se ter uma
especificação completa e precisa do desempenho de um determinado algoritmo
biométrico. A curva DET (Detection Error Tradeoff - Ajuste da Detecção de Erro)
utiliza a escala de desvio normal ou não linear ao invés de uma escala linear,
logarítmica ou semi-logarítmica como na curva ROC (BOLLE et al., 2004, p.72-73).
Como pode se ver na Figura 11, no gráfico (b), a curva DET representa o gráfico da
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FNMR contra a FMR para diversos valores de T, em uma escala de desvio normal e
com interpolação entre estes pontos (ROSS et al., 2006, p.12).
Para a curva DET, de forma similar à curva ROC, para um determinado
algoritmo biométrico, cada ponto do gráfico representa a relação entre a FMR (T)
(eixo das ordenadas) e a respectiva FNMR (T) (eixo das abscissas), expressa pela
equação (4). Vale ressaltar que a diferença da curva DET à curva ROC, apresentada
na seção 2.3.3, está na escala utilizada para a representação gráfica.

Na Figura 11, o gráfico (a) mostra a curva DET para os mesmos dados de
avaliação utilizados para a curva ROC do gráfico (b). Nota-se no gráfico da curva
DET, o tratamento uniforme aos erros de falsa aceitação e falsa rejeição ao utilizar
uma escala única para ambos os eixos. A curva DET também distribui os pontos de
operação no gráfico de forma a facilitar a diferenciação da precisão dos sistemas
biométricos (MARTIN et al., 1997, p.1).

Figura 11 - Curvas ROC e DET com os mesmos dados de avaliação
Fonte: Adaptada de Martin et al. (1997, p.1-2).

A curva DET é a maneira típica de representar resultados de avaliações de
reconhecimento de fala e linguagem (MARTIN et al., 1997, p.3).

38

2.3.5 Taxas de falhas
Além da falsa rejeição e da falsa aceitação, existem taxas de erro que podem
ocorrer devido a falhas durante o processo de registro e comparação. Estas falhas
podem ser declaradas pelos próprios algoritmos ou pela própria ferramenta de
avaliação. São duas as taxas que podem ser consideradas (CAPPELLI et al., 2006,
p.7):
• FTE (Failure to Enroll – Falha de Registro) – é a porcentagem das amostras
do banco de dados de amostras biométricas que não puderam ser
registradas, porque há limitações da tecnologia ou problemas procedimentais.
• FTC (Failure to Compare – Falha de Comparação) – é a porcentagem das
amostras do banco de dados de amostras biométricas que não puderam ser
comparadas aos modelos gerados pelo processo de registro.
A FTE e a FTC representam, então, a análise de falhas ocorridas durante o
total de registros e comparações executadas pelo algoritmo biométrico durante a
avaliação. A estas duas taxas, também são especificados os tipos de erros
encontrados (“0” - sucesso, “1” - falha, “2” - tempo esgotado e “3” - pane), já
definidos na seção 4.2.1.
Para um determinado algoritmo a ser avaliado, os valores da FTE e FTC são
expressos em porcentagem por meio das equações (5) e (6):

Sendo,
QFR – Quantidade total de Falhas de Registro.
QFC – Quantidade total de Falhas de Comparação.
NTR – Número total de Registros realizados.
NTC – Número total de Comparações realizadas.
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2.4 Tipos de Avaliações Biométricas
Quanto às avaliações biométricas, elas são usualmente organizadas em
forma de competições por fabricantes e instituições acadêmicas, com o objetivo de
avaliar as taxas FMR e FNMR dos algoritmos biométricos derivadas dos processos
de registros e comparações em bancos de dados de amostras biométricas.
Existem três tipos de avaliações biométricas (PHILLIPS et al., 2000a, p.59;
MANSFIELD e WAYMAN, 2002, p.9):
•

Avaliação de Tecnologia – avaliação de tecnologia biométrica, ou simplesmente
avaliação de tecnologia, é o tipo mais comum de avaliação. O objetivo da
avaliação de tecnologia é medir o estado da arte, determinar o progresso e
identificar as abordagens mais promissoras por meio da comparação de
algoritmos biométricos de uma mesma tecno logia biométrica. As avaliações FVC
e FRVT (seções 3.2 e 3.3) são avaliações de tecnologia, nas quais é permitido
aos participantes testarem os algoritmos biométricos participantes em um
subconjunto representativo do banco de dados de amostras biométricas a ser
utilizado na avaliação, antecipadamente. A prática de teste dos algoritmos em um
subconjunto permite aos participantes ajustar os algoritmos biométricos às
avaliações e ao mesmo tempo garante que os algoritmos biométricos sejam
avaliados na maior porção do banco de dados de amostras biométricas nunca
antes disponibilizada. Como resultados da avaliação, as taxas de FMR e FNMR
são fornecidas, para que os algoritmos participantes possam ser comparados.
Pelo fato de se utilizar bancos de dados de amostras biométricas fixos, as
avaliações de tecnologia são repetíveis;

•

Avaliação de Cenário – na avaliação de cenário, o sistema biométrico é testado
por completo, sob condições que modelam aplicações do mundo real. Assim, o
objetivo da avaliação de cenário não é medir apenas o desempenho dos
algoritmos biométricos. Mas, determinar o desempenho do sistema biométrico
por meio de um cenário que modela o contexto de uma aplicação biométrica.
Com

isto,

pode-se determinar se a tecnologia biométrica avaliada é

suficientemente madura para atender aos requisitos de uma determinada classe
de aplicações. A avaliação de cenário ocorre em um ambiente de teste que
simula um ambiente de produção. Como exemplo, uma aplicação utilizada para
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verificar a identidade de uma pessoa ao entrar em uma sala segura por meio do
reconhecimento facial. Neste ambiente, os sistemas biométricos são utilizados
por um grupo de voluntários por um determinado período e duração, que pode
ser levar meses ou até anos para que a variabilidade temporal das características
biométricas também sejam medidas. Diferentes fabricantes e tecnologias
biométricas podem ser comparadas ao mesmo tempo. A vantagem da avaliação
de cenário é criar um banco de dados de modelos biométricos que pode ser
utilizado posteriormente para uma avaliação operacional (BOLLE et al., 2004,
p.108). Da mesma forma que a avaliação de tecnologia, a avaliação de cenário
fornece as taxas de FMR e FNMR como resultado. Mas, as avaliações de cenário
somente serão repetíveis se as mesmas condições forem reproduzidas, como
ambiente de teste e bancos de dados de amostras biométricas; e
•

Avaliação Operacional – o principal objetivo de uma avaliação operacional é
determinar se um sistema biométrico atinge os requisitos para o ambiente de
uma aplicação específica. A avaliação operacional é semelhante à avaliação de
cenário. Mas, a avaliação de cenário avalia uma classe de aplicação, enquanto a
avaliação operacional avalia medidas de desempenho de um algoritmo específico
para uma aplicação específica. Por exemplo, uma avaliação operacional pode
medir o desempenho de um sistema na tarefa de verificar a identidade de
pessoas que entram em um prédio específico. A avaliação operacional, na
maioria dos casos, não é repetível, pois depende das características do ambiente
da aplicação que em muitos casos não são documentadas ou conhecidas.

2.5 Conclusão
No capítulo 2, são apresentadas as concepções básicas da área biometria,
como amostras, modelos, tecnologias biométricas, modo de verificação e
identificação, que serão utilizadas ao longo deste trabalho. É apresentada a
arquitetura básica e operação de um sistema biométrico, com as definições de
escores de similaridade, valor de limiar (T), processos de registro e comparação,
úteis para o entendimento de um sistema biométrico típico.
São mostrados no capítulo 2, os erros e taxas comuns em sistemas e
algoritmos biométricos, baseados nos erros de falsa aceitação e falsa rejeição, como
taxa FRM, taxa FNMR, os IMS, os GMS e o relacionamento entre as taxas de falsa
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aceitação e rejeição com a segurança e conveniência dos algoritmos biométricos.
São também apresentados, os parâmetros de precisão, utilizados para medir o nível
de precisão em algoritmos biométricos, como: taxas EER, ZeroFMR, ZeroFNMR e
gráficos da distribuição de freqüências de genuínos e impostores, Curvas FMR e
FNMR, Curva ROC, Curva DET, a FTE e a FTC. No final, são descritos os tipos de
avaliações biométricas existentes: avaliação de tecnologia, avaliação de cenário e
avaliação operacional.
O capítulo 2 apresenta-se os principais conceitos sobre biometria que
constituem a base teórica utilizada por toda a dissertação.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 Introdução
No capítulo 3 são apresentados alguns dos principais trabalhos relacionados
ao estado da arte da avaliação de algoritmos biométricos. Na primeira parte do
capítulo, apresenta-se a FVC, uma competição que avalia algoritmos biométricos de
impressão digital (CAPPELLI et al., 2006, p.1). Em seguida, é mostrado o FRVT,
evento utilizado para medir o progresso e divulgar o estado da arte dos algoritmos
de reconhecimento facial (PHILLIPS et al., 2007, p.6). Na mesma seção na qual se
apresenta o FRVT, também é mostrado o programa FERET, responsável por
introduzir as avaliações de reconhecimento facial (PHILLIPS et al., 2000b, p.1091),
por meio do qual se originou o FRVT.
Na seqüência, é mostrada a Metodologia para Avaliação de Pacotes de
Software Biométricos (SUCUPIRA JÚNIOR, 2004, p.8), que tem como principal
objetivo garantir os padrões e normas de qualidade para produtos de software. Além
da metodologia, é apresentada a ferramenta BioEVA (Biometric EVAluation),
utilizada para aplicar uma avaliação objetiva, verificar o desempenho e eficiência dos
algoritmos biométricos. No final do capítulo 3, encontram-se as descrições dos
bancos de dados de amostras biométricas públicos: FERET, ORL, CASIA e FVC.
A finalidade do capítulo 3 é mostrar os principais trabalhos e bancos de dados
públicos disponíveis atualmente, utilizados para compor o processo de avaliação
utilizado neste trabalho, apresentado no próximo capítulo.
3.2 FVC
A Fingerprint Verification Competition (FVC) é uma competição aberta
conduzida por grupos independentes que tem como principal finalidade estabelecer
medidas de referências sobre o desempenho de algoritmos de impressão digital que
operam em modo de verificação. Ela possibilita companhias, grupos acadêmicos de
pesquisa e desenvolvedores independentes compararem o nível de precisão de
seus algoritmos e divulgarem o estado da arte sobre a tecnologia de reconhecimento
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de digitais em intervalos regulares (CAPPELLI, 2004, p.56). Até agora o evento teve
quatro edições1: FVC (2000); FVC (2002); FVC (2004) e FVC (2006).
Em 2006, a competição foi organizada pelo Biometric System Laboratory da
Universidade de Bologna, Biometric Test Center da San Jose State University, do
Pattern Recognition and Image Processing Laboratory da Michigan State University
e do Biometrics Research Lab da Universidad Autonoma de Madrid. Foi também
parcialmente suportada pela União Européia, por meio do projeto BioSecure
(CAPPELLI et al., 2006, p.15).
O tipo de avaliação biométrica realizada pela FVC é a avaliação de tecnologia
(MAIO et al., 2004, p.1; MAIO et al., 2002, p.402), realizada em laboratório com o
objetivo de medir o estado da arte para determinar o progresso da tecnologia e
identificar as abordagens mais promissoras, conforme seção 2.4. A competição
utiliza um banco de dados próprio de amostras biométricas nas avaliações. Maiores
detalhes podem ser vistos na seção 3.5.4.
Nas avaliações da FVC, é permitido aos participantes o uso prévio de uma
versão reduzida do banco de dados de amostras biométricas utilizado na
competição. A outra parte do banco de dados de amostras é mantida isolada e
disponibilizada somente após a conclusão do evento. Esta prática permite ajustar os
algoritmos biométricos para o banco de dados de amostras utilizado e procura
garantir a uniformidade da avaliação para todos os participantes.
Outro aspecto da avaliação é a realização de testes computacionais de forma
off-line, ou seja, eles são conduzidos em um banco de dados de amostras
biométricas previamente coletadas e sem a presença do usuário (CAPPELLI et al.,
2006, p.1). Assim, é possível avaliar os diferentes algoritmos sob a mesma condição
e repetir a avaliação quando necessário.
De acordo com a taxonomia proposta para testes off-line em Cappelli et al.
(2006), a FVC é classificada como uma avaliação Independente – Fortemente
Supervisionada. Como tal, realiza -se em local e hardware pertencentes ao avaliador
e tem um protocolo próprio para submissão dos algoritmos biométricos avaliados.
Além disso, o ambiente de avaliação é totalmente controlado e todas as operações
de entrada e saída são monitoradas.
1

Em 2008 a competição FVC não foi realizada.
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A Tabela 1 mostra um resumo das características das competições FVC. Nela
encontram-se detalhes como: o sensor utilizado para coletar os bancos de dados de
amostras biométricas e o hardware no qual as avaliações foram executadas. Tem-se
ainda o número de inscritos para cada categoria e o local de publicação dos
resultados.
Tabela 1 - Resumo das edições FVC

Fonte: Adaptada de Cappelli et al. (2006, p.5).

O protocolo de submissão dos algoritmos biométricos manteve-se inalterado
desde a primeira competição (CAPPELLI, 2004, p.60). Para participar da FVC, o
desenvolvedor do algoritmo biométrico deve adaptar o código fonte do seu algoritmo
à linguagem C, gerar e submeter dois programas. Estes programas recebem
argumentos via linha de comando e fornecem o resultado dos processos em
arquivos de imagem e texto. Por último, os arquivos texto são utilizados para gerar a
estatística de precisão dos algoritmos. O procedimento de avaliação dos algoritmos
citado pode se ver na Figura 12.
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Figura 12 - FVC - Procedimento de avaliação dos algoritmos
Fonte: Adaptado de Cappeli et al. (2006, p.7).

Na Figura 12, o primeiro programa “Processo de Registro”, é usado para
adaptar o processo de registro, ou seja, receber a leitura de uma amostra (sample)
para produzir um modelo (template). No caso da competição off-line, as amostras
estão previamente armazenadas no banco de dados de amostras biométricas. É
válido observar que, para fins de avaliação, os modelos gerados pelo “Processo de
Registro” não necessitam serem armazenados em um banco de dados de modelos
biométricos ou banco de dados local da ferramenta de avaliação, como em um
sistema biométrico típico. Podem então, ser armazenados em forma de arquivos em
um diretório local do sistema operacional no qual a ferramenta de avaliação está
instalada.
O segundo programa, “Processo de Comparação”, realiza o processo de
comparação entre as amostra presente no banco de dados de amostras de
impressões digitais aos modelos gerados pelo processo de registro, como pode se
ver na Figura 12. Cada algoritmo participante é avaliado utilizando os bancos de
dados de amostras de impressões digitais da competição. Maiores detalhes sobre os
bancos de dados da FVC podem ser vistas na seção 3.5.4 e sobre as definições de
amostras, modelos, processo de registro e processo de comparação podem ser
vistas na seção 2.2.2.
O resultado da comparação é um arquivo texto com os escores de
similaridade (CAPPELLI, 2004, p.60). De acordo com a seção 2.2.2, escore de
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similaridade representa o grau de similaridade ou dissimilaridade entre a amostra e o
modelo. Estes valores são utilizados para gerar as estatísticas de precisão sobre os
algoritmos.
Os parâmetros de precisão utilizados para comparar os algoritmos
participantes da FVC também são comumente empregados em outras competições
biométricas. Maiores detalhes sobre eles podem ser obtidos na seção 2.3. Os
parâmetros de precisão da FVC (CAPPELLI et al., 2006, p.7) são:
•

Histogramas das taxas de genuínos e impostores: representação gráfica da
distribuição de freqüência dos escores de genuínos e impostores resultantes dos
processos de comparação de um determinado algoritmo para cada banco de
dados de amostras biométricas utilizado na avaliação;

•

Gráfico da FMR (False Match Rate - Taxa de Falsa Conformidade) e da FNMR
(False Non-Match Rate - Taxa de Falsa Não-Conformidade): também chamado
de gráfico das curvas FAR (False Acceptance Rate – Taxa de Falsa Aceitação) e
FRR (False Rejection Rate – Taxa de Falsa Rejeição). É o gráfico cartesiano das
freqüências de falsa aceitação e das freqüências de falsa rejeição de um
determinado algoritmo, resultante dos processos de comparação;

•

Gráfico DET (Detection Error Tradeoff - Ajuste da Detecção de Erro): devido à
possibilidade de calibrar um algoritmo biométrico por meio do ajuste de limiar, um
simples va lor de desempenho é inadequado para representar as capacidades do
algoritmo. Assim, como existem muitos pontos de operação em um algoritmo
biométrico, seu desempenho precisa ser representado por uma curva. A curva
DET representa as taxas de erro em ambos os eixos cartesianos por meio de
uma curva, expressa em uma escala não linear (MARTIN et al., 1997, p.1);

•

Taxa da Falha de Registro e Taxa da Falha de Comparação: indicam os erros
resultantes do processo de registro ou comparação para um determinado
algoritmo. As falhas podem ser declaradas pelos próprios algoritmos, por
exemplo: o algoritmo excedeu a quantidade de memória permitida, o algoritmo
excedeu o tempo máximo de processamento permitido, ou o programa teve um
problema durante sua execução;

•

EER (Equal Error Rate - Taxa de Erro Equivalente): as freqüências de falsa
aceitação e falsa rejeição podem estar no mesmo gráfico. Existe um ponto
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notável onde a curva FMR é igual a curva FNMR, conhecido por Erro
Equivalente, ao qual também está associada uma taxa EER;
•

FMR100 e FMR1000: estes parâmetros representam dois pontos de operações
úteis para caracterizar a precisão em sistemas de impressão digital e foram
incluídos na FVC (2002). FMR100 é o valor da taxa FNMR ao fixar o valor da
taxa FMR em 0,01 e FMR1000 é o valor da taxa FNMR ao fixar o valor da taxa
FMR em 0,001;

•

ZeroFMR: é a menor FNMR na qual nenhuma falsa aceitação ocorre; e

•

ZeroFNMR: é a menor FMR na qual nenhuma falsa rejeição ocorre.
Além dos parâmetros de precisão, mais seis parâmetros são utilizados para

avaliar os algoritmos na FVC. A razão de utilizar outros parâmetros é medir não só a
precisão, mas também os parâmetros de eficiência e tamanho de modelo, para
saber se um algoritmo é apropriado ou não para uma determinada aplicação. Porém,
o escopo deste trabalho é o uso apenas dos parâmetros de precisão.
Demais parâmetros utilizados pela FVC (CAPPELLI et al., 2006, p.7):
•

Tempo médio de comparação e de registro: calculados pela média de tempo de
CPU para uma simples operação de registro ou de comparação;

•

Memória máxima alocada para registro e para comparação: indica a quantidade
total de memória alocada pelo sistema operacional para o algoritmo e para os
dados; e

•

Tamanho médio e máximo de modelo: valores gerados pelo processo de registro.
Podem ser utilizados para indicar se um determinado algoritmo é adequado ou
não para uma determinada aplicação.
Na Tabela 2, podem ser vistos os parâmetros empregados pela FVC ao longo

do tempo. Nota-se que o tamanho de memória e tamanho de modelo foram
introduzidos na FVC (2004) (CAPPELLI et al., 2006, p.8), enquanto que o tempo
médio de registro e cadastramento já existiam desde a primeira FVC.
A partir da FVC (2002) foi introduzida a participação anônima, na qual os
participantes podem decidir se desejam ou não p ublicar seus nomes com o resultado
de desempenho dos algoritmos. Além de permitir a escolha, eles são informados
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confidencialmente sobre o desempenho de seus algoritmos antes que tomem a
decisão do anonimato (MAIO et al., 2004, p.1).
Tabela 2 - Indicadores de desempenho das quatro edições da FVC

Fonte: Adaptada de Cappelli et al. (2006, p.7).

Na FVC (2004), duas diferentes categorias foram introduzidas, a Light e a
Open. A Light se caracteriza pela baixa necessidade computacional, uso limitado de
memória e tamanho de modelo reduzido (MAIO et al., 2004, p.3-4; CAPPELLI et al.,
2006, p.8). Já na categoria Open, não existe limite de memória ou tamanho de
modelo. O participante pode submeter somente um algoritmo para cada categoria.
Na categoria Light, o tempo máximo estipulado para registro é de 0,3
segundo, o tempo máximo para comparação de 0,1 segundo, o tamanho máximo do
modelo de 2 Kbytes e o tamanho máximo de memória alocada 4 Mbytes. Na
categoria Open na FVC (2006), somente por questões práticas, o tempo máximo de
resposta dos algoritmos foi limitado a 5 segundos para registro e 3 segundos para
comparação.
De acordo com Sucupira Júnior (2004), o maior esforço para participar da
competição FVC está na tarefa do desenvolvedor em adaptar o código fonte do seu
algoritmo à linguagem C. Por este motivo, o número de interessados torna-se
limitado. Assim, a criação de um protocolo de submissão independente da
linguagem e do sistema operacional é uma abordagem que precisa ser avaliada.
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Vale ressaltar que a FVC não é uma certificação oficial de avaliação dos
sistemas biométricos participantes, pois apenas uma parte do software do
participante é avaliada e as amostras dos bancos de dados não foram adquiridas em
ambiente real por meio de um protocolo formal (MANSFIELD e WAYMAN, 2002,
p.1). Além do mais, a FVC não considera os sensores biométricos nativos ao
sistema avaliado. Neste caso, os sistemas biométricos baseados em impressão
digital que utilizam sensores para aumentar a sua robustez e precisão podem sofrer
alterações nos resultados.
3.3 FRVT
O Face Recognition Vendor Test (FRVT) é uma avaliação independente
conduzida pelo governo norte americano por meio do NIST. Ela tem como objetivo
medir o progresso dos protótipos de algoritmos e sistemas comerciais de
reconhecimento facial (PHILLIPS et al., 2007, p.6). São elegíveis a participar da
competição, pesquisadores e desenvolvedores de companhias, instituições de
pesquisa e instituições acadêmicas. A série de avaliações inclui: FRVT (2000), FRVT
(2002) e o FRVT (2006).
O evento foi criado com a finalidade de prover informações para as agências
legislativas e do governo norte americano sobre as aplicações da tecnologia de
reconhecimento facial (PHILLIPS et al., 2000b, p.1091). Além disso, os resultados
ajudam a identificar a direção das futuras pesquisas em reconhecimento facial.
O modelo de avaliação FRVT baseia-se nas avaliações FERET e na
metodologia de avaliação desenvolvida por Phillips et al. (2000b).
O programa FERET, patrocinado pelo Defense Advanced Research Products
Agency (DARPA) dos Estados Unidos, funcionou de 1993 a 1997 e introduziu
avaliações de reconhecimento facial (PHILLIPS et al., 2000b, p.1091). A sua
principal missão foi desenvolver capacidades automáticas de reconhecimento facial
para serem empregadas na área da segurança.
As tarefas do programa FERET foram realizadas por meio de pesquisas para
desenvolvimento de novos algoritmos de reconhecimento facial, execução das
avaliações independentes para medir o progresso do desenvolvimento dos
algoritmos e a coleta do banco de dados de amostras biométricas para apoiar
pesquisas e avaliações (PHILLIPS et al., 2000b, p.1092). Além disso, vários
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algoritmos que fizeram parte do FERET formam hoje a base de muitos sistemas
comerciais.
O programa foi introduzido com o anúncio de um desafio para o
desenvolvimento de algoritmos de reconhecimento facial. Como respostas foram
recebidas vinte e quatro propostas, das quais cinco foram escolhidas com base nas
abordagens inovadoras.
As avaliações dos algoritmos biométricos no programa FERET utilizam
imagens do banco de dados de amostras biométricas para realizar comparações.
Tanto o programa FERET, quanto o FRVT utilizam o banco de dados FERET nas
avaliações (maiores detalhes sobre ele podem ser vistos na seção 3.5.1).
Um esquema do funcionamento da avaliação FERET pode ser visto na Figura
13, seguindo os retângulos da esquerda para a direita. Inicialmente, a avaliação do
algoritmo biométrico consiste dividir o banco de dados de amostras biométricas em
duas partes. Uma parte é denominada galeria de imagens e representa as amostras
biométricas que utilizadas no processo de comparação, ou seja, as imagens faciais
que necessitam ser identificadas. A outra parte do banco de dados de amostras
biométricas é denominada lista de provas e representa os modelos utilizados no
processo de comparação, ou seja, o conjunto de imagens faciais conhecidas.

Figura 13 - Esquema do procedimento de avaliação FERET
Fonte: Adaptado de Phillips et al. (2000b, p.1093).
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Durante a avaliação, as imagens faciais presentes na galeria de imagens são
comparadas às imagens faciais presentes na lista de provas, indicadas no canto
esquerdo da Figura 13 pelos dois retângulos sobrepostos: ‘Galeria de Imagens’ e
‘Lista de Provas’, respectivamente. As imagens da galeria e da lista de provas
podem ser do mesmo indivíduo, mas devem ser imagens distintas.
A avaliação utiliza o algoritmo biométrico facial avaliado, representado na
Figura 13 pelo retângulo ‘Algoritmo de Reconhecimento Facial’, para realizar os
processos de comparação entre a galeria de imagens e a lista de provas. Os
resultados das comparações são registrados nos arquivos de saída: informações
sobre êxito ou falha do processo de comparação e os valores numéricos dos
escores de similaridade - medida de similaridade ou dissimilaridade entre a imagem
da galeria e a prova comparada, indicado pelo retângulo ‘Arquivo de Saída’ na
Figura 13. Maiores detalhes sobre escore de similaridade estão na seção 2.2.2.
Em seguida, ocorre a geração dos escores de similaridade, que consiste em
extrair os escores de similaridade dos arquivos de saída e gerar informações
estatísticas sobre a precisão dos algoritmos, como a taxa FNMR e taxa a FMR. O
processo de geração dos escores de similaridade está representado pelo retângulo
‘Geração dos Escores de Similaridade’ na Figura 13. Os escores de similaridade são
utilizados para gerar os gráficos de avaliação como a curva ROC e a curva CMC
(PHILLIPS et al., 2003, p.12), representados pelo retângulo ‘Resultados’ na Figura
13.
A curva ROC, descrita na seção 2.3.3, é mais utilizada para comparar a
precisão de algoritmos biométricos que operam em modo de verificação, já a CMC
para algoritmos operam em modo identificação (BOLLE et al., 2004, p.122). Detalhes
sobre os modos de operação de algoritmos biométricos, verificação e identificação,
estão na seção 2.2.1.
Uma analogia pode ser feita entre o esquema de avaliação FVC (Figura 12 da
seção 3.2) e a FERET (Figura 12), apesar de serem de diferentes tecnologias
biométricas. Ambos os métodos de avaliação automatizam processos de
comparação, gerando escores de similaridade, resultados estatísticos e gráficos
comparativos. A principal diferença é que a FVC baseia-se apenas no modo
verificação, já a FERET funciona com verificação e identificação.
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Após a conclusão do programa FERET em 1997, a tecnologia de
reconhecimento facial foi encontrada primariamente em protótipos de sistemas nos
laboratórios de pesquisa e em universidades. Em 2000, quando os sistemas de
reconhecimento facial estavam maduros e disponíveis no mercado comercial, surgiu
o primeiro FRVT para avaliar a capacidade e o progresso técnico destes sistemas. O
FRVT (2002) introduziu a avaliação do desempenho em banco de dados de
amostras biométricas de larga escala e novos experimentos para melhor entender o
desempenho no reconhecimento facial (PHILLIPS et al., 2003, p.4-6).
O FRVT é composto pelo Teste de Desempenho de Reconhecimento, que é
uma avaliação de tecnologia, descrita na seção 2.4. O objetivo deste teste é
comparar os algoritmos concorrentes e suas técnicas realizando o reconhecimento
facial por meio de um banco de dados de amostras biométricas padronizado
(PHILLIPS et al., 2003, p.14-15). A padronização assegura o uso das mesmas
imagens na avaliação dos principais algoritmos e técnicas de reconhecimento facial.
Para que todos os participantes sejam avaliados de maneira uniforme, um
banco de dados de amostras biométricas único e uma metodologia padrão são
empregados pelo FRVT. Para garantir a imparcialidade da avaliação, o evento mede
o desempenho por meio de um banco de dados de amostras isolado, ainda não
disponível publicamente. Os dados e ambiente de avaliação são fornecidos pelo
governo norte-americano (PHILLIPS et al., 2007, p.31).
No FRVT (2002), os participantes puderam se inscrever em dois tipos de
avaliações: o High Computacional Intensity (HCint) e o Medium Computacional
Intensity (MCint). A partir do FRVT (2002), para participar das avaliações, o sistema
biométrico precisou ser totalmente automático e não permitir a intervenção manual.
Isto significa que o algoritmo biométrico deve ser capaz de localizar a face em uma
imagem e encontrar as características biométricas requeridas pelo sistema
(PHILLIPS et al., 2003, p.14-15). O teste HCint foi utilizado no FRVT (2002) para
testar sistemas no estado da arte em imagens realísticas, de faces inteiras frontais e
sem movimento (estáticas). Para tanto, um banco de dados de amostras biométricas
com 121.589 imagens estáticas de 37.437 indivíduos foi utilizado, produzindo
aproximadamente 15 bilhões de comparações em 242 horas (PHILLIPS et al., 2003,
p.14-15). Os resultados do HCint mediram o desempenho de sistemas de
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reconhecimento em um banco de dados de amostras biométricas considerado de
larga escala pelos avaliadores.
No FRVT (2002) também, o MCint considerou o reconhecimento facial em
vários formatos de imagens em bancos de dados de amostras biométricas, como
imagens estáticas e vídeo (PHILLIPS et al., 2003, p.16). A diferença, com relação ao
HCint, é que as imagens estáticas tiveram alterações na iluminação e variação na
pose. Além disso, para se ter um entendimento inicial sob o desempenho no
reconhecimento facial por meio de vídeo, foi utilizado um conjunto de imagens
extraídas de seqüências de vídeo digital.
A metodologia utilizada nas avaliações FERET e FRVT forma a base da
metodologia de avaliação empregada na maioria de avaliações de sistemas
biométricos e competições de hoje. Este conjunto de técnicas foi apresentado
Phillips et al. (2000a) e incorporado na obra Best Practices in Testing Performance of
Biometrics Devices, suportada pelo programa Biometrics Working Group (BWG) do
Reino Unido (MANSFIELD e WAYMAN, 2002, p.3).
3.4 Metodologia para Avaliação de Pacotes de Software Biométricos
Sucupira Júnior (2004) apresenta uma metodologia para avaliação de pacotes
de software biométricos. A metodologia proposta por Sucupira Júnior (2004) é
avaliar o software biométrico por completo, não apenas o algoritmo biométrico que o
compõe. A principal meta da avaliação é garantir a aplicação de padrões e normas
de qualidade de software.
De acordo com Sucupira Júnior (2004), existe uma dificuldade em adequar
uma avaliação prática de produtos de software biométricos à norma ISO/IEC 9126 –
Qualidade de Produtos de Software (ISO/IEC, 1991, p.1), norma para qualidade de
produto, que define as características de qualidade de software. Isto se deve às
características de qualidade determinadas pela norma que não são aplicáveis aos
pacotes de software biométricos, por isto, os resultados gerados pela avaliação da
qualidade não são adequados a este tipo de software. O objetivo do trabalho de
Sucupira Júnior (2004), foi propor uma metodologia de avaliação baseada na
adaptação da norma de avaliação de qualidade de produtos de software ISO/IEC
9126 considerando as características específicas dos produtos de software
biométricos a fim de sugerir melhorias nestes produtos.
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O primeiro objetivo do trabalho de Sucupira Júnior (2004) é a proposta de
uma metodologia de avaliação da qualidade de pacotes de software biométricos.
Esta avaliação depende da presença de avaliadores de software, portanto, é
considerada uma avaliação subjetiva. Sucupira Júnior (2004) também propõe como
segundo objetivo disponibilizar uma ferramenta computacional denominada BioEVA
para realizar uma avaliação objetiva de qualidade em um dos componentes dos
pacotes de software biométricos, os algoritmos biométricos.
A BioEVA, desenvolvida na linguagem Java, propõe verificar o desempenho e
eficiência dos algoritmos biométricos por meio de uma avaliação automatizada e
objetiva. De acordo com Sucupira Júnior (2004, p.81), avaliação automatizada
significa utilizar a uma ferramenta computacional, e, avaliação objetiva, porque reduz
a interferência humana durante a avaliação, com o intuito de reduzir os critérios
subjetivos no processo de avaliação. Além disso, o protocolo de submissão dos
algoritmos biométricos e os parâmetros estatísticos para a avaliação inspiram-se na
FVC (seção 3.2).
O trabalho de Sucupira Júnior (2004) conta com a presença de avaliadores de
software, indivíduos que possuem alguma experiência em biometria e que são
voluntários a participar em uma determinada avaliação de qualidade de um pacote
de software biométrico. Para garantir que somente a experiência e conhecimento
destes avaliadores sejam utilizados na avaliação dos pacotes de software, um
Questionário de Identificação do Perfil do Especialista (QIPE) foi elaborado. Vale
ressaltar que apesar deste questionário permitir a extração do conhecimento do
avaliador ao nível de atributo de software, um maior detalhamento das definições
destes atributos ainda é necessário. Assim, se reduz a subjetividade na avaliação.
A metodologia sugerida por Sucupira Júnior (2004) foi testada na prática pela
avaliação da qualidade de um pacote de software biométrico de assinaturas
estáticas. Os resultados mostraram que o software foi classificado como um
protótipo, necessitando de severas alterações. Portanto, um produto inadequado
para o cenário a que se destina. Entretanto, é importante realizar o experimento com
outros pacotes de software biométricos a fim de contribuir para a melhoria da
metodologia proposta por Sucupira Júnior (2004).
Apesar da metodologia de avaliação de pacotes de software biométricos
proposta por Sucupira Júnior (2004) oferecer uma boa contribuição acadêmica, não
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ficou explícito no objetivo do trabalho de Sucupira Júnior (2004) se a ferramenta
BioEVA foi criada para diminuir a subjetividade da metodologia de avaliação de
pacotes de software biométricos, nem mesmo ficou explícito se a BioEVA tem base
na metodologia de avaliação de pacotes de software biométricos proposta. Mesmo
que diminuir a subjetividade da metodologia de avaliação de pacotes de software
biométricos seja o segundo objetivo, como nota-se na seção conclusões do trabalho
de Sucupira Júnior (2004), é preciso validar a hipótese de que uma avaliação
objetiva (no caso, a ferramenta BioEVA) possa ser baseada em uma avaliação
subjetiva (metodologia de avaliação de pacotes de software biométricos). Assim,
também é possível que o trabalho de Sucupira Júnior (2004) tenha adquirido um
escopo mais abrangente do que necessário, com avaliações subjetivas e objetivas.
Um esquema completo do processo de avaliação da BioEVA pode ser visto
na Figura 14. Participam do processo de avaliação da BioEVA, o desenvolvedor, o
operador e o coletor de amostras. O desenvolvedor é o criador do algoritmo
biométrico a ser avaliado. Operador é o responsável por manusear a ferramenta
BioEVA durante a avaliação. Já o Coletor de Amostras, obtém as amostras
biométricas necessárias para as avaliações. Na Figura 14, também estão
representadas as quatro fases da avaliação, descritas nos parágrafos seguintes.
Durante a Fase de Submissão, o desenvolvedor consulta o protocolo de
submissão da BioEVA para que seu algoritmo possa ser adaptado e submetido à
avaliação (Processo (1) - Consultando Regras de Submissão). Após a consulta, o
algoritmo biométrico é adaptado pelo desenvolvedor e submetido para avaliação
(Processo (3) – Submetendo para Avaliação). Na fase de submissão, o
desenvolvedor também prepara e submete o formulário de Acordo Comum,
documento que determina as características das amostras biométricas a serem
utilizadas na avaliação (Processo (2) – Preparando o Acordo Comum).
Na Fase de Cadastramento e Autenticação, o operador da BioEVA insere o
algoritmo biométrico a ser avaliado no ambiente da ferramenta (Processo (4) –
Habilitando Módulo de Cadastramento e Processo (5) Habilitando Módulo de
Autenticação). Mas, antes de realizar os testes com o algoritmo, o operador precisa
saber quais amostras biométricas o algoritmo avaliado aceita como válidas. Para
tanto, na Fase de Coleta, caso não haja amostras biométricas na base de dados do
BioEVA para as mesmas características descritas no formulário de Acordo Comum,
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o coletor de amostras realiza a coleta (Processo (6) – Coletando Amostras para
Testes).
Ainda na Fase de Cadastramento e Autenticação, se os módulos de
Cadastramento e Autenticação tiverem sido habilitados e as amostras estiverem
presentes, o operador pode executar os testes com o algoritmo (Processo (7) –
Realizando Testes com o Algoritmo).

Figura 14 - Esquema de Avaliação da Ferramenta BioEVA
Fonte: Sucupira Júnior (2004, p.82)
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Na última etapa, Fase de Avaliação, o operador configura os parâmetros de
avaliação de acordo com a tecnologia biométrica do algoritmo avaliado (Processo (8)
– Configurando os Parâmetros de Qualidade). A partir destes parâmetros e dos
arquivos de avaliação gerados como resultados dos testes na Fase de
Cadastramento e Autenticação, o operador aciona o módulo de avaliação da BioEVA
para calcular a nota final do algoritmo biométrico avaliado, finalizando a avaliação
(Processo (9) – Invocando o Módulo de Avaliação).
Uma das contribuições do trabalho de Sucupira Júnior (2004) é a melhoria do
protocolo de submissão do algoritmo biométrico inspirado na FVC. O código do
algoritmo a ser avaliado independe da linguagem de programação e do sistema
operacional, pois a BioEVA é capaz de avaliar o código como uma “caixa-preta”. Isto
reduz os esforços do desenvolvedor, pois ele não precisa adaptar o código do
algoritmo à linguagem C.
Por outro lado, se o algoritmo biométrico for escrito em linguagem Java , é
permitido ao desenvolvedor submetê-lo em um arquivo da extensão Java (.jar), ou
se for escrito em qualquer outra linguagem, pode submetê -lo como uma biblioteca
dinâmica (arquivos de extensões .dll ou .so). Tal regra pode causar diferença nos
resultados das avaliações, pois se a proposta da ferramenta é avaliar os algoritmos
biométricos sob as mesmas condições, um algoritmo codificado em linguagem Java
pode gerar diferentes resultados se for compilado em outra linguagem de
programação. Os mesmos critérios de comparação devem ser usados para que não
haja ambigüidade na avaliação (CAPPELLI et al., 2006, p.14). Esta crítica é
sustentada pela proposição “determinar o grau de eficiência e desempenho de um
algoritmo biométrico”, encontrada no segundo objetivo do trabalho de Sucupira
Júnior (2004).
Dentre os parâmetros utilizados para avaliar os algoritmos biométricos,
comparados àqueles utilizados pela FVC, nota-se a inclusão do desvio padrão. A
inclusão deste parâmetro no trabalho de Sucupira Júnior (2004) permite a obtenção
de informações a respeito da estabilidade dos algoritmos, quanto ao tempo médio de
cadastramento e comparação. Da mesma forma que o desvio padrão, outros
parâmetros estatísticos também podem ser incluídos em uma avaliação com o
objetivo de ampliar o conhecimento sobre o comportamento dos algoritmos
biométricos.
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Os demais parâmetros utilizados pela FVC, mostrados na Tabela 2 (ver seção
3.2) também são utilizados pela ferramenta. Como exemplo de parâmetro de
precisão, a Figura 15 mostra a tela da BioEVA com o gráfico FMR x FNMR,
resultado da avaliação estatística a partir do processo de comparação entre
amostras e modelos (processo denominado “Invocando Módulo de Avaliação” na
Figura 14). Na parte superior da Figura 15, notam-se as indicações da curva FMR ao
lado esquerdo e da curva FNMR ao lado direito. Na parte inferior da Figura 15,
podem ser vistos os valores das taxas EER, ZeroFMR e ZeroFNMR.

Figura 15 - Resultado da avaliação – gráfico FMR x FNMR
Fonte: Adaptado de Sucupira Júnior (2004, p.96).

Um documento denominado Acordo Comum foi proposto no trabalho de
Sucupira Júnior (2004) para explicitar quais são as características das amostras
biométricas a serem utilizadas no processo de avaliação dos pacotes de software
biométricos entre os desenvolvedores dos algoritmos e os avaliadores. A existência
deste documento permite ao desenvolvedor usar as amostras da base de dados do
próprio avaliador, obtidas no Laboratório de Reconhecimento de Padrões e Redes
de Comunicações (LRPRC) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
Caso ele não queira utilizar a base de dados do próprio avaliador, pode requerer
uma coleta de perfis biométricos seguindo a sua própria especificação. A vantagem
de haver um acordo comum é aumentar o número de interessados na avaliação e a
flexibilidade no processo.
No entanto, nem o banco de dados de amostras biométricas, nem a
metodologia empregada na coleta das amostras utilizadas nas avaliações foram
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claramente definidos, o que pode colocar em dúvida a uniformidade dos critérios de
comparação utilizados por Sucupira Júnior (2004). Desta forma, também não se
pode garantir que os bancos de dados de amostras biométricas utilizados por
Sucupira Júnior (2004) tenham sido criados para favorecer um dos algoritmos
biométricos avaliados.
Para uma avaliação ser aceita pela comunidade acadêmica, os detalhes
sobre os procedimentos de avaliação necessitam ser publicados com o protocolo de
avaliação, os procedimentos de testes, os resultados da avaliação e as informações
sobre a representatividade do banco de dados de amostras biométricas utilizado.
Além disso, a informação sobre a avaliação e o banco de dados de amostras
biométricas

deve

ser

suficientemente

detalhada

para

que

usuários

e

desenvolvedores possam repetir a avaliação (PHILLIPS et al., 2000a, p.58). Assim, é
possível comparar diferentes algoritmos sem que haja ambigüidade no processo de
avaliação.
Como proposta de ampliação do trabalho de Sucupira Júnior (2004) e com a
finalidade de eliminar qualquer dúvida quanto à ambigüidade no processo de
comparação é interessante o uso de uma única base de dados coletada a partir de
uma metodologia pública para a realização das avaliações. Como exemplo, pode-se
utilizar bases como FERET (PHILLIPS et al., 2000a, p.59), ORL (ORL, 1994, p.1) e
CASIA (HUANG et al., 2004, p.958).
Para validar a BioEVA foram utilizados três algoritmos biométricos, dois
algoritmos baseados em reconhecimento de assinaturas estáticas e um em
reconhecimento da dinâmica da digitação. Outra sugestão é estender as avaliações
a

outros

tipos

de

tecnologias

biométricas,

como

reconhecimento

facial,

reconhecimento de íris, reconhecimento da voz e reconhecimento da geometria da
mão (BOLLE et al., 2004, p.31). Os resultados de novas avaliações fornecem
informações para aprimorar ainda mais as funções da ferramenta.
3.5 Banco de Dados de Amostras Biométricas
Os bancos de dados de amostras biométricas de domínio público são
utilizados para o desenvolvimento de algoritmos biométricos, para testes e para
treinamento de sistemas. Para uma avaliação ser aceita pela comunidade
acadêmica, os detalhes sobre os procedimentos de avaliação necessitam ser
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publicados com a representatividade do banco de dados de amostras biométricas
utilizado. Além disso, a informação sobre a avaliação e o banco de dados de
amostras biométricas deve ser suficientemente detalhada para que usuários e
desenvolvedores possam repetir a avaliação (PHILLIPS et al., 2000a, p.58). Assim, é
possível comparar diferentes algoritmos sem que haja ambigüidade no processo de
avaliação.
A utilização de amostras pré-coletadas em um banco dados público facilita
muito o processo de avaliação, porque além de serem criadas sob uma metodologia
de coleta de amostras amplamente divulgada, tornam o processo reproduzível e
passível de ser automatizado. Elimina-se então, a necessidade de realizar a coleta
das amostras a cada nova avaliação de um algoritmo biométrico.
Além disso, a criação de um novo banco de dados de amostras biométricas a
cada nossa avaliação é um processo custoso. Pois, a metodologia de coleta de
amostras para permitir que o banco de dados de amostras seja ajustado para os
algoritmos a serem testados exige, por exemplo, que os sensores biométricos e o
ambiente sejam determinados. Também existe a probabilidade de ocorrer um erro
humano na criação de um novo banco de dados de amostras biométricas.
Nesta seção, são apresentados os bancos de dados FERET, ORL, CASIA e
FVC, os dois primeiros referentes às tecnologias de reconhecimento facial, e os
demais referentes às tecnologias de íris e impressão digital, respectivamente.
3.5.1 Banco de dados facial - FERET
O banco de dados FacE REcognition Technology (FERET) surgiu a partir do
programa FERET em 1993, que introduziu as avaliações de reconhecimento facial
como o FRVT. Maiores detalhes sobre o programa FERET e o FRVT podem ser
vistos na seção 3.3. Um banco de dados de imagens faciais padronizado foi
essencial para o sucesso do programa FERET. Tanto para fornecer um banco de
dados de amostras biométricas único para os desenvolvedores de algoritmo quanto
para fornecer um número suficiente de imagens para permitir a avaliação destes
algoritmos.
Antes do programa FERET, não existia uma forma precisa de comparar ou
avaliar algoritmos de reconhecimento facial. Vários pesquisadores coletaram seus
próprios bancos de dados de amostras biométricas, para os problemas que eles
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investigavam. A maioria destes bancos de dados de amostras biométricas é
pequeno, e são constituíd os por imagens de menos de 50 voluntários.
Entretanto, três pesquisadores conseguiram montar bancos de dados de
amostras biométricas expressivos (PHILLIPS et al., 1996, p.10):
•

Alex Pentland do Massachusetts Institute of Technology (MIT). Elaborou um
banco de dados de amostras biométricas com aproximadamente 7500 imagens,
coletadas em um ambiente altamente controlado, inclusive a iluminação. Todas
as imagens são poses de face frontal total.

•

Christoph Von der Malsburg da University of Southern California (USC) e
colaboradores. Elaboraram um banco de dados de amostras biométricas de
aproximadamente 100 imagens de tamanho e iluminação controlada, mas não
utilizaram qualquer rotação de cabeça.

•

Joseph Wilder da Rutgers University. Desenvolveu um banco de dados de
amostras biométricas de aproximadamente 250 pessoas, coletado sobre
condições controladas similares ao banco de dados de amostras biométricas do
Alex Pentland.
O banco FERET possibilita aos pesquisadores utilizarem um banco de dados

de amostras biométricas comum de imagens faciais, para o desenvolvimento de
algoritmos e reportar os resultados das próprias avaliações na literatura. Mas,
somente com as avaliações independentes, como o FRVT, possibilitou-se a
comparação dos algoritmos com os mesmos princípios, métodos, resultados e o
mesmo banco de dados de amostras biométricas (RIZVI; PHILLIPS; MOON, 1998,
p.1-2).
O novo banco de dados FERET de imagens coloridas conta com um conjunto
de amostras biométricas utilizado para avaliar algoritmos de reconhecimento facial
em avaliações biométricas monitoradas pelo governo norte-americano. O banco
FERET foi elaborado visando servir para avaliar qualquer tipo de algoritmo de
reconhecimento facial (RIZVI; PHILLIPS; MOON, 1998, p.1-2).
O novo FERET é composto por 11.338 imagens faciais de 994 indivíduos e
variam entre vista frontal, perfil da direita e esquerda. Do número total de imagens
do FERET, 365 subconjuntos possuem duas imagens da mesma pessoa,
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fotografadas em dias diferentes. Para alguns indivíduos a diferença entre as datas
chegou há dois anos.
A nomenclatura para o banco de dados de amostras biométricas FERET é da
seguinte forma (NIST, 2004, p.1):
nnnnnxxfffq_yymmdd.ext, na qual:
•

nnnnn ? é um inteiro de cinco dígitos que identifica o sujeito unicamente ;

•

xx ? é uma cadeia de caracteres de duas letras minúsculas que indicam o tipo da
imagem. A Tabela 3 descreve os códigos de duas letras e as respectivas
características associadas ao tipo de imagem, como o ângulo da pose em graus,
a respectiva descrição, o número de cinco dígitos para identificar o sujeito no
banco de dados de amostras biométricas e o número de sujeitos utilizados ao
criar o FERET.

Tabela 3 - Características do banco de dados FERET
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Fonte: Adaptada de NIST (2004, p.1).

Observações sobre a Tabela 3:
§

Fa ? indica a imagem regular frontal;

§

Fb ? indica uma imagem alternativa frontal, fotografada segundos depois
da correspondente Fa;

§

ba ? é uma imagem frontal, inteiramente análoga à série Fa;

§

bj ? é uma imagem frontal alternativa, correspondendo a imagem ba e
análoga à imagem Fb;

§

bk ? é também a imagem frontal correspondente a ba, mas fotografada
sob uma iluminação diferente;

§

bb, bc, bd, be, bf, bg, Bh e bi ? são séries de imagens tiradas com a
explícita intenção de investigar os efeitos dos ângulos em poses. As
imagens de bf a bi são simetricamente análogas às imagens de bb a be.

§

Ra, Rb, Rc, Rd e Rd ? são orientações aleatórias. Seus ângulos precisos
são desconhecidos. A pose e os ângulos são aleatórios, mas consistentes.
Os ângulos de pose na tabela são derivados de uma medição manual de
distâncias

entre

olhos

na

imagem

às

suas

imagens

frontais

correspondentes.
•

fff ? é um conjunto de três caracteres de controle formados por números
binários. Estes números, na seqüência da esquerda para a direita, indicam:
§

Se a imagem pode ser liberada para publicação. O primeiro caractere caiu
em desuso: todas as imagens são disponíveis por meio da distribuição em
CD-ROM do FERET, mas ainda não podem ser publicadas sem a
autorização formal do governo norte-americano.

§

Se número binário for “1”, o histograma da imagem é ajustado.

§

Se a imagem foi capturada utilizando filme American Standard Association
(ASA) 200 ou 400. O número binário “0” indica ASA 200.

•

q ? é um modificador que não está sempre presente. Significa:
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§

O sujeito está portando Lentes. Observe que o indicador q não é
suficiente, pois imagens de sujeitos portando lentes não necessariamente
carregam este indicador.

§

Duplicado com comprimento dos cabelos diferente.

§

Portando lentes e comprimento dos cabelos diferente.

§

Escala ajustada eletronicamente e histograma ajustado.

§

Roupa foi retocada eletronicamente.

§

Brilho de imagem foi reduzido para 40% ou 80%

§

Tamanho de imagem foi reduzido para 10%, 20% ou 30%, com
substituição da borda branca.

•

yymmdd ? os três campos são a data na qual a imagem foi fotografada, no
formato ano, mês e dia.

•

ext ? o arquivo é da extensão .tif. As imagens dos CD-ROMs trazem um sufixo
.bz2 adicional que indica que os arquivos foram compactados sem perdas,
utilizando o compressor bzip2, fornecido gratuitamente com o banco de dados
FERET.
O banco de dados FERET é disponibilizado gratuitamente. Para obtê-lo, basta

seguir os passos descritos em NIST (2003).
3.5.2 Banco de dados facial - ORL
O banco de dados Olivetti Research Limited (ORL) contém um conjunto de
imagens faciais tiradas em laboratório no período de Abril de 1992 a Abril de 1994
(ORL, 1994, p.1). O ORL foi utilizado no contexto de um projeto de reconhecimento
facial do laboratório Olivetti Research em colaboração do grupo de Visão
Computacional e Robótica da Universidade de Cambridge. Em 1999 o laboratório
Olivetti Research foi adquirido pela AT&T que o mantém até a presente data.
O ORL é composto por 10 imagens faciais de um grupo de 40 indivíduos
(ORL, 1994, p.1). Para alguns dos indivíduos, as imagens foram tiradas em dias
diferentes, variando a iluminação, expressões faciais (olhos abertos e fechados, com
e sem sorriso) e detalhes faciais (com e sem óculos). As imagens foram tiradas
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contra uma imagem de fundo escura e homogênea, e com os indivíduos em uma
posição frontal superior, com tolerância de alguns movimentos laterais.
Os arquivos estão no formato Portable Gray Map (PGM), um simples formato
de arquivo de imagens em tons de cinza. O tamanho de cada imagem é 92 x 112
pixels, com 256 níveis de cinza por pixel.
As imagens do ORL estão dispostas em 40 diretórios, um para cada
indivíduo . Os nomes dos diretórios estão na forma “sX”, sendo X a indicação do
número do sujeito , variando de 1 a 40. Em cada um dos diretórios existem 10
diferentes imagens para cada indivíduo, as quais possuem nomes da forma “Y.pgm”,
sendo Y o numero da imagem, que varia de 1 a 10.
O banco de dados ORL é disponibilizado gratuitamente. Para obtê-lo, basta
seguir os passos descritos em ORL (1994).
3.5.3 Banco de dados de íris - CASIA
O sucesso no aprimoramento de técnicas de reconhecimento de íris depende
da disponibilidade de um banco de dados de amostras com imagens de íris, que
seja projetado de acordo com uma metodologia de coleta de amostras e que tenha o
tamanho suficiente para a realização de avaliações (CASIA , 2006, p.1). O Chinese
Academy of Sciences (CASIA) é um banco de dados de imagens de íris de domínio
público, criado pelo National Laboratory of Pattern Recognition da Chinese Academy
of Sciences, elaborado para promover a pesquisa e o progresso no reconhecimento
de íris.
O banco de dados CASIA já está na sua terceira versão. A primeira versão foi
requisitada e distribuída em junho de 2006 para mais de 1.500 pesquisadores de
mais de 70 países (CASIA , 2006, p.1). As imagens de íris do CASIA versão 1 foram
adquiridas por uma câmera desenvolvida pelo próprio instituto de automação CASIA
e são de arquivos JPEG com 8 bits de tons de cinza, coletadas sob iluminação de
infravermelho próximo (near infrared - NIR). No total, a versão 1 do CASIA contém
765 imagens de íris de 108 indivíduos. Um resumo da primeira versão do CASIA
pode ser visto na Tabela 4.
O CASIA versão 3, inclui três subconjuntos: CASIA -IRIS -V3-Interval, CASIA IRIS-V3-Lamp e CASIA -IRIS -V3-Twins. O banco de dados CASIA versão 1 é um

66

subconjunto do CASIA -IRIS -V3-Interval. Além disso, as imagens das versões 1 e 3
CASIA são na maioria de voluntários chineses, exceto algumas do subconjunto
CASIA-IRIS-V3-Interval do CASIA versão 3.
Tabela 4 - CASIA versão 1 e CASIA versão 3

Fonte: Adaptada de CASIA (2006, p.1).

As imagens de íris da versão 3 do CASIA também são de arquivos JPEG com
8 bits de tons de cinza, coletadas sob iluminação de infravermelho próximo (near
infrared - NIR). A terceira versão do CASIA possui um total de 22.051 imagens de
íris de mais de 700 sujeitos (CASIA, 2006, p.1).
Os três subconjuntos do CASIA versão 3 foram coletados em períodos
diferentes. Mesmo assim, somente o CASIA-IRIS-V3-Interval e CASIA -IRIS-V3Lamp possuem uma pequena sobreposição de sujeitos (CASIA , 2006, p.1). Um
resumo dos três subconjuntos da versão 3 do CASIA pode ser visto na Tabela 4.
O subconjunto CASIA-IRIS-V3-Lamp e o CASIA -IRIS-V3-Twins foram
coletados usando o sensor íris de mão da OKI Electric Industry Company Limited.
Uma lâmpada foi acesa e apagada próxima ao voluntário para introduzir mais
variações para o subconjunto CASIA -IRIS-V3-Lamp. Já o CASIA -IRIS-V3-Twins é
composto por imagens de íris de 100 pares de voluntários gêmeos (CASIA, 2006,
p.2).
O nome dos arquivos de imagens dos subconjuntos CASIA versão 1 possui o
seguinte formato:
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YYY_E_NN.bmp, no qual:
•

YYY ? número único que identifica o sujeito em cada subconjunto;

•

E ? “1” denota o olho esquerdo e “2” denota o olho direito;

•

NN ? número que indica o índice de imagens do subconjunto.

O nome dos arquivos de imagens dos subconjuntos CASIA -IRIS -V3-Interval e
CASIA-IRIS-V3-Lamp possui o seguinte formato:
Nome do subconjunto\YYY\E\SXYYYENN.jpg, no qual:
•

X ? número que corresponde ao índice do subconjunto;

•

YYY ? número único que identifica o sujeito em cada subconjunto;

•

E ? “L” denota o olho esquerdo e “R” denota o olho direito;

•

NN ? número que indica o índice de imagens do subconjunto.

Já o nome dos arquivos do subconjunto CASIA -IRIS-V3-Twins tem seguinte
formato:
CASIA-IrisV3-Twins\XX\YE\S3XXXYENN.jpg, no qual:
•

XX ? número que corresponde ao índice da família (par de gêmeos);

•

Y ? número identificador de um dos gêmeos;

•

E ? “L” denota o olho esquerdo e “R” denota o olho direito;

•

NN ? número que indica o índice de imagens do subconjunto.

A primeira e a terceira versões do CASIA são disponibilizadas gratuitamente
para propósitos educacionais e de pesquisa. Para obtê-las, é necessário seguir os
passos descritos em CASIA (2006). Não existe responsabilidade para qualquer
conseqüência do uso do CASIA e todos seus direitos são reservados. Pessoas ou
organizações não podem distribuir e nem copiar o CASIA .
3.5.4 Banco de dados impressão digital – FVC
A FVC (2004) utiliza os conjuntos de banco de dados de amostras biométricas
A e B. O conjunto A é formado por quatro bancos de dados de amostras biométricas
utilizados para avaliações dos algoritmos biométricos durante a competição. Já o
conjunto B, também com quatro bancos e com 10% da proporção de A, é
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disponibilizado aos participantes antes da competição para treinamento dos
algoritmos (CAPPELLI et al., 2006, p.2). A metodologia utilizada para coleta das
amostras de perfis biométricos é própria e utiliza sensores biométricos de diferentes
tecnologias.
Os quatro bancos de dados de amostras biométricas criados utilizando
diferentes scanners e o software SFinGe (Synthetic Fingerprint Generator) foram
usados como medida de referência na FVC (CAPPELLI et al., 2006, p.5), como pode
se ver na Tabela 5. O SFinGe é um gerador sintético de impressões digitais, sendo
uma ferramenta utilizada para criar imagens fictícias de impressões digitais de
maneira automatizada (CAPPELLI; MAIO; MALTONI, 2002, p.1).
Tabela 5 - Os quatro bancos de dados da FVC utilizam diferentes tecnologias
FVC2000

FVC2002

FVC2004

FVC2006

BD1

Optical
(KeyTronic)

Optical (Identix)

Optical (CrossMatch)

Electric Field
(AuthenTec)

BD2

Capacitive
(ST Microelectr.)

Optical (Biometrika)

Optical (Digital
Persona)

Optical (Biometrika)

BD3

Optical (Identicator
Tech.)

Capacitive (Precise
Biometrics)

Thermal-sweeping
(Atmel)

Thermal-sweeping
(Atmel)

BD4

Synthetic (SFinGe v2.0)

Synthetic (SFinGe
v2.51)

Synthetic (SFinGe v3.0)

Synthetic
(SFinGe v3.0)

Fonte: Adaptada de Cappelli et al. (2006, p.5).

Para prover as impressões para os bancos de dados de amostras biométricas
– BD1, BD2 e BD3 utilizados na FVC (2004), 90 alunos voluntários com média de 24
anos de idade (metade de cada sexo) se cadastraram no programa de graduação de
ciência da University of Bologna. Os voluntários foram aleatoriamente divididos em
três grupos de 30 pessoas, cada grupo foi associado a um banco de dados de
amostras biométricas e a um diferente scanner de impressão digital. O processo de
coleta para a criação dos bancos de dados BD1, BD2 e BD3 está detalhado em
Cappelli et al. (2006).
Cada participante se apresentou em um local de coleta em três diferentes
sessões, com pelo menos duas semanas de tempo entre cada sessão. O indivíduo
recebeu um breve treinamento de utilização do scanner antes da primeira sessão.
Com o intuito de maximizar as diferenças na colocação dos dedos, as
aquisições das impressões do dedo indicador e médio de ambas as mãos de cada
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voluntário foram intercaladas. As placas e os sensores do scanner não foram
sistematicamente limpos e nenhum esforço foi feito para controlar a qualidade da
imagem.
Em cada sessão, foram adquiridas quatro impressões para cada um dos
quatro dedos de cada voluntário. Na primeira sessão, para as impressões 1 e 2, os
voluntários foram instruídos a colocar o dedo em uma posição vertical ligeiramente
diferente. Foram também instruídos a aplicar alternadamente pressão baixa e alta
contra a superfície do sensor para as impressões 3 e 4.
Para a segunda sessão, os indivíduos foram instruídos a exagerar as
distorções de pele para as impressões 1 e 2, e na seqüência rotacionarem os dedos
para as impressões 3 e 4. Já na terceira sessão, foram instruídos para enxugar os
dedos para as impressões 1 e 2 e depois molhá-los ligeiramente para as impressões
3 e 4.
A FTA (Failure to Aquire – Falha de Aquisição) – é a proporção do número de
vezes na qual um dispositivo biométrico falha ao capturar uma amostra, quando a
característica é apresentada a ele (ROSS et al., 2006, p.15). Durante a ocorrência
de uma FTA na coleta de uma amostra para os bancos de dados da FVC, foi
permitido ao usuário apresentar a amostra novamente, até que todas as impressões
requeridas para cada sessão fossem coletadas. Na FVC (2004), observou-se uma
FTA significantemente mais alta do sensor biométrico usado na coleta do BD3 com
relação aos outros dois sensores, devido às dificuldades que os voluntários tiveram
com o seu procedimento particular de aquisição, como pode ser vista na vista na
Tabela 6.
Tabela 6 - FTA para o BD1, BD2 e BD3

Fonte: Adaptada de Cappelli et al. (2006, p.6).

No final da coleta de dados, foram utilizados 120 dedos e 12 impressões para
cada dedo, perfazendo um total de 1.440 impressões digitais para cada banco de
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dados de amostras biométricas. Como margem no caso de erro de coleta, o
tamanho de cada banco de dados de amostras biométricas foi limitado para somente
110 dedos e 8 impressões para cada dedo, no total de 880 impressões digitais.
Para gerar o BD4 sintético, o SFinGe foi configurado para simular as
perturbações principais introduzidas durante a aquisição dos três banco de dados de
amostras biométricas reais escaneados (rotação, distorção, dedos secos e
molhados). O objetivo da configuração do BD4 é criar uma dificuldade semelhante
aos algoritmos avaliados. A Figura 16 mostra um exemplo de impressões digitais de
cada banco de dados de amostras biométricas.

Figura 16. Impressões digitais do BD1, BD2, BD3 e BD4
Fonte: Adaptado de Cappelli et al. (2006, p.6).

Os bancos de dados de amostras biométricas da FVC (2006b) são uma parte
do conjunto de dados adquiridos pelo projeto europeu BioSec (FIÉRREZ et al., 2007,
p.4). As imagens foram coletadas por quatro organizações diferentes em dois países
europeus. As regras de distribuição dos bancos de dados da FVC (2006b) ainda
estão em definição.
Na FVC (2006), quatro bancos de dados de amostras biométricas distintos
providos pelos organizadores formam a base: BD1, BD2, BD3 e BD4. Cada banco
de dados de amostras biométricas tem 150 impressões digitais e 12 amostras por
dedo (no total de 1800 imagens de impressões digitais). Cada banco de dados de
amostras biométricas é dividido em dois subconjuntos A e B (FIÉRREZ et al., 2007,
p.4):
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•

Subconjunto BD1-A, BD2-A, BD3-A e BD4-A, que irá conter os primeiros 140
dedos (1680 imagens) de BD1, BD2, BD3 e BD4, respectivamente. Este
subconjunto irá ser utilizado para a avaliação de desempenho do algoritmo na
FVC (2006).

•

Subconjunto BD1-B, BD2-B, BD3-B e BD4-B, contendo os últimos 10 dedos (120
imagens) de BD1, BD2, BD3 e BD4, respectivamente. Este subconjunto foi
disponibilizado aos participantes para possibilitar o ajuste prévio à submissão do
algoritmo.
A coleta de dados na FVC (2006) foi realizada sem a introdução de

dificuldades, como distorção exagerada e grande quantidade de rotação (como nas
edições anteriores). Os voluntários foram simplesmente questionados a colocar seus
dedos naturalmente no dispositivo de aquisição de imagens. A população de
indivíduos é mais heterogênea e também inclui trabalhadores braçais e pessoas
idosas. O conjunto de dados final foi selecionado de um grande banco de dados de
amostras biométricas pela escolha dos dedos mais difíceis de acordo com o índice
de qualidade do projeto BioSec, para fazer uma medida padrão suficientemente
difícil para uma avaliação de tecnologia.
Os bancos de dados FVC são disponibilizados gratuitamente para propósitos
de pesquisa. Para obtê-los, basta seguir as instruções em FVC (2006b).
3.6 Conclusão
No capítulo 3 apresenta -se a FVC, o FRVT, o programa FERET, o trabalho de
Sucupira Júnior (2004) e os bancos de dados de amostras biométricas FERET, ORL,
CASIA e FVC.
A FVC apresenta as características, o protocolo de submissão e os
parâmetros de precisão utilizados para a avaliação estatística da precisão de
algoritmos biométricos de impressão digital (CAPPELLI et al., 2006, p.1). No FRVT
(PHILLIPS et al., 2007, p.6) e no programa FERET do NIST, é apresentada a
metodologia de avaliação empregada na maioria de avaliações de sistemas
biométricos e competições de hoje (PHILLIPS et al., 2000b, p.1091; PHILLIPS et al.,
2000a, p.58). O inconveniente das avaliações FVC e FRVT é o esforço dos
desenvolvedores no processo de submissão do algoritmo biométrico, pois eles
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devem adaptar o código fonte do seu algoritmo a uma determinada linguagem ou
sistema operacional.
O trabalho de Sucupira Júnior (2004) inclui a ferramenta para avaliação
biométrica BioEVA. O banco de dados de amostras biométricas e a metodologia
empregada na coleta das amostras utilizadas na ferramenta, não estão disponíveis
publicamente. Sugere-se estender as avaliações a outros tipos de tecnologias
biométricas a fim de aprimorar ainda mais as funções da ferramenta.
Os bancos de dados de amostras biométricas FERET, ORL, CASIA e FVC
são públicos, gratuitos e utilizados para o desenvolvimento de algoritmos
biométricos, para testes e treinamento de sistemas. A vantagem de utilizá-los é
tornar tornam o processo de avaliação de algoritmos biométricos reproduzível e
passível de ser automatizado, eliminando a necessidade de realizar a coleta das
amostras a cada nova avaliação.
O capítulo 3 tem por finalidade mostrar os principais trabalhos e bancos de
dados públicos e gratuitos disponíveis atualmente, utilizados no próximo capítulo
para elaborar o processo de avaliação utilizado neste trabalho.
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4 SISTEMA DE AVALIAÇÃO
4.1 Introdução
No capítulo 4 é apresentado o sistema de avaliação dos algoritmos
biométricos, meio para que se possam realizar as avaliações propostas por este
trabalho e atingir o seu objetivo que é verificar a possibilidade de uso dos
parâmetros de precisão da FVC para medir o nível de precisão em algoritmos de
reconhecimento facial e íris.
Na primeira seção do capítulo 4 é apresentado o processo de avaliação dos
algoritmos biométricos. É definido o protocolo de submissão, composto pelas regras
que o desenvolvedor do algoritmo biométrico deve seguir ao enviá-lo para análise,
como parâmetros de entrada e saída. São determinados os parâmetros de precisão,
ou seja, as taxas, valores e gráficos baseados nos erros de falsa aceitação e falsa
rejeição dos algoritmos biométricos. Os bancos de dados de amostras biométricas
públicos que podem ser utilizados para automatizar as avaliações deste trabalho
também são definidos e preparados para o uso nas avaliações biométricas por meio
do Biolyzer.
Na próxima seção, são especificados os ambientes de hardware e de
software utilizado na realização das avaliações. Na seqüência, são definidos os
algoritmos biométricos de reconhecimento facial e íris utilizados nas avaliações
deste trabalho e suas respectivas adaptações ao protocolo de submissão deste
trabalho.
Logo após, são apresentadas as seqüências utilizadas nos processos de
registro e comparação, como o planejamento do número total de iterações nos
processos de registro, comparação de genuínos e impostores, e da obtenção dos
GMS e IMS. Por último, o capítulo define os itens que devem constar na
apresentação dos resultados e as diferentes variações nos valores de limiar (T).
A finalidade do capítulo 4 é apresentar o sistema de avaliação utilizado por
este trabalho, torna ndo as avaliações reproduzíveis e fornecendo o detalhamento
necessário para a realização da coleta e análise dos resultados das avaliações.
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4.2 Processo de Avaliação
Utilizando os conceitos apresentados nos capítulos 2 e 3, as próximas
subseções são definidos o protocolo de submissão, os parâmetros de precisão e os
bancos de dados de amostras biométricas, principais componentes utilizados para
realizar as avaliações biométricas deste trabalho .
4.2.1 Protocolo de submissão
Para que o desenvolvedor possa submeter um algoritmo biométrico para
avaliação deve respeitar o protocolo de submissão. O objetivo do protocolo é
estabelecer as regras para que haja uniformidade no processo de avaliação.
As regras de submissão adotadas no processo de avaliação dos algoritmos
biométricos deste trabalho são mostradas a seguir e foram baseadas nas regras da
FVC (CAPPELLI 2004, p.60; CAPPELLI et al., 2006, p.6). A saber:
a) Cada participante deve submeter dois arquivos para cada algoritmo a ser
avaliado. Um arquivo referente ao processo de registro e outro arquivo
referente ao processo de comparação. Os arquivos podem ser submetidos
de acordo com a plataforma de desenvolvimento do algoritmo. Além disso,
os dois arquivos devem ser programas executáveis que possam receber
argumentos via linha de comando e exibir os resultados dos processos de
registro e comparação em interface modo texto. O motivo de se ter uma
interface simples para os programas executáveis, independente da
plataforma de desenvolvimento, é reduzir os esforços do desenvolvedor ao
submeter seu algoritmo, pois ele não precisa adaptar o código do algoritmo
ao sistema operacional, muito menos à linguagem C, como nas avaliações
FVC e FRVT;
Observação: existe uma limitação da quantidade de caracteres que se
pode utilizar à linha de comando nos sistemas operacionais. Nas
avaliações deste trabalho, foi utilizado o sistema operacional Windows XP,
que tem uma limitação de 2047 caracteres, suficiente para realizar as
avaliações deste trabalho.
b) Um método deve ser criado para cada arquivo submetido. O método
REGISTRAR para o processo de registro e o COMPARAR para o processo
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de comparação. Método, também é chamado de Construtor na linguagem
Java e Procedimento nas demais linguagens;
c) A chamada ao método REGISTRAR tem a seguinte sintaxe para os
parâmetros de entrada:
REGISTRAR ( amostra, destino-modelo )
As descrições dos parâmetros de entrada são mostradas na Tabela 7.
Tabela 7 - Parâmetros de entrada pa ra o método REGISTRAR.
Parâmetro

Tipo

Descrição

amostra

string

caminho da amostra utilizada para a
geração do modelo

destino-modelo

string

caminho do modelo a ser criado

d) A chamada ao método COMPARAR respeita a seguinte sintaxe para os
parâmetros de entrada:
COMPARAR ( id, amostra, local-modelo )
As descrições dos parâmetros de entrada são mostradas na Tabela 8.
Tabela 8 - Parâmetros de entrada para o método COMPARAR.
Parâmetro

Tipo

id

String

amostra

array of
string

destino-modelo

String

Descrição
identifica a(s) classe (s) da(s) amostra(s)
avaliada(s)
representa o(s) caminho(s) da(s)
amostra(s) a ser(em) comparada(s)
representa o caminho do modelo a ser
comparado

O parâmetro id é uma seqüência numérica incremental, iniciada pelo
número 1 e consecutiva e serve para separar as classes de amostras no
processo de comparação. Por exemplo, para representar apenas uma
amostra no processo de comparação, o parâmetro id deve valer ‘1’. Para
representar três amostras de três de classes distintas, o parâmetro id deve
valer ‘1 2 3’. No caso de serem nove amostras de três de classes distintas,
o parâmetro id deve valer ‘1 1 1 2 2 2 3 3 3’;
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e) O método REGISTRAR deve retornar uma cadeia de caracteres (string)
composta pelo parâmetro resultado_reg, conforme a Tabela 9. O
parâmetro resultado_reg indica se o processo de registro da amostra
obteve sucesso ou não, podendo retornar os valores (CAPPELLI et al.,
2006, p.8):
"0" – Sucesso. Indica que o processo de registro ocorreu com sucesso.
"1" – Falha (fail). O algoritmo declara que ele não pode registrar a
característica biométrica.
"2" – Tempo esgotado (timeout). O registro excedeu o tempo máximo
permitido.
"3" – Pane (crash). Houve uma pane na execução do algoritmo durante o
processo de registro.
Tabela 9 - Retorno do método REGISTRAR.
Parâmetro

resultado_reg

Tipo

string

Descrição
"0" - Sucesso
"1" - Falha
"2" - Tempo esgotado
"3" – Pane

f) O método COMPARAR deve retornar uma cadeia de caracteres que segue
a seguinte formação resultado_comp+espaço+similaridade, conforme a
Tabela 10. O parâmetro similaridade informa o escore de similaridade
existente entre a amostra e o modelo comparado, com seis casas
decimais. O campo espaço representa um espaço em branco, utilizado
apenas para separar os parâmetros resultado_comp e similaridade. O
parâmetro resultado_comp indica se o processo de comparação entre a
amostra e o modelo obteve sucesso ou não, podendo retornar os valores
(CAPPELLI et al., 2006, p.8):
"0" – Sucesso. Indica que o processo de comparação ocorreu com
sucesso.
"1" – Falha (fail). O algoritmo declara que ele não pode comparar a
amostra ao modelo.
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"2" – Tempo esgotado (timeout). A comparação excedeu o tempo máximo
permitido.
"3" – Pane (crash). Houve uma pane na execução do algoritmo durante o
processo de comparação.
Tabela 10 - Retorno do método COMPARAR.
Parâmetro

Tipo

Descrição

resultado_comp

string

"0" - Sucesso
"1" - Falha
"2" - Tempo esgotado
"3" – Pane

Similaridade

string

contém o escore de similaridade entre 0 e 1
(com seis casas decimais) entre a amostra e o
modelo comparado

4.2.2 Parâmetros de precisão
Os parâmetros de precisão são utilizados para medir o nível de precisão em
algoritmos biométricos. A maioria dos parâmetros de precisão escolhidos para
realizar as avaliações deste trabalho são utilizados pela FVC. O motivo desta
escolha foi a similaridade entre os processos de avaliação deste trabalho e da FVC,
conforme seção 3.2.
Utilizando os conceitos apresentados nas seções 2.3 e 3.2, foram definidos
nove parâmetros de precisão utilizados nas avaliações deste trabalho. Alguns
parâmetros são expressos em forma de valores, enquanto outros em forma de
gráficos. A saber:
• Valores: ZeroFNMR, ZeroFMR, EER, FTE e FTC; e
• Gráficos: Distribuição de Freqüência de Genuínos e Impostores; Curvas
FMR e FNMR; Curva ROC e Curva DET.
Foram escolhidos para este trabalho oito de entre os dez parâmetros de
precisão utilizados pela FVC: ZeroFNMR, ZeroFMR, EER, FTE, FTC, Distribuição de
Freqüência de Genuínos e Impostores; Curvas FMR e FNMR e Curva DET. Os
parâmetros de precisão FMR100 e FMR1000 não foram escolhidos por serem
específicos à tecnologia de impressão digital. Vale ressaltar que tamanho de
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memória, tamanho de modelo, tempo médio de registro e de cadastramento são
parâmetros utilizados pela FVC, mas não fazem parte do escopo deste trabalho.
Além dos parâmetros da FVC, também foi incluído o gráfico da Curva ROC,
apresentado na seção 2.3.3. A escolha da Curva ROC foi motivada pelo fato de ser
utilizada em avaliações biométricas de reconhecimento facial, como é o caso do
FRVT (PHILLIPS et al., 2003, p.12).
4.2.3 Banco de dados de amostras biométricas
Para a realização das avaliações deste trabalho, foram escolhidos cinco
bancos de dados de amostras biométricas públicos. O motivo da escolha de bancos
de dados públicos foi pelo fato de serem amplamente utilizados pela comunidade
acadêmica para pesquisa, testes e desenvolvimento de novos algoritmos
biométricos.
Os bancos de dados de amostras biométricas escolhidos foram:
•

Faciais: FERET e ORL;

•

Íris: CASIA versão 3 e CASIA versão 1; e

•

Impressão digital: FVC.

A escolha dos bancos de dados FERET e ORL para amostras faciais foi
devida à distinção entre ambos. O FERET é composto por 11.338 imagens faciais
com variações de ângulo da pose, iluminação, brilho, entre outras (seção 3.4.1). Já o
banco de dados ORL é formado por apenas 400 imagens faciais e somente algumas
variações nas imagens , conforme (seção 3.4.2). Já, a escolha dos bancos de dados
CASIA versão 3 e CASIA versão 1 ocorreu devido ao banco de dados CASIA versão
1 ser um subconjunto do banco de dados CASIA versão 3.
O banco de dados de impressão digital FVC foi escolhido apenas para testar
o funcionamento do Biolyzer, protótipo de software desenvolvido para automatizar as
avaliações realizadas neste trabalho.
Para realizar as avaliações por meio do Biolyzer, foi necessário ajustar os
bancos de dados FERET, ORL, CASIA versão 3 e CASIA versão 1. Os ajustes estão
descritos nos itens a seguir:
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a) FERET: de acordo as definições do banco de dados FERET (seção
3.5.1), a base FERET é composta por 11.338 imagens faciais de 994
indivíduos. Devido ao número de faces não ser igual para todos os 994
indivíduos, nem todas as imagens do FERET foram utilizadas nas
avaliações. Assim sendo, um novo subconjunto a partir do FERET foi
criado para se utilizar a mesma quantidade de imagens por face, como
na avaliação empregada pela FVC (CAPPELLI et al., 2006, p.6). Como
todos os 994 indivíduos presentes no FERET possuem mais de 5
imagens, foram utilizadas apenas as 5 primeiras imagens de cada
indivíduo. O subconjunto FERET selecionado para as avaliações é,
portanto, composto por 994 faces com 5 imagens faciais cada. No total,
foram utilizadas 4970 imagens faciais;
b) ORL: de acordo as definições, o banco de dados ORL é composto
por 400 imagens faciais de 40 indivíduos (seção 3.5.2). Devido ao
número de faces serem igual para todos os 40 indivíduos, 10 imagens
por indivíduo, todas as imagens do ORL foram utilizadas nas
avaliações. A garantia da mesma quantidade de imagens por face
facilita

a

implementação

das

avaliações,

como

na

avaliação

empregada pela FVC (CAPPELLI et al., 2006, p.6). No total, foram
utilizadas 4970 imagens faciais;
c) CASIA versão 3: dentre os três conjuntos do banco de dados CASIA
versão 3 detalhados na seção 3.5.3, foi escolhido CASIA -IRIS-V3Interval. A escolha deste conjunto foi motivada pelo fato de que o
CASIA versão 1 é um subconjunto do CASIA -IRIS-V3-Interval, o que
pode trazer conclusões a respeito do incremento de imagens em um
conjunto de imagens previamente definido. De acordo com a Tabela 4
(seção 3.5.3), o CASIA -IRIS-V3-Interval contém imagens de 396 íris.
Cada uma das 396 íris pode ter mais de uma imagem para que se
tenha variabilidade de amostra para todas as íris. Como por exemplo,
diferentes formas de iluminação, brilho ou contraste da imagem. Por
isto, o número total de imagens no CASIA -IRIS -V3-Interval é 2.655.
Mas, o número de imagens por íris não é igual para todas as 396 íris,
ou seja, uma das 396 íris pode ter apenas duas imagens, enquanto
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outra pode ter 10 imagens no CASIA -IRIS-V3-Interval. Devido ao
número de íris não ser igual para todas as 396 íris, nem todas as
imagens do CASIA -IRIS -V3-Interval foram utilizadas nas avaliações.
Um novo subconjunto a partir do CASIA -IRIS -V3-Interval foi criado para
se utilizar a mesma quantidade de imagens por íris, como na avaliação
empregada pela FVC (CAPPELLI et al., 2006, p.6). Regras utilizadas
para a escolha das imagens do CASIA -IRIS -V3-Interval:
• Todos os conjuntos de imagens de íris contendo menos de 6
imagens não foram utilizados; e,
• Das íris escolhidas, foram utilizadas apenas as 6 primeiras imagens.
O novo subconjunto CASIA -IRIS-V3-Interval é composto por 286 íris
com 1716 imagens para a avaliação. Ao todo não foram utilizadas 110
íris ou 939 imagens; e
d) CASIA versão 1: O CASIA versão 1 contém imagens de 216 íris de
108 indivíduos. Ao todo são 756 imagens de íris. O número de imagens
por íris no CASIA versão 1 também não é igual, pois são 3 imagens do
olho esquerdo e 4 imagens do olho direito de cada indivíduo. Assim,
nem todas as imagens do CASIA versão 1 foram utilizadas nas
avaliações. Um novo subconjunto a partir do CASIA versão 1 foi criado
para se utilizar a mesma quantidade de imagens por íris, como na
avaliação empregada pela FVC (CAPPELLI et al. 2006, p.6). Portanto,
foram utilizadas apenas as três primeiras imagens de cada íris. O novo
subconjunto CASIA versão 1 é composto por 216 íris, no total de 648
imagens para a avaliação. Ao todo não foram utilizadas 216 imagens.
4.3 Ambientes de Hardware e Software
Para realizar as avaliações foi utilizado um computador pessoal portátil do
fabricante Lenovo, modelo Thinkpad T61, tipo 7659-A96, com processador Intel
Centrino – Core 2 Duo T7300 de 2 GHz (dual core) com front side bus de 800 MHz.
O equipamento tem memória RAM DDR2 de 2 Gb, com velocidade de 667 MHz,
disco rígido com capacidade de 120 Gb serial ATA-150 – 5400 RPM e placa
adaptadora de vídeo Intel GMA X3100.
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O sistema operacional escolhido para a avaliação é o Microsoft Windows XP
Professional, versão 5.1.2600, com pacote de atualização Service Pack 2 (build
2600) e todas as atualizações recomendadas pelo fabricante até fevereiro de 2009.
Para funcionar o Biolyzer, foi instalado o Java Runtime Environment (JRE) versão
6.0, atualização 13. JRE é o software composto pelas bibliotecas de API (Application
Programming Interface – Interface de Programação de Aplicativos) e pela máquina
virtual Java (JVM). É fornecido gratuitamente pela empresa SUN Microsystems e
componente básico e essencial para o funcionamento de uma aplicação
desenvolvida na linguagem Java .
Os dois algoritmos biométricos escolhidos para serem avaliados neste
trabalho foram codificados na linguagem MATrix LABoratory (MATLAB), por ser uma
linguagem interativa, voltada para o cálculo numérico, álgebra linear, análise
numérica, cálculo com matrizes, processamento de sinais e construção de gráficos
(MATLAB,

2009,

p.1).

Logo,

para

ajustar

os

algoritmos

biométricos

de

reconhecimento facial e de íris é necessário utilizar a linguagem MATLAB. Foi
utilizada a console MATLAB versão 6.5, release 13.
4.4 Algoritmos Biométricos
Nas próximas subseções apresentam-se os algoritmos biométricos de
reconhecimento facial de Masek e Kovesi (2003) e reconhecimento de íris de Rosa
(2004), escolhidos para serem avaliados neste trabalho.
4.4.1 Reconhecimento de íris
O algoritmo biométrico de reconhecimento de íris de Masek e Kovesi (2003),
pesquisadores da University of Western Australia, foi escolhido para ser avaliado
neste trabalho pelo fato de ser o único algoritmo biométrico de reconhecimento de
íris de código fonte aberto encontrado. O seu desenvolvimento foi motivado pelo fato
de que a maioria dos sistemas comerciais de reconhecimento de íris disponíveis
atualmente utiliza algoritmos patenteados (MASEK, 2003, p.1).
O algoritmo de Masek e Kovesi (2003) foi elaborado com o objetivo de
verificar o funcionamento da tecnologia de reconhecimento por meio da íris e tornar
disponível publicamente o código fonte do algoritmo para fins de pesquisa e testes.
Contudo, possui algumas limitações:
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a) não implementa as funções para armazenamento de modelos em
banco de dados de modelos biométricos; e
b) também não implementa funções para determinar o desempenho em
comparações.
O software de reconhecimento biométrico fornecido por Masek e Kovesi
(2003) funciona em modo de verificação e é composto por três subsistemas, cada
um correspondendo a um estágio do processo de reconhecimento de íris:
•

Segmentação – subsistema que localiza a região da íris na imagem de um olho
humano;

•

Normalização – subsistema que cria uma representação dimensional consistente
da região da íris; e

•

Codificação da característica biométrica – subsistema que gera um modelo
contendo apenas as características mais importantes da íris.
O algoritmo biométrico de íris de Masek e Kovesi (2003) realiza as operações

básicas de registro e comparação. No processo de registro, o algoritmo recebe uma
imagem de um olho humano e fornece um modelo biométrico da íris em código
binário, o qual provê a representação matemática da região da íris. No processo de
comparação, o algoritmo calcula a medida de similaridade entre a imagem inicial ou
amostra ao modelo biométrico em código binário, por meio da distância de Hamming
(DAUGMAN, 2004, p.23).
A distância de Hamming empregada nos algoritmos de reconhecimento de íris
se assemelha aos

escores

de similaridade utilizadas nos algoritmos de

reconhecimento de impressão digital, definidos na seção 3.2. Pois, a distância de
Hamming também é a medida de similaridade ou dissimilaridade entre uma amostra
e um modelo biométrico, um valor que pode estar entre 0 e 1 (DAUGMAN, 2005,
p.5).
A diferença entre a distância de Hamming e o escore de similaridade é que na
distância de Hamming, quanto mais próximo a 0 for o valor, maior a probabilidade da
amostra ser similar ao modelo biométrico, ou seja, da possibilidade do modelo
biométrico ser de um usuário genuíno. Já no escore de similaridade, a regra é
inversa, quanto mais o valor for próximo de 0, maior a probabilidade da amostra ser
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diferente ao modelo biométrico. Tal divergência, não afeta o resultado das
avaliações realizadas por este trabalho para o algoritmo de reconhecimento de íris.
O único efeito é a inversão dos valores das taxas de falsa aceitação e falsa rejeição.
Ou seja, no valor de limiar (T) no qual algoritmo biométrico de íris tende a 1, o
algoritmo biométrico de impressão digital tende a 0, e vice-versa.
Ainda, a distância de Hamming fornece a medida de quantos bits são iguais
entre dois modelos biométricos de íris em código binário. Usando a distância de
Hamming a comparação pode ser realizada entre dois modelos biométricos gerados
a partir de diferentes íris ou da mesma. Mais detalhadamente, a distância de
Hamming é definida pela soma dos bits em desigualdade divididos pelo número total
de bits dos modelos biométricos em código binário. Para tanto, utiliza a operação
lógica binária XOR (OU exclusivo), entre os dois códigos binários comparados
(MASEK, 2003, p.20).
Embora, na teoria, dois modelos de íris gerados a partir da mesma íris
devessem ter a distância de Hamming igual a 0, na prática isto não ocorre. Isto
acontece porque a fase de Normalização, que gera a representação dimensional da
região da íris, não é prefeita e, também, porque pode haver algum ruído não
detectado no processo de registro. Portanto alguma variação estará presente ao
comparar dois modelos biométricos de íris do mesmo indivíduo (MASEK, 2003,
p.29).
Para adaptar o algoritmo biométrico de reconhecimento de íris de Masek e
Kovesi (2003) ao protocolo de submissão, primeiramente, foi realizada uma análise
completa do funcionamento do algoritmo e do código fonte em MATLAB. Após a
análise, o algoritmo biométrico de íris foi totalmente adaptado ao protocolo de
submissão definido na seção 4.2.1. Assim, foram criados dois programas em
MATLAB: enrolliris.m e matchiris.m. O primeiro programa é referente ao processo de
registro e o segundo programa é ao processo de comparação.
Depois da adaptação do algoritmo, o código fonte dos dois programas
adaptados em MATLAB foi convertido para a linguagem C e foram gerados os
respectivos programas executáveis para o sistema operacional Windows XP
(enrolliris.exe e matchiris.exe). Para realizar a conversão e criar os executáveis,
utilizou-se o compilador MATLAB - C/C++, encontrado na instalação padrão da
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linguagem MATLAB. Os comandos utilizados para a conversão foram: mcc -B sgl
enrolliris.m e mcc -B sgl matchiris.m.
4.4.2 Reconhecimento facial
O algoritmo biométrico de reconhecimento facial desenvolvido por Rosa
(2004) foi elaborado com a finalidade de demonstrar o funcionamento da tecnologia
de reconhecimento facial por meio do método de Eigenfaces (TURK e PENTLAND,
1991, p.72). O algoritmo de Rosa (2004) opera em modo de identificação e seu
código fonte não está disponível publicamente, mas pode ser adquirido (ROSA,
2004, p.1). O motivo da escolha do algoritmo de Rosa (2004) para ser avaliado por
este trabalho é que foi o único código fonte de algoritmo biométrico facial encontrado
que pudesse demonstrar o funcionamento da tecnologia de reconhecimento facial de
maneira simples e intuitiva e com comentários ao longo do código fonte. Além disso,
o algoritmo foi escolhido porque foi capaz de reconhecer as imagens do banco de
dados FERET no formato Portable Pixel Map (PPM).
O método de Eigenfaces utiliza-se da álgebra vetorial para reduzir uma
imagem facial de milhares de pixels a um conjunto de vetores. Mesmo com a
redução, as propriedades da face podem ser extraídas independentemente das
variações de luminosidade, reflexos, textura da pele ou outras variáveis.
Eigenfaces são vetores que representam componentes faciais, derivados da
análise estatística de um conjunto de imagens faciais e são usados para compor
uma imagem facial presente neste conjunto (TURK e PENTLAND, 1991, p.72). Ou
seja, qualquer face humana pode ser considerada uma combinação de Eigenfaces
de um determinado conjunto de faces humanas. A face de um indivíduo deste
conjunto pode então ser composta de 10% da face 1, 2% da face 2, 15% da face 3,
e assim por diante.
O sistema biométrico facial de Rosa (2004) realiza as operações básicas de
registro e comparação. No processo de registro, o algoritmo recebe uma imagem de
uma face humana e armazena um modelo biométrico facial em código binário no
banco de dados do sistema biométrico (ROSA, 2004, p.3). Já no processo de
comparação, o algoritmo calcula o vetor que representa a imagem facial a ser
comparada aos vetores que representam os modelos biométricos das imagens
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faciais armazenadas no banco de dados do sistema biométrico, por meio da
distância Euclidiana (TURK e PENTLAND, 1991, p.72).
A distância Euclidiana é utilizada para calcular a distância entre dois vetores.
Quanto maior a distância, maior a diferença entre as características das imagens
faciais.

Portanto,

a

distância

Euclidiana

empregada

nos

algoritmos

de

reconhecimento facial se assemelha aos escores de similaridade utilizadas nos
algoritmos de reconhecimento de impressão digital, definidos na seção 3.2. Pois, a
distância Euclidiana também é a medida de similaridade ou dissimilaridade entre
uma amostra e um modelo biométrico (TURK e PENTLAND, 1991, p.72).
Os valores da distância Euclidiana gerados pelo algoritmo biométrico de Rosa
(2004) no processo de comparação não estão entre 0 e 1. Entretanto, de acordo
com a seção 2.2 e com base nos parâmetros de precisão da FVC (MAIO et al., 2002,
p.407), para que seja possível calcular os parâmetros de precisão utilizados por este
trabalho, é necessário que os resultados das comparações estejam entre 0 e 1.
Portanto, a primeira contribuição deste trabalho foi adaptar o algoritmo
biométrico de Rosa (2004) para fornecer os valores da distância Euclidiana entre 0 e
1. A adaptação foi realizada por meio da divisão do valor de saída da distância
Euclidiana pela dimensão da imagem facial analisada. Tal alteração, não afeta o
resultado das avaliações estatísticas realizadas por este trabalho. Para exemplificar,
se uma imagem tem tamanho 112 x 92 pixels, para que o valor da distância
Euclidiana esteja entre 0 e 1, basta dividi-lo por 10.304 (produto de 112 por 92).
Para mostrar a validade da adaptação ao código fonte do algoritmo de Rosa
(2004) para fornecer os valores da distância Euclidiana entre 0 e 1, foram realizados
dois exemplos práticos, utilizando três comparações cada. Para tanto, utilizou-se o
banco de dados ORL, com imagens de dimensão 112 x 92 pixels. Detalhes de uso e
composição dos nomes de arquivos do ORL estão na seção 3.5.2. Os valores da
distância Euclidiana obtidos foram divididos por 10.304 (112 x 92) e aproximados
para seis casas decimais.
Primeiro Exemplo:
•

Comparação 1: amostra 1_1.pgm e modelo 1_2.pgm,
Resultado em Distância Euclidiana = 2,1772 x 103 ,
Resultado entre 0 e 1 = (2,1772 x 103 / 10.304) = 0,211297
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•

Comparação 2: amostra 2_1.pgm e modelo 1_2.pgm
Resultado em Distância Euclidiana = 4,0810 x 103 ,
Resultado entre 0 e 1 = (4,0810 x 103 / 10.304) = 0,396060

•

Comparação 3: amostra 3_1.pgm e modelo 1_2.pgm
Resultado em Distância Euclidiana = 4,5546 x 103 ,
Resultado entre 0 e 1 = (4,5546 x 103 / 10.304) = 0,442023

Segundo Exemplo:
•

Comparação 1: amostra 10_1.pgm e modelo 10_2.pgm
Resultado em Distância Euclidiana = 1,8452 x 103 ,
Resultado entre 0 e 1 = (1,8452 x 103 / 10.304) = 0,179077

•

Comparação 2: amostra 11_2.pgm e modelo 10_2.pgm
Resultado em Distância Euclidiana = 7,0748 x 103 ,
Resultado entre 0 e 1 = (7,0748 x 103 / 10.304) = 0,686607

•

Comparação 3: amostra 12_1.pgm e modelo 10_2.pgm
Resultado em Distância Euclidiana = 6,6413 x 103 ,
Resultado entre 0 e 1 = (6,6413 x 103 / 10.304) = 0,644536
Como esperado, no primeiro exemplo, a comparação 1 que foi realizada entre

uma amostra e um modelo pertencente à mesma face (face número 1, primeiro
algarismo no nome de arquivo) obteve o menor valor entre as 3 comparações,
0,211297. Também no segundo exemplo, a comparação 1, realizada entre a
amostra e modelo da mesma face (face número 10), obteve o menor valor entre as 3
comparações, 0,644536. Portanto, como se pode notar, tal alteração, não afeta o
resultado das avaliações realizadas por este trabalho. Observa-se que a adaptação
realizada no algoritmo biométrico de Rosa (2004) para fornecer os valores da
distância Euclidiana entre 0 e 1 não foi necessária no algoritmo de reconhecimento
de íris Masek e Kovesi (2003), descrito na seção 4.4.2, pois a distância de Hamming
fornecida no processo de comparação pelo algoritmo de Masek e Kovesi (2003) já
está entre 0 e 1.
Embora se observe que a alteração do algoritmo biométrico de Rosa (2004)
para fornecer os valores de distância Euclidiana entre 0 e 1 pôde ser realizada e não
afeta o resultado das avaliações realizadas por este trabalho, é importante salientar
que este é um tópico com necessita ser mais bem avaliado.
Além da proporcionalidade, existe outra diferença entre a distância Euclidiana
e o escore de similaridade. Na distância Euclidiana, de maneira similar à distância de
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Hamming empregada pelo algoritmo de Masek e Kovesi (2003) (seção 4.4.1), quanto
mais próximo a 0 for o valor, maior a probabilidade da amostra ser similar ao modelo
biométrico, ou seja, da possibilidade do modelo biométrico ser de um usuário
genuíno. Já no escore de similaridade, a regra é inversa, quanto mais o valor for
próximo de 0, maior a probabilidade da amostra ser diferente ao modelo biométrico.
Tal divergência, também não afeta o resultado das avaliações realizadas por este
trabalho para o algoritmo de reconhecimento facial. O único efeito é a inversão dos
valores das taxas de falsa aceitação e falsa rejeição. Ou seja, no valor de limiar (T)
no qual o algoritmo biométrico facial tende a 1, o algoritmo biométrico de impressão
digital tende a 0, e vice-versa.
Para adaptar o algoritmo biométrico de reconhecimento facial baseado em
Eigenfaces ao protocolo de submissão, primeiramente, foi realizada uma análise
completa do funcionamento do algoritmo e do código fonte em MATLAB. Após a
análise, o algoritmo biométrico facial foi totalmente adaptado ao protocolo de
submissão definido na seção 4.2.1. Assim, foram criados dois programas em
MATLAB: enrollface.m e matchface.m. O primeiro programa é referente ao processo
de registro e o segundo programa é referente ao processo de comparação.
Depois da adaptação do algoritmo, o código fonte dos dois programas
adaptados em MATLAB foi convertido para a linguagem C e foram gerados os
respectivos programas executáveis para o sistema operacional Windows XP
(enrollface.exe e matchface.exe). Para realizar a conversão e criar os executáveis,
utilizou-se o compilador MATLAB - C/C++, encontrado na instalação padrão da
linguagem MATLAB. Os comandos utilizados para a conversão foram: mcc -B sgl
enrollface.m e mcc -B sgl matchface.m.
4.5 Seqüências de Registros e Comparações
Nas próximas subseções são mostradas a seqüências de registros e
comparações baseadas FVC e das avaliações realizadas por este trabalho.
4.5.1 Modelo FVC
As taxas FMR e FNMR podem ser calculadas pelas funções integrais (1) e (2)
(BOLLE et al., 2004, p.67), descritas na seção 2.2. Para implementar o cálculo das
taxas FMR e FNMR por meio de um programa computacional, como na avaliação da
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FVC (MAIO; CAPPELLI; JAIN, 2002, p.405), antes é necessário se obter os escores
de genuínos ou GMS e os escores de impostores ou IMS, definidos na seção 2.2.3 .
Nas avaliações FVC, os GMS são obtidos por meio dos processos de
comparação entre amostras e modelos das mesmas impressões digitais. Já, os IMS
são obtidos por meio dos processos de comparação entre amostras e modelos das
diferentes impressões digitais.
Portanto, para se obter as taxas de FMR e FNMR, o processo de comparação
na FVC é dividido em dois sub-processos: comparação de genuínos e comparação
de impostores. O sub-processo de comparação de genuínos consiste em comparar
as amostras e modelos das mesmas impressões digitais. Já o sub-processo de
comparação de impostores consiste na comparação entre as amostras e modelos de
todas as diferentes impressões digitais.
Tomando um subconjunto do banco de dados FVC (2006b) descrito na seção
3.5.4, com 100 impressões digitais e 8 imagens cada, no total de 800 imagens, o
cálculo dos GMS e dos IMS é realizado por meio da seguinte seqüência (MAIO;
CAPPELLI; JAIN, 2002, p.405):
•

Definições:
§ Seja F: finger – dedo – a representação de uma amostra; e M (template modelo) – a representação de um modelo (gerado a partir de uma amostra).
Tem-se: i = 1 ... 100, e j = 1 ... 8, sendo:
i – a representação da i – ésima classe de impressão digital, que varia de 1 a
100. Classe biométrica, ou simplesmente classe, está definida na seção 2.2.2;
j – a representação do j - ésima imagem de impressão digital, que varia de 1
a 8; e;
Fij – a representação da amostra de impressão digital que corresponde à j ésima imagem da i – ésima classe de impressão digital presente no banco de
dados da FVC;
Mij - a representação do modelo computado a partir da respectiva amostra Fij.
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§ REJenroll: reject enroll – rejeição de registro – variável que armazena o
número de falhas do processo de registro (Failure to Enroll - FTE), descrita na
seção 2.3.5.
§ NGRA: Number of Genuine Recognition Attempts – Número de Tentativas de
Reconhecimento de Genuínos – variável que armazena o número total das
tentativas de reconhecimento de genuínos com sucesso.
§ NIRA: Number of Impostor Recognition Attempts – Número de Tentativas de
Reconhecimento de Impostores – variável que armazena o número total das
tentativas de reconhecimento de impostores com sucesso.
§ GMS ijk – vetor que armazena todos os GMS dos processos de comparação.
§ IMS ik – vetor que armazena todos os IMS dos processos de comparação.
§ REJNGRA: reject NGRA - rejeição NGRA – variável que armazena o número
de falhas do processo de comparação de genuínos.
§ REJNIRA: reject NIRA – rejeição NIRA – variável que armazena o número de
falhas do processo de comparação de impostores.
§ k – variável apenas utilizada para variar as amostras ou modelos nas
comparações de genuínos ou impostores.
•

Processo de registro:
§ Os modelos Mij, i = 1 ... 100, e j = 1 ... 7 são gerados a partir da respectiva
amostra Fij e armazenados em disco;
§ Um dos seguintes tipos de erros pode acontecer para cada imagem Fij: falha,
tempo esgotado ou pane (descritas na seção 2.3.5). Se algum destes erros
ocorrer, a variável REJenroll será incrementada, indicando falha do processo
de registro.

•

Processos de comparação de genuínos - Cálculo dos GMS
§ Cada modelo de impressão digital Mij é comparado à amostra de impressão
digital Fik ( j < k = 8 ) e os respectivos escores de similaridade são
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armazenadas no vetor GMS ijk. A regra não se aplica para as comparações
simétricas, ou seja, se um modelo a é comparado à amostra b, a comparação
simétrica b contra a não é executada. Além disso, o modelo a também não é
comparado com o próprio modelo , a contra a não é executada.
§ Se houver uma falha, tempo esgotado ou pane no processo de comparação,
a variável REJNGRA será incrementada, indicando falha do processo de
comparação de genuínos, e o vetor GMS ijk não armazenará o respectivo
escore de similaridade.
§ Se o processo de comparação de genuínos for executado com sucesso, a
variável NGRA que mantém o número total de comparações de genuínos
também será incrementada.
•

Processos de comparação de impostores - Cálculo da IMS
§ Cada modelo de impressão digital Mi1, i = 1...100 é comparado à primeira
imagem das demais 99 impressões digitais Fk1 ( i < k = 100 ) e os respectivos
escores de similaridade são armazenadas no vetor IMS ik. É importante notar
que a comparação de impostores é realizada somente com o primeiro modelo
de impressão digital à todas as primeiras amostras de impressões digitais do
banco de dados de amostras biométricas. A regra não se aplica para as
comparações simétricas, ou seja, se um modelo a é comparado à amostra b,
a comparação simétrica b contra a não é executada. Além disso, o modelo a
também não é comparado com o próprio modelo, a contra a não é executada.
§ Se houver uma falha, tempo esgotado ou pane no processo de comparação,
a variável REJNIRA será incrementada, indicando falha do processo de
comparação de genuínos, e o vetor IMS ik não armazenará o respectivo
escore de similaridade.
§ Se o processo de comparação de impostores for executado com sucesso, a
variável NIRA que mantém o número total de comparações de impostores
também será incrementada.
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Para se obter as taxas de FMR e FNMR, basta agora variar o valor de limiar
(T) de 0 a 1 para os escores de similaridades presentes nos vetores de GMS e IMS,
tarefa detalhada pelas funções:

Sendo, card – na teoria dos conjuntos, cardinalidade é a quantidade de
elementos de um conjunto, ou seja, nas funções (7) e (8) corresponde ao número de
elementos dos vetores IMS e GMS.
De acordo com as seções 4.4.1 e 4.4.2, quanto mais próximo a 0 for o valores
da distância Euclidiana e da distância de Hamming empregadas pelos algoritmos de
reconhecimento facial e de íris, maior a probabilidade da amostra ser similar ao
modelo biométrico, ou seja, da possibilidade do modelo biométrico ser de um usuário
genuíno. Já no escore de similaridade, a regra é inversa, quanto mais o valor for
próximo de 0, maior a probabilidade da amostra ser diferente ao modelo biométrico.
Por isto, para que as funções (7) e (8) utilizadas em algoritmos de impressão digital
possam ser utilizadas em algoritmos de reconhecimento facial e íris, é necessário
inverter os sinais de maior ou igual da função (7) e o sinal de menor da função (8).
Assim, para se obter as taxas de FMR e FNMR para os algoritmos de
reconhecimento facial e íris, basta variar o valor de limiar (T) de 0 a 1 para as
distância Euclidiana e a distância de Hamming nos vetores de GMS e IMS, por meio
das funções:
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O cálculo das taxas FNMR e FMR em função do valor de limiar (T) realizado
por meio das funções (7), (8), (9) e (10), também pode ser realizado pelas funções
integrais (1) e (2). A vantagem de se utilizar as funções integrais (1) e (2) é obter
resultados mais precisos. Entretanto, optou-se por utilizar as funções (7), (8), (9) e
(10) devido ao fato de se utilizar a FVC como base para este trabalho.
Utilizando as definições acima, se não considerarmos as eventuais falhas de
registro ou comparação (FTE ou FTC), é possível calcular o número total de
registros e comparações para se ter uma projeção da quantidade total de possíveis
iterações em uma avaliação. Isto é útil para que se possa planejar o número de
testes.
Os cálculos do total de registros e comparações para o exemplo da FVC são
apresentados a seguir. Definições:
•

TNE: Total number of Enrolls – número que representa o total de registros
possíveis em uma avaliação biométrica;

•

NGRAtotal: Number of Total Genuine Recognition Attempts – número que
representa o total de tentativas de reconhecimento de genuínos possíveis em
uma avaliação biométrica;

•

NIRAtotal: Number of Total Impostor Recognition Attempts – número que
representa o total de tentativas de reconhecimento de impostores possíveis em
uma avaliação biométrica;

•

i – a representação da i – ésima classe de impressão digital. Para o caso da
FVC, i varia de 1 a 100;

•

j – a representação do j - ésima imagem de impressão digital. Para o caso da
FVC, j varia de 1 a 8; e;

•

Maxi – representa o número total de classes de impressões digitais utilizadas em
uma avaliação biométrica. Para o caso da FVC, Maxi é igual a 100.

•

Maxj - representa o número total de imagens por impressão digital utilizadas na
avaliação. Para o caso da FVC, Maxj é igual a 8.
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a) Número total de registros
O TNE para a avaliação da FVC pode ser obtido pela fórmula:

Substituindo as informações do exemplo da FVC: i = 1 ... 100, e j = 1..
8 na fórmula (11) se obtêm:
Maxj = 8, Maxi = 100 .: TNE = ( 100 x 8 ) = 800.
Portanto, para o planejamento de testes, o número total de registros
possíveis para a avaliação da FVC é de 800.
b) Número total de comparações de genuínos
O NGRAtotal para a avaliação da FVC pode ser obtido pela fórmula:

Substituindo as informações do exemplo da FVC: i = 1 ... 100, e j = 1..
8 na fórmula (12) se obtêm:
Maxj = 8, Maxi = 100 .: NGRAtotal = ( (8 x 7) / 2 ) x 100 = 2.800.
Portanto, para o planejamento de testes, o número total de
comparações de genuínos possíveis para a avaliação da FVC é de
2.800.
c) Número de comparações de impostores
O NIRAtotal para a avaliação da FVC pode ser obtido pela fórmula:

Substituindo as informações do exemplo da FVC: i = 1 ... 100, e j = 1..
8 na fórmula (13) se obtêm:
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Maxj = 8, Maxi = 100 .: NIRAtotal = ( ( 100 x 99 ) / 2 ) = 4.950.
Portanto, para o planejamento de testes, o número total de
comparações de impostores possíveis para a avaliação da FVC é de
4.950.
4.5.2 Modelo – reconhecimento de íris
Os algoritmos de íris operam em modo de verificação, de forma idêntica ao
modelo da FVC. Portanto, as fórmulas (11), (12) e (13) e as definições NGRAtotal,
NIRAtotal, i,

j,

Maxi e Maxj, podem ser utilizadas no cálculo do número de

registros, comparações de genuínos e impostores para os algoritmos de íris.
De acordo com as informações sobre a quantidade de elementos presentes
nos bancos de dados de amostras biométricas utilizados nas avaliações deste
trabalho, seção 4.2.3, os cálc ulos são:
•

CASIA versão 3
Para Maxj = 6, Maxi = 286, substituindo em (11), (12) e (13) se obtém:
§ Número total de registros: TNE = ( 286 x 6 ) = 1716.
§ Número de comparações de genuínos: NGRAtotal = ( (6 x 5) / 2 ) x 286 =
4.290.
§ Número de comparações de impostores: NIRAtotal = ( ( 286 x 285 ) / 2 ) =
40.755.

•

CASIA versão 1
Para Maxj = 3, Maxi = 216, substituindo em (11), (12) e (13) se obtém:
§ Número total de registros: TNE = ( 216 x 3 ) = 648.
§ Número de comparações de genuínos: NGRAtotal = ( (3 x 2) / 2 ) x 216 = 648.
§ Número de comparações de impostores: NIRAtotal = ( ( 216 x 215 ) / 2 ) =
23.220.
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4.5.3 Modelo – reconhecimento facial
Os algoritmos de reconhecimento facial operam em modo de identificação,
diferente dos algoritmos avaliados pela FVC. Assim, o cálculo do número de
comparações de genuínos e impostores, utilizados no exemplo da FVC necessita de
algumas alterações. O cálculo do número de registros utilizando a fórmula (11) e as
definições sobre NGRAtotal, NIRAtotal, i, j, Maxi e Maxj , podem ser mantidos.
Sejam

os

arquivos

Classe_Imagem.bmp

e

os

de

amostras

arquivos

de

representados
modelos

pela

notação

representados

por

Classe_Imagem.bmp.dat, no qual “Classe” representa o número da classe
biométrica conforme seção 2.2.2, e “Imagem”, o número da imagem.
No reconhecimento facial, as comparações de genuínos são realizadas entre
três amostras da mesma classe e um modelo de face da mesma classe. Por
exemplo, as amostras 1_1.bmp, 1_2.bmp, 1_3.bmp, são comparadas ao modelo
1_4.bmp.dat. As comparações de impostores são realizadas entre nove amostras,
sendo três amostras pertencentes a três classes diferentes (nove imagens), e um
modelo de uma classe não pertencente às classes das amostras anteriores. Por
exemplo: as amostras 1_1.bmp, 1_2.bmp, 1_3.bmp, 300_1.bmp, 300_2.bmp,
300_3.bmp, 600_1.bmp, 600_2.bmp, 600_3.bmp, são comparadas ao modelo
990_1.bmp.dat.
Os cálculos do total de registros e comparações para os algoritmos de
reconhecimento facial são apresentados a seguir:
a) FERET
Para Maxj = 5, Maxi = 994, substituindo em (11) se obtém:
• Número total de registros: TNE = ( 994 x 5 ) = 4970.
• Número de comparações de genuínos:
Para cada uma das 994 classes do banco de dados de amostras
biométricas, foram comparadas três amostras (combinações geradas
com as segundas, terceiras, quartas e quintas imagens de cada classe)
ao modelo da mesma classe (primeira imagem de cada classe). A
regra não se aplica para as comparações simétricas, ou seja, se um
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modelo a é comparado à amostra b, a comparação simétrica b contra a
não é executada. Além disso, o modelo a também não é comparado
com o próprio modelo, a contra a não é executada.
Por exemplo, para a classe 1, foram realizadas as comparações:
Comparação 1:
amostras (1_2.bmp, 1_3.bmp, 1_4.bmp) x modelo (1_1.bmp.dat)
Comparação 2:
amostras (1_2.bmp, 1_3.bmp, 1_5.bmp) x modelo (1_1.bmp.dat)
Comparação 3:
amostras (1_2.bmp, 1_4.bmp, 1_5.bmp) x modelo (1_1.bmp.dat)
E assim sucessivamente, para as demais 993 classes. Portanto, o
número total de comparações de genuínos foi:
NGRAtotal = ( 4 x 994 ) = 3.976
• Número de comparações de impostores:
O banco de dados de amostras biométricas foi segmentado em 4
seções: primeira seção - da classe 1 a 300; segunda seção - da classe
301 a 600; terceira seção - da Classe 601 a 900; e, quarta seção - da
Classe 901 a 994.
Foram comparadas três amostras de cada uma das três primeiras
seções (as combinações foram feitas apenas para as três primeiras
imagens de cada classe) aos modelos gerados a partir da quarta seção
(as combinações foram feitas apenas para a primeira imagem de cada
classe). Utilizou-se, portanto, as 900 primeiras classes do banco de
dados de amostras biométricas para variação das amostras e das
últimas 94 para a variação dos modelos. A regra não se aplica para as
comparações simétricas, ou seja, se um modelo a é comparado à
amostra b, a comparação simétrica b contra a não é executada. Além
disso, o modelo a também não é comparado com o próprio modelo, a
contra a não é executada.
Por exemplo, para a amostra 1, foram realizadas as comparações:
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Comparação 1: amostras (1_1.bmp, 1_2.bmp, 1_3.bmp, 301_1.bmp,
301_2.bmp, 301_3.bmp, 601_1.bmp, 601_2.bmp, 601_3.bmp) ao
modelo (901_1.bmp.dat)
Comparação 2: amostras (2_1.bmp, 2_2.bmp, 2_3.bmp, 302_1.bmp,
302_2.bmp, 302_3.bmp, 602_1.bmp, 602_2.bmp, 602_3.bmp) ao
modelo (901_1.bmp.dat)
até .....
Comparação 300: amostras (299_1.bmp, 299_2.bmp, 299_3.bmp,
599_1.bmp,

599_2.bmp,

599_3.bmp,

899_1.bmp,

899_2.bmp,

899_3.bmp) ao modelo (901_1.bmp.dat)
E assim sucessivamente, para as demais 93 classes. Portanto, o
número total de comparações de impostores foi:
NIRA = ( 94 x 300 ) = 28.200
b) ORL
Para Maxj = 10, Maxi = 40, substituindo em (11), se obtém:
• Número total de registros: TNE = ( 40 x 10 ) = 400.
• Número de comparações de genuínos:
Para cada uma das 40 classes do banco de dados de amostras
biométricas, foram comparadas três amostras (combinações geradas
com as imagens de 1 a 5 de cada classe) aos modelos da mesma
classe (combinações geradas com as imagens de 6 a 10 de cada
classe). A regra não se aplica para as comparações simétricas, ou
seja, se um modelo a é comparado à amostra b, a comparação
simétrica b contra a não é executada. Além disso, o modelo a também
não é comparado com o próprio modelo, a contra a não é executada.
Por exemplo, para a classe 1, foram realizadas as comparações:
Comparação 1:
amostras (1_1.bmp, 1_2.bmp, 1_3.bmp) x modelo (1_6.bmp.dat)
Comparação 2:
amostras (1_1.bmp, 1_2.bmp, 1_4.bmp) x modelo (1_6.bmp.dat)
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Comparação 3:
amostras (1_1.bmp, 1_2.bmp, 1_5.bmp) x modelo (1_6.bmp.dat)
Comparação 5:
amostras (1_1.bmp, 1_3.bmp, 1_4.bmp) x modelo (1_6.bmp.dat)
Comparação 6:
amostras (1_1.bmp, 1_3.bmp, 1_5.bmp) x modelo (1_6.bmp.dat)
Comparação 7:
amostras (1_1.bmp, 1_4.bmp, 1_5.bmp) x modelo (1_6.bmp.dat)
Comparação 8:
amostras (1_2.bmp, 1_3.bmp, 1_4.bmp) x modelo (1_6.bmp.dat)
Comparação 9:
amostras (1_2.bmp, 1_3.bmp, 1_5.bmp) x modelo (1_6.bmp.dat)
Comparação 10:
amostras (1_2.bmp, 1_4.bmp, 1_5.bmp) x modelo (1_6.bmp.dat)
E assim sucessivamente, para os demais 4 modelos das demais 39
classes. Portanto, o número total de comparações de genuínos foi:
NGRAtotal = ( ( ((5x4) / 2) x 5 ) x 40 ) = 2000.
• Número de comparações de impostores:
O banco de dados de amostras biométricas foi segmentado em 4
seções: primeira seção - da classe 1 a 10; segunda seção - da classe
11 a 20; terceira seção - da Classe 21 a 30; e, quarta seção - da
Classe 31 a 40.
Foram comparadas três amostras de cada uma das três primeiras
seções (as combinações foram feitas para as oito primeiras imagens
de cada classe) aos modelos gerados a partir da quarta seção (as
combinações foram feitas apenas para as 10 imagens de cada classe).
Utilizou-se, portanto , as 30 primeiras classes do banco de dados de
amostras biométricas para variação das amostras e das últimas 10
para a variação dos modelos. A regra não se aplica para as
comparações simétricas, ou seja, se um modelo a é comparado à
amostra b, a comparação simétrica b contra a não é executada. Além
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disso, o modelo a também não é comparado com o próprio modelo, a
contra a não é executada.
Por exemplo, para a amostra 1, foram realizadas as comparações:
Comparação 1: amostras (1_1.bmp, 1_2.bmp, 1_3.bmp, 11_1.bmp,
11_2.bmp, 11_3.bmp, 21_1.bmp, 21_2.bmp, 21_3.bmp) ao modelo
(31_1.bmp.dat)
Comparação 2: amostras (1_1.bmp, 1_2.bmp, 1_4.bmp, 11_1.bmp,
11_2.bmp, 11_4.bmp, 21_1.bmp, 21_2.bmp, 21_4.bmp) ao modelo
(31_1.bmp.dat)
Comparação 3: amostras (1_1.bmp, 1_2.bmp, 1_5.bmp, 11_1.bmp,
11_2.bmp, 11_5.bmp, 21_1.bmp, 21_2.bmp, 21_5.bmp) ao modelo
(31_1.bmp.dat)
até .....
Comparação 56: amostras (1_6.bmp, 1_7.bmp, 1_8.bmp, 11_6.bmp,
11_7.bmp, 11_8.bmp, 21_6.bmp, 21_7.bmp, 21_8.bmp) ao modelo
(31_1.bmp.dat)
E assim sucessivamente, os demais 4 modelos das demais 39 classes.
Portanto, o número total de comparações de impostores foi:
NIRAtotal = ( (8x7) x (10x10) ) = ( 56 x 100 ) = 5600.
4.6 Apresentação dos Resultados
Como observado nas seções 2.2.3, 2.3.2 e 2.3.3, utilizar apenas alguns
parâmetros de precisão, como a taxa EER para medir o nível de precisão de um
algoritmo biométrico é insuficiente, pois mede o funcionamento do algoritmo apenas
em um determinado ponto de operação. Assim, os resultados das avaliações do
presente trabalho deverão incluir os gráficos de Distribuição de Freqüência de
Genuínos e Impostores, das Curvas FMR e FNMR, da Curva ROC e da Curva DET,
para cumprir o objetivo deste trabalho que é verificar a possibilidade de uso dos
parâmetros de precisão da FVC para medir o nível de precisão em algoritmos de
reconhecimento facial e íris.
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Nas literaturas consultadas para o presente trabalho, nenhuma informação a
respeito da quantidade de valores de limiar (T) a ser empregada em avaliações
biométricas foi encontrada. A quantidade também não está explícita nos trabalhos
da FVC (MAIO; CAPPELLI; JAIN, 2002, p.405; CAPPELLI et al., 2006, p.6), nem no
trabalho de Sucupira Júnior (2004). A única indicação pode ser vista no gráfico da
distribuição de genuínos e impostores do trabalho de Sucupira Júnior (2004), no qual
os valores de limiar (T) variam de 0 a 101 (SUCUPIRA JÚNIOR, 2004, p.95).
Portanto, nenhum dos trabalhos consultados na literatura permite concluir algo a
respeito da quantidade ideal de valores de limiar necessários em uma avaliação
biométrica.
Uma análise a respeito da quantidade ideal de valo res de limiar necessários
em uma avaliação biométrica não foi definida no objetivo deste trabalho, nem nos
Resultados Esperados e Contribuições. Porém, devido à correlação deste assunto
ao objetivo do trabalho e como forma de contribuição adicional, é conveniente que
as avaliações deste trabalho possam apresentar resultados para diferentes
quantidades de valores de limiar (T). Assim, é possível determinar se há diferença
nos resultados das avaliações quando se utiliza de diferentes quantidades de
valores de limiar (T), permitindo concluir qual a quantidade mais adequada para as
avaliações deste trabalho.
4.7 Conclusão
No capítulo 4 é mostrado o processo utilizado para a realização das
avaliações deste trabalho, composto pelas definições do protocolo de submissão,
dos parâmetros de precisão e dos bancos de dados de amostras biométricas
públicos. O protocolo de submissão mostra as regras que o desenvolvedor do
algoritmo biométrico deve seguir ao enviá-lo para análise. Os parâmetros de
precisão são as taxas, valores e gráficos baseados nos erros de falsa aceitação e
falsa rejeição do algoritmo. Os bancos de dados de amostras biométricas é o
conjunto de imagens que podem ser utilizadas pelo Biolyzer, protótipo de software
desenvolvido para automatizar as avaliações deste trabalho.
São também especificados no capítulo 4, os ambientes de hardware e de
software, os algoritmos biométricos de reconhecimento facial e íris, o preparo
realizado

nos

bancos

de

dados

de

amostras

biométricas

utilizados

nos
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experimentos, as seqüências utilizadas nos processos de registro e comparação, e
os itens que devem constar na apresentação dos resultados.
O capítulo 4 apresenta o sistema de avaliação dos algoritmos biométricos,
meio para que se possa atingir o seu objetivo que é verificar a possibilidade de uso
dos parâmetros de precisão da FVC para medir o nível de precisão em algoritmos de
reconhecimento facial e íris. A partir das informações apresentadas no capítulo 4, é
possível realizar a coleta e análise dos resultados das avaliações no próximo
capítulo e torná -las reproduzíveis.
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5 COLETA E ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES
5.1 Introdução
Inicialmente, o capítulo 5 expõe uma síntese do funcionamento da avaliação
com os processos de registro, comparações de genuínos, impostores, cálculo dos
resultados e apresentação dos gráficos. Em seguida, o capítulo apresenta a coleta e
análise dos resultados para as quatro avaliações realizadas, que compreendem:
duas entre o algoritmo de facial de Rosa (2004) (seção 4.4.2) e os bancos de dados
FERET e ORL; e, duas entre o algoritmo de reconhecimento de íris de Masek e
Kovesi (2003) (seção 4.4.1) e os bancos de dados CASIA versão 3 e CASIA versão
1. Para cada avaliação, são apresentados os resultados obtidos em forma de valores
e gráficos, de acordo com as definições sobre parâmetros de precisão baseados na
FVC, seção 4.2.2.
Os resultados das avaliações obtidos em forma de valores são baseados nos
parâmetros de precisão: ZeroFNMR, ZeroFMR, EER, FTE e FTC. Já, os resultados
apresentados em forma de gráficos são baseados nos parâmetros de precisão:
Distribuição de Freqüência de Genuínos e Impostores, Curvas FMR e FNMR, Curva
ROC e Curva DET.
Após os resultados das avaliações, o capítulo 5 apresenta a discussão sobre
o método e componentes do trabalho, a aderência do trabalho aos objetivos
propostos e as dificuldades encontradas. Ao longo da apresentação dos três últimos
tópicos e dos resultados das avaliações, também são mostradas as análises e
conclusões sobre as avaliações realizadas, que compõem as contribuições deste
trabalho.
5.2 Funcionamento da Avaliação
Os

processos

de

avaliação

realizados

pelo

trabalho

podem

ser

acompanhados nas figuras 17, 18, 19 e 20. Os algoritmos biométricos de
reconhecimento facial de Masek e Kovesi (2003) e reconhecimento de íris de Rosa
(2004) são avaliados pelo Biolyzer, protótipo de software desenvolvido para
automatizar as avaliações deste trabalho, utilizando-se bancos de dados de
amostras biométricas públicos FERET, ORL, CASIA versão 3 e CASIA versão 1
definidos na seção 3.5. Estes bancos de dados facilitam o processo de avaliação,
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pois substituem os sensores biométricos e permitem a repetição da avaliação. A tela
do Biolyzer pode ser vista na Figura 17.

Figura 17 - Tela principal do Biolyzer – Botões Enroll, Authenticate, Calculate e Show
Graphs.

Para participar da avaliação, o desenvolvedor do algoritmo deve adaptá-lo de
acordo com o protocolo de submissão descrito na seção 4.2.1 criando dois
programas de software: um referente ao processo de registro e outro referente ao
processo de comparação. Importante frisar que os algoritmos podem ser analisados
pelo Biolyzer sem alteração nem conhecimento do código do algoritmo por parte do
avaliador.
A primeira etapa da avaliação corresponde ao processo de registro de
amostras conforme ilustrado na Figura 18. O avaliador inicia a avaliação informando
o nome da avaliação, o nome dos programas de registro e comparação previamente
ajustados ao protocolo de submissão, o número de valores de limiar (T) a serem
empregados e o banco de dados de amostras biométricas a ser utilizado. O
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avaliador escolhe a opção de registro (botão Enroll – Figura 17), e a partir do nome
do programa de registro informado, o Biolyzer realiza uma série de operações de
registro das amostras presentes no banco de dados de amostras biométricas
escolhido. Como resultado das operações de registro, o programa de registro que
está sendo avaliado gera os respectivos modelos, como no processo empregado
pelos sistemas biométricos convencionais.

Figura 18 - Processo de avaliação proposto pelo trabalho – primeira etapa
Fonte: Adaptado de Cappelli et al. (2006, p.7).

A segunda etapa da avaliação corresponde ao processo de comparação
conforme ilustrado na Figura 19. O avaliador escolhe a opção de comparação (botão
Authentication – Figura 17). A partir do nome do programa de comparação que está
sendo avaliado, o Biolyzer realiza uma série de comparações (genuínos e
impostores) entre as amostras de presentes no banco de dados de amostras
biométricas escolhido e os modelos gerados pelo processo de registro na primeira
etapa da avaliação, gerando e armazena ndo os respectivos escores de similaridade
para futuras consultas. Importante salientar que diferentes algoritmos geram
diferentes escores de similaridade, pois cada algoritmo possui a sua própria lógica
matemática.
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Figura 19 - Processo de avaliação proposto pelo trabalho – segunda etapa
Fonte: Adaptado de Cappelli et al. (2006, p.7).

A partir dos escores de similaridade gerados pelo Biolyzer, inicia-se a terceira
fase da avaliação que é a geração dos parâmetros de precisão, descritos na seção
4.2.2. O avaliador escolhe a opção de cálculo (botão Calculate – Figura 17) e a
partir dos escores de similaridade decorrentes das operações de registro e
comparação, o Biolyzer gera e armazena os GMS, os IMS e as taxas de FMR e
FNMR em função da variação dos valores de limiar (T). De acordo com os GMS, os
IMS, as taxas de FMR e FNMR e as taxas de falhas gerada nos processos de
registro e comparação, já armazenadas, o Biolyzer gera, armazena e mostra as
taxas FTE, FTC, ZeroFMR, ZeroFNMR e EER, como pode se ver na Figura 20.
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Figura 20 - Processo de avaliação proposto pelo trabalho – terceira etapa
Fonte: Adaptado de Cappelli et al. (2006, p.7).

Por último, o avaliador escolhe a opção para mostrar os gráficos (botão Show
Graphs – Figura 17) e o Biolyzer apresenta os gráficos de Distribuição de
Freqüência de Genuínos e Impostores, Curvas FMR e FNMR, Curva ROC e Curva
DET.
5.3 Resultados das Avaliações
Nas próximas subseções são mostrados os resultados obtidos nas avaliações
realizadas por este trabalho em forma de valores e gráficos.
5.3.1 Valores obtidos
De acordo com a seção 4.6, nenhum dos trabalhos consultados na literatura
permite concluir algo a respeito da quantidade de valores de limiar (T) necessários
em uma avaliação biométrica. Assim sendo, as taxas ZeroFNMR, ZeroFMR e EER
são apresentadas para diferentes variações dos valores de limiar (T), a fim de se
determinar se há diferença nos resultados das avaliações quando se utiliza de
diferentes quantidades de valores de limiar (T) e a quantidade mais adequada para
as avaliações conduzidas neste trabalho. Com base nesta quantidade, são
apresentados os resultados dos gráficos de Distribuição de Freqüência de Genuínos
e Impostores, Curvas FMR e FNMR, Curva ROC e Curva DET.
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As tabelas 11, 12, 13 e 14 mostram os resultados dos parâmetros de precisão
ZeroFNMR, ZeroFMR e EER para as quatro avaliações realizadas por este trabalho:
duas avaliações entre o algoritmo de reconhecimento facial de Rosa (2004) (seção
4.4.2) e os bancos de dados de amostras faciais FERET e ORL; e, duas entre o
algoritmo de reconhecimento de íris de Masek e Kovesi (2003) (seção 4.4.1) e os
bancos de dados de amostras de íris CASIA versão 3 e CASIA versão 1. Para
facilitar a identificação das quatro avaliações neste trabalho , atribui-se o mesmo
nome dos bancos de dados de amostras biométricas a elas. Logo, são nomeadas:
avaliação FERET, avaliação ORL, avaliação CASIA versão 3 e avaliação CASIA
versão 1.
Por exemplo, a Tabela 11 apresenta a avaliação FERET. O campo
“Quantidade de valores de limiar (T)” representa a quantidade definida para os
valores de limiar (T) para os experimentos realizados. Os campos “ZeroFMR”,
”ZeroFNMR” e ”EER” mostram os valores das taxas ZeroFMR, ZeroFNMR e EER
obtidas para cada valor de limiar (T). Os campos “Variação ZeroFNMR”, “Variação
ZeroFMR” e “Variação EER” mostram a diferença entre os valores das taxas
ZeroFNMR, ZeroFMR e EER da avaliação atual para os respectivos valores da
avaliação anterior. Os campos de variações são úteis para determinar se as
alterações nas quantidades de valores de limiar (T) acarretam em alterações das
taxas de ZeroFNMR, ZeroFMR e EER.
Tabela 11 - Resultado da avaliação para o banco de dados FERET. Parâmetros de precisão
ZeroFNMR, ZeroFMR e EER.

Para exemplificar, a linha que contém o valor de limiar (T) igual a 101 na
Tabela 11 significa: para 101 valores de T entre 0 e 1, utilizando o algoritmo de
reconhecimento facial e o banco de dados FERET, foram obtidos os resultados: taxa
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ZeroFNMR = 98,37%, taxa ZeroFMR = 100,00% e taxa EER = 22,82%. A “Variação
ZeroFNMR” vale 1,46% (taxa ZeroFNMR atual – taxa ZeroFNMR anterior, 98,37% 99,83% = 1,46%), a “Variação ZeroFMR” vale 0,00% (taxa ZeroFMR atual menos a
taxa ZeroFMR anterior, 100,00% - 100,00% = 0,00%) e a “Variação EER” vale
3,61% (taxa EER atual menos a taxa EER anterior, 22,82% - 26,43% = 3,61%).
Observa-se que para a primeira quantidade de valores de limiar (T), as variações
não se aplicam, pois não existem valores anteriores.
Os experimentos exibidos na Tabela 11 foram realizados para os valores de
limiar (T) de 51 a 6.401. Para o experimento do valor de limiar (T) igual a 12.801,
houve falta de memória para completar o processamento. O critério para fixar as
quantidades de valores de limiar (T) será detalhado na seqüência.
Os escores de similaridade utilizados nas avaliações deste trabalho são
obtidos pelos processos de comparação e estão entre 0 e 1. Conseqüentemente,
para se calcular os vetores GMS e IMS e as respectivas taxas FNMR e FMR, é
necessário que os valores de limiar (T) sejam variados entre 0 e 1 para as funções
(9) e (10), conforme seção 4.5.1.
Por exemplo, sejam: v = quantidade de valores de T e c = coeficiente de
variação, que representa o delta entre os valores de limiar (T). Para se ter 51 valores
de limares (T) entre 0 e 1, utiliza-se a fórmula:

Substituindo o valor v = 51 em (14), se obtém: c = 1/50, portanto, c = 0,02.
Assim, as variações de T são:
T0 = 0, T1 = 0,02, T2 = 0,04, sucessivamente, até T49 = 0,96 e T50 = 1,00.
É importante observar no exemplo, que foram utilizados 51 valores de T e não
50, pois é necessário considerar a posição T0 para o escore de similaridade igual a
0. Se apenas 50 valores para T forem utilizados, c seria igual a 0,020408, ao invés
de 0,02 obtido para 51 valores de T, o que não facilita os cálculos por ser um valor
quebrado.
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Para as tabelas 11, 12, 13 e 14, também se procurou estabelecer
quantidades de valores de limiar (T) não muito próximas, pois conforme observado
nas avaliações, não existem alterações significativas nos resultados das taxas
ZeroFNMR, ZeroFMR e EER para pequenas variações nas quantidades de valores
de limiar (T). Assim, a regra utilizada para as quantidades de valores de limiar (T) foi:
a próxima quantidade valerá o dobro da anterior, desconsiderando a posição T0. Por
exemplo, iniciando com 51 variações, a próxima quantidade de valores de limiar (T)
é igual a 101, ou seja, o dobro de 51 menos uma posição de T0 zero, e assim por
diante. O cálculo foi realizado até o limite da quantidade de valores de limiar (T)
suportados pelo ambiente de avaliação descrito na seção 4.3.
No caso das quatro avaliações, FERET, ORL, CASIA versão 1 e CASIA
versão 1, o impeditivo foi o limite de memória física para se completar o
processamento. Por exemplo, para a avaliação FERET (Tabela 11), foram realizadas
8 medições, para as quantidades de valores de limiar (T): 51, 101, 201, 401, 801,
1.601, 3.201 e 6.401. Para T = 12.801, houve falta de memória para completar o
processamento, portanto, não foi possível prosseguir com os cálculos.
Como pode ser observado na Tabela 11, as maiores variações dos
parâmetros de precisão ZeroFNMR e EER, foram para as primeiras quantidades de
valores de limiar (T). A maior variação da taxa ZeroFNMR foi de 2,65% para T = 201.
Para a taxa EER, a maior variação foi de 3,61% para T = 101. No entanto, a maior
variação da taxa ZeroFMR foi de 1,62% para T = 1.601. Nota-se que a variação da
taxa de ZeroFMR na avaliação FERET foi para uma quantidade de valores de limiar
(T) significativamente maior (T = 1.601) se comparada com as quantidades dos
valores de limiar (T) para as maiores taxas de ZeroFNMR (T = 201) e EER (T = 101)
da mesma avaliação.
O comportamento do algoritmo de reconhecimento facial de Rosa (2004) para
a avaliação FERET quanto à variação da taxa de ZeroFMR, deve-se às
características do banco de dados FERET, uma vez que as maiores variações nas
taxas de ZeroFMR para o algoritmo de reconhecimento facial de Rosa (2004) na
avaliação ORL foram para as quantidades de valores de limiar (T) iguais a 101 e
201, respectivamente (confo rme Tabela 12). Assim, recomenda-se como trabalho
futuro, aumentar a quantidade de memória do ambiente de avaliação descrito na
seção 4.3, a fim de se aumentar as quantidades de valores de limiar (T) e prosseguir
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com a análise de comportamento do algoritmo reconhecimento facial de Rosa (2004)
sobre as variações das taxas de ZeroFMR, utilizando o banco de dados FERET.
A Tabela 12 mostra os resultados da avaliação ORL para os parâmetros de
precisão ZeroFNMR, ZeroFMR e EER, utilizando o algoritmo de reconhecimento
facial de Rosa (2004) (seção 4.4.2) e o banco de dados ORL, descrito na seções
3.5.2 e 4.2.3. Os cálculos foram realizados para os valores de limiar (T) de 51 até
51.200, quando houve falta de memória para completar o processamento.
Tabela 12 - Resultado da avaliação para o banco de dados ORL. Parâmetros de precisão
ZeroFNMR, ZeroFMR e EER.

Como pode ser observado na Tabela 12, as maiores variações das taxas
ZeroFNMR, ZeroFMR e EER, estão nas primeiras quantidades de valores de limiar
(T). A maior variação da taxa ZeroFNMR é de 3,03% para T = 101. Para a taxa
ZeroFMR é de 7,30% para T = 101. Já para a taxa EER, é de 0,25% para T = 101.
Pode-se deduzir que no caso da avaliação ORL, a precisão das taxas ZeroFNMR,
ZeroFMR e EER, não aumenta na mesma proporção na qual se aumenta a
quantidade de valores de limiar (T). Ou seja, o ganho de precisão pode não ser
justificado ao se multiplicar o poder de processamento para calcular as taxas
ZeroFNMR, ZeroFMR e EER.
A Tabela 13 mostra os resultados da avaliação CASIA versão 3 para as os
parâmetros de precisão ZeroFNMR, ZeroFMR e EER, utilizando o algoritmo de
reconhecimento de íris de Masek e Kovesi (2003) (seção 4.4.1 ) e o banco de dados
CASIA versão 3, descrito nas seção 3.5.3 e 4.2.3. Os cálculos foram realizados para
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os valores de limiar (T) de 51 até 6.401, quando houve falta de memória para
completar o processamento.
Tabela 13 - Resultado da avaliação para o banco de dados CASIA versão 3. Parâmetros de
precisã o ZeroFNMR, ZeroFMR e EER.

Como se observa na Tabela 13, houve poucas variações nas taxas de
ZeroFNMR, ZeroFMR e EER. Além disso, as variações das taxas de ZeroFNMR,
ZeroFMR e EER da avaliação CASIA versão 3, são menores do que as taxas de
ZeroFNMR, ZeroFMR e EER das avaliações FERET, ORL e CASIA versão 1,
apresentadas nas tabelas 11, 12 e 14, respectivamente. De acordo com a Tabela
13, a maior variação foi para a taxa ZeroFNMR, em 0,25% para T = 201. A maior
variação da taxa ZeroFMR foi de 0,05% para T = 3.201. A única variação da taxa
EER, foi de 0,18% para T = 801. Pode-se deduzir que no caso da avaliação CASIA
versão 3, as variações nas taxas de ZeroFNMR, ZeroFMR e EER não são
expressivas se comparadas às avaliações FERET, ORL e CASIA versão 1 .
A Tabela 14 mostra os resultados da avaliação CASIA versão 1 para os
parâmetros de precisão ZeroFNMR, ZeroFMR e EER, utilizando o algoritmo de
reconhecimento de íris de Masek e Kovesi (2003) (seção 4.4.1 ) e o banco de dados
CASIA versão 1, descrito na seção 3.5.3 e 4.2.3. Os cálculos foram realizados para
os valores de limiar (T) de 51 até 12.801, quando houve falta de memória para
completar o processamento. A maior variação da taxa ZeroFNMR foi de 5,36% para
T = 101. Para a taxa ZeroFMR, a única variação foi de 0,46% para T = 201. Já, para
a taxa EER a maior variação foi de 0,04% para T = 801.
Ainda que a taxa EER não tenha tido variações expressivas na avaliação
CASIA versão 1, pois a maior foi de 0,04%, nota-se na Tabela 14, que a variação da
taxa de EER na avaliação CASIA versão 1 foi para uma quantidade de valores de
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limiar (T) significativamente maior (T = 801) se comparada com as quantidade de
valores de limiar (T) com as maiores taxas ZeroFNMR (T = 101) e ZeroFMR (T =
201) da mesma avaliação.
Tabela 14 - Resultado da avaliação para o banco de dados CASIA versão 1. Parâmetros de
precisão ZeroFNMR, ZeroFMR e EER.

De acordo com as observações e

deduções sobre os resultados

apresentados nas tabelas 11, 12, 13 e 14, conclui-se que existem diferenças nos
resultados das avaliações para as taxas ZeroFNMR, ZeroFMR e EER, ao se utilizar
diferentes quantidades de valores de limiar (T).
Entretanto, alguns fatores devem ser considerados na escolha da quantidade
adequada de valores de limiar (T):
•

Não existe um comportamento linear para as variações das taxas ZeroFNMR,
ZeroFMR e EER. Ou seja, para cada avaliação, composta por um algoritmo
biométrico e um banco de dados de amostras biométricas, pode-se obter valores
e variações das taxas ZeroFNMR, ZeroFMR e EER completamente diferentes.
Por exemplo, na avaliação FERET (Tabela 11), a diferença entre a taxa EER
obtida pela quantidade de valores de limiar (T) igual a 51 para a taxa EER obtida
pela quantidade de valores de limiar (T) igual a 6.401, é de 3,73% (26,43% –
22,70%). Já, na avaliação CASIA versão 3 (vista na Tabela 13), a diferença entre
a taxa ZeroFMR obtida pela quantidade de valores de limiar (T) igual a 51 para a
taxa ZeroFNMR obtida pela quantidade de valores de limiar (T) igual a 6.401, é
de 0,07% (15,08% – 15,01%).
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•

A precisão das taxas ZeroFNMR, ZeroFMR e EER, não aumenta na mesma
proporção na qual se aumenta a quantidade de valores de limiar (T). Ou seja, o
ganho de precisão pode não ser justificado ao se multiplicar o poder de
processamento para calcular as taxas ZeroFNMR, ZeroFMR e EER.
No caso das avaliações FERET, ORL, CASIA versão 3 e CASIA versão 1,

observou-se que as maiores variações das taxas ZeroFNMR, ZeroFMR e EER estão
nas quantidades de valores de limiar (T) igual ou abaixo de 201. Uma vez que nas
avaliações realizadas, o ganho de precisão pode não ser justificado ao se multiplicar
o poder de processamento, optou-se por utilizar a quantidade de valores de limiar (T)
igual a 201 para gerar os gráficos de Distribuição de freqüência de Genuínos e
Impostores, Curvas FMR e FNMR, Curva ROC e curva DET. A quantidade de
valores de limiar (T) igual a 201 também é suficiente atingir o objetivo deste trabalho
que é verificar a possibilidade de uso dos parâmetros de precisão da FVC para
medir o nível de precisão em algoritmos de reconhecimento facial e íris.
A Tabela 15 apresenta um resumo dos resultados das quatro avaliações,
FERET, ORL, CASIA versão 3 e CASIA versão 1, contendo o número total de
registros e comparações de genuínos e impostores, definidos nas seções 4.5.2 e
4.5.3; as taxas FTE, FTC; e, os parâmetros ZeroFNMR, ZeroFMR e EER para T =
201.
Tabela 15 - Resultados das avaliações FERET, ORL, CASIA versão 3 e CASIA versão 1 resumo do total de registros, comparações, FTE, FTC, ZeroFNMR, ZeroFMR e EER.

Como se pode notar na Tabela 15, as taxas FTE e FTC indicam a ausência
de falhas nos processos de registro e comparação para as quatro avaliações,
comportamento normal, observado nas avaliações FVC (MAIO; CAPPELLI; JAIN,

114

2002, p.408). Observa-se também que o número de comparações de genuínos para
a avaliação CASIA versão 1 foi de 648. Apesar de 648 ser um número baixo, em
comparação às outras três avaliações, foi o suficiente para se realizar a avaliação
CASIA versão 1. A única implicação está na quantidade de valores utilizados para
mostrar a distribuição de genuínos, no gráfico de Distribuição de Freqüências de
Genuínos e Impostores, apresentado na Figura 24 (seção 5.3.2). Mas, mesmo com
648 comparações de genuínos, também foi o suficiente para perceber a distribuição
entre as classes de genuínos e impostores.
Pode também se ver na Tabela 15 que o número de comparações de
genuínos para a avaliação FERET foi de 3.976, abaixo do número total de registros,
que foi de 4.970. Mesmo assim, a avaliação pôde ser realizada sem qualquer
conseqüência. O número de comparações de genuínos para a avaliação FERET foi
reduzido devido ao fato de não se poder utilizar mais do que 5 imagens por face.
No caso da avaliação CASIA versão 1, o número de comparações de
genuínos foi baixo por não se poder utilizar mais do que 3 imagens por íris. Maiores
detalhes sobre a escolha da quantidade de imagens de face e íris para os dois
bancos de dados de amostras biométricas estão descritos na seção 4.2.3.
5.3.2 Resultados gráficos
Os gráficos da Distribuição de Freqüência de Genuínos e Impostores, Curvas
FMR e FNMR, Curva ROC e Curva DET para as quatro avaliações realizadas são
mostrados nas figuras 21, 22, 23 e 24. De acordo com as conclusões da seção
5.3.1, estes gráficos foram gerados para T = 201. As definições sobre os gráficos
encontram-se nas seções 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 e 2.3.4.
A Figura 21 mostra os gráficos da Distribuição de Freqüência de Genuínos e
Impostores, Curvas FMR e FNMR, curva ROC e curva DET para a avaliação
FERET. Pode-se notar nos gráficos, os valores de ZeroFNMR, ZeroFMR e EER.
A taxa EER pode ver vista na Figura 21:
a) no gráfico das Curvas FMR e FNMR, no cruzamento entre as
Curvas FMR e FNMR;
b) no gráfico das Curvas ROC, no cruzamento das curvas ROC com a
linha pontilhada EER; e,
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Figura 21 - Resultados gráficos da avaliação FERET: Distribuição de Freqüência de Genuínos e
Impostores, Curvas FMR e FNMR, curva ROC e Curva DET.
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c) no gráfico da curva DET, no cruzamento da curva DET com a linha
pontilhada EER. O valor da taxa EER observado nos gráficos da Figura 21 é próximo
de 22,82%, que é o ponto de operação do algoritmo de reconhecimento facial de
Rosa (2004) para o banco de dados FERET, quando a taxa FMR (T) é igual à taxa
FNMR (T).
A taxa ZeroFNMR, pode ser vista na Figura 21, no gráfico das Curvas FMR e
FNMR. O valor da taxa ZeroFNMR observado no gráfico é bem próximo de 95,72%,
que é o maior valor de FMR (T) do algoritmo de reconhecimento facial de Rosa
(2004) para o banco de dados FERET, no qual FNMR (T) é igual a zero. A taxa
ZeroFMR, também pode ser vista na Figura 21, no gráfico das Curvas FMR e FNMR.
O valor da ZeroFMR observado no gráfico é bem próximo de 100,00%, que é o
maior valor de FNMR (T) do algoritmo de reconhecimento facial de Rosa (2004) para
o banco de dados FERET, no qual FMR (T) é igual a zero.
Os valores de EER, ZeroFNMR e ZeroFMR da Figura 21 também coincidem
com os valores anteriormente apresentados na Tabela 15, o que indica
concordância entre os valores apresentados nos gráficos da Figura 21 com os
valores da Tabela 15.
A Figura 22 mostra os gráficos da Distribuição de Freqüência de Genuínos e
Impostores, Curvas FMR e FNMR, curva ROC e curva DET para a avaliação ORL.
Pode-se notar nos gráficos, os valores de ZeroFNMR, ZeroFMR e EER.
A taxa EER pode ver vista na Figura 22:
a) no gráfico das Curvas FMR e FNMR, no cruzamento entre as
Curvas FMR e FNMR;
b) no gráfico das Curvas ROC, no cruzamento das curvas ROC com a
linha pontilhada EER; e,
c) no gráfico da curva DET, no cruzamento da curva DET com a linha
pontilhada EER. O valor da taxa EER observado nos gráficos da Figura
22 é próximo de 11,20%, que é o ponto de operação do algoritmo de
reconhecimento facial de Rosa (2004) para o banco de dados ORL,
quando a taxa FMR (T) é igual à taxa FNMR (T).
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Figura 22 - Resultados gráficos da avaliação ORL: Distribuição de Freqüência de Genuínos e
Impostores, Curvas FMR e FNMR, curva ROC e Curva DET.
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A taxa ZeroFNMR, pode ser vista na Figura 22, no gráfico das Curvas FMR e
FNMR. O valor da taxa ZeroFNMR observado no gráfico é bem próximo de 80,88%,
que é o maior valor de FMR (T) do algoritmo de reconhecimento facial de Rosa
(2004) para o banco de dados ORL, no qual FNMR (T) é igual a zero. A taxa
ZeroFMR, também pode ser vista na Figura 22, no gráfico das Curvas FMR e FNMR.
O valor da ZeroFMR observado no gráfico é bem próximo de 88,50%, que é o maior
valor de FNMR (T) do algoritmo de reconhecimento facial de Rosa (2004) para o
banco de dados ORL, no qual FMR (T) é igual a zero.
Os valores de EER, ZeroFNMR e ZeroFMR da Figura 22 também coincidem
com os valores anteriormente apresentados na Tabela 15, o que indica
concordância entre os valores apresentados nos gráficos da Figura 22 com os
valores da Tabela 15.
Observa-se também, no gráfico de Distribuição de Freqüência de Genuínos e
Impostores da avaliação FERET, Figura 21, que a separabilidade (descrita na seção
2.3.1) entre as classes de genuínos e impostores é bem menor do que a
separabilidade entre as classes de genuínos e impostores da avaliação ORL, vista
na Figura 22. Ou seja, pode se concluir que existe um maior grau de dificuldade no
reconhecimento de faces utilizando as imagens do banco de dados FERET do que
com as imagens do banco ORL. Este comportamento pode ser confirmado pelo fato
de que as imagens do banco de dados FERET possuem mais variações do que as
imagens do banco de dados ORL, de acordo com as seções 3.5.1 e 3.5.2. Também
pode se concluir da observação sobre a separabilidade que, mesmo sob os mesmos
procedimentos e o mesmo algoritmo biométrico, os resultados podem ser bem
distintos se bancos de dados de amostras biométricas faciais diferentes forem
utilizados.
Outra observação é sobre o comportamento dos gráficos das Curvas FMR e
FNMR das avaliações FERET e ORL, figuras 21 e 22, respectivamente. As curvas
FMR e FNMR da avaliação FERET estão mais próximas entre si, como no gráfico de
Distribuição de Freqüências de Genuínos e Impostores da mesma avaliação. Já as
curvas FMR e FNMR da avaliação ORL estão mais distantes entre si, como no
gráfico de Distribuição de Freqüências de Genuínos e Impostores da avaliação ORL.
Nota-se, portanto, que as curvas FMR e FNMR acompanham as funções de
Distribuição de Freqüências de Genuínos e Impostores para as duas avaliações.
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A Figura 23 mostra os gráficos da Distribuição de Freqüência de Genuínos e
Impostores, Curvas FMR e FNMR, curva ROC e curva DET para a avaliação CASIA
versão 3. Pode-se notar nos gráficos, os valores de ZeroFNMR, ZeroFMR e EER.
A taxa EER pode ver vista na Figura 23:
a) no gráfico das Curvas FMR e FNMR, no cruzamento entre as
Curvas FMR e FNMR;
b) no gráfico das Curvas ROC, no cruzamento das curvas ROC com a
linha pontilhada EER; e,
c) no gráfico da curva DET, no cruzamento da curva DET com a linha
pontilhada EER. O valor da taxa EER observado nos gráficos da Figura
23 é próximo de 3,86%, que é o ponto de operação do algoritmo de
reconhecimento de íris de Masek e Kovesi (2003) para o banco de
dados CASIA versão 3, quando a taxa FMR (T) é igual à taxa FNMR
(T).
A taxa ZeroFNMR, pode ser vista na Figura 23, no gráfico das Curvas FMR e
FNMR. O valor da taxa ZeroFNMR observado no gráfico é bem próximo de 99,69%,
que é o maior valor de FMR (T) do algoritmo de reconhecimento de íris de Masek e
Kovesi (2003) para o banco de dados CASIA versão 3, no qual FNMR (T) é igual a
zero. A taxa ZeroFMR, também pode ser vista na Figura 23, no gráfico das Curvas
FMR e FNMR. O valor da ZeroFMR observado no gráfico é bem próximo de 15,08%,
que é o maior valor de FNMR (T) do algoritmo de reconhecimento de íris de Masek e
Kovesi (2003) para o banco de dados CASIA versão 3, no qual FMR (T) é igual a
zero.
Os valores de EER, ZeroFNMR e ZeroFMR da Figura 23 também coincidem
com os valores anteriormente apresentados na Tabela 15, o que indica
concordância entre os valores apresentados nos gráficos da Figura 23 com os
valores da Tabela 15.
A Figura 24 mostra os gráficos da Distribuição de Freqüência de Genuínos e
Impostores, Curvas FMR e FNMR, curva ROC e curva DET para a avaliação CASIA
versão 1. Pode-se notar nos gráficos, os valores de ZeroFNMR, ZeroFMR e EER.
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Figura 23 - Resultados gráficos da avaliação CASIA versão 3: Distribuição de Freqüência de
Genuínos e Impostores, Curvas FMR e FNMR, curva ROC e Curva DET.

121

A taxa EER pode ver vista na Figura 24:
a) no gráfico das Curvas FMR e FNMR, no cruzamento entre as
Curvas FMR e FNMR;
b) no gráfico das Curvas ROC, no cruzamento das curvas ROC com a
linha pontilhada EER; e,
c) no gráfico da curva DET, no cruzamento da curva DET com a linha
pontilhada EER. O valor da taxa EER observado nos gráficos da Figura
24 é próximo de 3,67%, que é o ponto de operação do algoritmo de
reconhecimento de íris de Masek e Kovesi (2003) para o banco de
dados CASIA versão 1, quando a taxa FMR (T) é igual à taxa FNMR
(T).
A taxa ZeroFNMR, pode ser vista na Figura 24, no gráfico das Curvas FMR e
FNMR. O valor da taxa ZeroFNMR observado no gráfico é bem próximo de 94,04%,
que é o maior valor de FMR (T) do algoritmo de reconhecimento de íris de Masek e
Kovesi (2003) para o banco de dados CASIA versão 1, no qual FNMR (T) é igual a
zero. A taxa ZeroFMR, também pode ser vista na Figura 24, no gráfico das Curvas
FMR e FNMR. O valor da ZeroFMR observado no gráfico é bem próximo de 98,92%,
que é o maior valor de FNMR (T) do algoritmo de reconhecimento de íris de Masek e
Kovesi (2003) para o banco de dados CASIA versão 1, no qual FMR (T) é igual a
zero.
Os valores de EER, ZeroFNMR e ZeroFMR da Figura 24 também coincidem
com os valores anteriormente apresentados na Tabela 15, o que indica
concordância entre os valores apresentados nos gráficos da Figura 24 com os
valores da Tabela 15.
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Figura 24 - Resultados gráficos da avaliação CASIA versão 1: Distribuição de Freqüência de
Genuínos e Impostores, Curvas FMR e FNMR, curva ROC e Curva DET.
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Observa-se também, que os gráficos das figuras 23 e 24, avaliações CASIA
versão 3 e CASIA versão 1, respectivamente, são muito parecidos. Isto pode ser
explicado pelo fato de que além de se utilizar o mesmo algoritmo biométrico nas
avaliações, o banco de dados de amostras biométricas utilizado na avaliação CASIA
versão 1, é um subconjunto do banco de dados de amostras biométricas utilizado na
avaliação CASIA versão 3. Mesmo assim, existe uma diferença entre as duas
avaliações, a taxa ZeroFMR. A taxa ZeroFMR é igual a 15,08% na CASIA versão 3 e
98,92% na CASIA versão 1.
Embora a diferença entre as taxas de ZeroFMR das avaliações CASIA versão
3 e CASIA versão 1 sejam altas, pode ser observado nos gráficos das Curvas FMR e
FNMR das figuras 23 e 24, que as regiões de baixas taxas na curva FMR, também
são muito próximas entre si. Analisando os valores das taxas FMR e FNMR nas
duas avaliações, chegou-se à conclusão que a curva FMR da avaliação CASIA
versão 3 possui taxas de FMR (T) muito próximas à zero. Variando T entre 0 e 201,
a taxa ZeroFMR encontrada na avaliação CASIA versão 3 é para o valor de limiar
T41, que implica em FMR (T41) = 0,00% e FNMR (T41) = 98,92%. Analisando os
demais valores de FMR em função de T na avaliação CASIA versão 3, se obtém:
FMR (T42) = 0,01%; FMR (T43) = 0,01%; até FMR (T71) = 0,36% e FMR (T72) =
0,37%. Nota -se na avaliação CASIA versão 3, portanto, que os valores de FMR (T)
de T42 a T72 são bem próximos a zero.
Desde modo, conclui-se que a diferença entre as taxas de ZeroFMR das
avaliações CASIA versão 3 e CASIA versão 1, não é um fator essencial de
comparação, ou seja, pode apenas indicar o aumento da probabilidade de se ter um
ponto fora da curva. Pois, a taxa ZeroFMR é fornecida apenas em um determinado
ponto do gráfico das Curvas FMR e FNMR. No entanto, para que se possam
comparar os resultados de duas avaliações biométricas, é necessário conhecer os
demais pontos de operação dos algoritmos biométricos avaliados, conforme descrito
na seção 2.3.3.
Os gráficos das Curvas ROC e DET das avaliações FERET e ORL,
apresentados nas figuras 21 e 22, são bem diferentes dos gráficos das Curvas ROC
e DET das avaliações CASIA versão 3 e CASIA versão 1, apresentados nas figuras
23 e 24, respectivamente. Observa-se também que os gráficos das Curvas ROC e
DET das avaliações FERET e ORL possuem taxas de EER superiores aos gráficos
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das Curvas ROC e DET das avaliações CASIA versão 3 e CASIA versão 1. As
diferenças observadas estão associadas ao tipo de tecnologia avaliada. Ficou então
confirmado que a tecnologia de reconhecimento de íris possui taxas de falsa
aceitação e falsa rejeição menores do que a tecnologia de reconhecimento facial
(BOLLE et al., 2004, p.31), e por conseqüência, o algoritmo de reconhecimento de
íris também tende a ter uma taxa EER menor do que o algoritmo de reconhecimento
facial. Esta observação também é confirmada pelos valores da taxa EER na Tabela
15. A avaliação FERET tem uma taxa EER de 22,82%, seguida pela avaliação ORL
com EER = 11,20%, depois pela avaliação CASIA versão 3 com EER = 3,86% e por
último pela avaliação CASIA versão 1 com EER = 3,67%.
Pode-se também notar que as linhas das Curvas ROC das avaliações CASIA
versão 3 e CASIA versão 1, apresentadas nas figuras 23 e 24, estão mais próximas
ao eixo das ordenadas do que ao eixo das abscissas para valores baixos de FNMR.
Por este comportamento e de acordo com as definições sobre segurança e
conveniência para algoritmos biométricos, nas seções 2.2.3 e 2.3.3, pode-se concluir
que o algoritmo de reconhecimento de íris de Masek e Kovesi (2003) pode ser
configurado para operar com baixas taxas de falsa rejeição (FNMR), ou seja, é
adequado para operar com mais segurança do que conveniência. Este fato pode ser
confirmado pelas taxas FNMR obtidas nas avaliações CASIA versão 3 e CASIA
versão 1. Para a avaliação CASIA versão 3, variando T entre 0 e 201, a taxa FNMR
(T41) ficou constante e igual a 0,00% no intervalo de T101 a T201. Já na avaliação
CASIA versão 1, variando T entre 0 e 201, a taxa FNMR (T41) permaneceu constante
e igual a 0,00% no intervalo de T98 a T201.
De uma forma geral, os gráficos apresentados nesta seção são úteis não
apenas para determinar os valores de ZeroFNMR, ZeroFMR e EER, mas também
para que se possa conhecer os vários pontos de operação de um determinado
algoritmo avaliado. Conseqüentemente, os gráficos podem ser utilizados na
comparação de duas ou mais avaliações.
De acordo com os resultados apresentados por este trabalho em forma de
valores e gráficos e tendo como base os trabalhos realizados e as metodologias
utilizadas nas últimas avaliações da FVC (seções 3.2 e 4.5.1), conclui-se que não
existe impedimento em se utilizar os parâmetros de precisão ZeroFNMR, ZeroFMR,
EER, FTE, FTC, gráfico Distribuição de Freqüência de Genuínos e Impostores,
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Curvas FMR e FNMR, Curva ROC e Curva DET, utilizados pela FVC para avaliar o
nível de precisão em algoritmos biométricos de reconhecimento facial e íris. Como
se pode notar, de posse dos resultados, foi possível analisar o comportamento do
algoritmo biométrico de reconhecimento facial de Rosa (2004) e do algoritmo
biométrico de reconhecimento de íris de Masek e Kovesi (2003). Logo, o objetivo do
trabalho que é verificar a possibilidade de uso dos parâmetros de precisão da FVC
para medir o nível de precisão em algoritmos de reconhecimento facial e íris, foi
alcançado.
Porém, para concluir se os algoritmos de reconhecimento facial de Rosa
(2004) e reconhecimento de íris de Masek e Kovesi (2003) atendem aos requisitos
mínimos de segurança e conveniência para uso comercial, antes é necessário:
a) conhecer a aplicação para saber quais requisitos de segurança e
conveniência devem ser atendidos, ou seja, quais são as taxas de
FMR e FNMR necessárias; e
b) analisar os pontos de operação dos algoritmos biométricos para
determinar se o algoritmo é capaz de atingir as taxas de FMR e FNMR
requeridas pela aplicação a que se destina, conforme seções 2.2.3 e
2.3.3.
Com relação aos requisitos mínimos de segurança e conveniência para uso
comercial, este trabalho limita-se a analisar apenas seis pontos de operação do
algoritmo biométrico de reconhecimento facial de Rosa (2004) e do algoritmo
biométrico de reconhecimento de íris de Masek e Kovesi (2003). A análise poderia
ser realizada com mais de seis pontos de operação, uma vez que foram realizadas
201 variações do valor de limiar (T) nas avaliações. Contudo, foram escolhidos
apenas seis pontos de operação por ser suficiente para se obter conclusões sobre
os requisitos mínimos de segurança e conveniência.
Com base nas literaturas consultadas, também não existem regras definidas
sobre quais taxas de FMR e FNMR são adequadas às tecnologias de
reconhecimento facial e reconhecimento de íris sob as condições de segurança e
conveniência.
Para analisar os pontos de operação dos algoritmos biométricos quanto à
segurança e conveniência, pode-se basear nas taxas FMR e FNMR. Conforme
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descrito nas seções 2.2.3 e 2.3.3, a taxa FMR relaciona -se com o requisito
segurança, e a FNMR, relaciona-se com o requisito conveniência. Assim, optou-se
neste trabalho por analisar os algoritmos biométricos com relação aos requisitos
mínimos de segurança e conveniência em função das taxas de FMR e FNMR.
A análise foi então conduzida nas 201 variações dos valores de limiar (T).
Como pode se ver na Tabela 16, seis pontos de operação foram escolhidos para
análise: FMR = 10%, FMR = 5%, FMR = 2%, FMR = 1%, FMR = 0,1% e FMR =
0,01%. As taxas FMR foram escolhidas como referência para o desenvolvimento. A
escolha dos seis pontos de operação significa fixar as taxas FMR em 10%, 5%, 2%,
1%, 0,1% e 0,01% e verificar as respectivas taxas FNMR obtidas. A finalidade da
análise é determinar o comportamento dos algoritmos em pontos de operações
específicos, que na opinião do autor abrangem uma boa distribuição.
Tabela 16 - Resultados das avaliações FERET, ORL, CASIA versão 3 e CASIA versão 1- análise
dos algoritmos de reconhecimento de facial de Rosa (2004) e de reconhecimento
de íris de Masek e Kovesi (2003) quanto aos requisitos de segurança e
conveniência.

Depois, para cada ponto de operação escolhido, foram tomados os
respectivos conjuntos das taxas FMR e FNMR. Já que as taxas de FMR obtidas
durante as avaliações, podem não corresponder exatamente aos pontos de
operação 10%, 5%, 2%, 1%, 0,1% e 0,01%, foram selecionadas as menores taxas
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de FMR mais próximas aos respectivos pontos de operação. O critério de
aproximação foi escolhido devido ao fato de prezar mais pela segurança.
Por

exemplo,

acompanhando

a

Tabela

16,

para

o

algoritmo

de

reconhecimento facial de Rosa (2004), na avaliação FERET, para o ponto de
operação FMR 10%, optou-se por utilizar a taxa FMR aproximada de 8,33%, com
valor menor, entretanto, mais próxima ao ponto de operação FMR 10%. Neste caso,
quando o algoritmo é ajustado para operar com uma taxa FMR aproximada de
8,33%, resulta em uma taxa FNMR de 44,52%.
Observa-se na Tabela 16 que quanto maior a taxa FMR aproximada, menor é
a FNMR resultante, ou seja, diminui a segurança e aumenta a conveniência dos
algoritmos biométricos. Por outro lado, quanto menor a taxa de FMR aproximada,
maior é a FNMR resultante, ou seja, aumenta a segurança e diminui a conveniência
dos algoritmos biométricos. A partir das taxas de FMR aproximadas e das taxas de
FNMR resultantes, pode-se então, ter uma idéia a respeito dos comportamentos dos
algoritmos biométricos avaliados para os seis pontos de operação escolhidos.
Com base na Tabela 16, observa-se que o algoritmo de reconhecimento facial
de Rosa (2004) obteve taxas de FNMR resultantes para os seis pontos de operação
analisados maiores para a avaliação FERET do que para a avaliação ORL. Concluise desta observação que existe um maior grau de dificuldade no reconhecimento de
faces utilizando as imagens do banco de dados FERET do que com as imagens do
banco ORL, confirmando a análise realizada para a Figura 21 realizada
anteriormente. Este comportamento pode ser pelo fato de que as imagens do banco
de dados FERET possuem mais variações do que as imagens do banco de dados
ORL, de acordo com as seções 3.5.1 e 3.5.2.
Observa-se também na Tabela 16, que o algoritmo de reconhecimento facial
de Rosa (2004) obteve taxas de FNMR resultantes iguais a 100% na avaliação
FERET para os pontos de operação FMR 0,1% e FMR 0,01%. Conclui-se desta
observação que não há condições de uso do algoritmo de reconhecimento facial de
Rosa (2004) para o banco de dados de amostras biométricas FERET nos pontos de
operação FMR 0,1% e FMR 0,01% por não haver conveniência.
Baseando-se na Tabela 16, observa-se que o algoritmo de reconhecimento
de íris de Masek e Kovesi (2003) obteve taxas de FNMR resulta ntes muito próximas,
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nos pontos de operação FMR 10%, FMR 5%, FMR 2% e FMR 1% para as
avaliações CASIA versão 3 e CASIA versão 1. Já para os pontos de operação FMR
0,1% e FMR 0,01%, o algoritmo de Masek e Kovesi (2003) na avaliação CASIA
versão 3 obteve 7,30% e 11,33% respectivamente . Enquanto que , para os mesmos
pontos de operação, o algoritmo de Masek e Kovesi (2003) na avaliação CASIA
versão 1 obteve 72,69% e 98,92%, respectivamente. Desta observação conclui-se
que se o algoritmo de Masek e Kovesi (2003) for utilizado com o banco de dados de
amostras biométricas CASIA versão 3, obterá estatisticamente, melhores resultados
de taxas de conveniência do que se for utilizado com o banco de dados de amostras
CASIA versão 1 nos pontos de operação FMR 0,1% e FMR 0,01%.
Por meio das conclusões sobre o uso dos bancos de dados FERET e ORL
para o algoritmo de reconhecimento facial de Rosa (2004) e dos bancos de dados
CASIA versão 3 e CASIA versão 1 para o algoritmo de reconhecimento de íris de
Masek e Kovesi (2003), conclui-se que os bancos de dados das amostras
biométricas têm influência considerável sobre as taxas de FMR e FNMR.
Recomenda-se, portanto, que a otimização dos algoritmos biométricos leve em
consideração o modo de coleta das amostras biométricas nas quais ele será
utilizado. Recomenda-se também, se possível, que avaliações biométricas
periódicas sejam realizadas. Pois, a precisão do algoritmo biométrico pode variar
com as condições de uso, como circunstâncias de aquisição das amostras
biométricas, leitores ou sensores biométricos utilizados, distorções nas imagens
adquiridas ou a população na qual ele será utilizado (BOLLE et al., 2004, p.151).
Comparando as avaliações FERET e ORL com as avaliações CASIA versão 3
e CASIA versão 1, observa -se que as taxas de FNMR resultantes nos seis pontos de
operação analisados para o algoritmo de reconhecimento de íris de Masek e Kovesi
(2003) foram maiores do que taxas de FNMR resultantes para o algoritmo de
reconhecimento facial de Rosa (2004). Concluí-se desta observação que o algoritmo
de íris é tem um comportamento de maior segurança e conveniência do que o
algoritmo de reconhecimento facial. Logo, confirma-se novamente que a tecnologia
de reconhecimento de íris possui taxas de falsa aceitação e falsa rejeição menores
do que a tecnologia de reconhecimento facial (BOLLE et al., 2004, p.31).
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5.4 Discussão Sobre o Método e Componentes do Trabalho
De acordo com Bolle et al (2004, p.31), as seis tecnologias biométricas mais
utilizadas ou amplamente discutidas são: reconhecimento da impressão digital,
reconhecimento facial, reconhecimento da voz, reconhecimento da geometria da
mão, reconhecimento da íris e reconhecimento da assinatura. O critério de seleção
das tecnologias biométricas utilizadas neste trabalho (reconhecimento facial e íris)
foram os diferentes níveis de segurança atendidos ao empregar as tecnologias,
observados em Liu e Silverman (2001). A tecnologia de impressão digital aplica-se a
um cenário de alta segurança, a íris em altíssima segurança e face em média
segurança. Entretanto, o objetivo deste trabalho é verificar a possibilidade de uso
dos parâmetros de precisão da FVC para medir o nível de precisão em algoritmos de
reconhecimento facial e íris. O algoritmo de impressão digital foi utilizado apenas
para testar o funcionamento do Biolyzer, protótipo de software desenvolvido para
automatizar as avaliações realizadas neste trabalho .
Os níveis de segurança das tecnologias biométricas utilizadas neste trabalho
também podem ser confirmados pelo estado da arte das estimativas de taxas de
erro reportadas por Jain; Ross; Pankanti (2006) (Tabela 17). Como se observa na
Tabela 17, de acordo com as avaliações biométricas públicas existentes, a
tecnologia de impressão digital obteve taxa de FNMR entre 0,1% e 2% e taxa de
FMR entre 1% e 2%. A tecnologia de reconhecimento de íris obteve taxa de FNMR
igual a 0,99% e taxa de FMR igual a 0,94%. Já a tecnologia de reconhecimento
facial obteve taxa de FNMR entre 5% e 10% e taxa de FMR igual entre 2% e 5%.
Foram escolhidos para este trabalho os mesmos parâmetros de precisão
utilizados na tecnologia de impressão digital: distribuição de freqüência de genuínos
e impostores, Curvas FMR e FNMR, EER, ZeroFMR, ZeroFNMR, Curva ROC, Curva
DET, FTE e FTC. A escolha se deve pelo fato da tecnologia de impressão digital ser
amplamente utilizada devido ao seu baixo custo e também por ser considerada uma
tecnologia relativamente madura devido a sua utilização por várias décadas (JAIN;
ROSS; PANKANTI 2006, p.126).
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Tabela 17 - Taxas FMR e FNMR para impressão digital, face e íris
Tecnologia
Biométrica

Avaliação

Impressão
Digital

FpVTE 2003 *

Dados operacionais do governo norte
americano (mais de 25.000 sujeitos)

Impressão
Digital

FVC 2004

Distorção de pele exagerada e rotação (100
sujeitos)

Face

FRVT 2002

ITIRT 2005 **

Íris

Condições de Teste

FNMR

FMR

0,1%

1%

2%

2%

Variação de luz, ambientes internos e
externos (37, 437 sujeitos)

5-10%

2-5%

Ambiente interno (1224 sujeitos)

0,99%

0,94%

* FpVTE 2003 - Fingerprint Vendor Technology Evaluation 2003 - NIST (http://fpvte.nist.gov/).
** ITIRT 2005 - Independent Testing of Iris Recognition Technology - International Biometric Group
(http://www.biometricgroup.com/reports/public/ITIRT.html).

Fonte: Adaptada de Jain; Ross; Pankanti (2006, p.136).

A FVC foi escolhida para servir de base para este trabalho devido a sua
importância na comunidade acadêmica. Como pode ser verificado na seção 3.2, a
FVC é mantida por quatro universidades que promovem pesquisa no campo da
biometria e que possuem uma boa produção acadêmica. Os parâmetros de precisão
e o protocolo de submissão para avaliar os algoritmos biométricos foram baseados
na FVC devido à similaridade entre os processos de avaliação deste trabalho e da
FVC, embora o objetivo deste trabalho seja diferente do objetivo da FVC. Esta
similaridade pode ser encontrada em Cappelli (2004), em Cappelli (2006) e nas
seções 3.2 e 4.2.2. Vale ressaltar que tamanho de memória, tamanho de modelo,
tempo médio de registro e de cadastramento são parâmetros utilizados pela FVC,
mas não fazem parte do escopo deste trabalho.
O FRVT, conduzido pelo governo norte americano, serviu como referência
para este trabalho por ser a base da metodologia de avaliação empregada na
maioria de avaliações de sistemas biométricos e competições de hoje (PHILLIPS et
al., 2000b, p.1091). O programa FERET, também serviu como referência para este
trabalho por conter uma metodologia de coleta de amostras para bancos de dados
biométricos amplamente utilizada pela comunidade acadêmica para pesquisa, testes
e desenvolvimento de novos algoritmos biométricos.

131

Já o trabalho de Sucupira Júnior (2004) foi selecionado por também ser
baseado na FVC e pelo fato da ferramenta BioEVA servir de base para elaborar um
protótipo capaz de automatizar as avaliações biométricas. Além disso, o trabalho de
Sucupira Júnior (2004) realizou uma avaliação objetiva em tecnologias biométricas
de assinatura digital e dinâmica da digitação, servindo de apoio para se realizar
avaliações em outras tecnologias biométricas, como reconhecimento facial e íris.
Foram escolhidos para o trabalho os bancos de dados de amostras
biométricas FERET, ORL, CASIA e FVC, os dois primeiros referentes às tecnologias
de reconhecimento facial, e os demais referentes às tecnologias de íris e impressão
digital, respectivamente. Estes bancos de dados foram escolhidos para este trabalho
por serem amplamente utilizados pela comunidade acadêmica para pesquisa, testes
e desenvolvimento de novos algoritmos biométricos. Pois, para uma avaliação ser
aceita pela comunidade acadêmica, os detalhes sobre os procedimentos de
avaliação necessitam ser publicados com a representatividade do banco de dados
de amostras biométricas utilizado. Assim, é possível comparar diferentes algoritmos
sem que haja ambigüidade no processo de avaliação. O banco de dados FVC foi
escolhido apenas para testar o funcionamento do Biolyzer, protótipo de software
desenvolvido para automatizar as avaliações realizadas neste trabalho.
O algoritmo biométrico de reconhecimento de íris de Masek e Kovesi (2003) e
o algoritmo biométrico de reconhecimento facial desenvolvido por Rosa (2004) foram
os escolhidos para serem avaliados por este trabalho. O algoritmo de Masek e
Kovesi (2003) foi escolhido pelo fato de ser o único algoritmo biométrico de
reconhecimento de íris de código fonte aberto encontrado. Já, o algoritmo de
reconhecimento facial de Rosa (2004) foi escolhido por ser o único código fonte de
algoritmo facial encontrado que pudesse demonstrar o funcionamento da tecnologia
de reconhecimento facial de maneira simples, intuitiva, com comentários ao longo do
código fonte e capaz de reconhecer as imagens do banco de dados FERET no
formato Portable Pixel Map (PPM).
Devido ao número de amostras biométricas presentes nos bancos de dados
FERET, ORL, CASIA versão 3 e CASIA versão 1, e para que fosse possível realizar
os processos de registro, comparação de genuínos e impostores repetidamente , um
protótipo de software foi necessário. O protótipo foi denominado Biolyzer. Para
desenvolvê-lo foi necessário realizar o levantamento, análise e especificação dos
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requisitos de software, com o objetivo de auxiliar na visualização do Biolyzer em
diagramas padronizados. Após esta etapa, a especificação do projeto foi feita para
possibilitar o seu desenvolvimento.
O Biolyzer foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação Java
(Apêndice A). O motivo da escolha da linguagem Java é poder avaliar algoritmos
independentemente do sistema operacional, ou seja, permite ao protótipo ser
executado em diferentes arquiteturas, seja de hardware ou software. A viabilidade
no desenvolvimento do Biolyzer utilizando os parâmetros de precisão da FVC foi
sustentada pelo trabalho de Sucupira Júnior (2004).
Depois da criação do Biolyzer, para testar o seu funcionamento, foi realizada
uma avaliação teste utilizando o banco de dados FVC (descrito na seção 3.5.4) em
conjunto com o algoritmo biométrico de reconhecimento de impressões digitais
fornecido como modelo aos participantes das competições FVC (FVC, 2004b, p.1).
De acordo com os resultados apresentados pela avaliação teste em forma de
valores e gráficos (Apêndice B), concluiu-se que não existe impedimento em se
utilizar o Biolyzer para as avaliações deste trabalho.
A escolha da tecnologia de impressão digital para se realizar o teste do
Biolyzer foi devido ao fato de que parâmetros de precisão deste trabalho foram
baseados na FVC. O intuito do teste do Biolyzer foi identificar possíveis falhas na
especificação do protocolo de submissão, na especificação e desenvolvimento do
Biolyzer. Na seqüência, as avaliações FERET, ORL, CASIA versão 3 e CASIA
versão 1, foram realizadas para verificar a possibilidade de uso dos parâmetros de
precisão da FVC em algoritmos de reconhecimento facial e íris.
5.5 Aderência do Trabalho ao Objetivo Proposto
De acordo com seção 1.2, o objetivo deste trabalho é verificar a possibilidade
de uso dos parâmetros de precisão da FVC para medir o nível de precisão em
algoritmos de reconhecimento facial e íris. Para destacar a maneira como o objetivo
foi realizado, alguns itens são relacionados:
•

Protocolo de submissão dos algoritmos biométricos
Na seção 4.2.1, foi definido o protocolo de submissão, conjunto de regras

adotadas no processo de avaliação dos algoritmos biométricos deste trabalho, para
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que o desenvolvedor possa submeter um algoritmo biométrico para avaliação e para
que haja uniformidade no processo de avaliação. O protocolo de submissão foi
elaborado com base nas regras da FVC (CAPPELLI 2004, p.60; CAPPELLI et al.,
2006, p.6).
Foi possível avaliar o uso do protocolo de submissão pela adaptação dos
algoritmos de reconhecimento facial e íris definidos nas seções 4.4.1 e 4.4.2. Não
houve problemas para utilizar o protocolo de submissão e os algoritmos foram
adaptados com sucesso.
A vantagem do protocolo de submissão elaborado por este trabalho, com
relação ao protocolo de submissão da FVC é que o desenvolvedor do algoritmo
biométrico não necessita alterar o código fonte do algoritmo para a linguagem C, ele
somente precisa gerar dois programas executáveis, independentemente da
linguagem ou sistema operacional. Vale lembrar que esta melhoria no protocolo de
submissão já havia sido realizada pelo trabalho de Sucupira Júnior (2004).
•

Parâmetros de precisão
Com base nos parâmetros de precisão da FVC, apresentados na seção 3.2, a

seção 4.2.2 apresentou e definiu os 9 parâmetros de precisão a serem utilizados por
este trabalho: ZeroFNMR, ZeroFMR, EER, FTE, FTC, gráficos da Distribuição de
Freqüência de Genuínos e Impostores, Curvas FMR e FNMR, Curva ROC e Curva
DET.
A vantagem de se utilizar os parâmetros de precisão baseados na FVC é
devida à sua importância na comunidade acadêmica, pois tem uma boa produção
acadêmica que suporta a competição. Além disso, os parâmetros de precisão foram
amplamente discutidos, aceitos e aplicados.
•

Bancos de dados de amostras biométricas
Nas avaliações foram utilizados os bancos de dados FERET, ORL e CASIA,

os dois primeiros referentes às tecnologias de reconhecimento facial e o CASIA
referente à tecnologia de reconhecimento de íris.
O uso dos bancos de dados FERET, ORL, CASIA é o grande diferencial deste
trabalho em relação às avaliações realizadas por Sucupira Júnior (2004). Pois, para
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avaliação de algoritmos biométricos de maneira imparcial, é necessária a utilização
de bancos de dados de amostras biométricas públicos (BOLLE et al., 2004, p.233).
•

Protótipo de Software - Biolyzer
Devido ao número de amostras nos bancos de dados, para automatizar as

avaliações deste trabalho , o protótipo de software denominado Biolyzer, utilizando a
linguagem de programação Java foi desenvolvido (Apêndice A). Para testar o seu
funcionamento, o algoritmo biométrico de reconhecimento de impressões digitais
(FVC, 2004, p.1) e o banco de dados da FVC, descrito na seção 3.5.4, foram
utilizados (Apêndice B).
A vantagem da escolha da linguagem de programação Java é poder avaliar
algoritmos independentemente do sistema operacional, ou seja, permite ao Biolyzer
executado em diferentes arquiteturas, seja de hardware ou software.
•

Avaliações biométricas
Foram realizadas quatro avaliações, duas entre o algoritmo de facial de Rosa

(2004) (seção 4.4.2) e os bancos de dados FERET e ORL; e, duas entre o algoritmo
de reconhecimento de íris de Masek e Kovesi (2003) (seção 4.4.1) e os bancos de
dados CASIA versão 3 e CASIA versão 1. Para cada avaliação, foram apresentados
os resultados obtidos em forma de valores e gráficos.
Nas quatro avaliações realizadas, não houve qualquer impedimento de uso
dos parâmetros de precisão ZeroFNMR, ZeroFMR, EER, FTE, FTC, gráficos da
Distribuição de Freqüência de Genuínos e Impostores, Curvas FMR e FNMR, Curva
ROC e Curva DET. Portanto, pôde se concluir que é perfeitamente possível utilizar
os 9 parâmetros de precisão, baseados na FVC para avaliar algoritmos biométricos
de reconhecimento facial e íris. Os resultados obtidos nas avaliações, apresentados
na seção 5.3, também mostram que os parâmetros de precisão são adequados para
medir o nível de precisão em algoritmos biométricos de reconhecimento facial e íris.
5.6 Dificuldades Encontradas
Surgiram algumas questões e problemas durante o decurso do trabalho , que
embora já tenham sido solucionados, é importante comentá-los. A saber:
•

Dificuldade em encontrar algoritmos biométricos de reconhecimento facial e íris
com o código fonte aberto que pudessem ser adaptados aos experimentos.
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Conforme constatado, não existem muitos algoritmos biométricos disponíveis
atualmente para fins de pesquisa;
•

Dificuldade de encontrar um algoritmo biométrico de reconhecimento facial de
código fonte aberto que operasse em modo de verificação. O escopo inicial deste
trabalho era avaliar apenas os algoritmos de biométricos em modo de verificação.
Como não foi encontrado um algoritmo biométrico de reconhecimento facial de
código fonte aberto capaz de operar em modo de verificação, o escopo deste
trabalho foi ampliado para avaliar algoritmos biométricos em modo de
identificação. Assim, o algoritmo desenvolvido por Rosa (2004) pode ter utilizado
nas avaliações, sem a fetar o objetivo deste trabalho;

•

Dificuldade em adaptar o código fonte do algoritmo biométrico de reconhecimento
facial para o protocolo de submissão deste trabalho. O algoritmo de Rosa (2004)
gera valores da distância Euclidiana como resultado do processo de comparação.
Entretanto, foi necessário adaptar o algoritmo facial de Rosa (2004) para fornecer
os valores da distância Euclidiana entre 0 e 1. A adaptação foi realizada por meio
da divisão do valor de saída da distância Euclidiana pela dimensão da imagem
facial analisada. Tal alteração, não afeta o resultado das avaliações estatísticas
realizadas por este trabalho , como se pôde observar pelos detalhes e exemplos
descritos na seção 4.4.2;

•

Dificuldade em adaptar o código fonte do algoritmo biométrico de impressão
digital NBIS (NIST, 2004, p.1) para testar o funcionamento do Biolyzer. Embora o
conjunto de algoritmos disponibilizados pelo NIST seja de código fonte aberto, a
adaptação para os experimentos necessitaria de um maior aprofundamento
sobre o funcionamento do algoritmo. Como alternativa e sem afetar as
avaliações, o algoritmo biométrico de reconhecimento de impressões digitais
fornecido como modelo para os participantes das competições FVC foi utilizado
(FVC, 2004, p.1);

•

Dificuldade em converter o código fonte dos algoritmos biométricos de
reconhecimento facial e de íris, descritos nas seções 4.4.2 e 4.4.1, da linguagem
MATLAB para dois programas executáveis em linguagem C. Os programas
convertidos para a linguagem C apresentavam falha de operação e os modelos
não eram gerados pelo processo de registro. A solução encontrada foi substituir
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os comandos load e save dos códigos originais, pelos comandos fread e fwrite . A
solução se mostrou apropriada, e os programas não mais apresentaram falha.
Outra questão foi processo de requisição do banco de dados FERET, descrito
em NIST (2003). Além das exigências pelo NIST, como uma carta escrita de próprio
punho em papel timbrado e assinado pelo diretor da instituição de ensino
requisitante, o processo foi moroso, levou cerca de 3 meses para ser disponibilizado.
Para colaborar no levantamento de requisitos do Biolyzer também houve a
necessidade de se realizar uma avaliação manual prévia, utilizando uma planilha
eletrônica para sistematizar as avaliações. A avaliação manual facilitou a construção
do Biolyzer.
5.7 Conclusão
O capítulo 5 apresentou uma síntese do funcionamento da avaliação, útil para
reunir os principais componentes da avaliação apresentados nos capítulos
anteriores. Na seqüência, foram mostrados os resultados das avaliações FERET,
ORL, CASIA versão 3 e CASIA versão 1 para os parâmetros de precisão:
ZeroFNMR, ZeroFMR, EER, FTE e FTC. Após, foram apresentados os resultados
em forma de gráficos: Distribuição de Freqüência de Genuínos e Impostores, Curvas
FMR e FNMR, Curva ROC e Curva DET.
O capítulo também apresentou a discussão sobre o método e componentes
do trabalho, a aderência do trabalho aos objetivos propostos e as dificuldades
encontradas.
Ao longo do capítulo foram mostradas as análises e conclusões sobre as
avaliações realizadas, que compõem as contribuições deste trabalho . De forma
sintetizada, foram:
•

Existem diferenças nos resultados das avaliações para as taxas ZeroFNMR,
ZeroFMR e EER, ao se utilizar diferentes quantidades de valores de limiar (T).
Além disso, a precisão das taxas ZeroFNMR, ZeroFMR e EER não aumenta na
mesma proporção na qual se aumenta a quantidade de valores de limiar (T);

•

Os bancos de dados das amostras biométricas têm influência considerável sobre
as taxas de ZeroFNMR, ZeroFMR e EER;
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•

Nas avaliações realizadas, FERET, ORL, CASIA versão 3 e CASIA versão 1,
observou-se que as maiores variações das taxas ZeroFNMR, ZeroFMR e EER
foram para as quantidades de valores de limiar (T) igual ou abaixo de 201. Já, as
taxas FTE e FTC indicaram ausência de falhas nos processos de registro e
comparação para as avaliações realizadas;

•

Concluiu-se que existe um maior grau de dificuldade no reconhecimento de faces
utilizando as imagens do banco de dados FERET do que com as imagens do
banco ORL;

•

Foi confirmado que a tecnologia de reconhecimento de íris possui taxas de falsa
aceitação e falsa rejeição menores do que a tecnologia de reconhecimento facial;

•

Pôde-se concluir que o algoritmo de reconhecimento de íris de Masek e Kovesi
(2003) pode ser configurado para operar com baixas taxas de falsa rejeição
(FNMR), ou seja, é adequado para operar com mais segurança do que
conveniência;

•

Foi notado que não há condições de uso do algoritmo de reconhecimento facial
de Rosa (2004) para o banco de dados de amostras biométricas FERET nos
pontos de operação FMR = 0,1% e FMR = 0,01 por não haver conveniência.

•

Concluiu-se que se o algoritmo de Masek e Kovesi (2003) for utilizado com o
banco

de

dados

de

amostras

biométricas

CASIA

versão

3,

obterá

estatisticamente, melhores resultados de taxas de conveniência do que se for
utilizado com o banco de dados de amostras CASIA versão 1 nos pontos de
operação FMR = 0,1% e FMR = 0,01%;
•

Com relação aos requisitos mínimos de segurança e conveniência para uso
comercial, concluiu-se que o algoritmo de íris é tem um comportamento de maior
segurança e conveniência do que o algoritmo de reconhecimento facial, nos seis
pontos de operação analisados; e

•

Conclui-se que não existe impedimento em se utilizar os parâmetros de precisão
ZeroFNMR, ZeroFMR, EER, FTE, FTC, gráfico Distribuição de Freqüência de
Genuínos e Impostores, Curvas FMR e FNMR, Curva ROC e Curva DET,
utilizados pela FVC para avaliar o nível de precisão em algoritmos biométricos de
reconhecimento facial e íris.
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O próximo capítulo, Conclusões, apresenta uma síntese da dissertação, as
conclusões finais sobre os resultados obtidos nas avaliações, as contribuições
alcançadas e sugestões para trabalhos futuros.
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6 CONCLUSÕES
6.1 Resumo
Neste trabalho, foram apresentadas as noções básicas de biometria, a
revisão bibliográfica sobre a FVC, o FRVT e o trabalho de Sucupira Júnior (2004)
com o intuito de fornecer o embasamento teórico para a realização das avaliações.
Foram mostradas as características, o protocolo de submissão e os parâmetros de
precisão utilizados para a avaliação estatística da precisão de algoritmos biométricos
de impressão digital, do trabalho da FVC (CAPPELLI et al., 2006, p.1). Para o FRVT
(PHILLIPS et al., 2007, p.6) e programa FERET do NIST, apresentou-se a
metodologia de avaliação empregada nas avaliações de reconhecimento facial e os
critérios de coleta das amostras banco de dados de amostras biométricas (PHILLIPS
et al., 2000a, p.58; PHILLIPS et al., 2000b, p.1091). No trabalho de Sucupira Júnior
(2004), foi apresentada a ferramenta BioEVA, baseada na FVC e utilizada para
medir o desempenho e eficiência dos algoritmos biométricos de reconhecimento de
assinaturas estáticas e reconhecimento pela dinâmica da digitação. Pôde-se notar
que os principais componentes para realizar uma avaliação de algoritmos
biométricos são: os parâmetros para medir o nível de precisão, o protocolo de
submissão dos algoritmos e os critérios de uso e coleta dos bancos de dados de
amostras biométricas.
Na seqüência, foi especificado o sistema de avaliação utilizado nas
avaliações deste trabalho. Com base na FVC foram definidos e apresentados os
parâmetros de precisão e o protocolo de submissão dos algoritmos biométricos
utilizados para as avaliações deste trabalho. Foram também apresentadas as
metodologias utilizadas para coleta das amostras, como utilizar e obter os bancos de
dados públicos FERET, ORL, CASIA e FVC. A requisição dos cinco bancos de
dados de amostras biométricas foi submetida, processada e os mesmos foram
disponibilizados para o trabalho. O banco de dados FVC foi utilizado apenas para
testar o funcionamento do Biolyzer, protótipo de software desenvolvido para
automatizar as avaliações deste trabalho.
O código fonte dos algoritmos de reconhecimento facial desenvolvido por
Rosa (2004), e o sistema de reconhecimento de íris de Masek e Kovesi (2003),
foram obtidos e ajustados ao protocolo de submissão. Foi definido o ambiente de
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avaliação, composto pelos ambientes de hardware e software e os itens que devem
constar na apresentação dos resultados. Foi realizado o preparo necessário para
ajustar os bancos de dados de amostras biométricas FERET, ORL, CASIA versão 3
e CASIA versão 1, que foram utilizados nas avaliações. Efetuou-se também, o
planejamento das seqüências utilizadas nos processos de registro e comparação
das avaliações deste trabalho e a definição dos itens que deveriam constar na
apresentação dos resultados.
Foi também realizado o levantamento, análise e especificação dos requisitos
para a elaboração do Biolyzer (Apêndice A). Os requisitos funcionais e não
funcionais, os cenários de Caso de Uso, Fluxo de Eventos, Diagrama de Casos de
Uso, Diagrama de Classes e do Diagrama de Seqüência em Unified Modelling
Language (UML) foram descritos. A finalidade deste passo foi descrever as várias
partes que compõe o software como base para o desenvolvimento do Biolyzer.
De acordo com a especificação dos requisitos, foi iniciado o desenvolvimento
do Biolyzer. Foi especificada a arquitetura, os módulos do programa, das estruturas
de dados e das interfaces com o usuário. Na seqüencia, foi finalizado o
desenvolvimento do Biolyzer e definido o teste de software. O banco de dados de
amostras biométricas e o algoritmo biométrico de reconhecimento de impressões
digitais fornecido pela FVC foram utilizados para testar o Biolyzer. Os resultados
mostraram que o Biolyzer atende aos seus requisitos iniciais, automatizar as
avaliações de algoritmos biométricos de impressão digital, e conseqüentemente
pode ser utilizado para verificar a possibilidade de uso dos parâmetros de precisão
da FVC para medir o nível de precisão em algoritmos de reconhecimento facial e íris.
Em seguida, apresentou-se uma síntese do funcionamento da avaliação e os
resultados das avaliações FERET, ORL, CASIA versão 3 e CASIA versão 1 para os
parâmetros de precisão: ZeroFNMR, ZeroFMR, EER, FTE e FTC, e gráficos de
Distribuição de Freqüência de Genuínos e Impostores, Curvas FMR e FNMR, Curva
ROC e Curva DET. Ao longo dos resultados foram mostradas as análises e
conclusões sobre as avaliações realizadas para se obter as conclusões sobre o uso
dos parâmetros de precisão baseados na FVC em algoritmos de reconhecimento
facial e íris.
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Por último, foi apresentada uma discussão sobre o método e componentes do
trabalho, a aderência do trabalho aos objetivos propostos e as dificuldades
encontradas.
6.2 Análise de Resultados e Comentários
De acordo com as quatro avaliações realizadas por este trabalho, duas entre
o algoritmo de facial de Rosa (2004) e os bancos de dados FERET e ORL; e, duas
entre o algoritmo de reconhecimento de íris de Masek e Kovesi (2003) e os bancos
de dados CASIA versão 3 e CASIA versão 1, pôde-se obter conclusões a respeito da
aplicação dos parâmetros de precisão baseados na FVC para a avaliação das
tecnologias biométricas de reconhecimento facial e de íris.
Como observado nas seções 4.4.1 e 4.4.2, a distância de Hamming e a
distância Euclidiana, utilizadas para fornecer os escores de similaridades nas
tecnologias de reconhecimento facial e íris respectivamente, operam de maneira
inversa aos escores de similaridade da tecnologia de impressão digital, mas também
fornecem valores de similaridade entre 0 e 1. Pode-se concluir que tais divergências,
não são impeditivas para se avaliar a precisão em algoritmos de reconhecimento
facial e íris utilizando a metodologia de impressão digital. A conclusão é confirmada
pelos resultados das avaliações apresentados na seção 5.3. O único efeito foi a
inversão dos valores das taxas de falsa aceitação e falsa rejeição. Ou seja, no valor
de limiar (T) no qual algoritmo biométrico de íris tende a 1, o algoritmo biométrico de
impressão digital tende a 0, e vice-versa.
Nenhum dos trabalhos consultados na literatura permitiu concluir algo a
respeito da quantidade de valores de limiar (T) necessários em uma avaliação
biométrica. As observações e deduções sobre as avaliações FERET, ORL, CASIA
versão 3 e CASIA versão 1, permitiu concluir que existem diferenças nos resultados
das avaliações para as taxas ZeroFNMR, ZeroFMR e EER, ao se utilizar diferentes
quantidades de valores de limiar (T).
Entretanto, alguns fatores devem ser considerados na escolha da quantidade
adequada de valores de limiar (T). Não existe um comportamento linear para as
variações das taxas ZeroFNMR, ZeroFMR e EER. Ou seja, para cada avaliação,
composta por um algoritmo biométrico e um banco de dados de amostras
biométricas, pode-se obter valores e variações das taxas ZeroFNMR, ZeroFMR e
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EER completamente diferentes. Além disso, a precisão das taxas ZeroFNMR,
ZeroFMR e EER, não aumenta na mesma proporção na qual se aumenta a
quantidade de valores de limiar (T). Ou seja, o ganho de precisão pode não ser
justificado ao se multiplicar o poder de processamento para calcular as taxas
ZeroFNMR, ZeroFMR e EER.
No caso das avaliações FERET, ORL, CASIA versão 3 e CASIA versão 1,
observou-se que as maiores variações das taxas ZeroFNMR, ZeroFMR e EER foram
para as quantidades de valores de limiar (T) igual ou abaixo de 201. Uma vez que
nas avaliações realizadas, o ganho de precisão não pôde ser justificado ao se
multiplicar o poder de processamento, optou-se neste trabalho por utilizar a
quantidade de valores de limiar (T) igual a 201 para gerar os gráficos de Distribuição
de freqüência de Genuínos e Impostores, Curvas FMR e FNMR, Curva ROC e curva
DET. A quantidade de valores de limiar (T) igual a 201 também foi suficiente atingir o
objetivo deste trabalho que é verificar a possibilidade de uso dos parâmetros de
precisão da FVC para medir o nível de precisão em algoritmos de reconhecimento
facial e íris.
Como se pôde notar pelo resultado das avaliações, as taxas FTE e FTC
indicaram ausência de falhas nos processos de registro e comparação para as
quatro avaliações. Este comportamento é esperado e pode ser confirmado nas
avaliações FVC.
Pode ser observado também, no gráfico de Distribuição de Freqüência de
Genuínos e Impostores das avaliações FERET e ORL, que a separabilidade
(descrita na seção 2.3.1) entre as classes de genuínos e impostores da avaliação
FERET é bem menor do que a separabilidade entre as classes de genuínos e
impostores da avaliação ORL. Ou seja, pôde-se concluir que existe um maior grau
de dificuldade no reconhecimento de faces utilizando as imagens do banco de dados
FERET do que com as imagens do banco ORL. Este comportamento pôde ser
confirmado pelo fato de que as imagens do banco de dados FERET terem mais
variações do que as imagens do banco de dados ORL, de acordo com as
características de ambos, descritas nas seções 3.5.1 e 3.5.2. Também se pôde
concluir da observação sobre a separabilidade que, mesmo sob os mesmos
procedimentos e o mesmo algoritmo biométrico, os resultados podem ser bem
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distintos se bancos de dados de amostras biométricas faciais diferentes forem
utilizados.
Pôde-se notar que os gráficos das avaliações CASIA versão 3 e CASIA
versão 1, são muito parecidos. Isto pode ser explicado pelo fato de que além de se
utilizar o mesmo algoritmo biométrico nas avaliações, o banco de dados de amostras
biométricas utilizado na avaliação CASIA versão 1, é um subconjunto do banco de
dados de amostras biométricas utilizado na avaliação CASIA versão 3. Mesmo
assim, a taxa ZeroFMR foi igual a 15,08% na CASIA versão 3 e 98,92% na CASIA
versão 1. Concluiu-se que a diferença entre as taxas de ZeroFMR das avaliações
CASIA versão 3 e CASIA versão 1 pode apenas indicar o aumento da probabilidade
de se ter um ponto fora da curva .
Foi observado que os gráficos das Curvas ROC e DET das avaliações FERET
e ORL possuem taxas de EER superiores aos gráficos das Curvas ROC e DET das
avaliações CASIA versão 3 e CASIA versão 1. As diferenças observadas estão
associadas ao tipo de tecnologia avaliada. Ficou então confirmado que a tecnologia
de reconhecimento de íris possui taxas de falsa aceitação e falsa rejeição menores
do que a tecnologia de reconhecimento facial, e por conseqüência, o algoritmo de
reconhecimento de íris também tende a ter uma taxa EER menor do que o algoritmo
de reconhecimento facial. A observação também foi confirmada pelos valores da
taxa EER: a avaliação FERET obteve uma taxa EER de 22,82%, seguida pela
avaliação ORL com EER = 11,20%, depois pela avaliação CASIA versão 3 com EER
= 3,86% e por último pela avaliação CASIA versão 1 com EER = 3,67%.
Pôde-se também notar que as linhas das Curvas ROC das avaliações CASIA
versão 3 e CASIA versão 1, estão mais próximas ao eixo das ordenadas do que ao
eixo das abscissas para valores baixos de FNMR. Por este comportamento pôde-se
concluir que o algoritmo de reconhecimento de íris de Masek e Kovesi (2003) pode
ser configurado para operar com baixas taxas de falsa rejeição (FNMR), ou seja, é
adequado para operar com mais segurança do que conveniência.
De uma forma geral, os gráficos apresentados foram úteis não apenas para
determinar os valores de ZeroFNMR, ZeroFMR e EER, mas também para que se
possa conhecer os vários pontos de operação de um determinado algoritmo
avaliado. Conseqüentemente, os gráficos podem ser utilizados na comparação de
duas ou mais avaliações.
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Com base nas literaturas consultadas, também não existem regras definidas
sobre quais taxas de FMR e FNMR são adequadas às tecnologias de
reconhecimento facial e reconhecimento de íris sob as condições de segurança e
conveniência. Entretanto, para concluir se os algoritmos de reconhecimento facial de
Rosa (2004) e reconhecimento de íris de Masek e Kovesi (2003) atendem aos
requisitos mínimos de segurança e conveniência para uso comercial, antes é
necessário:
a) conhecer a aplicação para saber quais requisitos de segurança e
conveniência devem ser atendidos, ou seja, quais são as taxas de
FMR e FNMR necessárias; e
b) analisar os pontos de operação dos algoritmos biométricos para
determinar se o algoritmo é capaz de atingir as taxas de FMR e FNMR
requeridas pela aplicação a que se destina.
Com relação aos requisitos mínimos de segurança e conveniência para uso
comercial, este trabalho limitou-se a analisar apenas seis pontos de operação do
algoritmo biométrico de reconhecimento facial de Rosa (2004) e do algoritmo
biométrico de reconhecimento de íris de Masek e Kovesi (2003). Desta análise,
observou-se que o algoritmo de reconhecimento facial de Rosa (2004) obteve taxas
de FNMR resultantes para os seis pontos de operação analisados maiores para a
avaliação FERET do que para a avaliação ORL. Concluiu-se novamente, por meio
desta observação, que existe um maior grau de dificuldade no reconhecimento de
faces utilizando as imagens do banco de dados FERET do que com as imagens do
banco ORL. Este comportamento pode ser pelo fato de que as imagens do banco de
dados FERET possuem mais variações do que as imagens do banco de dados ORL,
de acordo com as características de ambos, descritas nas seções 3.5.1 e 3.5.2.
Pôde-se também observar, que o algoritmo de reconhecimento facial de Rosa
(2004) obteve taxas de FNMR resultantes iguais a 100% na avaliação FERET para
os pontos de operação FMR = 0,1% e FMR = 0,01% (tabela 16). Concluiu-se desta
observação que não há condições de uso do algoritmo de reconhecimento facial de
Rosa (2004) para o banco de dados de amostras biométricas FERET nos pontos de
operação FMR = 0,1% e FMR = 0,01 por não haver conveniência, ou seja, 100% de
falsa rejeição.
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Pode ser visto que o algoritmo de reconhecimento de íris de Masek e Kovesi
(2003) obteve taxas de FNMR resultantes muito próximas, nos pontos de operação
FMR = 10%, FMR = 5%, FMR = 2% e FMR = 1% para as avaliações CASIA versão 3
e CASIA versão 1. Já para os pontos de operação FMR = 0,1% e FMR = 0,01%, o
algoritmo de Masek e Kovesi (2003) na avaliação CASIA versão 3 obteve 7,30% e
11,33% respectivamente. Enquanto que, para os mesmos pontos de operação, o
algoritmo de Masek e Kovesi (2003) na avaliação CASIA versão 1 obteve 72,69% e
98,92%, respectivamente. Desta observação concluiu-se que se o algoritmo de
Masek e Kovesi (2003) for utilizado com o banco de dados de amostras biométricas
CASIA versão 3, obterá estatisticamente, melhores resultados de taxas de
conveniência do que se for utilizado com o banco de dados de amostras CASIA
versão 1 nos pontos de operação FMR = 0,1% e FMR = 0,01%.
Por meio das conclusões sobre o uso dos bancos de dados FERET e ORL
para o algoritmo de reconhecimento facial de Rosa (2004) e dos bancos de dados
CASIA versão 3 e CASIA versão 1 para o algoritmo de reconhecimento de íris de
Masek e Kovesi (2003), concluiu-se que os bancos de dados das amostras
biométricas têm influê ncia considerável sobre as taxas de FMR e FNMR.
Recomenda-se, portanto, que a otimização dos algoritmos biométricos leve em
consideração o modo de coleta das amostras biométricas nas quais ele será
utilizado. Recomenda-se também, se possível, que avaliações biométricas
periódicas sejam realizadas. Pois, a precisão do algoritmo biométrico pode variar
com as condições de uso, como circunstâncias de aquisição das amostras
biométricas, leitores ou sensores biométricos utilizados, distorções nas imagens
adquiridas ou a população na qual ele é utilizado.
Comparando as avaliações FERET e ORL com as avaliações CASIA versão 3
e CASIA versão 1, observou-se que as taxas de FNMR resultantes nos seis pontos
de operação analisados para o algoritmo de reconhecimento de íris de Masek e
Kovesi (2003) foram maiores do que taxas de FNMR resultantes para o algoritmo de
reconhecimento facial de Rosa (2004). Concluiu-se desta observação que o
algoritmo de íris apresenta um comportamento de maior segurança e conveniência
do que o algoritmo de reconhecimento facial. Logo, confirma-se novamente que a
tecnologia de reconhecimento de íris possui taxas de falsa aceitação e falsa rejeição
menores do que a tecnologia de reconhecimento facial.
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Por último, de acordo com os resultados apresentados por este trabalho em
forma de valores e gráficos e tendo como base os trabalhos realizados e as
metodologias utilizadas nas últimas avaliações da FVC (seções 3.2 e 4.5.1), concluise que não existe impedimento em se utilizar os parâmetros de precisão ZeroFNMR,
ZeroFMR, EER, FTE, FTC, gráfico Distribuição de Freqüência de Genuínos e
Impostores, Curvas FMR e FNMR, Curva ROC e Curva DET, utilizados pela FVC
para avaliar o nível de precisão em algoritmos biométricos de reconhecimento facial
e íris. Como se pôde notar, de posse dos resultados, foi possível analisar o
comportamento do algoritmo biométrico de reconhecimento facial de Rosa (2004) e
do algoritmo biométrico de reconhecimento de íris de Masek e Kovesi (2003).
Portanto, o objetivo do trabalho que é verificar a possibilidade de uso dos
parâmetros de precisão da FVC para medir o nível de precisão em algoritmos de
reconhecimento facial e íris, foi alcançado.
6.3 Contribuições
Como resultado esperado deste trabalho foi realizada uma análise e definição
dos parâmetros de precisão e do protocolo de submissão dos algoritmos
biométricos, com base na metodologia de avaliação empregada pela FVC. Após a
definição dos parâmetros de precisão e do protocolo de submissão, foram realizadas
quatro avaliações biométricas para verificar a possibilidade de uso dos parâmetros
de precisão da FVC para medir o nível de precisão em algoritmos de
reconhecimento facial e íris. Duas avaliações foram realizadas entre o algoritmo de
facial de Rosa (2004) e os bancos de dados FERET e ORL; e, duas entre o
algoritmo de reconhecimento de íris de Masek e Kovesi (2003) e os bancos de
dados CASIA versão 3 e CASIA versão 1.
A grande contribuição deste trabalho foi a realização de avaliações
biométricas com base na metodologia de avaliação da FVC, utilizando bancos de
dados de amostras biométricas públicos, amplamente utilizados pela comunidade
acadêmica para pesquisa, testes e desenvolvimento de novos algoritmos
biométricos. Desta forma, foi possível avaliar os algoritmos biométricos de maneira
imparcial.
Outra contribuição trazida por este trabalho foram as conclusões a respeito da
aplicação dos parâmetros de precisão baseados na FVC para a avaliação das
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tecnologias biométricas de reconhecimento facial e de íris. De forma sucinta, de
acordo com resultados apresentados por este trabalho em forma de valores e
gráficos, pôde-se concluir que não existe impedimento em se utilizar os parâmetros
de precisão da FVC, para avaliar o nível de precisão em algoritmos biométricos de
reconhecimento facial e íris.
Este trabalho também propiciou uma adaptação no algoritmo biométrico de
Rosa (2004) para fornecer os valores da distância Euclidiana entre 0 e 1, conforme
detalhamento na seção 4.4.2. A adaptação foi realizada por meio da divisão do valor
de saída da distância Euclidiana pela dimensão da imagem facial analisada. Podese também concluir, nas seções 4.4.1 e 4.4.2, que as divergências encontradas
entre o escore de similaridade empregado nos algoritmos de impressão digital e a
distância de Hamming e a distância Euclidiana, utilizadas para nas tecnologias de
reconhecimento facial e íris respectivamente, não são impeditivas para se avaliar a
precisão em algoritmos de reconhecimento facial e íris utilizando a metodologia da
FVC.
Como contribuição adicional, foi possível analisar as diferenças nos
resultados das avaliações ao se utilizar diferentes quantidades de valores de limiar
(T). Concluiu-se que existem diferenças nos resultados das avaliações para as taxas
ZeroFNMR, ZeroFMR e EER, ao se utilizar diferentes quantidades de valores de
limiar (T) e que a precisão das taxas ZeroFNMR, ZeroFMR e EER, não aumenta na
mesma proporção na qual se aumenta a quantidade de valores de limiar (T). Ou
seja, o ganho de precisão pode não ser justificado ao se multiplicar o poder de
processamento para calcular as taxas ZeroFNMR, ZeroFMR e EER.
A vantagem do protocolo de submissão elaborado por este trabalho, com
relação ao protocolo de submissão da FVC é que o desenvolvedor do algoritmo
biométrico não necessita alterar o código fonte do algoritmo biométrico para a
linguagem C, ele somente precisa gerar dois programas executáveis, independente
da linguagem ou sistema operacional.
Foi também possível desenvolver um protótipo de software, denominado
Biolyzer, disponibilizado publicamente por este trabalho. Com o código aberto,
empresas e grupos de pesquisa que desenvolvem algoritmos biométricos podem
utilizar o Biolyzer para medir o aprimoramento de seu algoritmo de forma
automatizada, ou até mesmo, adaptá -lo para um cenário próprio.
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6.4 Trabalhos Futuros
Durante o decurso do trabalho, surgiram novos pontos de vista e
necessidades que merecem destaque e podem servir de apoio para novos
trabalhos. A saber:
•

Estender o escopo deste trabalho para avaliação de algoritmos biométricos
multimodais, ou seja, que operam com mais de uma tecnologia biométrica. A
utilidade de avaliações multimodais é determinar a precisão resultante da
combinação de diferentes tipos de tecnologias biométricas;

•

Avaliar o comportamento dos bancos de dados de amostras biométricas em
algoritmos biométricos da uma mesma tecnologia, porém que utilizam diferentes
técnicas de reconhecimento biométrico. Como por exemplo, no reconhecimento
facial, existem algoritmos baseados em técnicas de reconhecimento por meio da
geometria da face e algoritmos baseados em técnicas de reconhecimento por
meio da aparência da face, como é o caso do algoritmo de Rosa (2004);

•

Acrescentar outros parâmetros para avaliar os algoritmos biométricos além dos
parâmetros de precisão utilizados por este trabalho. Como exemplo, pode-se
incluir o tempo médio de comparação e de registro, memória máxima alocada
para registro e para comparação, tamanho médio e máximo de modelo, já
empregados pela FVC, conforme seção 3.2;

•

Estender as avaliações para uma quantidade maior de algoritmos biométricos ou
para outros tipos de tecnologias biométricas. Quanto maior o número de
avaliações, mais conclusões sobre o comportamento dos algoritmos podem ser
obtidos;

•

Alterar a lógica das comparações de genuínos e impostores dos bancos de
dados FERET e CASIA versão 3, descrita na seção 4.5, para que as
comparações possam ser realizadas com diferentes quantidades de imagens por
classe. Isto possibilita utilizar todas as imagens dos bancos de dados FERET e
CASIA versão 3, obtendo resultados ainda mais precisos;

•

Alterar o ambiente de hardware, descrito na seção 4.3, para que tenha maior
capacidade de memória física para realizar as avaliações. Os resultados obtidos
(seção 5.3.1) foram realizados até o limite de memória física para se completar o
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processamento. Todavia, aumentando a quantidade de memória física, a
quantidade de valores de limiar (T) utilizada nas avaliações pode ser aumentada,
detalhando ainda mais o comportamento das variações das taxas ZeroFNMR,
ZeroFMR e EER, como pode se ver na Tabela 11 da seção 5.3.1;
•

Realizar avaliações para comparar a precisão de algoritmos biométricos em
diferentes subconjuntos de imagens do banco de dados FERET. Por exemplo, o
banco de dados FERET pode ser dividido em conjuntos de imagens capturadas
por diferentes câmeras, de imagens com diferentes ângulos e iluminações ou de
imagens de indivíduos de diferentes faixas etárias (NIST, 2004, p.1);

•

Uma vez que os bancos de dados das amostras biométricas têm influência
considerável sobre as taxas de FMR e FNMR, recomenda-se estender a
pesquisa sobre otimização dos sistemas biométricos para operarem com o valor
de limiar (T) de acordo com as amostras biométricas nas quais ele será utilizado.
Se possível também, elaborar um estudo de viabilidade de se realizar avaliações
biométricas periódicas, incorporando um módulo de auto-avaliação e ajuste no
próprio sistema biométrico.
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GLOSSÁRIO
Algoritmos de Reconhecimento de Padrões Biométricos – ou simplesmente
algoritmos biométricos, são os principais componentes de um sistema biométrico.
Um algoritmo biométrico é a seqüência de instruções ou funções matemáticas que
dizem a um sistema biométrico como resolver um problema particular. O sistema de
reconhecimento de padrões biométricos é tipicamente composto por dois processos:
algoritmo biométrico de registro e algoritmo biométrico de comparação (BOLLE et
al., 2004, p.9). O termo algoritmo biométrico no singular também é utilizado para
referenciar os algoritmos de registro e comparação de um determinado sistema
biométrico.
Amostra – amostra (sample) é a informação bruta que representa uma
característica biométrica apresentada por um usuário ao sistema biométrico, como a
imagem de uma impressão digital (ISO/IEC, 2006a, p.41).
Autenticação – processo de determinar a identidade de um parceiro de
comunicação de forma confiável (BOLLE et al., 2004, p.26). Neste trabalho o termo
autenticação é utilizado para se referir à autenticação biométrica.
Autenticação biométrica – autenticação biométrica, ou simplesmente biometria, é a
ciência que de identificação ou verificação da identidade de um indivíduo baseada
nos atributos fisiológicos ou comportamentais. Impressão digital, face, íris, geometria
da mão e da orelha são características fisiológicas. Voz, assinatura, dinâmica da
digitação e forma de andar são exemplos de atributos comportamentais (ROSS et
al., 2006, p.IX ; BOLLE et al., 2004, p.26). Na biometria existem dois métodos de
autenticação: identificação e verificação.
Banco de dados de Amostras Biométricas – ou simplesmente banco de dados de
amostras, é o conjunto de imagens pré-coletadas que representam amostras
biométricas elaboradas para pesquisa, testes e desenvolvimento de novos
algoritmos biométricos. Estes bancos de dados tornam o processo de avaliação
reproduzível, passível de ser automatizado. Dentre eles, os bancos de dados
públicos FERET do NIST, o ORL da AT&T, o CASIA e o FVC, todos descritos na
seção 3.5.
Banco de Dados de Modelos Biométricos - ou banco de dados de perfis
biométricos, é um banco de dados local, utilizado pelo sistema biométrico para
armazenar os modelos gerados pelo processo de registro de amostras.
Biometria – o mesmo que autenticação biométrica (ROSS et al., 2006, p.IX).
Característica Biométrica – é uma característica física ou comportamental de um
indivíduo que pode ser medida e utilizada como identificador biométrico único
(ISO/IEC, 2006b, p.2).
Característica Extraída – a característica extraída (feature) é a representação
computacional de uma amostra biométrica obtida pelo processo de extração em um
sistema biométrico (ISO/IEC, 2006b, p.2).
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Classe biométrica – Uma classe biométrica, ou simplesmente classe, representa o
número de diferentes características biométricas presentes em um banco de dados
biométrico. Por exemplo, seja um banco de dados de amostras faciais composto por
1.000 imagens ou amostras, sendo 10 imagens ou amostras de 100 indivíduos
diferentes. O número de classes presentes neste banco de dados facial será 100,
pois representa o número de diferentes características biométricas presentes no
banco de dados. Vale observar que no caso da íris, um indivíduo pode ser
representado por até duas classes diferentes e no caso da impressão digital, um
indivíduo pode ser representado por até 10 classes diferentes no banco de dados
biométrico.
Escore de similaridade – escore de similaridade (similarity score) é a medida de
similaridade ou dissimilaridade entre a amostra e o modelo, usada no processo de
comparação (ISO/IEC, 2006a, p.41).
Fator de autenticação – as credenciais apresentadas em um processo de
autenticação podem ser de três fatores ou tipos (ISO/IEC, 2006b, p.15): a) Fator de
conhecimento: algo que um indivíduo conhece; b) Fator de posse: algo que um
indivíduo possui; c) Fator biométrico: alguma característica própria do indivíduo.
Identificação - um sistema biométrico ou um algoritmo biométrico pode operar em
dois modos: identificação e verificação. No modo identificação, o usuário informa
apenas a característica biométrica. O sistema biométrico ou o algoritmo biométrico é
então, responsável por identificar o usuário ou realizar uma busca aberta em um
banco de dados de modelos biométricos, chamada de busca 1:N (Um para muitos).
Neste modo, o sistema biométrico ou o algoritmo biométrico retorna uma lista de
registros com as características similares à apresentada, conforme ajuste prévio do
algoritmo. Para que se possa identificar corretamente o usuário nesta lista, pode se
ainda recorrer a uma comparação adicional, quer seja pela comparação de outra
característica biométrica ou por intervenção humana (BOLLE et al., 2004, p.26).
Modelo – modelo (template) é a medida de referência do usuário armazenada,
baseada nas características extraídas das amostras (ISO/IEC, 2006a, p.44).
Ponto de operação – ponto de operação de um algoritmo biométrico é o par de
taxas FMR e FNMR obtidos em função de um determinado valor de limiar (T), que
define a precisão ou a relação de segurança e conveniência de um algoritmo
biométrico (BOLLE et al., 2004, p.81).
Reconhecimento de padrões – reconhecimento de padrões é um sub-tópico da
aprendizagem de máquina, estudado por vários campos, tais como psicologia,
etologia e ciência da computação. O reconhecimento de padrões tem por finalidade
a classificação de informações ou padrões baseados em conhecimento a priori ou
em informações estatísticas extraídas dos padrões. Qualquer sistema de
autenticação biométrica pode ser visto como um sistema de reconhecimento de
padrões (BOLLE et al., 2004, p.7). A biometria é uma área específica de
Reconhecimento de Padrões.
Sistema biométrico – um sistema automatizado capaz de capturar uma amostra
biométrica de um usuário final, extrair os dados biométricos da amostra, comparar os
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dados com um ou mais modelos de referência, determinar a similaridade existente
entre eles e indicar se a identificação ou verificação de uma identidade foi alcançada
(ISO/IEC, 2006b, p.2).
Valor de limiar (threshold) – valor de limiar (threshold) é um parâmetro
previamente estabelecido no sistema biométrico que associado a um escore de
similaridade pode determinar se uma amostra é aceita pelo algoritmo biométrico
(BOLLE et al., 2004, p.66). Desta maneira, se o escore de similaridade da amostra
coletada for maior que o valor de limiar, o algoritmo biométrico adota que o usuário é
legítimo. Mas, se o escore de similaridade da amostra coletada for menor ou igual ao
valor de limiar, o usuário não se autentica no sistema, ou seja, o algoritmo determina
que o usuário é um impostor. Neste trabalho o valor de limiar será representado pelo
símbolo T, portanto, por conveniência, será utilizada a notação: valor de limiar (T).
Verificação - um sistema biométrico ou um algoritmo biométrico pode operar em
dois modos: identificação e verificação. No modo verificação, a característica
biométrica apresentada pelo usuário acompanha a identidade alegada. Neste caso,
a busca é fechada em um banco de dados de modelos biométricos, ou seja, a busca
1:1 (um para um). Compete somente ao sistema biométrico ou ao algoritmo
biométrico comparar o usuário à identidade que ele alega ser (BOLLE et al., 2004,
p.25).
Tecnologia biométrica – a classificação de um sistema biométrico ou algoritmo
biométrico quanto ao tipo de biometria utilizada (ISO/IEC, 2006b, p.2).
Sistema biométrico unimodal – sistema biométrico que utiliza uma única biometria
(ISO/IEC, 2006b, p.2).
Sistema biométrico multimodal – sistema biométrico que utiliza mais de uma
biometria (ISO/IEC, 2006b, p.2).
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APÊNDICE A
ESPECIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO DE SOFTWARE
BIOLYZER
A.1 Introdução
Este apêndice mostra o levantamento, análise, especificação dos requisitos e
a descrição das interfaces gráficas do protótipo de software, denominado Biolyzer,
para automatizar as avaliações biométricas deste trabalho. Ele apresenta os
requisitos funcionais e não funcionais que descrevem os serviços que o Biolyzer
deve oferecer e como o software deve reagir em determinadas entradas ou
situações.
O apêndice também mostra o cenário de uso do sistema incluindo os atores,
Casos de Uso, especificações dos Casos de Uso, Fluxo de Eventos e Diagrama de
Casos de Uso. O objetivo do Caso de Uso é apresentar de forma organizada, as
informações coletadas no levantamento de requisitos.
Por meio da análise do objetivo (apresentada na seção 1.2 no texto),
requisitos funcionais e Diagramas de Casos de Uso, o apêndice apresenta também
o Diagrama de Classes com o sumário das classes e funções. O apêndice também
mostra os diagramas de seqüência para detalhar as interações entre os usuários e
os objetos que compõe o Biolyzer.
Por último, apresenta as interfaces gráficas que compõem as telas do
Biolyzer. Além de mostrar as telas, o Apêndice A apresenta de forma resumida as
descrições sobre as ações de comando e os campos que compõem as telas.
A.2 Requisitos funcionais
Os requisitos funcionais descrevem as características que o Biolyzer deve
oferecer. Descrevem também como o Biolyzer deve reagir às entradas e como se
deve comportar em determinadas situações.
De acordo com o objetivo do Biolyzer, foram identificados os seguintes
requisitos funcionais:
a) O Biolyzer deve possibilitar a escolha do nome da avaliação, do
nome dos programas de registro e comparação previamente ajustados
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ao protocolo de submissão, do número de valores de limiar (T) a serem
empregados e do banco de dados de amostras biométricas a ser
utilizado na avaliação. Podem ser utilizados os bancos de dados
FERET, ORL, CASIA versão 3 e CASIA versão 1, apresentados na
seção 3.5 (do texto);
b) Dado um algoritmo biométrico que satisfaça o protocolo de
submissão, o avaliador deve ser capaz de utilizar o Biolyzer para
automatizar uma série de operações de registro utilizando as amostras
do banco de dados de amostras biométricas selecionado. Desta forma,
ao realizar as chamadas ao método REGISTRAR (apresentado na
seção 4.2.1 do texto), o Biolyzer gera os respectivos modelos a partir
do algoritmo biométrico analisado e os armazena em um diretório local
do sistema operacional no qual o Biolyzer está instalado, para que
possa haver futuras consultas;
c) O Biolyzer deve ser capaz de automatizar uma série de operações
de comparação dos modelos gerados pelo processo de registro
(requisito c) com as respectivas amostras do banco de dados
selecionado (requisito b). Desta forma, ao realizar as chamadas ao
método COMPARAR (seção 4.2.1 do texto), o Biolyzer gera os
respectivos escores de similaridade sobre o algoritmo biométrico
analisado e as armazena em um arquivo de dados para futuras
consultas.
d) A partir das operações de registro, comparação e dos escores de
similaridade descritas no requisito anterior, o Biolyzer deve ser capaz
de gerar e armazenar os GMS, os IMS, as taxas de FMR e FNMR,
gráfico da distribuição de freqüências de genuínos e impostores,
Curvas FMR e FNMR, EER, ZeroFMR, ZeroFNMR, Curva ROC, Curva
DET , a FTE e a FTC – conforme a seção 4.2.2 (do texto); e
e) O Biolyzer deve permitir a elaboração de consultas sobre os
resultados das avaliações realizadas (requisito e).
A.3 Requisitos não funcionais
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Os requisitos não funcionais definem os aspectos de qualidade do Biolyzer,
auxiliando na definição dos atributos, das propriedades, de comportamentos e
restrições do Biolyzer. Estes requisitos foram divididos em dois conjuntos, o primeiro
utilizado para o desenvolvimento do Biolyzer e o segundo para sustentar o resultado
deste trabalho.
a) Requisitos não funcionais utilizados para o desenvolvimento do
Biolyzer.
• Determinar e utilizar uma linguagem de programação independente
de plataforma de hardware e sistema operacional para a codificação do
Biolyzer.
• Padronizar

as

telas

do

Biolyzer,

tanto

visualmente

quanto

funcionalmente, de acordo com as boas práticas de requisitos de
usabilidade.
• O tempo de resposta para a análise dos algoritmos nas operações
de registro e comparação deve ser adequado; e
b) Requisitos não funcionais de sustentação do uso do Biolyzer. Estes
não serão considerados no trabalho, pois são tarefas rotineiras
existentes em qualquer software.
• Gerar uma cópia de segurança completa e diária da base de dados
do Biolyzer, a fim de garantir a guarda de todo conteúdo das
avaliações.
• Gerar uma cópia de segurança completa do código fonte do Biolyzer
e dos bancos de dados de amostras biométricas públicos, de acordo
com as suas alterações.
A.4 Cenários de uso
O objetivo de um cenário de uso é expor de forma organizada as informações
obtidas na fase de levantamento de requisitos, por meio de Diagramas de Caso de
Uso. Para elaborar os Diagramas de Caso de Uso é necessário identificar
previamente os atores e os tipos de interação dos usuários com o sistema.
A.4.1 Atores
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O Biolyzer oferece funções para dois atores:
•

Desenvolvedor – responsável por consultar o protocolo de submissão de
algoritmos biométricos (seção 4.2.1 do texto) e adaptar o código fonte do seu
algoritmo biométrico a ele. Após a adaptação, o desenvolvedor disponibiliza o
código executável do algoritmo biométrico para análise.

•

Avaliador – responsável pela importação do algoritmo a ser avaliado, da seleção
do banco de dados de amostras biométricas utilizado na avaliação e por executar
os processos de registro e comparação. Responsável também por iniciar o
processo de geração e armazenamento das taxas, valores e gráficos baseados
nos erros de falsa aceitação e falsa rejeição do algoritmo, e da geração dos
gráficos das avaliações.

A.4.2 Especificação dos Casos de Uso
O Caso de Uso trata os requisitos funcionais de um sistema a ser construído.
Descreve a interação entre o usuário e o sistema, proporciona uma descrição clara
de como a aplicação será utilizada e oferece a base para os testes de validação
(PRESSMAN, 2005, p.217).
Na especificação de cada Caso de Uso, consta seu título, os atores
participantes, uma breve descrição sobre o Caso de Uso e os requisitos funcionais
atendidos pelo Caso de Uso. No fluxo de eventos dos Casos de Uso, constam os
caminhos principais, alternativos e as pré e pós-condições. Por último, o diagrama
de Casos de Uso, que sintetiza visualmente a interação entre os atores e os Casos
de Uso.
Especificação dos Casos de Uso:
a) Fornecer Informações sobre a Avaliação – O avaliador inicia a
avaliação informando o nome da avaliação, o nome dos programas de
registro e comparação previamente ajustados ao protocolo de
submissão, o número de valores de limiar (T) a serem empregados e o
banco de dados de amostras biométricas a ser utilizado. O Caso de
Uso Fornecer Informações sobre a Avaliação atende ao requisito
funcional 4.2-a;
b) Registrar Amostras – o avaliador utiliza o Biolyzer para executar a
operação de registro das amostras. A partir do algoritmo biométrico
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analisado o Biolyzer realiza uma série de operações de registro ao
banco de dados de amostras biométricas escolhido. Como resultado
das operações de registro, o Biolyzer gera os respectivos modelos. O
Caso de Uso Registrar Amostras atende ao requisito funcional 4.2-b;
c) Comparar Modelos – o avaliador após registrar as amostras do
algoritmo biométrico avaliado, utiliza o Biolyzer para executar as
operações de comparação dos modelos. O Biolyzer compara as
amostras de banco de dados de amostras biométricas aos modelos
previamente gerados, e gera os respectivos escores de similaridade e
as armazena para futuras consultas. O Caso de Uso Comparar
Modelos atende ao requisito funcional 4.2-c;
d) Calcular Parâmetros de Precisão – o avaliador após comparar os
modelos do algoritmo biométrico avaliado, utiliza o Biolyzer para gerar
os parâmetros de precisão. O Biolyzer gera e armazena, a partir das
taxas de falhas e dos escores de similaridade decorrentes das
operações de registro e comparação: os GMS, os IMS, as taxas de
FMR e FNMR, o gráfico da distribuição de freqüência de Genuínos e
Impostores, Curvas FMR e FNMR, EER, ZeroFMR, ZeroFNMR, Curva
ROC, Curva DET, a FTE e a FTC. O Caso de Uso Calcular
Parâmetros de Precisão atende ao requisito funcional 4.2 -d; e
e) Mostrar os Gráficos da Avaliação - o avaliador utiliza o Biolyzer
para gerar os gráficos das avaliações. O Biolyzer disponibiliza os
gráficos da Distribuição de Freqüência de Genuínos e Impostores,
Curvas FMR e FNMR, EER, ZeroFMR, ZeroFNMR, Curva ROC, Curva
DET, a FTE e a FTC, a partir dos resultados estatísticos da avaliação
realizada. O Caso de Uso Mostrar os Gráficos da Avaliação atende
ao requisito funcional 4.2-e.
A.4.3 Fluxo de Eventos dos Casos de Uso
O fluxo de eventos descreve o comportamento do Caso de Uso, por meio do
seu encadeamento normal, dos caminhos alternativos e das pré e pós-condições
que possam existir:
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1- Caso de Uso Fornecer Informações sobre a Avaliação
Pré-Condição(ções)

O algoritmo biométrico a ser avaliado deve estar adaptado para atender ao protocolo de
submissão (seção 4.2.1 do texto). O avaliador deve ter previamente copiado o algoritmo
biométrico para um diretório do sistema operacional.
Caminho Principal

1

2

O Caso de Uso começa quando o Avaliador inicia o funcionamento do Biolyzer.

O Avaliador informa o caminho completo de instalação do Biolyzer, o nome da
Avaliação a ser realizada, o nome dos programas executáveis de registro e
comparação do algoritmo biométrico a ser avaliado, o número de valores de limiar (T)
a serem utilizados e escolhe o banco de dados de amostras biométricas.

3

O Avaliador aciona a opção para salvar as informações da avaliação.

4

O Biolyzer as armazena as informações da avaliação. O Caso de Uso termina.
Caminho(s) Alternativo(s)

Alternativa 1: No passo 2, se o caminho completo de instalação do Biolyzer, o nome da
Avaliação, o nome dos programas executáveis de registro e comparação do algoritmo
biométrico, o número de valores de limiar (T) e o banco de dados de amostras biométricas
estiverem incompletos ou errados, o Biolyzer devolve uma mensagem de erro e o sistema
pede a informação novamente.
Pós-Condição(ções)

As informações sobre o caminho completo de instalação do Biolyzer, o nome da Avaliação,
o nome dos programas executáveis de registro e comparação do algoritmo biométrico, o
número de valores de limiar (T) e o banco de dados de amostras biométricas, estarem
corretas.
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2- Caso de Uso Registrar Amostras
Pré-Condição(ções)

O Avaliador ter fornecido corretamente as informações sobre o caminho completo de
instalação do Biolyzer, o nome da Avaliação, o nome dos programas executáveis de
registro e comparação do algoritmo biométrico, o número de valores de limiar (T) e o
banco de dados de amostras biométricas.
Caminho Principal

1

O Caso de Uso começa quando o Avaliador aciona a opção registrar amostras.

2

A partir do algoritmo biométrico a ser avaliado, o Biolyzer processa uma série de
operações de registro de todas as amostras do banco de dados de amostras
biométricas.

3

Como resultado das operações de registro, o Biolyzer gera e armazena os
respectivos modelos e os valores de saída utilizados para o cálculo da taxa FTE
(sucesso, falha, tempo esgotado ou pane, conforme seção 4.2.1 do texto).

4

O sistema devolve o resultado da série de operações de registro. O Caso de Uso
termina.
Caminho(s) Alternativo(s)

Alternativa 1: No passo 4, se a série de operações de registro não for bem sucedida, o
sistema devolve uma mensagem de erro. O Caso de Uso termina.
Pós-Condição(ções)

Modelos e valores de saída armazenados para serem utilizados nos Casos de Uso
comparar modelos e gerar parâmetros de precisão.
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3- Caso de Uso Comparar Modelos
Pré-Condição(ções)

O Avaliador ter realizado a importação do algoritmo biométrico e do banco de dados de
amostras biométricas com sucesso e ter os modelos e valores de saída armazenados ao
registrar as amostras.
Caminho Principal

1

O Caso de Uso começa quando o Avaliador aciona a opção comparar modelos.

2

A partir do algoritmo biométrico a ser avaliado e do banco de dados de amostras
biométricas, o Biolyzer processa uma série de operações de comparação de
genuínos e impostores (conforme seção 4.5 do texto) entre as amostras do banco de
dados de amostras biométricas e os modelos gerados pelas operações de registro de
amostras.

3

Como resultado das operações de comparação, o Biolyzer gera e armazena os
escores de similaridade e os valores de saída utilizados para o cálculo da taxa FTC
(sucesso, falha, tempo esgotado ou pane, conforme seção 4.2.1 do texto).

4

O sistema devolve o resultado da série de operações de comparação. O Caso de
Uso termina.
Caminho(s) Alternativo(s)

Alternativa 1: No passo 4, se a série de operações de comparação não for bem sucedida,
o sistema devolve uma mensagem de erro. O Caso de Uso termina.
Pós-Condição(ções)

Escore de similaridade e valores de saída armazenados para serem utilizados no Caso de
Uso Calcular parâmetros de precisão.
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4- Caso de Uso Calcular Parâmetros de Precisão
Pré-Condição(ções)

O Avaliador ter fornecido corretamente as informações da avaliação, ter os escores de
similaridades armazenados ao comparar as amostras.
Caminho Principal

1

O Caso de Uso começa quando o Avaliador aciona a opção calcular parâmetros de
precisão.

2

A partir da taxa FTE, da taxa FTC e dos escores similaridade armazenados, o
Biolyzer gera e armazena os GMS, os IMS (seção 4.5.1 do texto) e as taxas de FMR
e FNMR em função da variação dos valores de limiar (T).

3

De acordo com os GMS, os IMS e as taxas de FMR e FNMR já armazenadas, o
Biolyzer gera e armazena as taxas FTE, FTC, ZeroFMR, ZeroFNMR e EER (seção
4.2.2 do texto).

4

O Biolyzer mostra as taxas FTE, FTC, ZeroFMR, ZeroFNMR e EER. O Caso de
Uso termina.
Caminho(s) Alternativo(s)

Alternativa 1: No passo 2, se a taxa FTE, a taxa FTC e os escores de similaridade
armazenados não estiverem disponíveis ou se os GMS, os IMS e as taxas FMR e FNMR
não puderem ser calculados, o sistema devolve uma mensagem de erro. O Caso de Uso
termina.
Alternativa 2: No passo 3 e 4, se os GMS, os IMS e as taxas de FMR e FNMR não
estiverem disponíveis ou se as taxas FTE, FTC, ZeroFMR, ZeroFNMR e EER não
puderem ser calculadas, o sistema devolve uma mensagem de erro. O Caso de Uso
termina.
Pós-Condição(ções)

GMS, IMS, taxas FMR e FNMR, taxas FTE, FTC, ZeroFMR, ZeroFNMR e EER, geradas e
armazenados para os gráficos da Avaliação.
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5- Caso de Uso Mostrar os Gráficos da Avaliação
Pré-Condição(ções)

GMS, IMS, taxas FMR e FNMR, taxas FTE, FTC, ZeroFMR, ZeroFNMR e EER,
previamente armazenadas pelo Biolyzer.
Caminho Principal

1

O Caso de Uso começa quando o Avaliador aciona a opção mostrar gráficos da
avaliação.

2

O sistema acessa os valores de GMS, IMS, taxas FMR e FNMR, taxas FTE, FTC,
ZeroFMR, ZeroFNMR e EER, previamente armazenadas pelo Biolyzer e gera os
gráficos da Distribuição de Freqüência de Genuínos e Impostores, Curvas FMR x
FNMR, Curva ROC e Curva DET.

3

O sistema mostra os gráficos da Distribuição de Freqüência de Genuínos e
Impostores, Curvas FMR x FNMR, Curva ROC e Curva DET da avaliação realizada.
O Caso de Uso termina.
Caminho(s) Alternativo(s)

Alternativa 1: No passo 2, se os valores dos GMS, IMS, taxas FMR e FNMR , taxas FTE,
FTC, ZeroFMR, ZeroFNMR e EER, previamente armazenadas não estiverem disponíveis,
o Biolyzer devolve uma mensagem de erro. O Caso de Uso termina.
Pós-Condição(ções)

Não se aplica ao Caso de Uso.

A.4.4 Diagrama dos Casos de Uso
O diagrama dos Casos de Uso, apresentado na Figura 1, sintetiza
visualmente a interação entre os Casos de Uso do Biolyzer apresentados na seção
A.4.2. A Figura 1 representa graficamente o contexto do sistema, ou seja, é um
sumário gráfico do conjunto de Casos de Uso que mostra a funcionalidade proposta
para o Biolyzer.
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Figura 1 - Diagrama dos Casos de Uso – Biolyzer.

A.5 Diagramas de Classes
A partir da análise do objetivo do Biolyzer, dos requisitos funcionais e dos
Casos de Uso, se obtém as informações necessárias para identificar as classes, os
atributos ou propriedades, os relacionamentos, as multiplicidades e métodos. O
Diagrama de Classes é essencial para a elaboração do Biolyzer, pois fornece a
identificação e organização das classes.
O Diagrama de Classes do Biolyzer de avaliação da precisão é apresentado
na Figura 2. A figura mostra as cinco classes que constituem o projeto, com os
relacionamentos e multiplicidades entre elas. Pode se ver na Figura 2, o papel da
classe Avaliação, responsável pelo registro das amostras, comparação dos modelos
e pelo cálculo dos parâmetros de precisão.
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Figura 2 - Diagrama de Classes.

A Tabela 1 apresenta um sumário das classes e funções (métodos) que
fazem parte do Diagrama de Classes da Figura 2. A descrição das classes e funções
facilita a tarefa de programação do Biolyzer.
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Tabela 1 - Sumário das classes e funções (métodos).

Classe

Função (método)

Descrição

Main

main()

PanelFrame

PanelFrame()

Cria a interface gráfica do Biolyzer e recebe
as informações da avaliação.

actionPerformed()

Intercepta as ações por meio do
acionamento dos botões inseridos no painel
principal do Biolyzer e chama todas as
funções de avaliação.

Calculate
Parameters

Calculate()

Gera e armazena os GMS, os IMS e as taxas
FMR e FNMR a partir da taxa FTE, da taxa
FTC e dos escores similaridade
armazenados. Também gera, armazena e
mostra as taxas FTE, FTC, ZeroFMR,
ZeroFNMR e EER.

Command
Execution

CallCommand()

Cria o painel principal e chama a interface
gráfica do Biolyzer.

Realiza a chamada de comandos aos
executáveis de registro e comparação,
referentes ao algoritmo avaliado.

Acessa os valores de GMS, IMS, taxas FMR e
FNMR, taxas FTE, FTC, ZeroFMR, ZeroFNMR
e EER, previamente armazenadas, gera e
exibe os gráficos da distribuição de
freqüência de genuínos e impostores,
Curvas FMR x FNMR, Curva ROC e Curva
DET.

Graphs

makegraphs()

EnrollFace
FERETCOLOR

EnrollFaceORL
Execution()

Realiza a série de operações de registro de
todas as amostras do banco de dados
FERET utilizando o algoritmo biométrico
avaliado.

EnrollFinger
FVC

EnrollFingerFVC
Execution()

Realiza a série de operações de registro de
todas as amostras do banco de dados FVC
utilizando o algoritmo biométrico avaliado.
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EnrollIris
CASIAV1

EnrollIrisCASIAV1
Execution()

Realiza a série de operações de registro de
todas as amostras do banco de dados
CASIA versão 1 utilizando o algoritmo
biométrico avaliado.

EnrollIris
CASIAV3

EnrollIrisCASIAV3
Execution()

Realiza a série de operações de registro de
todas as amostras do banco de dados
CASIA versão 3 utilizando o algoritmo
biométrico avaliado.

MatchGenu
FaceFERET

MatchGenuFace
FERETExecution()

Realiza a série de comparações de genuínos
entre as amostras do banco de dados FERET
e os modelos gerados pelas operações de
registro de amostras.

MatchGenu
FaceORL

MatchGenuFace
ORLExecution()

Realiza a série de comparações de genuínos
entre as amostras do banco de dados ORL e
os modelos gerados pelas operações de
registro de amostras.

MatchGenu
FingerFVC

MatchGenuFinger
FVCExecution()

Realiza a série de comparações de genuínos
entre as amostras do banco de dados FVC e
os modelos gerados pelas operações de
registro de amostras.

MatchGenu
IrisCASIAV1

MatchGenuIris
CASIAV1Execution()

Realiza a série de comparações de genuínos
entre as amostras do banco de dados CASIA
versão 1 e os modelos gerados pelas
operações de registro de amostras.

MatchGenu
IrisCASIAV3

MatchGenuIris
CASIAV3Execution()

Realiza a série de comparações de genuínos
entre as amostras do banco de dados CASIA
versão 3 e os modelos gerados pelas
operações de registro de amostras.

MatchImp
FaceFERET

MatchImpFace
FERETExecution()

Realiza a série de comparações de
impostores entre as amostras do banco de
dados FERET e os modelos gerados pelas
operações de registro de amostras.

MatchImpFace
ORLExecution()

Realiza a série de comparações de
impostores entre as amostras do banco de
dados ORL e os modelos gerados pelas
operações de registro de amostras.

MatchImp
FaceORL
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Realiza a série de comparações de
impostores entre as amostras do banco de
dados FVC e os modelos gerados pelas
operações de registro de amostras.

MatchImp
FingerVC

MatchImpFinger
FVCExecution()

MatchImp
IrisCASIAV1

MatchImpIris
CASIAV1Execution()

Realiza a série de comparações de
impostores entre as amostras do banco de
dados CASIA versão 1 e os modelos gerados
pelas operações de registro de amostras.

MatchImp
IrisCASIAV3

MatchImpIris
CASIAV3Execution()

Realiza a série de comparações de
impostores entre as amostras do banco de
dados CASIA versão 3 e os modelos gerados
pelas operações de registro de amostras.

SaveFile

saveArray()

Recebe informações em forma de matriz
String e armazena a informação em um
arquivo de dados.

loadArray()

Recupera a informação de um arquivo de
dados e devolve em forma de matriz String.

saveDouble()

Recebe informações em forma de matriz
Double e armazena a informação em um
arquivo de dados.

loadDouble()

Recupera a informação de um arquivo de
dados e devolve em forma de matriz Double.

saveDouble
Vector()

Recebe informações em forma de vetor
Double e armazena a informação em um
arquivo de dados.

loadDouble
Vector()

Recupera a informação de um arquivo de
dados e devolve em forma de vetor Double.

A.6 Diagramas de Seqüência
As descrições dos Casos de Uso, as informações consolidadas no Diagrama
de Classes são os elementos para a criação dos Diagramas de Seqüência. Estes
diagramas apresentam a seqüência de mensagens entre os objetos (instâncias das
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classes) do projeto, ou seja, a interação entre o usuário do sistema (desenvolvedor
ou avaliador) e os componentes do Biolyzer (classes). As linhas verticais
representam os objetos e as horizontais, representam as mensagens.
As de figuras 3 a 7 referem-se aos diagramas de seqüência dos respectivos
os casos de uso apresentados na seção A.4.4.

Figura 3. Diagrama de Seqüência – Fornecer Informações Sobre a Avaliação.

Figura 4 - Diagrama de Seqüência – Mostrar Gráficos da Avaliação.
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Figura 5 - Diagrama de Seqüência – Comparar Modelos.
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Figura 6 - Diagrama de Seqüência – Registrar Amostras.
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Figura 7 - Diagrama de Seqüência – Calcular Parâmetros de Precisão.
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A.7 Telas do Biolyzer
A partir dos cenários de Caso de Uso, Fluxo de Eventos, Diagrama de Casos
de Uso, Diagrama de Classes e do Diagrama de Seqüência, viabiliza-se a criação
das interfaces gráficas que compõem as telas do Biolyzer. A subseção A.7, além de
mostrar as telas do Biolyzer, apresenta de forma resumida as descrições sobre as
ações de comando e os campos que compõem as telas.
A Figura 8 mostra a tela principal do Biolyzer, que tem por finalidade receber
as informações sobre a avaliação biométrica que a ser realizada.

Figura 8 - Tela principal do Biolyzer – fornecimento das informações sobre a avaliação.

No retângulo em destaque na Figura 8, podem-se notar os campos e botões
que estão inicialmente ativos:
•

BIOLYZER INSTALL PATCH – campo utilizado para informar o diretório corrente
de instalação do protótipo Biolyzer;
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•

EVALUATION NAME – campo utilizado para informar o nome da avaliação a ser
realizada. O avaliador deve criar um diretório sob o diretório corrente de
instalação do Biolyzer com o mesmo nome da avaliação informado no campo
EVALUATION NAME, que irá conter os arquivos executáveis para serem
avaliados;

•

ENROLL EXECUTABLE FILE – campo utilizado para informar o diretório corrente
do arquivo executável do algoritmo biométrico, correspondente ao processo de
registro. O avaliador necessita fornecer somente o nome do arquivo executável,
pois o Biolyzer já preenche o nome do diretório corrente a partir das informações
fornecidas nos campos BIOLYZER INSTALL PATH E EVALUATION NAME;

•

MATCH EXECUTABLE FILE – campo utilizado para informar o diretório corrente
do arquivo executável do algoritmo biométrico, correspondente ao processo de
comparação. O avaliador necessita fornecer somente o nome do arquivo
executável, pois o Biolyzer já preenche o nome do diretório correte a partir das
informações fornecidas nos campos BIOLYZER INSTALL PATH E EVALUATION
NAME;

•

THRESHOLDS – campo utilizado para informar a quantidade de valores de
limiares (T); e

•

SELECT BIOMETRIC TYPE AND IMAGE GALERY – grupo de botões para
escolher o banco de dados de amostras biométricas a ser utilizado nas
avaliações. As opções disponíveis são: IRIS – CASIA Version 1.0 (banco de
dados CASIA versão 1), IRIS – CASIA Version 3.0 (banco de dados CASIA
versão 3), FACE – FERET Color (banco de dados FERET), FACE – ORL (banco
de dados ORL) e TEST – FVC (banco de dados FVC, empregado na avaliação
teste do Biolyzer).
Além desses campos e botões, é destacado na Figura 8 o botão Exit Biolyzer,

pelo qual o avaliador pode a qualquer momento interromper a execução do Biolyzer.
Após o fornecimento das informações sobre a avaliação, nos campos
destacados pela Figura 8, o avaliador precisa acionar o botão Save Parameters para
prosseguir com a avaliação, conforme mostra a Figura 9.
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Figura 9 - Tela principal do Biolyzer – botões Save Parameters, Enroll, Authenticate,
Calculate, Show Graphs, New Evaluation e Exit Biolyzer.

Após acionar o botão Save Parameters, os demais botões e funções da
avaliação habilitados são:
•

ENROLL – botão utilizado para disparar a série de registros a partir das
informações sobre a a valiação previamente fornecidas;

•

AUTHENTICATE – botão utilizado para disparar as séries de comparações de
genuínos e impostores a partir das informações sobre a avaliação previamente
fornecidas;

•

CALCULATE – botão utilizado para disparar a geração e o armazenamento dos
GMS, IMS, taxas FMR e FNMR, taxas FTE, FTC, ZeroFNMR, ZeroFMR e EER.
Após gerar e armazenar estes valores, a tela vista na Figura 10, apresenta as
taxas FTE, FTC, ZeroFNMR, ZeroFMR e EER, que são os resultados da
avaliação biométrica em forma de valores;

•

SHOW GRAPHS – botão dispara o processo que acessa os valores de GMS,
IMS, taxas FMR e FNMR, taxas FTE, FTC, ZeroFMR, ZeroFNMR e EER,
previamente armazenados pelo Biolyzer por meio do acionamento do botão
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CALCULATE, e, gera os gráficos da distribuição de freqüência de genuínos e
impostores, Curvas FMR x FNMR, Curva ROC e Curva DET. O Biolyzer
apresenta estes gráficos nas telas de genuínos x impostores, FNMR x FMR,
ROC Curve e DET Curve, figuras 11, 12, 13 e 14 respectivamente; e
•

NEW EVALUATION – botão utilizado para encerrar a avaliação atual. Ao ser
acionado, o botão NEW EVALUATION inabilita o uso dos botões e funções da
Figura 9 (Enroll, Authenticate , Calculate, Show Graphs, New Evaluation) e
habilita o uso dos campos e botões da Figura 8 novamente (estado inicial do
Biolyzer).
Após ser acionado o botão Calculate, o Biolyzer apresenta as taxas FTE,

FTC, ZeroFNMR, ZeroFMR e EER, que são os resultados da avaliação biométrica
em forma de valores. Como pode se ver na Figura 10.

Figura 10 - Tela de Resultados – taxas FTE, FTC, ZeroFNMR, ZeroFMR e EER.

Nota-se nas figuras 11, 12, 13 e 14, que após acionado o botão Show
Graphs, o Biolyzer apresenta os gráficos da distribuição de freqüências de genuínos
e impostores, Curvas FMR x FNMR, Curva ROC e Curva DET, que são os
resultados da avaliação biométrica em forma de gráficos.
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Figura 11 - Tela de Resultados – gráfico de Genuínos e Impostores.

Figura 12 - Tela de Resultados – gráfico das Curvas FMR e FNMR.
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Figura 13 - Tela de Resultados – gráfico da Curva ROC.

Figura 14 - Tela de Resultados – gráfico da Curva DET.

185

A.8 Conclusão
Este apêndice proporciona uma descrição das principais características do
Biolyzer a ser utilizado para automatizar as avaliações deste trabalho, iniciando
pelos requisitos funcionais e não funcionais. Os cenários de Caso de Uso, o Fluxo
de Eventos e o Diagrama de Casos de Uso, apresentam de forma organizada as
informações coletadas no levantamento de requisitos.
Um aprofundamento funciona l é obtido no Diagrama de Classes e no
Diagrama de Seqüência. O Diagrama de Classes é uma representação estática que
contém além das classes e relacionamentos, todos os atributos e funcionalidades
que viabilizam a construção do projeto de software. Já o Diagrama de Seqüência,
destaca o relacionamento entre os objetos de um sistema de forma dinâmica.
Neste apêndice, foram mostradas as interfaces gráficas que compõem as
telas do Biolyzer. Além de mostrar as interfaces gráficas, também foram
apresentadas as descrições sobre as ações de comando e os campos que
compõem as telas.
O levantamento, análise e especificação dos requisitos apresentados neste
apêndice formam a base para a avaliação testes do Biolyzer.
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APÊNDICE B
AVALIAÇÃO TESTE DO PROTÓTIPO DE SOFTWARE BIOLYZER
B.1 Introdução
Este apêndice mostra o teste de funcionamento do Biolyzer, protótipo de
software desenvolvido para automatizar as avaliações deste trabalho. Inicialmente, o
capítulo apresenta os componentes que serão utilizados para realizar uma avaliação
teste utilizando o Biolyzer: o algoritmo de reconhecimento de impressões digitais
fornecido como modelo aos participantes das competições FVC (FVC, 2004b, p.1);
e, o banco de dados de amostras biométricas da FVC.
O apêndice também mostra os resultados obtidos em forma de valores e
gráficos, de acordo com as definições sobre parâmetros de precisão baseados na
FVC, seção 4.2.2 (do texto). Por último, mostra uma conclusão sobre os resultados
da avaliação teste do Biolyzer.
B.2 Componentes da Avaliação
Nas próximas subseções é apresentado o algoritmo biométrico e a
preparação do banco de dados da FVC, escolhidos para testar o Biolyzer.
B.2.1 Algoritmo Biométrico
O algoritmo biométrico de reconhecimento de impressões digitais fornecido
pela FVC (FVC, 2004b, p.1) foi elaborado para servir de modelo aos participantes
das competições FVC. A finalidade do algoritmo modelo é demonstrar a adaptação
de um código fonte de algoritmo biométrico ao protocolo de submissão das
competições FVC.
Este algoritmo fornecido pela FVC foi escolhido para este trabalho pelo fato
de simular erros nos processos de registro e comparação. As simulações são úteis
para testar todas as funções do Biolyzer. Entretanto, não são esperadas taxas de
falsa aceitação e falsa rejeição adequadas na avaliação teste do Biolyzer, porque
esta não é a finalidade do algoritmo fornecido pela FVC.
Foi necessário ajustar o algoritmo biométrico de reconhecimento de
impressões digitais fornecido como modelo aos participantes das competições FVC
(FVC, 2004b, p.1), que é codificado em linguagem C, ao protocolo de submissão
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deste trabalho descrito na seção 4.2.1 (do texto). Não houve qualquer problema no
ajuste.
B.2.2 Preparação do Banco de Dados
Para realizar a avaliação teste do Biolyzer, foi utilizado o subconjunto DB1 – A
do banco de dados FVC (2004), descrito na seção 3.5.4 (do texto). O subconjunto
DB1 é composto por 8 imagens de impressões digitais de 100 indivíduos.
Devido ao número de impressões digitais serem iguais para todos os 100
indivíduos, 8 imagens por indivíduo, todas as imagens do subconjunto DB1 – A do
banco de dados FVC (2004) foram utilizadas nas avaliações. A garantia da mesma
quantidade de imagens por face facilita a implementação das avaliações, como na
avaliação empregada pela FVC descrita na seção 4.5.1 (do texto).
No total, foram utilizadas 800 imagens de impressões digitais.
B.3 Resultados
A avaliação teste do Biolyzer se baseou nas seqüências de registros e
comparações do modelo FVC, descrito anteriormente na seção 4.5.1 (do texto), com:
•

TNE (número total de registros possíveis) = 800.

•

NGRAtotal (número total de comparações de genuínos possíveis) = 4.950.

•

NIRAtotal (número total de comparações de impostores possíveis) = 2.800.
Além disso, o mesmo ambiente de hardware e software, descrito na seção 4.3

(do texto), foi utilizado para testar o Biolyzer. Nas próximas subseções são
mostrados os resultados obtidos na avaliação teste em forma de valores e gráficos.
B.3.1 Valores Obtidos
De acordo com a seção 4.5 (do texto), nenhum dos trabalhos consultados na
literatura permite concluir algo a respeito da quantidade de valores de limiar (T)
necessários em uma avaliação biométrica. Assim sendo, as taxas ZeroFNMR,
ZeroFMR e EER são apresentadas para as variações dos valores de limiar (T) de 0
a 101. Pois, foi a única indicação a respeito da quantidade ideal de valores de limiar
(T) necessários em uma avaliação biométrica encontrada na literatura (SUCUPIRA
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JÚNIOR, 2004, p.95). Variação que pode ser vista no gráfico da distribuição de
genuínos e impostores do trabalho de Sucupira Júnior (2004).
A Tabela 2 mostra os resultados da avaliação teste do Biolyzer para os
parâmetros de precisão ZeroFNMR, ZeroFMR e EER, utilizando o subconjunto DB1
– A do banco de dados FVC (2004) (descrito na seção 3.5.4 do texto) e o algoritmo
biométrico de reconhecimento de impressões digitais fornecido pela FVC (FVC,
2004b, p.1).
Tabela 2 - Resultado da avaliação teste do protótipo Biolyzer – Banco de dados
FVC e algoritmo fornecido como modelo aos participantes da FVC.

Como pode ser observado na Tabela 12 (do texto), foram realizados 769
registros de um total de 800 registros possíveis, o que indica uma taxa FTE de
3,88%. Foram realizadas 2500 comparações de genuínos para um total de 2.800
comparações de genuínos possíveis. Realizou-se também, 4.260 comparações de
impostores para um total de 4.950 comparações de genuínos possíveis. Isto
demonstra que o algoritmo biométrico fornecido pela FVC (FVC, 2004b, p.1) simulou
os erros nos processos de registro e comparação, conforme esperado.
As taxas ZeroFNMR, ZeroFMR e EER, foram 100%, 100% e 74,34%,
respectivamente. Como já era esperado, as taxas de falsa aceitação e falsa rejeição
são bem altas, se comparadas às taxas obtidas nas competições da FVC
(CAPPELLI et al., 2006, p.1). Isto se deve ao fato de que a finalidade do algoritmo
fornecido pela FVC é apenas demonstrar a adaptação de um código fonte de
algoritmo biométrico ao protocolo de submissão das competições FVC e simular
erros nos processos de registro e comparação. Apesar taxas ZeroFNMR, ZeroFMR
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e EER serem altas, foi possível testar todas as funções do Biolyzer por meio do
algoritmo biométrico de reconhecimento de impressões digitais fornecido pela FVC
(FVC, 2004b, p.1), utilizando o banco de dados de amostras biométricas da FVC.
B.3.2 Resultados Gráficos
Com base na variação dos valores de limiar (T) de 0 a 101, utilizada na seção
B.3.1 para as taxas ZeroFNMR, ZeroFMR e EER, são apresentados os resultados
dos gráficos de Distribuição de Freqüência de Genuínos e Impostores, Curvas FMR
e FNMR, Curva ROC e Curva DET.
A Figura 15 mostra os gráficos da Distribuição de Freqüência de Genuínos e
Impostores, Curvas FMR e FNMR, curva ROC e curva DET para a avaliação teste
do Biolyzer. Pode-se notar nos gráficos, os valores de ZeroFNMR, ZeroFMR e EER.
A taxa EER pode ver vista na Figura 15:
a) no gráfico das Curvas FMR e FNMR, no cruzamento entre as
Curvas FMR e FNMR;
b) no gráfico das Curvas ROC, no cruzamento das curvas ROC com a
linha pontilhada EER; e,
c) no gráfico da curva DET, no cruzamento da curva DET com a linha
pontilhada EER. O valor da taxa EER observado nos gráficos da Figura
15 é próximo de 74,34%, que é o ponto de operação do algoritmo
fornecido pela FVC (FVC, 2004b, p.1) para o subconjunto DB1 – A do
banco de dados FVC, quando a taxa FMR (T) é igual à taxa FNMR (T).
A taxa ZeroFNMR, pode ser vista na Figura 15, no gráfico das Curvas FMR e
FNMR. O valor da taxa ZeroFNMR observado no gráfico é de 100,00%, que é o
maior valor de FMR (T) do algoritmo fornecido pela FVC (FVC, 2004b, p.1) para o
subconjunto DB1 – A do banco de dados FVC, no qual FNMR (T) é igual a zero. A
taxa ZeroFMR, também pode ser vista na Figura 15, no gráfico das Curvas FMR e
FNMR. O valor da ZeroFMR observado no gráfico é de 100,00%, que é o maior valor
de FNMR (T) do algoritmo fornecido pela FVC (FVC, 2004b, p.1) para o subconjunto
DB1 – A do banco de dados FVC, no qual FMR (T) é igual a zero.
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Figura 15 - Resultados gráficos da avaliação CASIA versão 1: Distribuição de Freqüência de
Genuínos e Impostores, Curvas FMR e FNMR, curva ROC e Curva DET.
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Os valores de EER, ZeroFNMR e ZeroFMR da Figura 15 também coincidem
com os valores anteriormente apresentados na Tabela 2, o que indica concordância
entre os valores apresentados nos gráficos da Figura 15 com os valores da Tabela
2.
Para confirmar os valores e os resultados gráficos obtidos para os parâmetros
de precisão ZeroFNMR, ZeroFMR, EER, FTE, FTC, gráfico Distribuição de
Freqüência de Genuínos e Impostores, Curvas FMR e FNMR, Curva ROC e Curva
DET, foi realizada uma conferência paralela, por meio de uma planilha de cálculos.
Os resultados obtidos na conferência manual com os resultados apresentados neste
apêndice foram idênticos, demonstrando assim a viabilidade de uso do protótipo
Biolyzer para as avaliações deste trabalho.
B.4 Conclusão
De acordo com os resultados apresentados neste apêndice em forma de
valores e gráficos utilizando o algoritmo biométrico de reconhecimento de
impressões digitais fornecido pela FVC (FVC, 2004b, p.1) e o banco de dados de
amostras biométricas da FVC (seção 3.5.4 do texto), conclui-se que não existe
impedimento em se utilizar o Biolyzer para as avaliações deste trabalho.

