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RESUMO
Em sistemas que utilizam biometria, a impressão digital é a característica
biométrica de uso mais comum. Uma utilização freqüente da biometria ocorre por
meio de sistemas que conjugam a chave privada do indivíduo e informação
biométrica, de forma que a chave somente é liberada após a autenticação
biométrica. Esses sistemas são chamados de criptosistemas biométricos. Uma
vulnerabilidade nos criptosistemas biométricos é que tanto chave privadas quanto
informações biométricas são passíveis de roubo. Dessa forma, diferentes formas
foram propostas para prover proteção a criptosistemas biométricos. Um modelo
criptográfico que se propõe a essa proteção denomina-se fuzzy vault. No fuzzy vault,
nem a chave privada, nem o template biométrico são armazenados diretamente.
Ocorre que o modelo é vulnerável a alguns ataques tais como o de interceptação de
tráfego de rede (sniffing) e o ataque de multiplicidade de registro. Nesses dois
ataques, a informação biométrica pode ser roubada. O ataque de multiplicidade
ocorre quando o oponente tem acesso a múltiplas saídas (cofres virtuais) do modelo
fuzzy vault e acaba por deduzir a informação biométrica protegida por meio da
comparação dos cofres. O objetivo deste trabalho foi complementar o modelo fuzzy
vault com a utilização de uma senha do tipo OTP (one time password), também
conhecida como senha dinâmica a fim de aperfeiçoar sua segurança. Para atingir o
objetivo foi desenvolvido um protótipo do modelo fuzzy vault system com senha
dinâmica. O modelo desenvolvido teve seu desempenho biométrico avaliado por
meio da medição das taxas de GAR (Genuine Acceptance Rate) e FAR (False
Acceptance Rate). Também foi avaliado o desempenho do modelo por meio da
medição dos tempos de cifração e decifração das digitais. Além disso, foi verificado
o comportamento do modelo quando submetido ao ataque de força bruta. As
principais contribuições do trabalho residem na proposição de um modelo resistente
aos ataques de sniffing e ao ataque de multiplicidade de registro. Como contribuição
adicional, nenhum dos trabalhos anteriores avaliou o desempenho de tempo e
segurança simultaneamente.
Palavras chaves: impressão digital, fuzzy vault, segurança em criptosistemas
biométricos

ABSTRACT
Improvements on fuzzy vault system using a dynamic password
Among the variety of biometrics characteristics normally used on systems, fingerprint
is the most widely used. One of the main functions that biometric systems provide is
authentication. Biometric cryptosystems are systems that combine the cryptography
private key and biometric information from an individual, in a way that the private key
is released after the biometric authentication. A common threat is that both private
keys and biometric information are liable to theft. Different ways were proposed to
provide protection to biometric cryptosystems. A new way to provide security is using
a cryptograph model denominated fuzzy vault. In the fuzzy vault model, neither the
cryptograph secret key nor the biometric information are directly stored. However, the
model is vulnerable to the sniffing attack and multiplicity record attack. In both
situations, the biometric might be stolen. The multiplicity attack occurs when a hacker
has access to multiple outputs (vaults) from the fuzzy vault system and he can get
the biometric information through comparison. The objective of this paper to propose
a new fuzzy vault model based on OTP (One Time Password) also known as
dynamic password. To accomplish the objective it was developed a prototype of the
fuzzy vault system based on dynamic password. After that, the biometric
performance was analyzed through the evaluation of FAR (False Acceptance Rate)
and GAR (Genuine Acceptance Rate) rates. It was also evaluated the time
performance in encryption and decryption process. Finally, it was analyzed the
behavior of the model under the brute force attack. The main contribution of this
paper is a proposition of a new model resistant to the sniffing and multiplicity record
attack. Furthermore, none of the papers analyzed evaluated time performance and
security requirements simultaneously.
Key words: fingerprint biometrics, fuzzy vault security on biometric cryptosystems
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1 INTRODUÇÃO
Biometria é ramo da ciência que estuda a mensuração dos seres vivos
(FERREIRA, 2004). O uso de impressão digital em sistemas biométricos é o
mais difundido atualmente. Segundo estimativas do International Biometric
Group (2009), a utilização de impressão digital corresponde a mais de 66% do
mercado americano de sistemas biométricos (MALTONI et al., 2008, p.12). A
tecnologia de impressão digital permite alta distinção entre indivíduos, além de
ser universal e de fácil aquisição.
Um sistema biométrico é capaz de capturar uma amostra biométrica de
um usuário, extrair os dados biométricos da amostra, comparar com um ou
mais templates, determinar a similaridade existente entre eles e indicar se a
identificação ou autenticação de uma identidade foi alcançada (MAGALHÃES,
2009, p.78). Template biométrico de impressão digital é o conjunto de dados
que representa uma impressão digital, armazenado num repositório de dados
e utilizado pelo sistema biométrico como referência na comparação com
amostras biométricas posteriormente submetidas ao sistema (ISO 19794-2,
2005). Uma amostra biométrica é o conjunto de dados que representam uma
impressão digital e que será comparada com o template armazenado para fins
de autenticação. (ISO 19794-2, 2005)
O processo de comparação varia de acordo com a tecnologia biométrica
utilizada.

Duas

amostras

biométricas

do

mesmo

dedo

apresentam

normalmente diferenças de representação devido a fatores tais como
deslocamento, rotação ou variação de pressão do dedo no momento da coleta
(MALTONI et al., 2008, p.167). Na comparação de impressões digitais é
freqüentemente atribuída uma pontuação que quantifica o grau de similaridade
(matching score) entre template e amostra. Se essa pontuação for superior a
um limiar de tolerância (threshold), a impressão digital é considerada genuína,
senão, é considerada impostora.
Devido ao fato da comparação biométrica ser probabilística, erros podem
ocorrer na decisão de aceite de um usuário como genuíno ou impostor. Falsa
aceitação é a probabilidade de uma amostra impostora ser considerada
autêntica. A freqüência com que esse erro ocorre é chamada FAR (False
Acceptance Rate). Falsa rejeição é a probabilidade de uma amostra autêntica
ser considerada impostora. A freqüência com que esse erro ocorre é chamada
FRR (False Rejection Rate).
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A autenticação em sistemas é uma das aplicações da biometria.
Criptosistemas biométricos são sistemas que conjugam criptografia e
biometria. Nesses sistemas uma chave secreta do indivíduo é liberada para
uso

somente

após

a

autenticação

biométrica.

Uma

ameaça

para

criptosistemas biométricos é que tanto chaves privadas quanto templates
biométricos são passíveis de roubo ou acesso não autorizado.
Há diferentes propostas para a proteção de uma chave criptográfica
secreta e de um template em criptosistemas biométricos. Kazienko (2003)
sugere um sistema no qual tanto uma chave secreta simétrica quanto o
template fiquem armazenados num cartão inteligente (smartcard), ambos
cifrados.

Com o uso de um cartão inteligente, template e chave são

manipulados e armazenados em um ambiente controlado, porém cria-se uma
dependência do dispositivo de hardware.
Juels e Sudan (2002) propõem um método criptográfico denominado
fuzzy vault. O método fuzzy vault permite a conjugação entre uma chave
secreta e um template biométrico de forma que nenhum deles seja
diretamente armazenado. O método já foi implementado para íris (LEE et al.;
2008), assinatura manuscrita (SANTOS; AGUILARA; GARCIA, 2006) e
reconhecimento facial (KIM; LEE, 2007).
O modelo fuzzy vault já foi desenvolvido para impressões digitais em
(ULUDAG; PANKANTTI; JAIN, 2005) e (ULUDAG; JAIN, 2006). O trabalho de
Uludag, Pankantti, Jain e (2005) apresenta uma falha ao ataque de
multiplicidade de registro. Neste ataque, caso seja submetida duas vezes a
impressão digital do mesmo indivíduo, um oponente pode comparar as duas
saídas (cofres) do modelo fuzzy vault e deduzir as minúcias do template
protegido. Nandakumar, Nagar e Jain (2007) propõem o uso do modelo fuzzy
vault com uma senha de proteção. O modelo proposto por Nandakumar,
Nagar e Jain (2007) utiliza uma fórmula matemática que desloca as
coordenadas x e y das minúcias.
Há, contudo, um problema no modelo de Nandakumar, Nagar e Jain
(2007). Duas cifrações do mesmo template com a mesma senha digitada pelo
usuário geram a mesma saída, retornando a vulnerabilidade inicial do modelo
de Uludag, Pankantti e Jain (2005). Na prática, é bastante comum a utilização
da mesma senha para autenticação em diferentes sistemas, o que torna a
aplicação dos modelos de Uludag, Pankantti e Jain (2005) e Nandakumar,
Nagar e Jain (2007) limitadas.

Os trabalhos avaliados também são
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vulneráveis a interceptação do tráfego de rede (sniffing). Caso um oponente
intercepte a informação utilizada para abrir o cofre numa sessão, poderá ele
próprio submeter essa informação e liberar a chave privada secreta protegida
em outro momento.
Adicionalmente, apenas o trabalho de Fornazin (2008) focou na análise
de desempenho do algoritmo fuzzy vault enquanto que Hong et al. (2008)
estiveram concentrados na análise teórica da segurança do modelo fuzzy
vault, mas nenhum dos trabalhos analisados avaliou a segurança e o
desempenho simultaneamente com a validação experimental.
Fornazin (2008) propõe um cenário que utiliza fuzzy vault para a
proteção de uma base de templates biométricos aplicando a um sistema de
proteção de imagens médicas. Nesse caso, o modelo fuzzy vault libera a
chave privada secreta do indivíduo, que cifra ou decifra as imagens médicas.
O modelo fuzzy vault pode ser utilizado em diferentes cenários, desde
que não existam limitações severas de memória e processamento. Um cenário
possível de utilização do fuzzy vault ocorre na proteção de uma base de dados
centralizada de templates biométricos, utilizada num contexto de autenticação.
Nesse caso, o template biométrico pode ser armazenado cifrado com a
utilização do modelo fuzzy vault. Posteriormente, durante a autenticação
biométrica, a amostra a ser comparada é submetida ao modelo comparando
com o template armazenado. Todo o procedimento de comparação ocorre em
memória, sem expor o template biométrico.
1.1

Justificativa do trabalho
No modelo fuzzy vault proposto por Nandakumar, Nagar e Jain (2007) é

agregado uma senha de proteção para complementar a segurança da
autenticação biométrica. Um impostor somente ganharia acesso ao sistema,
caso tivesse comprometida as camadas de senha e autenticação biométrica.
Para avaliar a segurança, o autor analisa em seu trabalho as hipóteses de
obtenção da senha por um oponente ou roubo do template biométrico.
Contudo, não é considerada no trabalho de Nandakumar, Nagar e Jain (2007)
a hipótese do usuário utilizar duas vezes a mesma senha para o mesmo
template, nem tampouco do oponente obter parte das minúcias do usuário
autêntico. Na situação em que o oponente obtém acesso a esse dois cofres
gerados pelo modelo fuzzy vault, é retomada a vulnerabilidade original de
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Uludag, Pankantti e Jain (2005) em que é possível extrair as minúcias do
template protegido. Também Nandakumar, Nagar e Jain (2007) não avaliam
de forma experimental a segurança do modelo, sendo que não foram
encontrados trabalhos que façam esse tipo de análise do ponto de vista
prático.
Fornazin (2008) desenvolveu um protótipo de fuzzy vault baseado no
modelo proposto por Uludag, Pankantti e Jain (2005). A principal contribuição
de seu trabalho está no fato de que nenhum trabalho anterior havia medido os
tempos de cifração e decifração do algoritmo fuzzy vault. Contudo, do ponto
de

vista

de

segurança,

o

trabalho

de

Fornazin

(2008) herda

as

vulnerabilidades de Uludag, Pankantti e Jain (2005), pois na cifração do
mesmo template mais de uma vez, é possível que ocorra a exposição das
minúcias. Ressalta-se que não era escopo deste trabalho a avaliação da
segurança do modelo proposto.
Hong et al. (2008) detectou o problema ocasionado pela utilização de
duas senhas iguais e propôs alterações no modelo base proposto por
Nandakumar, Nagar e Jain (2007). Contudo, é sugerida uma alteração da
estrutura e fórmula matemática do modelo original. O trabalho de Hong et al.,
(2008) em nenhum momento avaliou a possibilidade de alterar as variáveis de
entrada do modelo, tal como a utilização de uma senha dinâmica em
substituição à digitada. A utilização de uma senha dinâmica incluiria a
aleatoriedade necessária inviabilizando o ataque de multiplicidade de registro.
Em resumo, podem-se identificar lacunas nos trabalhos avaliados. O
trabalho de Uludag, Pankantti e Jain (2005) é vulnerável já que não é
conjugado com uma senha. Fornazin (2008) herda a mesma vulnerabilidade.
No trabalho de Nandakumar, Nagar e Jain (2007), não é ressaltado que a
senha digitada pode ser uma ameaça ao modelo quando utilizada repetidas
vezes pelo usuário. Hong et al., por sua vez altera o modelo gerando uma
ruptura e não uma evolução. No capítulo 3, Trabalhos Relacionados, são
detalhados os trabalhos mencionados nesta seção.
1.2

Objetivo
O objetivo do presente trabalho é aperfeiçoar a segurança do modelo

fuzzy vault com a utilização de uma senha dinâmica. O modelo proposto
objetiva ser resistente aos ataques de multiplicidade de registro e à técnica de
sniffing que permitiriam o roubo da informação biométrica.
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1.3

Metodologia do trabalho

Os seguintes métodos devem ser utilizados na elaboração deste trabalho:
a) Método hipotético-dedutivo, já que se parte de um problema, ao qual se
oferece uma solução proposta, passando-se depois a criticar a solução,
objetivando a eliminação de eventuais erros (MARCONI; LAKATOS, 2006,
p.95).
b) pesquisa bibliográfica para levantamento do referencial teórico e estado
da arte;
b) implementação de protótipo do modelo FVSD e de rotina de geração de
pontos combinados que é utilizada no ataque de força bruta;
c) utilização de um ambiente experimental para validação do trabalho
(análise experimental). A análise experimental ocorrerá por meio de medição
dos tempos dos processos de cifração e decifração do modelo fuzzy vault com
senha dinâmica. Além disso, será avaliado o desempenho biométrico por meio
da avaliação das taxas de FAR e GAR e finalmente, o modelo será submetido
a um ataque de força bruta.
d) coleta e análise dos resultados obtidos no ambiente de testes;
f) obtenção de conclusões.

1.4

Resultados esperados e contribuições
Espera-se do presente trabalho os seguintes resultados e contribuições:
 Desenvolvimento de um modelo específico para a proteção de
template de impressão digital biométrico e chave criptográfica secreta:
O modelo proposto permite comparações entre template e amostra
biométrica de forma segura e tolerando a variância intrínseca da
impressão digital.
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 Segurança: Possibilidade de validar a impressão digital sem expor
diretamente a impressão digital.
 Utilização do template revogável: A utilização do método de
deslocamento de minúcias em função da senha impede uma
correlação direta entre o usuário e template biométrico armazenado.
Dessa forma, se o template biométrico armazenado for roubado, basta
que seja registrado novamente com uma senha diferente.
 Eliminação da limitação ao ataque de multiplicidade de registro: Neste
ataque o oponente compara dois cofres gerados pelo mesmo dedo
deduzindo os pontos genuínos do cofre. O presente trabalho elimina a
possibilidade do ataque de multiplicidade de registro o qual o modelo
fuzzy vault tradicional é vulnerável.
 Limitação do roubo de dados biométricos por meio da técnica de
sniffing: O presente trabalho limita a possibilidade de roubo por
sniffing. A partir da conjugação com a senha, o roubo da informação
biométrica de determinada sessão é pouco aproveitável para fins de
autenticação no modelo, já que são demandadas entradas diferentes a
cada sessão.
 Proteção da impressão digital armazenada: o roubo de impressões
digitais em banco de dados torna-se inviável, já que a impressão
digital fica armazenada num cofre, impedindo a detecção da
informação biométrica do usuário.
 Avaliação simultânea da segurança do modelo fuzzy vault e
desempenho: foi avaliado trabalho com foco na segurança do modelo
(HONG et al., 2008) e trabalho com foco no desempenho em termos
de medição de tempo do modelo (FORNAZIN, 2008), mas nenhum
dos trabalhos avaliados analisou esses dois aspectos ao mesmo
tempo.
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1.5

Organização da dissertação
A dissertação possui a seguinte organização:

 Capítulo 2 - Referencial teórico: apresenta os conceitos base que
serão utilizados no decorrer do trabalho. Conceitos ligados a biometria,
criptografia,

segurança

baseada

em

senha.

São

descritos

os

criptosistemas biométricos com foco no modelo fuzzy vault.
 Capítulo 3 - Trabalhos relacionados: investigam-se os principais
trabalhos relacionados, posicionando o presente trabalho em relação aos
demais. É descrita a solução tradicional para a segurança de templates
biométricos baseado no trabalho de Kazienko (2003). È apresentado o
modelo proposto por Nandakumar, Nagar e Jain (2007).

São

relacionados os trabalhos que focaram a segurança (HONG et al., 2008),
(Uludag, Pankantti e Jain; 2005) quando submetidos a cenários de
ataque. Por fim, é apresentada uma tabela comparativa posicionando o
presente trabalho em relação aos demais trabalhos relacionados.


Capítulo 4 - O modelo fuzzy vault com senha dinâmica (FVSD):
apresenta em detalhes o modelo fuzzy vault com senha dinâmica
proposto neste trabalho.



Capítulo 5 - Contexto, coleta e análise dos resultados: são
apresentados os pressupostos e limitações para execução das medições
de tempo e do ataque de força bruta. Além disso, é feita uma análise do
desempenho biométrico por meio das medições das taxas de FAR e
GAR. È detalhada a seqüencia de testes utilizados e os resultados
obtidos nas avaliações em forma de valores e gráficos, a análise e as
conclusões a respeito do uso FVSD. Além disso, o capítulo 5 mostra a
discussão sobre o método de trabalho e a aderência do trabalho aos
objetivos propostos.

 Capítulo 6 - Conclusão do trabalho: é apresentada uma síntese da
dissertação, as conclusões finais e comentários sobre os resultados
obtidos nas avaliações, as contribuições alcançadas e sugestões para
trabalhos futuros.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1

Introdução
O objetivo principal do capítulo 2 é a apresentação da terminologia

básica utilizada na área da biometria e criptografia. O capítulo apresenta as
seguintes seções:
a) Seção 2.1, Biometria, são apresentados os conceitos de biometria
descrevendo as diferentes características biométricas, sistemas
biométricos na visão da ISO 19794-2. Após essa analise são
discutidos erros biométricos e taxas de erro relevantes no escopo
deste trabalho e por fim, a forma de representação computacional das
minúcias de impressão digital.
b) Seção 2.2, Criptografia, descreve os conceitos de criptografia
utilizados neste trabalho, bem como a utilização de funções hash e o
conceito de senha dinâmica proposto por Lamport (1981).
c) Seção 2.3, Criptosistemas biométricos, são descritos os tipos de
criptosistemas biométricos com enfoque no modelo fuzzy vault.
d) Seção 2.4, Conclusões, são apresentadas as conclusões do
capítulo.
2.2

Biometria

2.2.1 Conceitos principais e terminologia
Na área de tecnologia, o termo biometria tem sido utilizado com foco na
identificação dos indivíduos a partir das suas características biométricas. Uma
característica biométrica é uma característica biológica ou comportamental a
partir da qual um ser humano pode ser identificado unicamente (ISO/IEC/JTC
1/SC 37, 2006, p.50).

São exemplos de características biométricas:

impressão digital, íris, retina, termograma da mão, termograma da face,
geometria da orelha, DNA, assinatura manuscrita, veias da palma da mão,
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voz, dinâmica de digitação, entre outros (WEAVER, 2006). A figura 1 ilustra
alguns exemplos de características biométricas.

Figura 1 - Exemplos de características biométricas: (a) impressão digital, (b)
face, (c) íris, (d) voz, (e) geometria da mão, (f) assinatura, (g) retina, (h) termograma
da face, (i) termograma da mão, (j) dinâmica da digitação, e (k) veias da palma da
mão.
Fonte: Adaptado de (MAGALHÃES, 2009, p.22)

Dentre as características biométricas, a impressão digital é considerada
a de menor incômodo para o usuário, não exigindo esforço do indivíduo
durante o processo de aquisição. Além disso, a tecnologia utilizando
impressão digital é uma das que apresentam maior amadurecimento frente a
outras tecnologias biométricas. (MALTONI et al., 2008, p11).
Segundo o International Biometric Group (IBG), 66% do mercado
americano de aplicações biométricas utilizam a característica de impressão
digital (MALTONI et al., 2008, p.12). Uma aplicação biométrica é composta
pelos seguintes módulos (Magalhães, 2010, p.24):
a) Aquisição: é o módulo responsável pela obtenção dos dados da
característica biométrica por meio de um leitor ou sensor biométrico.
A imagem de impressão digital (raw image) é resultado desse
processo;
b) Extração: é o módulo que converte a imagem de impressão digital em
uma

representação

computacional.

No

presente

trabalho,

a

representação computacional ocorre por meio da geração de um
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vetor de minúcias no formato (x, y). A subseção 2.1.3 detalha a
representação utilizada neste trabalho.
c) Registro (enrollment): é o processo que armazena o template
biométrico de referência, também chamado de modelo biométrico de
referência. Template biométrico de impressão digital é o conjunto de
dados que representa uma impressão digital, armazenado num
repositório de dados e utilizado pelo sistema biométrico como
referência na comparação com amostras biométricas posteriormente
submetidas ao sistema (ISO 19794-2, 2005). Uma amostra biométrica
(query sample) é o conjunto de dados que representam uma
impressão digital e que será comparada com o template biométrico de
referência para fins de autenticação.
d) Comparação (matching): é o processo que verifica o grau de
similaridade entre a amostra biométrica de um usuário e o template
biométrico armazenado.

O processo de comparação normalmente

produz um escore de similaridade e o compara a um valor de limiar
de

tolerância,

previamente

estabelecido.

Caso

o

escore

de

similaridade seja superior ao valor de limiar de tolerância, 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.
A comparação entre amostra biométrica e template biométrico é
probabilística e pode levar o sistema a erros. A subseção 2.2.2
discute os erros mais comuns em sistemas biométricos.
Os módulos descritos anteriormente se integram para compor a
aplicação biométrica. Uma aplicação biométrica pode atuar em dois contextos
diferentes, descritos a seguir:
a) No contexto de autenticação (ou verificação): uma pessoa é
identificada comparando a característica biométrica fornecida com o
template biométrico previamente armazenado. A localização do
template biométrico ocorre utilizando como chave de busca um
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identificador único do template. Essa ação gera uma comparação de
um para um que confirma ou não a autenticidade do indivíduo. Podese citar como exemplo, uma autenticação fornecendo usuário e
amostra digital para obter recursos de uma rede. Neste exemplo, a
amostra biométrica pode substituir ou complementar a senha.
b) Num sistema de identificação: o indivíduo é reconhecido a partir da
busca em toda a base de templates armazenados no banco de
dados. Essa ação gera uma comparação de um para muitos com o
objetivo de estabelecer se o indivíduo está presente num determinado
banco de dados. Caso ocorra uma comparação positiva, o sistema
determina a identidade do indivíduo. Um típico exemplo de
identificação ocorre em sistemas criminais, quando a impressão
digital do suposto criminoso é confrontada contra uma base criminal
de templates com o intuito de identificar se o individuo esteve
presente na cena do crime.
2.2.2 Erros e taxas de erro
São descritos nesta seção os erros que podem ocorrer numa aplicação
biométrica que são relevantes no escopo deste trabalho.
No módulo de aquisição, podem ocorrer os erros FTD (Failure to
Detect) e FTC (Failure to capture). O primeiro (FTD), ocorre quando o dedo
aproxima-se do leitor de captura, porém o leitor não consegue detectar a
presença do dedo. A freqüência com que esse erro ocorre é denominada
FTDR (Failure To Detect Rate). No segundo (FTC), ocorre quando o sistema
detecta a presença do dedo, porém não é capaz de gerar a representação
computacional da característica biométrica. Esse problema ocorre quando a
qualidade da imagem extraída é de muito baixa qualidade. A freqüência com
que esse erro ocorre é denominada FTCR (Failure to capture rate).
No módulo de comparação, podem ocorrer os erros de falsa aceitação
(False Acceptance) e falsa rejeição (False Rejection). O primeiro e mais grave
erro que pode ocorrer é a falsa aceitação. Neste caso, o sistema biométrico
decide que um usuário é legítimo quando na verdade é um impostor. Essa
situação permite o acesso de um usuário não autorizado a um sistema ou
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recurso indevidamente. A taxa ou freqüência que essa situação ocorre é
denominada FAR (False Acceptance Rate).
No segundo caso, a chamada falsa rejeição, ocorre quando um usuário
legítimo é considerado um impostor. A taxa ou freqüência que essa situação
ocorre é denominada FRR (False Rejection Rate). A falsa rejeição causa
desconforto para o usuário genuíno que é obrigado a submeter a
característica biométrica mais de uma vez para ter acesso ao sistema ou
recurso. Por fim, a aceitação genuína representa a situação na qual o usuário
legítimo teve sucesso em autenticar-se. A taxa ou freqüência com que essa
situação ocorre é chamada de GAR (Genuine Authentication Rate) e pode ser
expresso como (1 – FRR).
Ressalta-se que os termos FMR (False Match Rate) e FNMR (False NonMatch Rate) e os termos FAR e FRR são utilizados para a mesma finalidade,
ou seja, 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 do algoritmo de reconhecimento
biométrico. Por outro lado, a terminologia FAR e FRR é utilizada para medir as
taxas de falsa aceitação e rejeição num processo de autenticação que se
utilize de biometria (Magalhães, 2010, p.33).
2.2.3 Representação da impressão digital
A impressão digital é composta por linhas chamadas cristas que definem
um padrão característico, tais como um arco ou delta. As cristas possuem
terminações que formam os chamados pontos característicos ou minúcias. Foi
classificado um total de 150 diferentes tipos de minúcias, de acordo com o seu
formato (MALTONI et al., 2008, p.39). As minúcias extraídas do dedo de um
indivíduo são utilizadas em sistemas biométricos com a finalidade de
identificação. Contudo, a propriedade de unicidade universal da impressão
digital é uma conclusão empírica, sendo que não há comprovação científica
desse fato. A figura 2 exibe exemplos de tipos de minúcias comumente
encontradas na impressão digital.
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Figura 2 – Exemplos de minúcias numa impressão digital.
Fonte: Adaptado de Casado (2008, p.14) e Kazienko (2003, p. 58)

È possível representar as minúcias atribuindo uma coordenada x, y e um
ângulo Θ a cada uma delas, conforme proposto na ISO/IEC 19794-2. Dessa
forma, o template de referência é armazenado como um vetor T que possui n
minúcias, sendo que cada elemento do vetor possui o formato (x, y, Θ). Da
mesma forma, a amostra candidata é representada por meio de um vetor Q
com m minúcias no mesmo formato (x, y, Θ). A representação dos vetores T e
Q são apresentadas nas fórmulas (1) e (2), sendo mi e m’j uma minúcia
qualquer tomada aleatoriamente de cada um dos vetores.
T = { m1, m2 ...mn)

sendo mi = {xi, yi, Θi}

Q = { m’1, m’2,...m’m) sendo m’j = {x’j, y’j, Θ’j}

(1)
(2)

As minúcias m’i e m’j pertencentes a T e Q respectivamente vão ser
consideradas coincidentes no momento da comparação biométrica se a
distância entre ambas for menor que uma determinada tolerância r0 e a
diferença angular (dd) for menor que uma determinada tolerância Θ0. A
fórmula (3) demonstra o cálculo (MALTONI et al., 2008, p.177):
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(3)
Após a identificação das minúcias coincidentes, o sistema deverá atribuir
um escore de similaridade com a finalidade de definir como autêntica ou não a
amostra candidata submetida. O escore é calculado dividindo o número de
minúcias coincidentes (k) pela média da quantidade total de minúcias da
amostra (n) e do template (m) (MALTONI et al., 2008, p.181). A fórmula (4)
demonstra o cálculo:
(4)
Sistemas de reconhecimento biométrico de impressão digital no estado
da arte atingem uma margem de acerto na identificação biométrica acima dos
97% (Home Page FVC) mesmo sob condições adversas de comparação, tais
como, impressão deslocada, impressão com imagem de baixa qualidade,
imagens coletadas de dedos úmidos ou ressecados, etc.
2.3

Criptografia e segurança em sistemas
Segundo Stinson (2006, p.1), o objetivo fundamental da criptografia é

possibilitar a duas pessoas comunicarem por meio de um canal inseguro de tal
forma que um eventual oponente não possa entender o que está sendo
transmitido.
Um algoritmo de criptografia é considerado seguro se i) O custo de
quebrar o criptograma excede o valor da informação cifrada e ii) o tempo
requerido para obter a mensagem original excede o tempo de vida útil da
informação. (STALLINGS, p.31, 2005).
É comum classificar a criptografia quanto ao número de chaves
utilizadas, sendo chamada de criptografia simétrica ou convencional, quando é
utilizada uma única chave para cifrar e decifrar e criptografia assimétrica ou de
chave pública quando são utilizadas duas chaves diferentes, sendo uma para
a cifração e outra para a decifração.
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Na criptografia de chave simétrica, o criptograma “C” (ou digesto) é
produzido aplicando uma função que envolve o uso do algoritmo de
criptografia “E” junto com a chave “K” sobre a mensagem “M”. A decifração
ocorre com a utilização da mesma chave “K”. A segurança do método nunca
deve ser baseada na ocultação do algoritmo de criptografia e sim no sigilo da
chave secreta. (STALLINGS, pag. 30, 2005).
Na criptografia de chave assimétrica, o criptograma “C” é gerado com a
utilização de uma das chaves públicas “Kp” ou privada “Ks” e o algoritmo de
cifração. Somente será possível a decifração a partir da chave par. Não é
possível decifrar a mensagem, utilizando a mesma chave utilizada na cifração.
Um algoritmo assimétrico deve ter as seguintes características: i) deve
ser computacionalmente inviável obter a chave privada com o conhecimento
do algoritmo e da chave pública utilizada na cifração e, ii) qualquer uma das
chaves podem ser utilizadas para cifração, sendo posteriormente utilizada a
chave par para decifrar.
2.3.1 Função Hash
O propósito da função hash é produzir um resumo único de um arquivo,
mensagem ou bloco de dados. Para ser útil para fins de autenticação de
mensagem, uma função hash “H” deve ter as seguintes propriedades
(STALLINGS, 2005, p.336): i) “H” pode ser aplicado para qualquer tamanho de
bloco; ii) “H” produz uma saída de tamanho fixo; iii)

“H(x)” é relativamente

fácil de computar para qualquer “x”, tornando as implantações de hardware e
software práticas; iv) deve ser inviável computacionalmente calcular “x” a partir
de h(x), esta propriedade é chamada de função de caminho único; v) dado
certo bloco x, deve ser computacionalmente inviável encontrar x, y tal que H(x)
= H(y). A propriedade (v) é chamada de resistência a colisão.
2.3.2 Sistemas baseados em senha
A metodologia de autenticação de usuários mais conhecida e utilizada
possui basicamente dois parâmetros: uma identificação única da pessoa e
uma senha secreta. (GUELFI; MEYLAN; FONSECA, 2003, p.1). Há diversas
formas para um oponente roubar uma determinada senha, dentre elas podemse citar: i) obter acesso à senha armazenada no sistema, por exemplo, lendo o
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arquivo de senhas do sistema; ii) interceptar a comunicação do cliente com o
servidor, por exemplo, capturando os pacotes que circulam na rede; iii) o
usuário pode deliberadamente passar a senha para o oponente ou escolher
uma senha simples e fácil de ser descoberta (LAMPORT, 1981).
Para solucionar o problema de comunicação da senha entre cliente e
servidor em meios inseguros, foram criadas diferentes soluções. Dentre elas
podemos citar: i) Desafio e Resposta: neste método a senha nunca é
transmitida em claro, ao contrário, ela é usada para computar a resposta de
um desafio lançado pelo servidor de autenticação; ii) OTP (One Time
Password): neste método o usuário utiliza uma senha diferente cada vez que
necessita se autenticar em um servidor. Cada senha pode ser selecionada de
uma lista ou derivada de uma primeira escolhida pelo usuário (GUELFI,
MEYLAN, FONSECA, 2003, p.4).
É creditado a Lamport (1981) o primeiro mecanismo de autenticação
OTP utilizando cadeia hash (hash chain). Mais tarde seu trabalho foi
padronizado na RFC 1760. No sistema proposto por Lamport (1981), o usuário
inicializa o sistema selecionando uma senha secreta e um número n, o
número n indica a quantidade de vezes que o usuário irá se autenticar. È
utilizado o algoritmo hash MD4 que deve ser aplicado sobre a senha n vezes.
O resultado é armazenado no servidor. Quando o usuário faz uma tentativa de
autenticação, o servidor envia um desafio, que referencia a cadeia hash n-1. A
aplicação no cliente solicita a senha do usuário e aplica a função hash n-1
vezes e envia o cálculo para o servidor. O servidor aplica a função hash na
resposta enviada pelo cliente. Se o resultado que ele obtém é o mesmo
armazenado previamente, a autenticação é considerada válida e o servidor
substitui o valor armazenado com a resposta obtida pelo cliente e decrementa
o contador de referência (n). (RFC 1760)
Uma vez esgotado o numero de n de autenticações, o usuário é obrigado
a reiniciar o ciclo por meio da geração de uma nova senha, o que obriga a
troca dessa senha de tempos em tempos. A principal vantagem do sistema de
Lamport (1981) é que a senha secreta não trafega em nenhum momento pelo
canal de comunicação, nem tampouco é armazenada.
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2.4

Criptosistemas biométricos
Os

criptosistemas

biométricos

têm

por

objetivo

proteger

uma

característica biométrica ao mesmo tempo em que se protege um segredo
(chave). Há diversas propostas de criptosistemas biométricos sendo que elas
têm por objetivo principal lidar com os problemas relacionados à variabilidade
das amostras biométricas mantendo níveis de segurança aceitáveis.
(FORNAZIN, 2008, p.37).
Um criptosistema biométrico, com relação à forma de manter o segredo
da chave criptográfica secreta pode ser classificado (LEE et al., 2008):
1) Sistemas baseados na liberação da chave (biometric key-release
systems). Nesse sistema utiliza-se uma comparação biométrica usando
criptografia tradicional para decidir se a chave criptográfica secreta deve ou
não ser liberada. Nestes criptosistemas a característica biométrica é
armazenada cifrada, mas em algum momento é exposta. O trabalho de
Kazienko (2003), apresentado no capítulo 3, é um exemplo para este tipo de
criptosistema.
2) Sistema conjugado biometria e chave (biometric encryption systems).
Nesse sistema a chave criptográfica secreta combina-se com o template
biométrico gerando um novo elemento ininteligível e indissolúvel, de tal modo
que a chave criptográfica secreta só pode ser reconstruída a partir da
apresentação da mesma característica biométrica (SANTOS; AGUILARA;
GARCIA, 2006). Nesses criptosistemas, a característica biométrica não é
exposta em nenhum momento. O sistema fuzzy vault pode ser classificado
como um sistema conjugado de biometria e chave.
2.4.1 O modelo fuzzy vault
Em 2002, Juels e Sudan dos laboratórios RSA (Ron Rivest, Adi Shamir e
Leonard Adleman), empresa fundada em 1991 pelos inventores do algoritmo
de chave pública RSA, criou um modelo criptográfico, o qual foi chamado de
fuzzy vault, fuzzy vault system ou FVS (Home Page RSA). O sistema fuzzy
vault conjuga a característica biométrica com a chave criptográfica secreta do
indivíduo provendo segurança a ambos.
Em contrapartida à criptografia tradicional, o fuzzy vault permite um nível
de tolerância à variação dos dados protegidos. No sistema fuzzy vault um
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conjunto não-ordenado de valores é utilizado para bloquear um valor (chave
ou informação secreta) dentro de um cofre, que é a saída principal do fuzzy
vault. O sistema permite a liberação do segredo desde que o conjunto
candidato sobreponha consideravelmente o conjunto original, mas não precisa
ser necessariamente igual (JUELS; SUDAN, 2002).
Uludag, Pankantti e Jain (2005) propuseram uma implementação do
modelo fuzzy vault utilizando projeção polinomial para impressão digital.
Nesse trabalho, o conjunto não ordenado de valores são projeções de um
polinômio. Esses pontos são chamados de pontos genuínos. O conhecimento
de um número suficiente de pontos genuínos permite a reconstrução do
polinômio e assim revela o valor secreto. Um segundo conjunto de pontos é
randomicamente gerado e adicionado ao modelo, de forma que estes não
estejam sejam projeções do polinômio original. Esses pontos visam ocultar a
equação do polinômio original e são chamados pontos falsos (chaff points). A
finalidade desses pontos é ocultar os pontos genuínos.
A figura 3 ilustra graficamente o conceito. O gráfico (a) representa o
polinômio definido, trata-se do polinômio que esconde o segredo a ser
protegido. Em (b), são inclusos o conjunto de pontos falsos, de forma a inserir
ruído no gráfico original. Em (c), temos a visão do cofre sem o gráfico. Sem o
conhecimento do polinômio que gerou o gráfico original, é impraticável
identificar os pontos genuínos.

Figura 3 - A representação gráfica do fuzzy vault.
Fonte: HIRSCHBICHLER et al. ( 2007)

Como exemplo, tome-se o polinômio p(x) = x2 – 3x + 1, no qual os
coeficientes (1, -3, 1) são o segredo a ser protegido (chave K). Se o conjunto
que se deseja proteger no cofre é A={-1,-2,3,2}, deve-se calcular as projeções
de A em P, gerando {(A, p(A))} = {(-1,5), (-2,11), (3,1),(2,-1)}. Para esse
conjunto, são adicionados dois pontos falsos (chaff points) C={(0,2),(1,0)} que
não são projeções do polinômio p, pois de outra forma, seriam confundidos
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com os pontos genuínos. O cofre gerado é a união dos pontos genuínos com
os pontos falsos, ou seja, V={(-1,5), (-2,11), (3,1),(2,-1),(0,2),(1,0)}.
Caso um candidato a se autenticar, tenha pelo menos três pontos
genuínos, ele poderá reconstruir o polinômio p e obter o segredo k, protegido
nos coeficientes do polinômio (ULUDAG; PANKANTTI; JAIN, 2005). Para
aumentar a complexidade matemática, são utilizados polinômios de grau
elevado nas implementações de fuzzy vault.
2.5

Conclusões
Neste capítulo foram apresentados os principais conceitos de biometria,

com foco na impressão digital, que são utilizados como base neste trabalho.
Foram descritos também os conceitos de criptografia simétrica, assimétrica,
hash. Além de conceitos de sistemas baseados em senha com foco no
modelo de senha dinâmica proposto por Lamport (1981).
Foi descrito na seqüencia o conceito de criptosistema biométrico, com
um aprofundamento do modelo fuzzy vault. Evidencia-se que a criptografia
tradicional não tem a mesma eficácia quando utilizada na proteção de dados
que apresentam um nível de variação, tal como a amostra de impressão
digital.
No capítulo 3, Trabalhos relacionados, são descritos os trabalhos e
experimentos que são diretamente relacionados a este trabalho.
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3 TRABALHOS RELACIONADOS
3.1

Introdução
O objetivo deste capítulo é a descrição e comparação dos principais

trabalhos relacionados ao presente trabalho. São comparados 5 trabalhos, e
ao final do capítulo é gerada uma tabela comparativa entre os trabalhos,
elencado as diferenças e pontos em comum. O capítulo está dividido nas
seguintes seções:
a) Seção 3.2, Criptosistema biométrico com a utilização de
smartcard, utiliza como exemplo o trabalho de Kazienko (2003) onde
é proposto um criptosistema biométrico utilizando impressão digital e
criptografia tradicional que faz uso de um smartcard para sua
viabilização.
b) Seção 3.3, Modelo fuzzy vault utilizando projeção polinomial, esta
seção explora o trabalho de Uludag, Pankantti e Jain (2005) que pode
ser considerado o primeiro trabalho que utilizou fuzzy vault para
impressão digital com o uso de projeção polinomial.
c) Seção 3.4, Modelo fuzzy vault com o uso de uma senha, esta
seção explora o trabalho de Nandakumar, Nagar e Jain (2007). O
modelo fuzzy vault tradicional é aperfeiçoado com a utilização de uma
senha. Esta senha é mesclada com a impressão digital antes de ser
submetida ao modelo fuzzy vault, dessa forma uma camada adicional
de segurança é acrescida ao modelo.
d) Seção 3.5, Análise de desempenho do sistema fuzzy vault, esta
seção explora o trabalho de Fornazin (2008). A principal contribuição
do trabalho de Fornazin está no fato de ter sido o primeiro trabalho a
avaliar o desempenho do modelo fuzzy vault em termos de tempo do
algoritmo. Também houve a preocupação de aplicar o modelo num
cenário real, no caso um sistema de proteção a imagens médicas.
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e) Seção 3.5, Análise da segurança do modelo fuzzy vault, esta
seção explora o trabalho de Hong et al. (2008) no qual foram
avaliadas situações de ataque à qual o fuzzy vault está sujeito.
f) Seção 3.6, Conclusão, é apresentada uma tabela comparativa entre
os trabalhos analisados e o presente trabalho evidenciando as
diferenças.
3.2

Criptosistema biométrico com a utilização de smartcard
No trabalho de Kazienko (2003) é proposto um criptosistema biométrico

baseado na liberação da chave, no qual, após a validação da impressão
digital, uma chave privada secreta é disponibilizada para uso.
O trabalho de Kazienko (2003) tem por objetivo solucionar o problema da
fraca ligação entre o assinante e assinatura no processo de assinatura digital.
Segundo Kazienko (2003, p.66), no processo de assinatura digital não existe
nenhuma garantia de que o proprietário da chave, e somente ele, executou a
assinatura digital. Dessa forma, Kazienko (2003) cria um sistema que libera a
chave privada secreta do indivíduo, após a autenticação biométrica. O sistema
proposto por Kazienko (2003) é detalhado na figura 4.
Conforme apresenta a figura 4, o smartcard garante que a chave privada
e template biométrico fiquem limitadas ao dispositivo, tornando o sistema mais
seguro, já que em nenhum momento chave privada ou template biométrico
são carregadas na memória do computador. Na figura 4, o processo de
autenticação inicia com a solicitação da senha do usuário. Após o usuário ter
digitado sua senha, o sistema calcula o hash da senha. Não é definido qual
algoritmo de função hash é utilizado no protótipo do trabalho. Conforme
demonstra a figura 4, é confrontado o hash da senha digitada (H(senha1))
com o hash da senha armazenada (H(senha)). Se a validação ocorrer com
sucesso, o sistema passa para a etapa de validação da característica
biométrica.
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Figura 4 – Autenticação de usuário e liberação de chave privada.
Fonte: KAZIENKO (2003)

Caso ocorra um erro na validação da senha, a autenticação é cancelada.
Quando a autenticação é cancelada, o usuário é obrigado a reiniciar o
processo de autenticação. Se a senha for validada com sucesso, o sistema
decifra o template biométrico armazenado (template 1), usando a senha
digitada como chave. Essa decifração libera o template 1. Nesse momento,
ocorre o principal ponto de vulnerabilidade do modelo proposto, já que o
template 1 está exposto e depende unicamente do dispositivo smartcard para
a sua proteção.
Conforme indica a figura 4, o template 1 é comparado com a amostra
coletada. Se a amostra não for suficientemente similar, a autenticação é
cancelada. Kazienko (2003) não define exatamente o critério para considerar o
usuário autêntico na comparação biométrica. Por fim, se a amostra biométrica
coletada for validada com sucesso, é gerada uma chave de sessão Ks a partir
do hash do template biométrico armazenado. Essa chave é utilizada para
liberar a chave secreta protegida Kr que é utilizada no processo de assinatura
digital.
Considera-se seguro o modelo proposto por Kazienko (2003), sendo que
existem diversas implementações comerciais em uso de modelos similares. A
principal crítica ao trabalho de Kazienko (2003) é que a segurança do template
biométrico depende do dispositivo smartcard. Isso ocorre porque durante o
processo de comparação de amostra e template biométrico, ambos ficam
expostos em memória. Além disso, conforme apontam (MALTONI et al., 2008,
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p.39), o dispositivo smartcard restringe severamente o processamento,
memória e armazenamento o que pode implicar num aumento do percentual
de FRR.
3.3

Modelo fuzzy vault utilizando projeção polinomial
Tem havido um grande interesse da comunidade acadêmica no estudo

de criptosistemas biométricos que utilizam o modelo fuzzy vault. Essa
conclusão se deve ao grande número de artigos publicados sobre o tema. O
modelo já foi proposto para íris (LEE et al., 2008), assinatura manuscrita
(SANTOS; AGUILARA; GARCIA, 2006), reconhecimento facial (KIM; LEE,
2007) e na impressão digital: (ULUDAG; PANKANTTI; JAIN, 2005) e
(ULUDAG, 2006).
Uludag, Pankantti e Jain (2005) propõem uma implementação do modelo
fuzzy vault com impressão digital que utiliza projeção polinomial no processo
de cifração. È utilizada interpolação de Lagrange no processo de decifração.
Na prática, segundo Uludag, Pankantti e Jain (2005) é inviável a utilização do
algoritmo de correção de erro Reed Solomon, proposto no modelo original de
Juels e Sudan (2002) para a proteção de templates biométricos, devido ao
nível de variabilidade que ocorre na coleta de duas impressões digitais do
mesmo dedo. A proposta de Uludag, Pankantti e Jain (2005) é a base para a
implementação do modelo fuzzy vault no escopo deste trabalho.
No trabalho de Uludag, Pankantti e Jain (2005) as impressões digitais
são alinhadas antes de serem submetidas ao modelo fuzzy vault. O
alinhamento compensa a rotação e translação entre os pontos do template
biométrico de referência e da amostra coletada tornando possível a
comparação.
Nos experimentos, Uludag, Pankantti e Jain (2005) utilizaram a base de
impressões digitais da IBM-GTDB com imagens de impressão digital de 500
dpis. As minúcias foram representadas linearmente em numa faixa de 8 bits
(0-255) para ambas as coordenadas. Na base de impressões, 100 imagens
são utilizadas para gerar o cofre e 100 imagens pares foram utilizadas para
tentar liberar a chave protegida. No processo de cifração, foram obtidas em
média 18 minúcias e incorporados 200 pontos falsos a cada um dos cofres
gerados. Durante o processo de decifração, das 100 imagens pares, 79
liberaram o segredo corretamente. Das 21 imagens restantes, ocorreram
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limitações na extração ou na decifração impossibilitando a liberação da chave
secreta do cofre. A taxa de aceitação genuína (GAR) foi de 79% e levou em
média 52 segundos para finalizar o processo de decifração. Ressalta-se uma
crítica ao trabalho avaliado, do ponto de vista de desempenho do algoritmo
não é possível tomar esse tempo como média real, já que algoritmo foi
desenvolvido em MATLAB, que possui um tempo maior de processamento.
Como próximo passo do experimento foi elaborado a avaliação do
percentual de falsa aceitação. Para isso, foram submetidas 99 amostras
impostoras para abrir cada um dos cofres virtuais (99 x 10 = 990 tentativas).
Da mesma forma que nas amostras genuínas, as amostras impostoras
também foram alinhadas. Nenhuma das amostras impostoras obteve sucesso
para liberar a chave criptográfica secreta, sendo que o FAR foi de 0%.
Por fim, foi simulado um ataque de força bruta, partindo da premissa
que um oponente tentaria fazer as combinações de todas as possibilidades de
pontos que liberariam o cofre. O resultado obtido foi que o oponente levaria
439 anos para essa liberação, pois teria que combinar 218 pontos (quantidade
total do conjunto) em grupos de 9 elementos. Isso levaria a uma combinação
C(218, 9) = 2.6. 1015. Os testes foram realizados num computador com
processador de 3.4 GHz. Um resumo dos resultados obtidos no trabalho é
apresentado na tabela 1.
Tabela 1 – Resultados - fuzzy vault com projeção polinomial
GAR

FAR

Tempo estimado de quebra do algoritmo (força bruta)

79%

0

C(218,9) = 2.6. 1015 tentativas em 439 anos

Fonte: ULUDAG, PANKANTTI, JAIN (2005)

Algumas lacunas podem ser identificadas no trabalho no trabalho de
(ULUDAG; PANKANTTI; JAIN, 2005). A primeira delas é que a avaliação de
segurança leva em consideração o tempo do algoritmo na decifração para
considerar o modelo seguro. Ocorre uma restrição em decorrência de se
utilizar a linguagem MATLAB. A linguagem MATLAB é interpretada, sendo
reconhecidamente lenta em relação a outras linguagens compiladas, tal como
a linguagem C. Conclui-se dessa forma, que o cenário e premissas para se
considerar o modelo seguro estão muito distantes da realidade prática, já que
um oponente dificilmente utilizaria uma linguagem de baixo desempenho para
tentar quebrar o algoritmo.
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Com foco na segurança, o algoritmo apenas avaliou a possibilidade do
oponente utilizar o ataque de força bruta simples. Não se considera a
possibilidade de que o oponente tenha algum tipo de vantagem, tal como uma
amostra parcial da impressão digital. Nessa situação, a quantidade de
combinações seria menor e o tempo de quebra poderia ser consideravelmente
reduzido.
3.4

Modelo fuzzy vault com o uso de uma senha
Nandakumar, Nagar e Jain (2007) detectaram uma falha na segurança

no modelo fuzzy vault system. A segurança do fuzzy vault pode ser
comprometida se a mesma característica biométrica é utilizada para construir
dois diferentes cofres. Se o oponente tiver acesso a esses dois cofres gerados
pelos mesmos dados biométricos, ele pode obter os pontos genuínos fazendo
a correlação entre os dois cofres.
Para suprir essa lacuna do modelo, Nandakumar, Nagar e Jain (2007)
conciliam o modelo fuzzy vault com o de template revogável proposto por
Ratha et al. (2007). O template revogável conjuga o template do usuário com
uma senha digitada, gerando uma representação computacional do template
que deriva de característica biométrica e senha. Caso, em algum momento, o
template revogável seja comprometido, basta revogá-lo e gerar um novo
template revogável com a digitação de uma nova senha.
No modelo proposto, uma senha digitada é solicitada. A senha possui 64
bits (8 caracteres) e é dividida em 4 unidades de 16 bits cada. As minúcias do
template são divididas em quatro quadrantes, sendo cada minúcia
representada num formato de 16 bits. Cada quadrante é permutado de acordo
com uma seqüencia gerada a partir do hash da senha. Para cada um dos
quadrantes é associada parte da senha. Os segmentos de senha de 16 bits
são novamente divididos em três componentes Tu, Tv, Tθ de comprimentos
Bu, Bv, e Bθ bits. Os valores Tu e Tv são arbitrários e representam o
deslocamento da minúcia nos eixos x e y respectivamente. O valor de Tθ
representa

o

deslocamento na

orientação

da minúcia

(ângulo).

As

coordenadas deslocadas de cada minúcia são obtidas através das fórmulas
(5), (6) e (7) demonstradas abaixo.
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Xdn = (x + Tu) mod (2^ Bu)

(5)

Ydn = (y + Tv) mod (2^ Bv)

(6)

Θdn = (θ + Tθ) mod (2^ Bθ)

(7)

Posteriormente, na autenticação, a mesma fórmula de deslocamento
deve ser aplicada na amostra, de forma que, se conferir com o modelo
biométrico original, a autenticação será valida. Ao invés de serem submetidas
ao cofre as coordenadas das minúcias reais, são submetidas as coordenadas
das minúcias geradas a partir de fórmula e senha digitada. Na figura 5 é
mostrado um exemplo de geração de template revogável por meio desse
método. Na parte (a) da figura 5 é exibido o template original, sendo este
dividido em 4 quadrantes. Em (b) é exibido o template, após ser conjugado à
senha digitada. Pode-se observar que os quadrantes tiveram sua posição
trocada. Além disso, nota-se que a posição e ângulo das minúcias variaram. O
método garante que a mesma amostra submetida gerará dois templates
armazenados diferentes, caso conjugada a senhas diferentes.

Figura 5 - Transformação de minúcias usando senha. (a) template original (b)
template conjugado com uma senha
Fonte: NANDAKUMAR; NAGAR; JAIN (2007)
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Com a finalidade de evitar a sobreposição das minúcias, cada uma delas
é mantida no mesmo quadrante. Caso a nova coordenada calculada da
minúcia esteja fora do quadrante, a coordenada ou ordenada é marcada com
os valores limites do quadrante.
Como experimento, é utilizada a base de impressões digitais da
FVC2002-DB2 (800 imagens constituída de 100 dedos com 8 impressões por
dedo) e a base MSU-DBI que totaliza 640 imagens (160 dedos com 4
impressões). Os testes concentram-se na precisão de reconhecimento
biométrico do algoritmo. É avaliado o percentual de GAR, FAR e a quantidade
de erros de falha de registro de template- FTCR (Failure to Capture Rates). A
tabela 2 resume os resultados obtidos.
Tabela 2 – Análise do modelo fuzzy vault com senha

Fonte: NANDAKUMAR, NAGAR, JAIN (2007)

Como conclusão há um decréscimo nos percentuais de GAR do fuzzy
vault com senha em relação ao fuzzy vault sem senha. Ocorre um pequeno
decréscimo no percentual de GAR em função das minúcias que são
classificadas erroneamente no limiar dos quadrantes. Por outro lado, os
autores atribuem o percentual de FAR igual a zero ao fato da senha tornar as
minúcias mais dispersas, diminuindo a possibilidade de Falsa Aceitação no
sistema. A segurança do modelo é analisada do ponto de vista teórico, e
segundo os autores, a senha proporciona um aumento de segurança em 50 a
70 bits.
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Vale ressaltar que em nenhum momento os autores fazem experimentos
práticos com foco específico na segurança, a conclusão ocorre de forma
conceitual. Também em nenhum momento os autores ressaltam o fato que o
modelo retorna o nível de segurança do modelo de Uludag, Pankantti e Jain
(2005) caso o usuário digite a mesma senha para a cifração do mesmo
template mais de uma vez. Por fim, não é analisada a viabilidade do modelo
do ponto de vista de desempenho do algoritmo, já que a agregação de novos
passos pode levar a tempos maiores de cifração e decifração.
3.5

Análise de desempenho do sistema Fuzzy vault
Fornazin (2008) analisou o desempenho do fuzzy vault com impressão

digital. Além disso, em seu trabalho o modelo é aplicado a um sistema de
proteção de imagens médicas. Seu trabalho apresenta considerável
contribuição, já que nenhum dos trabalhos analisados apresenta o
desempenho do sistema e, nem tampouco, o sistema submetido a uma
condição real.
Para atingir o objetivo proposto, Fornazin (2008) desenvolve um
protótipo de fuzzy vault baseado no modelo proposto por Uludag, Pankantti e
Jain (2005). A principal contribuição de seu trabalho está no fato de que
ninguém havia medido os tempos de cifração e decifração do algoritmo fuzzy
vault até aquele momento.
Como contribuição adicional, Fornazin (2008) incorpora ao modelo
proposto o método de alinhamento de minúcias baseado em cristas. Nesse
método, num primeiro momento as retas são identificadas, extraídas das
impressões digitais, Num segundo momento, as impressões digitais de
amostra e de referencia são alinhadas. O detalhamento do método utilizado
por Fornazin (2008) é relativamente complexo e não faz parte do escopo do
presente trabalho.
Para os experimentos, é utilizada a base de imagens da FVC 2002-DB1
(MAIO, 2002). Como resultado, o método de alinhamento utilizado por
Fornazin (2008) resulta num GAR de 91 a 93% quando utilizando as duas
primeiras imagens do banco, mas quando comparado com as 8 imagens,
ocorre uma redução para um GAR de 73,31%.
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Verificam-se dessa forma valores muito próximos dos que são reportados
por Uludag, Pankantti e Jain (2005), modelo no qual Fornazin (2008) se
baseia.
Após a análise de reconhecimento biométrico, é feita a análise de
desempenho. O tempo de cifração dos templates esteve constante em 0,8 s,
já o tempo de decifração variou entre 16ms e 1s nas decifrações com
sucesso. Vale ressaltar que nesse tempo medido não foi inclusa a etapa
anterior a decifração referente ao tratamento biométrico.
Do ponto de vista de segurança, o trabalho de Fornazin (2008) herda as
vulnerabilidades de Uludag, Pankantti e Jain (2005), pois na cifração do
mesmo template mais de uma vez, ocorre uma exposição das minúcias. Esse
problema é ressaltado por Fornazin (2008) como uma limitação do trabalho.
Contudo, ressalta-se que não era escopo deste trabalho a avaliação da
segurança do modelo proposto.
3.6

Análise da segurança do modelo fuzzy vault
Foram localizados na literatura poucos trabalhos que fizeram a análise

de segurança do modelo fuzzy vault. Dentre eles pode ser citado o trabalho de
Hong et al. (2008)
No trabalho de Hong et al. (2008) são apresentados os ataques ao qual o
modelo fuzzy vault está sujeito. São citadas cinco possibilidades de ataque:
a) Ataque de força bruta: nesse ataque, um oponente tenta todas as
combinações possíveis de pontos do cofre virtual que possam gerar o
polinômio que guarda o segredo a ser protegido;
b) Ataque de dicionário: nesse ataque o oponente insere uma a uma milhares
de palavras com o objetivo de quebrar a senha de proteção do modelo;
c) Ataque híbrido: após a falha num ataque de dicionário, o oponente repete o
ataque de dicionário fazendo as substituições de caracteres mais comuns
de serem substituídos numa senha, palavra a palavra. Por exemplo, no
ataque de dicionário foi submetida a palavra “senha”, no ataque híbrido
seriam submetidas variações tais como “senh@”, “sen1ha”, “senha1”.
d) Ataque de multiplicidade de registro: assume-se que um oponente possua
acesso a dois ou mais cofres virtuais que foram gerados usando o mesmo
dedo. Nessa situação os pontos genuínos gerados pela projeção
polinomial são os mesmos, ocorrendo a variação apenas dos pontos

42

falsos. Nessa situação, o oponente pode fazer uma comparação direta
entre os pontos e obter os pontos coincidentes entre os dois cofres o que
tornaria evidente as minúcias do template biométrico protegido.
e) Ataque de roubo de chave reversa: assume-se neste ataque que o
oponente pode obter a chave criptográfica secreta do indivíduo, protegida
pelo modelo fuzzy vault. No modelo fuzzy vault, a chave criptográfica
secreta é dividida para constituir os coeficientes do polinômio que gerou o
cofre. Nessa situação, o oponente consegue diferenciar os pontos
genuínos, através de uma projeção direta de cada uma das ordenadas do
cofre virtual.
No trabalho de Hong et al. (2008) é identificado o problema do trabalho
de Nandakumar, Nagar e Jain (2007) com relação ao ataque de multiplicidade
de registro. A vulnerabilidade detectada é que caso seja utilizada duas vezes a
mesma senha para o mesmo cofre virtual, é retornada a vulnerabilidade do
fuzzy vault tradicional.
Para eliminar o problema do ataque de multiplicidade de registro, Hong et
al. (2008) sugerem que seja utilizado o hash da senha para alterar parte do
algoritmo de deslocamento de minúcias de Nandakumar, Nagar e Jain (2007).
Essa abordagem implica em dois problemas. Primeiramente, Hong et al.
(2008) não demonstram por meio experimental que o método proposto
soluciona o ataque de multiplicidade de registro. Em nenhum momento é
inserido algum tipo de variância à senha. Sendo que o hash da senha P,
sempre será H(P). Sem variar a senha P, não ocorrerá variância da função
hash de P. Assim, é questionado se o modelo realmente resolve o problema
ao qual se propõe. O segundo ponto, é que o modelo proposto altera o
método de deslocamento de Nandakumar, Nagar e Jain (2007) gerando uma
ruptura e não uma evolução do modelo que se pretende aperfeiçoar no
trabalho.
3.7

Conclusão
Pode-se concluir que a segurança de templates biométricos de

impressão digital não é uma questão fechada. Dada a variabilidade existente
entre duas amostras, a função hash geralmente utilizada para senhas, não
atende aos requisitos de segurança necessários para a proteção dos
templates biométricos. Nesse contexto, o modelo fuzzy vault pode ser uma
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alternativa. Na tabela 3, foram detalhados requisitos que traçam um paralelo
entre cada um dos trabalhos apresentados neste capítulo.
Apesar do trabalho de (Kazienko; 2003) compor o quadro comparativo,
ressalta-se que se trata de um trabalho que não utiliza o fuzzy vault e usa
como apoio à segurança um dispositivo smartcard. Dessa forma as
comparações devem ser avaliadas com certo nível de restrição.
Tabela 3 – Tabela comparativa entre principais trabalhos relacionados

Legenda:

Trabalho 1: (KAZIENKO; 2003)
Trabalho 2: (ULUDAG; PANKANTTI; JAIN, 2005)
Trabalho 3: (NANDAKUMAR; NAGAR; JAIN, 2007)
Trabalho 4: (FORNAZIN, 2008)
Trabalho 5: (HONG et al., 2008)
Trabalho 6: (OLIVEIRA, 2011) (presente trabalho)

Fonte: Elaborado pelo autor

Por fim, conclui-se que como uma lacuna comum aos trabalhos a
ausência de avaliação de requisitos de segurança e desempenho do algoritmo
simultaneamente. Apesar do trabalho de Uludag, Pankantti e Jain (2005) fazer
essa avaliação, o protótipo foi desenvolvido em uma linguagem de baixo
desempenho, o que torna as conclusões bastante limitadas. Além disso, os
modelos avaliados são vulneráveis ao ataque de multiplicidade de registro,
lacuna que o presente trabalho soluciona. Por fim, o presente trabalho
apresenta um maior nível de segurança ao ataque de monitoramento de rede
(sniffing).
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4 O MODELO FUZZY VAULT COM SENHA DINÂMICA (FVSD)
4.1

Introdução
O capítulo 4 descreve a proposta elaborada para atingir os objetivos do

trabalho, abordando a arquitetura e o funcionamento do modelo FVSD tal
como proposto neste trabalho e está organizado de acordo com as seguintes
seções:
a) Seção 4.2, Proposta do trabalho - Modelo fuzzy vault com senha
dinâmica: apresenta uma visão geral do modelo FVSD, sem, contudo entrar
em detalhes.
b) Seção 4.3, Detalhamento das etapas e atividades do modelo
FVSD: são descritas detalhadamente as etapas e atividades executadas pelo
modelo FVSD.
c) Seção 4.4 Funcionamento geral do modelo FVSD: enquanto a
seção 4.3 elabora uma descreve o modelo FVSD de forma estática, a seção
4.4 detalha as interações entre os módulos do modelo em execução.
4.2

Modelo fuzzy vault com senha dinâmica – visão geral
A figura 6 representa o modelo fuzzy vault com senha dinâmica (FVSD)

proposto neste trabalho. O modelo FVSD é composto pelos processos de
tratamento biométrico, cifração e decifração. Cada processo é composto por
etapas que agrupam atividades funcionais relacionadas.
A figura 6 é representada por meio de um fluxo, cujas formas indicam
entradas, atividades, decisões ou saídas, conforme descrição da legenda da
própria figura. Cada uma dessas formas é nomeada unicamente por três
caracteres alfanuméricos. O primeiro caractere identifica o processo ao qual a
forma está vinculada, podendo ser “B”, “C” ou “D” referenciando tratamento
biométrico, cifração e decifração, respectivamente. O segundo caractere
indica a natureza da operação, podendo ser “E”, “A”, “D”, “S” representando
uma entrada, atividade, decisão ou saída, respectivamente. O último caractere
é um número seqüencial para garantir que cada forma seja identificada
unicamente no modelo.
As duas linhas tracejadas dividem as entradas, processamento e saídas
de cada fluxo. Há ainda, seis linhas pontilhadas identificadas por M0, M1, M2,
M3, M4 e M5 que indicam a seqüência cronológica que o fluxo percorre. No
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modelo, nenhuma atividade da seqüencia cronológica subseqüente inicia até
que tenham sido finalizadas as atividades da seqüencia anterior.
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Figura 6 - Diagrama e legenda do modelo FVSD
Fonte: Elaborado pelo autor

O fluxo de informação entre as atividades funcionais é representado por
meio de linhas contínuas com setas, sendo que as linhas contínuas nas cores
verde, vermelha e azul referem-se aos processos de tratamento biométrico,
cifração e decifração, respectivamente.
O modelo FVSD deve ser avaliado sob a perspectiva dos processos de
cifração ou de decifração. Contudo, ambos os processos de cifração e de
decifração utilizam-se do processo de tratamento biométrico que é instanciado
de forma paralela e serve de apoio a estes dois processos.
O objetivo do processo de cifração é o cadastramento do usuário e a
geração do cofre virtual que armazena de forma segura o template biométrico e
a chave criptográfica secreta. O processo é composto pelas etapas de registro
de senha e cifração fuzzy vault. A etapa de registro de senha gera uma senha
dinâmica para o usuário e tem como saída principal o cadastramento do usuário
e senha no sistema. A etapa de cifração fuzzy vault gera o cofre virtual que
conjuga de forma segura o template biométrico e a chave criptográfica. O
template biométrico será usado como referência para futuras comparações. O
processo de cifração é detalhado na seção 4.3.2.
O processo de decifração, por sua vez, serve para autenticar um usuário no
sistema. Esse processo ocorre utilizando as etapas de geração de senha
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dinâmica e decifração fuzzy vault. Na etapa de geração de senha dinâmica, uma
senha dinâmica é gerada. Após a geração da senha dinâmica, ocorre a
autenticação de um usuário cadastrado por meio da etapa de decifração fuzzy
vault. A etapa de decifração fuzzy vault, então, libera o uso da chave
criptográfica secreta se a amostra biométrica coletada for consideravelmente
similar ao template biométrico protegido e a senha digitada estiver correta. O
processo de decifração é detalhado na seção 4.3.3.
O processo de tratamento biométrico é instanciado em conjunto com os
processos de cifração ou decifração, sendo responsável pela obtenção da
amostra biométrica. É composto pelas etapas de aquisição e deslocamento de
minúcias. A etapa de aquisição obtém as minúcias da impressão digital a partir
de uma imagem, enviando-as para a etapa de deslocamento de minúcias. A
etapa de deslocamento de minúcias gera um vetor denominado vetor VMD e
envia esse vetor para os processos de cifração e decifração. O vetor VMD é o
resultado da aplicação de uma fórmula matemática de deslocamento que
conjuga a representação das minúcias do usuário com a senha dinâmica. No
processo de cifração, o vetor VMD contém uma representação do template
biométrico de referência que será armazenado para futuras comparações. No
processo de decifração, o vetor VMD contém uma representação da amostra
biométrica coletada que será comparada com o template biométrico de
referência armazenado. O processo de tratamento biométrico é detalhado na
seção 4.3.1.
As próximas seções vão detalhar cada um dos processos, etapas,
atividades e, por fim, o funcionamento geral do modelo FVSD.
4.3

Detalhamento das etapas e atividades do modelo FVSD

4.3.1 Tratamento biométrico
O processo de tratamento biométrico é composto pelas etapas de
aquisição e deslocamento de minúcias.
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4.3.1.1 Etapa de Aquisição
Trata-se da etapa responsável pela obtenção minúcias da imagem de
impressão digital e geração de um vetor de minúcias, que é a representação
computacional da impressão digital. Conforme apresentado na figura 6, a etapa
aquisição pode ser descrita da seguinte forma:
 Entrada (BE1) - Amostra da imagem de impressão digital: São utilizadas
imagens de impressões digitais com 256 x 256 pixels. A imagem enviada
para a atividade BA1 é denominada imagem I. O capítulo 5 detalha a base
de impressões digitais utilizada nos experimentos.
 Atividade (BA1) - Obtenção de minúcias: consiste na geração de um vetor
que contém as minúcias representadas por suas coordenadas x, y e Θ,
mesmo formato definido pela ISO/IEC 19794-2. A biblioteca Griaule AFIS
SDK 2.0 (Griaule home Page) é responsável pela extração das minúcias. A
atividade (BA1) gera como saída o vetor VMO (vetor de minúcias obtidas).
O vetor VMO possui o formato VMO = {(x, y, Θ), (x, y, Θ),..., (x, y, Θ)}.
 Decisão (BD1) – Qualidade Aceitável: A quantidade mínima de minúcias
para considerar a impressão digital válida é fixada em nove minúcias.
Segundo Kazienko (2003, p.40), em termos de confrontação de impressão
digital forense, já foram aceitas nove minúcias, para fins de condenação,
em tribunais americanos. Caso sejam detectadas nove ou mais minúcias,
o vetor VMO é enviado à atividade (BA2). Caso sejam detectadas menos
de nove minúcias, é gerada uma condição de erro.
 Saída (BS1) – Erro: Não foi obtida a quantidade mínima de minúcias: Caso
ocorra um erro de obtenção da quantidade mínima de minúcias, é exibida
esta mensagem de erro ao usuário. Caso ocorra esta situação, o usuário
deverá reiniciar a partir da atividade (BE1).
1. Etapa de deslocamento de minúcias
Conforme apresentado na figura 6, esta etapa é composta apenas pela
atividade de deslocamento de minúcias.
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 Atividade (BA2) - Deslocamento de minúcias em função da senha: O
objetivo desta atividade é deslocar as coordenadas das minúcias do vetor
VMO (vetor de minúcias obtidas) gerando um novo vetor VMD (vetor de
minúcias deslocadas).

Esse deslocamento segue a proposta de

Nandakumar, Nagar e Jain (2007) no qual, inicialmente as minúcias são
divididas em quatro quadrantes. Esses quadrantes são permutados de
acordo com uma seqüencia de permutação calculada a partir da senha
dinâmica Pi. A senha Pi, por sua vez, é dividida em 4 segmentos
denominados S1, S2, S3 e S4. Cada um desses segmentos de senha é
associado a cada um dos quadrantes. Cada segmento de senha (S1, S2,
S3, S4), é então novamente dividido em 3 partes Tu, Tv e Tθ de tamanhos
arbitrários Bu, Bv e Bθ bits. Os valores Tu, Tv representam o deslocamento
vertical e horizontal que a coordenada original sofrerá. O valor Tθ indica a
mudança de orientação do ângulo da minúcia. O vetor de minúcias VMO
originalmente extraído é descartado sendo submetido aos processos de
cifração e decifração apenas o vetor VMD. O vetor VMD possui o formato
VMD = {(xd1, yd1, Θd1), (xd2, yd2, Θd2), ..., (xdn, ydn, Θdn)}. Nas fórmulas (5),
(6) e (7) apresentadas no capítulo 3 é demonstrado o cálculo do enésimo
elemento do vetor VMD.
No capítulo 3, descrito anteriormente é detalhado o processo proposto por
Nandakumar, Nagar e Jain (2007) que gera o vetor VMD, o qual se convenciona
chamar de template revogável.
4.3.2 Cifração
O processo de cifração é constituído pelas etapas de registro de senha e
cifração fuzzy vault. Na figura 7 é mostrada uma simplificação da figura 6, com
foco no processo de cifração. O processo de cifração utiliza o processo de
tratamento biométrico como um processo de apoio.
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4.3.2.1 Etapa de registro de senha
Trata-se da etapa responsável pelo cadastro de usuário e geração da
senha dinâmica. Conforme apresentado na figura 7, a etapa de registro de
senha pode ser descrita da seguinte forma:
 Entrada (CE1) – Usuário e senha a serem cadastrados: A etapa de
registro de senha inicia-se com a digitação pelo usuário de um identificador
de usuário único (login) e uma senha denominada P. A senha digitada (P)
é a entrada para a atividade de cadastro de usuário e geração de senha
dinâmica (CA1).

Figura 7 – Processo de cifração

Fonte: Elaborado pelo autor
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 Atividade (CA1) - Cadastro de usuário e geração de senha dinâmica:
Nesta atividade é cadastrado o identificador de usuário e é gerada a senha
dinâmica inicial (P1), a partir da senha P digitada pelo usuário (semente). A
geração de senha dinâmica foi construída baseada no modelo de Lamport
(1981). A senha dinâmica é gerada com a aplicação de uma função hash
“a” vezes sobre a senha digitada P, sendo o processo também conhecido
como cadeia hash. O parâmetro “a” é aleatório e posteriormente é
decrementado de forma seqüencial a cada autenticação, garantindo a nãorepetição da senha dinâmica. A fórmula (8) demonstra a geração da senha
dinâmica, conforme propõe Lamport (1981), sendo H uma função Hash e P
a senha digitada pelo usuário. O parâmetro i assume o valor 1 no momento
do cadastro do usuário, indicando a primeira senha dinâmica gerada. O
parâmetro “a” determina a extensão da cadeia hash, ou seja, quantidade
de vezes que a senha digitada P é submetida à função hash.
Pi = Ha (P),....., H( H( H(P))), H( H(P)), H(P)

(8)

Como exemplo de utilização da fórmula (8), demonstra-se na fórmula (9) a
geração da última senha dinâmica, nesse caso, i=a.
Pi = H (P)

(9)

 Saída (CS1) – Identificador único do usuário + parâmetro a: como saída, é
armazenado o identificador único do usuário e o parâmetro “a” utilizado na
fórmula (8).

4.3.2.2 Etapa de Cifração – fuzzy vault
A etapa de cifração fuzzy vault recebe um vetor VMD (calculado a partir do
template biométrico do usuário) e a chave criptográfica secreta gerando o cofre
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virtual. Conforme apresentado na figura 7, a etapa de cifração fuzzy vault pode
ser descrita da seguinte forma:
 Entrada (CE2) – Chave criptográfica secreta K: Trata-se da chave
criptográfica secreta (simétrica ou assimétrica privada) que se deseja
proteger juntamente com o template biométrico. Para efeitos de validação
de conceito, foi escolhida no escopo desse trabalho uma chave K de
tamanho 128 bits.
 Atividade (CA2) – Cifração fuzzy vault: A atividade de cifração fuzzy vault
utilizada neste trabalho é baseada no modelo proposto por Uludag,
Pankantti e Jain (2005). O modelo fuzzy vault protege o template
biométrico e a chave criptográfica secreta apoiando-se na inviabilidade
matemática de reconstrução de um polinômio sem o conhecimento da
quantidade de pontos suficientes que definem tal polinômio. Na figura 8, há
um detalhamento da atividade CA2. As entradas da atividade CA2 são o
vetor de minúcias deslocadas (VMD) e a chave criptográfica secreta do
indivíduo (CE2). Na figura 8, cada uma das formas é nomeada
unicamente, sendo que os 3 primeiros caracteres são fixos em CA2 e o
último é um seqüencial alfabético.
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Figura 8 - Detalhamento da atividade CA2 – Cifração Fuzzy vault.
Fonte: Adaptado de (ULUDAG; PANKANTTI; JAIN, 2005)

•

Sub-atividade (CA2a) - CRC(K) - A cifração fuzzy vault inicia com a
geração de um código de redundância cíclica (CRC) de tamanho u
bits da chave criptográfica secreta.

Para efeito de validação de

conceito, no escopo deste trabalho u = 16 bits.
•

Sub-atividade (CA2b) - Concatenação - O CRC gerado na subatividade CA2a é concatenado com a chave K, gerando a cadeia C.
Dessa forma, é gerada uma cadeia C de 144 bits, sendo 128 bits da
chave criptográfica e 16 bits do CRC.

•

Sub-atividade (CA2c) - Geração do Polinômio P – Nessa etapa é
gerado um polinômio no formato da fórmula (10). Para fins de
validação de conceito, é escolhido um polinômio de grau 8.
P(x) = ax8 + bx7 + cx6 + dx5 + ex4 + fx3 + gx2 + hx + z

(10)

Para a geração do polinômio, a cadeia C de 144 bits gerada na subatividade CA2b é segmentada em 9 em partes iguais de 16 bits que
passam a constituir os coeficientes (a, b, c, d, e, f, g, h, z) do
polinômio da fórmula (10). O coeficiente Z corresponde ao CRC(K).
O polinômio P gerado em nenhum momento é armazenado. Quanto
maior o grau do polinômio, maior a quantidade de pontos
necessários para reconstruí-lo e por conseqüência maior a
segurança do modelo. Por outro lado, quanto maior o grau do
polinômio, maior a dificuldade matemática do processo de decifração
podendo a levar a tempos de algoritmo maior. Clancy et al. (2003)
avaliou o grau ideal para o polinômio no modelo fuzzy vault
chegando ao grau 8 como bom um balanceamento entre o nível de
segurança e complexidade de decifração.
• Sub-atividade (CA2d) - Projeção polinomial - Após a geração do
polinômio P, as coordenadas x e y das minúcias do vetor VMD
devem ser concatenadas uma a uma, gerando um inteiro de 16 bits
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no formato (x|y) que compõem um vetor temporário T. Conforme
proposto por Uludag, Pankantti e Jain (2005), o ângulo θ é
desprezado. Considerando que o vetor VMD possui o formato VMD
= {(xd1, yd1, Θd1), (xd2, yd2, Θd2), ..., (xdn, ydn, Θdn) }, o vetor T
construído a partir do vetor VMD terá o formato T = {(xd1|yd1),
(xd2|yd2)...( xdn|ydn)}.
Após essa geração, cada um dos pontos do vetor T é projetado no
polinômio p, gerando uma projeção f(x)=(P(X)).

A fórmula (11)

demonstra essa projeção para os n pontos do vetor VMD.
8

7

6

5

4

3

7

6

5

4

3

7

6

5

4

3

P(xd1|yd1) = a(xd1|yd1) + b(xd1|yd1) + c(xd1|yd1) + d(xd1|yd1) + e(xd1|yd1) + f(xd1|yd1)
2

+ g(xd1|yd1) + h(xd1|yd1) + z
8

P(xd2|yd2) = a(xd2|yd2) + b(xd2|yd2) + c(xd2|yd2) + d(xd2|yd2) + e(xd2|yd2) + f(xd2|yd2)
2

+ g(xd2|yd2) + h(xd2|yd2) + z

...
8

P(xdn|ydn) = a(xdn|ydn) + b(xdn|ydn) + c(xdn|ydn) + d(xdn|ydn) + e(xdn|ydn) + f(xdn|ydn)
2

+ g(xdn|ydn) + h(xdn|ydn) + z

(11)

Ao final desse cálculo, obtêm-se um conjunto denominado G que
representa os pontos genuínos, ou seja, pontos que são derivados
das minúcias. O conjunto G possui o formato G = {(x1|y1,P(x1|y1)),
(x2|y2),P(x2|y2)),..,

(xn|yn),

P(xn|yn))} sendo esta

representação

simplificada para G = {(xg1,yg1), (xg2,yg2),..,(xgn,ygn)}. A quantidade de
pontos do conjunto G será igual à quantidade de elementos do vetor
VMD.
•

Sub-atividade (CA2e) - Geração dos pontos falsos – Os pontos
falsos tem a função de se misturar aos pontos genuínos de forma a
impedir que um oponente, sem o conhecimento do

vetor VMD,

identifique os pontos genuínos, caso venha a obter um cofre virtual.
O conjunto de pontos falsos ou impostores é denominado conjunto I
e possui o formato I= {(xi1, yi1), (xi2, yi2)... (xim, yim)}. Os pares de x e
y gerados como pontos falsos não devem ser projeções f(x)->(P(X)),
pois caso o fossem, seriam considerados pontos genuínos.
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A quantidade de pontos falsos implica diretamente na segurança
do modelo. Para avaliar o impacto dessa quantidade, considere-se
um cenário em que o oponente obteve acesso a um cofre e executa
um ataque de força bruta direcionado, combinando os elementos do
próprio cofre em grupos de 9 pontos e submetendo-o ao processo
de decifração com o intuito de reconstituir o polinômio P original
representado na fórmula (10). Considerando um cofre com 200
pontos, o oponente deveria combinar 200 pontos em conjuntos de 9
a 9 (C(200,9)) o que implica em 5,12 x 1020 diferentes tentativas para
executar. Considerando que cada tentativa leve 5 segundos em
média, para executar todas as combinações num possível ataque de
força bruta levaria 8,23 x 1013 anos. A tabela 4 apresenta o impacto
da escolha de diferentes quantidades de pontos falsos. Na tabela 4
são considerados que cada cofre possui 9 pontos genuínos.
Posteriormente no capítulo 5, é analisado de forma mais
aprofundada o impacto da quantidade de pontos do cofre na
segurança do modelo, quando submetido a um ataque de força
bruta.
Tabela 4 – Análise de combinações x pontos no cofre
Quantidade total de pontos do cofre

Quantidade de combinações
necessárias para abrir o cofre

10

C(10,9) = 10

100

C(100,9) = 1,9 x 1012

200

C(200,9) = 1,18 x 1015

Fonte: Elaborado pelo autor

•

Sub-atividade (CA2f) - Conjunção dos pontos genuínos e falsos após a geração do conjunto G (pontos genuínos) e do conjunto I
(pontos impostores ou falsos), nesta sub-atividade ocorre a união
desses dois conjuntos, formando o conjunto CV tal que CV = G U I.
Dessa forma o conjunto CV resultante tem o formato CV = {(xg1,yg1),
(xg2,yg2), (xg3,yg3),.. (xgn,ygn), (xi1, yi1), (xi2, yi2) ... (xim, yim)}.

57

•

Sub-atividade (CA2g) - Mistura dos pontos genuínos e falsos - para
evitar a concentração dos pontos genuínos no início do conjunto CV,
os elementos do conjunto trocam de posição aleatoriamente com a
utilização de uma função de geração de números randômicos que
passa a definir a nova posição de cada elemento. Um exemplo de
conjunto CV gerado poderia ser representado da seguinte forma: CV
= {(xi1, yi1), (xgn,ygn), (xim, yim), (xg3,yg3), ..., (xi2, yi2), (xg2,yg2), (xg1,yg1)}.

 Saída (CS2) – Cofre virtual: É a saída principal do processo de cifração
fuzzy vault gerado na atividade CA2 e corresponde ao conjunto CV.
4.3.3 Decifração
O processo de decifração é constituído etapas de geração de senha
dinâmica e decifração - fuzzy vault. Na figura 9 é mostrada uma simplificação da
figura 6 com foco no processo de decifração. O processo de decifração utiliza o
processo de tratamento biométrico como um processo de apoio.

4.3.3.1 Etapa de geração de senha dinâmica
A etapa de geração de senha dinâmica verifica a existência do usuário e,
caso o usuário já tenha sido previamente cadastrado, gera uma senha dinâmica
a partir da senha P’ digitada pelo usuário. Conforme apresentado na figura 9, a
etapa de geração de senha dinâmica pode ser descrita da seguinte forma:
 Entrada (DE1) - Usuário e senha a ser autenticado: A autenticação inicia
com a digitação do usuário e senha P’, supostamente a mesma senha P
digitada na etapa de cadastro de senha.
 Decisão (DD1) – Usuário cadastrado - Com a digitação do identificador
único do usuário e senha, inicialmente é validada a existência do usuário.
Caso o usuário não esteja cadastrado, é gerada uma condição de exceção
e o fluxo é direcionado para a saída DS1. Caso o usuário esteja
previamente cadastrado, a senha digitada P’ torna-se a entrada para a
atividade DA1.
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 Atividade (DA1) - Geração da senha dinâmica – Com o usuário localizado,
é obtido o parâmetro “a”. A senha dinâmica Pi é calculada a partir da senha
digitada P e o parâmetro “a”. Para isso, é utilizada a fórmula (8), sendo P =
P’ digitado pelo usuário.
 Saída (DS1) - Erro: Usuário inexistente: Caso o usuário não esteja
cadastrado, a mensagem de erro “Usuário inexistente” é apresentada,
finalizando a etapa de autenticação.

Figura 9 – Processo de decifração

Fonte: Elaborado pelo autor
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4.3.3.2 Etapa de Decifração – fuzzy vault
A etapa de decifração fuzzy vault recebe o vetor VMD candidato e o cofre
virtual, preparando o ambiente e liberando a chave criptográfica secreta, caso o
vetor VMD candidato seja considerado genuíno. Conforme apresentado na
figura 9, a etapa de decifração fuzzy vault pode ser descrita da seguinte forma:
 Entrada (DE2) – Cofre virtual: O cofre é a entrada principal para o
processo de decifração. O cofre virtual é gerado no processo de cifração e
protege o template biométrico e chave criptográfica.
 Atividade (DA2) - Decifração fuzzy vault: visa recuperar a chave
criptográfica secreta K contida nos coeficientes do polinômio P. Utiliza para
isso o vetor VMD obtido do processo de tratamento biométrico e o cofre
virtual (DE2). O processo detalhado de decifração é ilustrado na figura 10.
Na figura 10, a atividade DA2 é dividida em sub-atividades e decisões
representadas

graficamente.

Cada

uma

das

formas

é

nomeada

unicamente, sendo que os 3 primeiros caracteres são fixos em DA2 e o
último é um seqüencial alfabético, tornando única a identificação da forma
na figura.

Figura 10 - Detalhamento da atividade DA2 – Decifração Fuzzy vault.
Fonte: Adaptado de ULUDAG; PANKANTTI; JAIN (2005)
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• Sub Atividade (DA2a) – Identificação dos pontos candidatos - A
atividade inicia com a identificação dos pontos candidatos do cofre.
Para obter os pontos candidatos é calculada a distância de
Manhattan para cada um dos pontos do vetor VMD comparando com
cada um dos pontos do cofre virtual (CV). São marcados como
candidatos os pontos do cofre que apresentam a distância (d)
inferior ao limiar de tolerância de 3 píxeis. Os pontos considerados
candidatos geram um novo vetor D no formato D={(xc1,yc1), (xc2,
yc2),...,(xcz, ycz) }. A fórmula (12) demonstra o cálculo da Manhattan
(d).
d=

•

(12)

Decisão (DA2b) - Identificados pontos candidatos suficientes - Caso
não seja identificada a quantidade suficiente de pontos, ou seja,
menos que 9 pontos, é gerada uma situação de erro direcionando o
fluxo para a saída DS3, indicando que ocorreu um erro de
decifração. Vários motivos podem levar a essa situação de erro,
dentre eles podemos mencionar: i) a amostra candidata inserida é
de um usuário impostor e, portanto, as minúcias não coincidem,
mesmo com a digitação da senha correta; ii) o usuário é autêntico,
mas digitou a senha para autenticação incorreta gerando um vetor
VMD inconsistente; iii) O usuário é impostor e digitou a senha
incorreta, ou seja, as condições i e ii, anteriores. Caso um número
suficiente de pontos candidatos seja detectado, é executada a subatividade DA2c.

•

Sub Atividade (DA2c) – Interpolação de Lagrange - Após a
detecção dos pontos candidatos, estes são combinados em
conjuntos candidatos de 9

pontos, sendo que 8 é o grau do

polinômio gerado no processo de cifração. Cada um dos conjuntos
candidatos

CD

possuem

o

formato

CD

=

{(xc1,

yc1),

(xc2,yc2)..(xcn+1,ycn+1)}. Na seqüencia, cada um dos conjuntos CD é
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interpolado utilizando o método de interpolação de Lagrange. O
método de interpolação de Lagrange visa reconstituir um polinômio
P’ a partir dos n+1 pontos que são projeções de tal polinômio. Como
saída, a cada interpolação, é gerado um polinômio P’, supostamente
o mesmo polinômio P gerado da fórmula (10). A partir do polinômio
P’, os primeiros 8 coeficientes são concatenados gerando a chave K’
e o nono coeficiente armazena o CRC de K’. Nesse momento é
calculado o CRC(K’) e confrontado com o nono coeficiente. Caso o
CRC calculado e armazenado coincida, ou seja, P’ = P, o usuário é
considerado autêntico, ocorrendo a liberação da chave. Em caso
negativo, o próximo conjunto é interpolado, repetindo-se a mesma
checagem.
 Decisão (DD2) – Sucesso na decifração: Caso a checagem de CRC seja
válida, é gerada a condição de sucesso que leva a liberação da chave
criptográfica secreta e preparação do ambiente para a próxima decifração.
Caso nenhum dos subconjuntos CD libere a chave privada secreta do
cofre, é gerada uma situação de erro na decifração e o fluxo é direcionado
para a saída DS3.
 Saída (DS2) – Chave Secreta Liberada: Na condição de sucesso a chave
criptográfica secreta do indivíduo é liberada.
 Saída (DS3) - Erro de decifração: No caso de erro de decifração, é exibida
uma mensagem e o usuário é considerado impostor.
 Atividade (DA3) – Geração da senha dinâmica Pi + 1: Ocorrido o sucesso
na decifração, o ambiente deve ser preparado para a próxima decifração.
Para isso, o parâmetro “a” utilizado na fórmula (8) é decrementado em 1.
(a=a-1). Esse decremento garante a geração de uma senha dinâmica
diferenciada na próxima decifração. Nesse momento, a partir da senha P
digitada, é gerada uma nova senha dinâmica Pi +1 utilizando o mesmo
método descrito na atividade (DA1).
 Atividade (DA4) – Atualização do cofre virtual: A atualização do cofre
virtual visa recriar o cofre virtual após a decifração ter ocorrido com
sucesso. O processo detalhado de atualização do cofre virtual é ilustrado
na figura 11. Na figura 11, cada uma das formas é nomeada unicamente,
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sendo que os 3 primeiros caracteres são fixos em DA4 e o último é um
seqüencial alfabético, tornando única a identificação.

Figura 11 – Atividade DA4 - Atualização do cofre virtual
Fonte: Elaborado pelo autor

•

Sub-Atividade (DA4a) - Detecção dos pontos genuínos - Após a
decifração com sucesso na atividade DA2, o polinômio P é
reconstituído. De posse do polinômio P, é verificado para cada ponto
do cofre, quais pontos são genuínos, ou seja, p(x) = y, e quais são
impostores, p(x) ≠ y. Como resultado da sub-atividade (DA4a) é
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obtido o conjunto no formato VMT = { (xd1|yd1, y1), (xd1|yd1, y2), ...,
(xdn|ydn), y3) } que correspondem aos pontos genuínos do cofre.
•

Sub-Atividade (DA4b) - Obtenção do vetor VMD – As abscissas x
do vetor VMT contém as coordenadas das minúcias no formato (x|y).
De posse das abscissas do conjunto VMT, são desmembrados o x e
y obtendo novamente o vetor VMD = { (xd1,yd1), (xd2,yd2),..., (xdn, ydn)}.
A parte y do vetor VMT é descartada.

•

Sub-Atividade (DA4c) - Obtenção do vetor VMO – Nesta subatividade, de posse da senha Pi e do vetor VMD, é possível obter o
vetor de minúcias VMO original. Essa inversão ocorre em dois
passos diferentes:
o Inversão de deslocamento das minúcias: as minúcias devem
ser separadas em quatro quadrantes. Após essa separação, a
senha Pi é dividida em 4 segmentos denominados S1, S2, S3 e
S4. Cada um desses segmentos de senha é associado a cada
um dos quadrantes. Cada segmento de senha (S1, S2, S3, S4),
é então novamente dividido em 3 partes Tu, Tv e Tθ de
tamanhos Bu, Bv e Bθ bits. Os pontos Xdn, Ydn correspondem
a cada um dos pontos do vetor VMD. De posse dessas
variáveis é feita a substituição nas fórmulas 5 e 6. Dessa
forma, é possível obter os valores de x e y que correspondem
aos pontos do vetor VMO original.
o Retorno dos quadrantes à posição inicial: a permutação dos
quadrantes ocorre de acordo com uma seqüencia de
permutação calculada a partir da senha Pi. De posse da
senha Pi é possível obter a mesma seqüencia de permutação
e alterar a posição dos quadrantes de maneira inversa ao
executado na atividade BA2 resultando na mesma posição de
quadrante inicial.
Ao fim desses dois passos, obtêm-se o vetor VMO no formato
{(x1,y1), (x2,y2),..., (xn, yn)}.

•

Sub-Atividade (DA4d) – Geração do VMDS da sessão - Após a
obtenção do vetor VMO, é aplicado o mesmo método de
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deslocamento de minúcias descrito anteriormente na atividade (BA2)
sobre o vetor VMO, utilizando a senha dinâmica Pi + 1 gerada na
atividade (DA3). Gera-se dessa forma um novo vetor VMDS.
•

Sub-atividades (DA4e), (DA4f), (DA4g), (DA4h) – após a geração
do VMD, são executados as atividades CA2d, CA2e, DA4f e DA4g,
nessa seqüencia tal como ocorre no processo de cifração, gerando
uma atualização do cofre virtual.
Ao final deste processo, o cofre virtual é atualizado. Assim, mesmo

que o vetor VMD seja roubado não será possível a um oponente
autenticar-se no sistema, pois a cada sessão, um novo vetor VMD é
requerido.
4.4

Funcionamento geral do modelo FVSD
A figura 12 representa o funcionamento geral do modelo FVSD. O objetivo

principal da figura é mostrar a execução do modelo FVSD com foco na
interdependência entre os processos de cifração e decifração. O detalhamento
de cada atividade já foi descrito nas seções 4.1 até 4.3.
A figura 12 utiliza a mesma nomenclatura da figura 6. Cada atividade é
exibida por um círculo nas cores verde, vermelha e azul representando os
processos de tratamento biométrico, cifração e decifração, respectivamente.
O modelo inicia com o processo de cifração. A cifração apóia-se no
processo de tratamento biométrico que é iniciado com a entrada de uma imagem
de impressão digital denominada I. A imagem I é enviada para a atividade
BA1(Obtenção de minúcias) que obtém o vetor de minúcias VMO (Vetor de
minúcias obtidas). O vetor de minúcias VMO é submetido à atividade BA2
(Deslocamento de minúcias em função da senha) que recebe a primeira senha
dinâmica P1 originada na atividade CA1 (Cadastro de usuário e geração de
senha dinâmica). De posse da senha dinâmica P1 e do vetor VMO, a atividade
BA2 gera o vetor VMD1. O vetor VMD1 representa as minúcias deslocadas que
juntamente com a Chave K são submetidas à atividade CA2 (Cifração fuzzy
vault). A atividade CA2 é responsável pela geração do cofre virtual CV1.
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Uma vez gerado o cofre virtual CV1, no processo de decifração somente
o usuário autêntico terá a capacidade de liberar a chave protegida K. O processo
de decifração é representado na figura 12 por meio dos blocos na cor azul clara.
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Figura 12 – Funcionamento geral do modelo FVSD
Fonte: Elaborado pelo autor
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O processo de decifração, tal como a cifração, apóia-se no tratamento
biométrico. O principal objetivo da decifração é autenticar o usuário válido e
liberar sua chave privada secreta. O processo inicia com a entrada de uma
imagem de impressão digital candidata denominada I’, supostamente provinda
do mesmo dedo da imagem I do processo de cifração. A imagem I é submetida à
atividade BA1 gerando o vetor VMO’. O vetor VMO’ obtido é submetido à
atividade BA2 gerando o vetor VMD1’ similar ao vetor VMD que foi gerado na
cifração. A atividade DA2 (Decifração fuzzy vault) recebe o vetor VMD1’ e o
cofre CV1 para que ocorra a decifração. Sendo VMD1’ suficientemente similar
ao vetor VMD1, a chave secreta K é liberada para uso. Após a liberação da
chave secreta K com sucesso, tem-se uma autenticação bem sucedida. Uma
vez liberada a chave secreta K, as atividades DA3(Geração de senha dinâmica)
e DA4(Atualização do cofre virtual) atualizam o ambiente para a próxima
autenticação. Para isso, a atividade DA3 gera uma nova senha dinâmica P2. A
atividade DA4, por sua vez, recebe a senha dinâmica e o polinômio P gerado na
atividade DA2. De posse da senha dinâmica P2 e do polinômio P, um novo cofre
CV2 é gerado. A próxima autenticação somente ocorrerá caso seja submetido
um novo vetor VMD2 capaz de abrir o cofre CV2. Caso um oponente tenha sido
capaz de obter o cofre CV1, o roubo será pouco aproveitável, já que na segunda
decifração, somente o cofre CV2 será capaz de liberar a chave secreta K.
Na segunda decifração, ocorrerá o mesmo processo da primeira
decifração. Nota-se, contudo que apesar de ser inserida a mesma imagem de
impressão digital, um novo vetor VMD2’ é gerado. Também o cofre que serve
como entrada passa a ser o CV2, gerado na primeira decifração. Por fim, a
segunda decifração gera uma nova senha dinâmica P3, sendo a saída da
segunda decifração o cofre CV3.
As decifrações ocorrem sucessivamente, sendo que o modelo é
generalizado na figura 12 por meio da representação da enésima decifração. No
modelo genérico, há sempre a entrada de um cofre CVn. Sempre é gerado um
vetor VMDn. Uma vez liberada a chave secreta K, uma nova senha dinâmica Pn
+ 1 é gerada na atividade DA3 e, por fim, a atividade DA4 gera um novo cofre
CVn+1.
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4.5

Conclusão
Neste capítulo são descritas as três etapas funcionais do fuzzy vault

system com senha dinâmica (FVSD), sendo estas as etapas de tratamento
biométrico, cifração e decifração.
O processo de tratamento biométrico é composto pelas etapas de
aquisição e deslocamento de minúcias. A principal função desse processo é
coleta e transformação da imagem de impressão digital.
O processo de cifração é composto pelas etapas de registro de senha e
cifração fuzzy vault. A principal função desse processo é o cadastramento do
usuário, bem como a geração do cofre que visa proteger a chave secreta do
indivíduo.
O processo de decifração é composto pelas etapas de geração de senha
dinâmica e decifração fuzzy vault. O principal objetivo desse processo é verificar
a autenticidade do usuário e liberar a chave secreta, caso o usuário seja
genuíno.
Após a apresentação do modelo de forma estática, o modelo foi descrito
com foco na execução e interdependência entre os seus componentes. Foi
evidenciado na seção de funcionamento geral do modelo FVSD, bem como as
saídas esperadas no processo de cifração e na decifração.
O próximo capítulo, “Contexto, coleta e análise de resultados” apresenta o
ambiente de testes, ferramental e os resultados experimentos executados para
validar a proposta apresentada neste capítulo.
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5 CONTEXTO, COLETA E ANÁLISE DOS RESULTADOS
5.1

Introdução
O capítulo 5 descreve o funcionamento dos experimentos, ferramental

utilizado, apresenta os resultados e por fim, elabora as conclusões. Para atingir
esse objetivo, o capítulo foi organizado nas seguintes seções:
a) Seção 5.2, Funcionamento dos experimentos: detalha a metodologia
utilizada para as medições de tempo dos processos de cifração e
decifração, mostra também o funcionamento do experimento de quebra
por força bruta, bem como as premissas adotadas nos testes;
b) Seção 5.3, Ambiente de testes e ferramental: apresenta o ambiente
de testes criado a fim de viabilizar os experimentos, detalhando os
componentes de software e hardware utilizados no presente trabalho;
c) Seção 5.4, Coleta de resultados e análise: apresenta os resultados
coletados em forma de tabelas e gráficos. Cada resultado é analisado
num contexto isolado inicialmente, sendo que ao final da seção, é feita
uma análise do comportamento do modelo como um todo, finalizando
com as conclusões gerais.
5.2

Funcionamento dos experimentos
A validação da proposta ocorreu por meio da utilização de experimentos.

No presente trabalho foram avaliados os critérios de desempenho e segurança
do modelo FVSD. Em termos de desempenho foi avaliado o tempo dos
processos de cifração e decifração. Os resultados dos tempos auferidos no
presente trabalho foram comparados com o trabalho de Fornazin (2008).
Também foi elaborada a análise de desempenho biométrico do modelo FVSD
por meio da análise dos percentuais de GAR e FAR. Os percentuais de GAR e
FAR medidos no presente trabalho foram comparados com os principais
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trabalhos relacionados. Como critério de segurança, foi avaliada a resistência do
modelo FVSD quando submetido a um ataque de força bruta.
Para executar os experimentos, foram utilizadas as imagens de impressão
digital do banco de dados 1 da FVC 2002. Optou-se pela utilização da base FVC
em detrimento de uma base de dados privada pela sua distribuição gratuita e
ampla utilização na validação de algoritmos biométricos. O banco de dados 1 da
FVC 2002 possui impressões digitais de 100 dedos distintos cada um com 8
imagens, totalizando 800 imagens. Cada uma das imagens do banco foi
dimensionada no tamanho 256x256 pixels, sendo que as coordenadas (x, y) de
cada imagem foram representadas por oito bits. A figura 13 apresenta uma
amostra de imagens do banco de dados 1 da FVC 2002. As imagens da coluna
1 foram utilizadas como imagens de referência no processo de cifração e as
imagens das colunas de 2 a 8 foram utilizadas como amostras candidatas no
processo de decifração.
1

2

3

4

5

6

7

8

Dedo 1

Dedo 2

...
...
...
Dedo 100

Figura 13 – Imagens da base FVC 2002 – Banco de dados 1

Fonte: Elaborado pelo autor
No processo de cifração, foram gerados cofres com 100, 200, 400 e 800
pontos. Assim, cada uma das amostras da coluna 1 da figura 13 foi submetida a
4 cifrações. Ao final do experimento de cifração, foram gerados um total de 400
cofres. Posteriormente os cofres gerados no processo de cifração tiveram sua
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segurança avaliada durante o experimento de quebra por força bruta. Também
se avaliou a variação nos tempos de cifração e decifração desses cofres.
No processo de decifração, cada uma das impressões digitais da coluna de
2 a 8 da figura 13 foram submetidas para decifrar cada um dos cofres gerados
no processo de cifração com o intuito de liberar o uso da chave privada secreta
protegida. Como existem 4 cofres por dedo, ao final do experimento ocorreram
um total de 2800 decifrações.
Durante a avaliação da decifração dos cofres com 200 pontos também
ocorreu a medição do desempenho biométrico por meio da verificação da taxa
de GAR. Para a avaliação do FAR, foram utilizadas como amostras candidatas
para abrir o cofre a primeira impressão digital de cada um dos indivíduos
restantes perfazendo um total de 9.900 tentativas (99 x 100). Não foi mensurado
o tempo das decifrações durante a medição da taxa de FAR.
Para a análise de desempenho, foi feita a medição dos tempos dos
processos de cifração e decifração. Foram medidos os tempos de todas as
cifrações e decifrações ocorridas. A fim de facilitar a análise dos resultados e
possibilitar a comparação dos tempos auferidos com o modelo fuzzy vault
tradicional, o algoritmo FVSD foi segmentado. Nos experimentos, foi reportado
quantos segundos cada um desses segmentos levou para ser executado. A
mesma segmentação apresentada na figura 14 pode ser verificada na figura 6
do capítulo 4 que representa a proposta geral do modelo FVSD. Na figura 6, a
segmentação é representada por meio de linhas tracejadas no canto esquerdo
da figura com os mesmos rótulos M0, M1, M2 e M3. Ressalta-se que os
segmentos da figura 6 que se referem a entradas e saídas do modelo não são
focos de medição. Para maior detalhamento, vide capítulo 4.
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Figura 14 – Segmentação do processo cifração do modelo FVSD
Fonte: Elaborado pelo autor
Após a cifração, foi avaliado o tempo de decifração. Da mesma forma que
na cifração, o processo de decifração foi segmentado. Nos experimentos, foi
reportado quantos segundos cada um desses segmentos levou para ser
executado. A mesma segmentação apresentada na figura 15 pode ser verificada
na figura 6 do capítulo 4 que representa a proposta geral do modelo FVSD. Na
figura 6, a segmentação é representada por meio de linhas tracejadas no canto
esquerdo da figura com os mesmos rótulos M0, M1, M2, M3 e M4 . Além disso, a
figura 6 do capítulo 4, apresenta quais atividades ocorrem em cada um dos
segmentos mensurados.

Figura 15 – Segmentação do processo de decifração do modelo FVSD

Fonte: Elaborado pelo autor

73
Uma vez gerada a massa de testes com os tempos auferidos, esses
resultados foram apresentados na forma de tabelas e gráficos, além de
comparados com os resultados apurados por Fornazin (2008).
Após a validação do desempenho, foi avaliada a resistência do modelo
proposto a um ataque de força bruta direcionado. A premissa deste cenário é
que o oponente obteve acesso ao cofre do indivíduo. Além disso, o oponente
conseguiu acesso a uma impressão digital parcial do indivíduo e à senha
digitada, sendo capaz de gerar o vetor VMD (para detalhamento sobre a geração
do vetor VMD, vide capítulo 4) parcialmente. Esse cenário é justificável, já que
um oponente pode obter acesso a impressões latentes do usuário, deixadas em
superfícies tocadas no dia-a-dia. Essas impressões normalmente apresentam
baixa qualidade e justifica-se assim, o oponente deter apenas parte das
minúcias. Também a senha pode ser relativamente simples de se obter através
de diversas técnicas, como por exemplo, a engenharia social.
Dessa forma, foram combinados os pontos já sabidamente genuínos com
os outros pontos do cofre que formaram vetores denominados vetores de
minúcias impostoras (VMI). Cada um dos vetores VMI foram submetidos ao
processo de decifração fuzzy vault com o objetivo de liberar a chave privada
secreta do indivíduo. Ao submeter cada vetor VMI, o modelo retornou para o
oponente a mensagem “Erro” ou a própria chave secreta K, caso o vetor tenha
sido considerado suficientemente similar. Nesse segundo caso, o oponente
obteve sucesso no ataque. A figura 16 ilustra o cenário de ataque.
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Figura 16 – Geração de pontos para a quebra do modelo FVSD
Fonte: Elaborado pelo autor

Para a geração dos diversos vetores VMI foi construído o protótipo da
rotina de geração de pontos combinados (GPC). O protótipo GPC utilizou-se do
fato de ter acesso ao cofre do indivíduo e a parte dos pontos genuínos para
limitar a quantidade de tentativas do ataque de força bruta. Num cenário em que
o cofre possuia 200 pontos e o oponente obteve 8 pontos genuínos, foram
necessárias no máximo C(192,1) = 192 tentativas para a quebra do cofre. Nesse
caso, a rotina GPC gerou um vetor inicial de pontos genuínos VMA e gerou um
segundo vetor VC com todos os pontos do cofre. Supondo que o vetor VMA
tenha sido composto pelos pontos VMA = {(xa1,ya1), (xa2,ya2), (xa3,ya3), (xa4,ya4),
(xa5,ya5),

(xa6,ya6),

(xa7,ya7), (xa8,ya8)} e o vetor

VC = {( xc1,yc1), (xc2, yc2),

(xc3,yc3)...(xc192,yc192), o vetor VMI1 submetido ao processo de decifração foi VMI1
= {(xa1,ya1), (xa2,ya2), (xa3,ya3), (xa4,ya4), (xa5,ya5), (xa6,ya6), (xa7,ya7), (xa8,ya8) (
xc1,yc1) }.
Caso VMI1 não tenha obtido sucesso na abertura do cofre, um segundo
vetor foi composto substituindo o último elemento do vetor VMI1 pelo segundo
ponto do vetor VC, gerando dessa forma o vetor VMI2 = {(xa1,ya1), (xa2,ya2),
(xa3,ya3),

(xa4,ya4),

(xa5,ya5),

(xa6,ya6),

(xa7,ya7), (xa8,ya8), ( xc2,yc2) }, e assim

sucessivamente até o vetor VMIn = {(xa1,ya1), (xa2,ya2),

(xa3,ya3),

(xa4,ya4),

(xa5,ya5), (xa6,ya6), (xa7,ya7), (xa8,ya8), ( xcn,ycn) }, sendo n, neste caso, igual a 192.
Por vezes, como será discutido adiante neste capítulo, o protótipo GPC quebrou
o cofre antes da enésima tentativa.
Para o experimento de quebra, os testes foram limitados aos 10 primeiros
cofres que correspondem aos 10 primeiros dedos do banco de dados 1 da FVC
2002. Considerou-se que 10 cofres foram suficientes para a constatação da
resistência ou não do modelo FVSD frente ao ataque de força bruta. No primeiro
cenário do experimento, considerou-se que o oponente obteve 8 pontos, sendo
necessário apenas um ponto adicional para o sucesso do oponente. Nesse
cenário, a quantidade máxima de tentativas que o oponente executou foi de 92,
192, 392 e 792 tentativas para cofres com 100, 200, 400 e 800 pontos,
respectivamente. Em seguida, considerou-se que o oponente teve obteve 7
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pontos. Nesse caso, o oponente necessitou obter 2 pontos por meio do processo
de quebra por força bruta. A quantidade de tentativas necessárias para esse
caso foi de 4943, 19893, 79793 e 319593 tentativas para cofres com 100, 200,
400 e 800 pontos respectivamente. Conclui-se que a dificuldade de quebra
aumenta de forma exponencial quanto menor seja a quantidade de pontos que o
oponente conseguiu obter.
5.3

Ambiente de testes e ferramental
Os testes são viabilizados por meio da construção de um protótipo do

modelo FVSD que implementa os processos de tratamento biométrico, cifração e
decifração. Além do protótipo do modelo FVSD, é desenvolvido o protótipo do
módulo gerador de pontos combinados (GPC) que foi o

componente

responsável pela geração dos pontos combinados do teste de força bruta
direcionado.
Para a construção dos protótipos foi utilizado o ferramental definido na
tabela 5.
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Tabela 5 – Ferramental utilizado

Software base

•

 Windows Vista 64bits
 Linguagem Visual C# no ambiente Microsoft Visual Studio 2008;
 Biblioteca de extração de minúcias Griaule Biometrics Fingerprint AFIS
SDK – a biblioteca foi cedida sem custo para fins de pesquisa pela Griaule
 FVC (Fingerprint Verification Competition) 2002 – Banco de dados 1
Hardware

•

 Computador HP processador Intel(R) Core (TM) 2 Duo, 4GB RAM,
sistema operacional Windows Vista 64bits com 240 GB de disco rígido
Componentes

•

 Componente biométrico
o Extração de minúcias
o Alinhamento de impressão digital
o Deslocamento de minúcias utilizando o método de Nandakumar
 Componente de geração de senha dinâmica
 Componente fuzzy vault system (Componente foi gentilmente cedido por
Fornazin (2008) e adaptado para o presente contexto).
o Cifração fuzzy vault
o Decifração fuzzy vault
o Regeração do cofre
 Componente de geração de análise combinatória (Baseado no código
obtido de CodeProject WebSite)
Fonte: Elaborado pelo autor
5.4

Coleta de resultados e análise

5.4.1 Desempenho da cifração
Conforme descrito na seção 5.2 que detalhou os experimentos, para fins de
mensuração do tempo, o processo de cifração foi dividido nos segmentos M1,
M2, M3.

Essa segmentação visou facilitar a análise e comparação com os

tempos auferidos no modelo fuzzy vault tradicional. A tabela 6 foi dividida nas
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tabelas 6a, 6b, 6c e 6d apresentando respectivamente os tempos de M1, M2 e
M3, e por fim o tempo total do processo de cifração.
Cada uma das tabelas 6a, 6b, 6c e 6d apresentam em suas linhas o tempo
médio, desvio padrão, maior tempo e menor tempo referentes a cada um dos
segmentos a que se referem. Nas colunas apresentam-se os tempos em
segundos para os cofres com 100, 200, 400 e 800 pontos.
Tabela 6 – Análise comparativa do tempo de cifração em função da quantidade de
pontos do cofre

(a)

(b)

(c)

(d)
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Avaliando os tempos da tabela 6a, nota-se que o tempo de obtenção de
minúcias + cadastro de usuário e geração de senha dinâmica não apresentou
correlação direta com a quantidade de pontos do cofre, ou seja, uma maior
quantidade de pontos do cofre não implica em aumento do tempo. Essa situação
já era esperada, considerando que essas atividades ocorreram numa fase
anterior à geração do cofre. O objeto de medição desse momento foram as
atividades vinculadas ao processo de tratamento biométrico e de geração de
senha dinâmica. Nota-se assim, uma variação de amplitude 0,001s para o cofre
de 400 pontos que apresentou o tempo de 3,061s, sendo que todos os demais
apresentaram o tempo médio de 3,062s.
Na tabela 6b, novamente, observa-se o mesmo comportamento da tabela
6a, ou seja, uma maior quantidade de pontos não implicou num aumento de
tempo. A principal atividade que ocorreu nesse momento é o deslocamento de
minúcias em função da senha, sendo que essa atividade ocorreu num momento
anterior à geração do cofre e depende da atividade de deslocamento de
minúcias em função da senha. Nota-se uma variação entre o maior tempo médio
auferido e o menor tempo médio auferido de 0,016s.
Assim, a conclusão para as tabelas 6a e 6b é que os tempos com pouca
variação auferidos são decorrentes do fato de que as mesmas impressões
digitais foram utilizadas para todos os cofres gerados, sendo que essa variação
possivelmente foi decorrente do estado da memória no momento em que o
algoritmo era executado. Ressalta-se, contudo, que não foi feito um estudo de
alocação de memória que comprove essa hipótese.
Na tabela 6c, ao contrário das anteriores, observa-se uma correlação direta
entre a quantidade de pontos e o tempo de geração do cofre. Os cofres com
maior quantidade de pontos utilizaram um maior tempo de processamento na
geração de pontos falsos e maior tempo persistência do cofre. Dessa forma,
apesar da variação de tempo de geração do cofre com menor e maior
quantidade de pontos ter sido de pouca relevância (0,147s), fica clara a
tendência de aumento no tempo em função do processo de cifração quanto
maior a quantidade de pontos.
Por fim, na tabela 6d é possível verificar que o tempo total do processo de
cifração girou em torno de 5 segundos. Esse tempo foi calculado com a soma
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dos tempos de cada um dos momentos M1, M2 e M3. Comprovou-se que o
tempo total do processo de cifração variou de forma crescente em função da
quantidade de pontos do modelo, contudo, a diferença de tempo do cofre com
200 pontos e o cofre com 800 pontos foi de apenas 0,157s.
Apesar da média de variação entre os diferentes cofres ser pequena,
avaliando a variação de tempos para um mesmo cofre, observou-se uma
diferença bastante significativa frente ao usuário final. Com base na tabela 6d,
calculando a média da linha “maior tempo”, obtêm-se o valor de 8,81s. Por outro
lado, calculando a média da linha “menor tempo” obtêm-se o valor de 3,85. Essa
variação é significativa para o usuário final, considerando que alguns usuários
esperaram 8,81 segundos para que o processo de cifração fosse finalizado e
outros esperaram por volta de 3,85 segundos.
Contudo, analisando o gráfico de dispersão e desvio padrão da figura 17,
percebe-se que as cifrações mais demoradas podem ser consideradas exceções
e a maioria absoluta das cifrações teve o tempo próximo da média. No gráfico da
figura 17 é exibida a curva de dispersão média dos 400 cofres gerados. Com a
avaliação do gráfico de dispersão e desvio padrão, verificou-se que 92% das
cifrações aproximaram-se da média estando na faixa dos 4 a 6,5s.
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Figura 17 – Análise de dispersão dos tempos de cifração

Fonte: Elaborado pelo autor
Conclui-se dessa forma que a cifração apresenta um tempo médio
aceitável e uma variação aceitável, dado o número de componentes de
segurança envolvidos dos quais podemos citar o componente biométrico,
componente de senha OTP, além do próprio componente fuzzy vault. Além
disso, todo o processamento ocorreu num computador de configuração pessoal
conforme descrito na seção de “Ambiente de testes e ferramental”,
possivelmente

se

esse

processamento ocorresse

numa máquina

com

características de servidor com maior potencial de processamento, o tempo seria
reduzido.
Uma análise adicional a ser elaborada baseia-se em quanto cada parte do
processo colaborou no tempo total do processo de cifração. Para essa
avaliação, a partir da tabela 6d, foi gerado o gráfico da figura 18 que mostra a
distribuição do tempo em função dos momentos definidos M1, M2 e M3 que
compõem uma cifração. Pelo gráfico da figura 18 é possível verificar que o
processo mais demorado foi o de extração de minúcias e cadastro de usuário e
geração de senha dinâmica que compõe 59% do tempo total. Ressalta-se que o
tempo de extração de minúcias está diretamente vinculado ao desempenho da
biblioteca Griaule, responsável pelo tratamento biométrico. Dado que o escopo
deste trabalho foi o foco no modelo FVSD, não houve um esforço maior para a
melhoria do tempo de tratamento biométrico. Com a análise do gráfico da figura
18, é possível concluir que a etapa de tratamento biométrico apresentou a
principal sobrecarga no processo de cifração e merece atenção para futuras
otimizações. Esta constatação pode apresentar uma oportunidade de melhoria a
ser avaliada por trabalhos futuros.
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Figura 18 – Distribuição do tempo médio numa cifração

Fonte: Elaborado pelo autor
Ainda com relação à cifração é possível confrontar os resultados de
desempenho do tempo de cifração do presente trabalho com os resultados
obtidos por Fornazin (2008). A tabela 7 compara os resultados obtidos por
Fornazin (2008, p.67) e descreve os tempos dos processos de cifração e
tratamento biométrico.

Os termos utilizados no trabalho de Fornazin

originalmente foram alterados a fim de manter a padronização com o presente
trabalho. No total, o processo de cifração do presente trabalho foi 0,99s mais
demorado em relação ao processo de cifração apurado por (Fornazin, 2008), o
que corresponde a um acréscimo de tempo de 23,8%. Esse acréscimo foi
decorrente da inclusão da etapa de deslocamento de minúcias (0,72s) e devido
ao maior tempo na atividade de geração do cofre. Diversas razões podem ter

82
ocasionado o maior tempo de geração de cofre, dentre elas podemos citar as
versões de biblioteca utilizadas, a plataforma de hardware, plataforma de
desenvolvimento e mesmo o estado de memória no momento em que o protótipo
foi executado.
Tabela 7 – Tabela comparativa entre os tempos cifração de Fornazin(2008) e o
presente trabalho.

Fonte: Elaborado pelo autor
Como conclusão, avalia-se que para a maioria das aplicações comerciais, o
acréscimo de tempo de 0,99s do modelo FVSD é pequeno frente ao ganho de
segurança que tornou o modelo mais seguro aos ataques de multiplicidade de
registro e sniffing. Conclui-se, dessa forma, que a relação custo/benefício foi
vantajosa.
5.4.2 Desempenho da decifração
Das 700 decifrações ocorridas, 625 obtiveram sucesso na abertura do cofre
resultando em uma taxa de GAR de 89,3%, e por conseqüência, 75 impressões
não obtiveram sucesso na abertura do cofre. As falhas na abertura do cofre
ocorreram por dois motivos: (i) as impressões obtiveram menos que nove
minúcias e foram descartadas já no processo de tratamento biométrico gerando
a saída BS1 da figura 6; (ii) as impressões apresentaram mais que 9 minúcias,
porém essas minúcias obtidas apresentaram menos que 9 coincidências com o
cofre originalmente armazenado, gerando a situação de erro na decifração,
correspondente à saída DS3 da figura 6. A taxa percentual de GAR do presente
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trabalho foi comparada com os trabalhos analisados na literatura, sendo descrita
na tabela 8.
De forma complementar, foram avaliadas as razões que levaram a esse
total de 10,7% de falha no processo de decifração. Constata-se que o banco de
dados 1 da FVC 2002 apresenta, propositalmente, uma série de distorções a fim
de apresentar dificuldades de reconhecimento para algoritmos que participam da
competição FVC cujo foco principal é o desempenho biométrico. Em Maltoni et
al. (2008, p.169) são descritas as principais distorções encontradas na base FVC
2002, banco de dados 1. Dentre as distorções reportadas por Maltoni et al.
(2008, p.169) cita-se como uma das principais o baixo nível de sobreposição
para duas impressões digitais do mesmo dedo. Essa situação pode ocorrer num
sistema biométrico quando, no momento da coleta de impressão digital, o dedo é
pressionado reforçando uma lateral e, posteriormente, na obtenção da amostra
biométrica candidata, é reforçada a lateral oposta do dedo. Neste caso, mesmo
que a imagem obtida seja de boa qualidade, pode haver uma falha na
autenticação, caso a quantidade de minúcias comum às duas impressões não
seja suficiente. Um segundo tipo de distorção ocorre quando há uma alteração
significativa do ângulo do dedo entre diferentes coletas, esse erro é bastante
minimizado pelo algoritmo de alinhamento, mas ainda assim pode ocorrer. Por
fim, o banco de dados 1 da FVC 2002 contém impressões digitais coletadas com
a pele apresentando variações de condições significativas das quais, pode-se
citar, a pele extremamente úmida ou ressecada. Essas variações de pele
impactam na qualidade de imagem da impressão digital obtida.
Para a análise da taxa percentual de FAR, foram executadas no total 9.900
tentativas, conforme definido na seção 5.2. Do total de 9.900 tentativas,
nenhuma delas obteve sucesso na abertura do cofre, resultando em um FAR de
0%. Esse resultado alinhou-se com as medições que outros autores fizeram
sobre o modelo fuzzy vault em testes similares, conforme pode ser verificado na
tabela 8.
A tabela 8 consolida as taxas percentuais de GAR e FAR e compara o
desempenho biométrico do presente trabalho, com os principais trabalhos
relacionados
.
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Tabela 8 – Desempenho biométrico do modelo fuzzy vault

Fonte: Elaborado pelo autor
Ressalta-se, contudo, que as conclusões provenientes das comparações
descritas na tabela 8 com relação ao percentual de GAR devem ser cautelosas,
isso porque cada um dos autores considerou diferentes bases biométricas e
metodologias para apurar o resultado. Dentre as diferenças, pode-se citar que
Uludag, Pankantti, Jain (2005), assim como, Nandakumar, Nagar, Jain (2007) e
o presente trabalho consideraram a impressão digital pré-alinhada no momento
da decifração. Por outro lado, Fornazin (2008) implementou um método
diferenciado de alinhamento de impressão digital e não considerou a impressão
digital pré-alinhada no momento da comparação. O desempenho medido por
Fornazin (2008), contudo, considera a cifração da imagem 1 e decifração com a
imagem 2, ao contrário dos demais experimentos que consideram a primeira
imagem confrontada com todas as demais imagens provenientes do mesmo
dedo. No cenário em que Fornazin(2008) comparou a primeira imagem com as 7
outras imagens, como nos demais trabalhos, o desempenho da taxa de GAR fica
em torno de 73,31%.
Após a validação do desempenho biométrico, foi feita a medição do
desempenho com relação ao tempo de decifração. O processo de decifração foi
dividido nos segmentos M1, M2, M3 e M4. Essa segmentação visa facilitar a
análise e comparação dos tempos auferidos no presente trabalho com os
tempos auferidos no modelo fuzzy vault tradicional. A tabela 9 sumariza tempo
médio de decifração, maior tempo, menor tempo e desvio padrão resultante das
2800 decifrações executadas em cofres com 100, 200, 400 e 800 pontos. A
tabela foi subdividida nas partes 9a, 9b, 9c, 9d e 9e que consolidam as medições
dos momentos M1, M2, M3, M4 e por fim um consolidado do tempo total do
processo.
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Tabela 9 – Análise comparativa do tempo de decifração em função da quantidade
de pontos do cofre

(a)

(b)

(c)

(d)
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(e)
Fonte: Elaborado pelo autor
Avaliando os tempos da tabela 9a, nota-se que não há uma correlação
direta entre a quantidade de pontos do cofre e o tempo do processo de obtenção
de minúcias e geração de senha dinâmica, ou seja, uma maior quantidade de
pontos do cofre não implicou em aumento ou diminuição do tempo. Essa
situação já era esperada, já que essas atividades ocorreram numa fase anterior
à geração do cofre. A variação apurada entre as decifrações no momento M1 é
de amplitude 0,03s, podendo ser considerada pouco significativa.
Na tabela 9b, novamente não se observou uma correlação direta nos
processos de deslocamento de minúcias e a quantidade de pontos do cofre. A
principal atividade que ocorreu nesse momento é o deslocamento de minúcias
em função da senha, sendo que essa atividade ocorreu num momento anterior à
geração do cofre e depende das atividades de obtenção de minúcias e geração
da senha dinâmica a partir da senha digitada. Nota-se uma variação de
amplitude de 0,03s, podendo ser considerada pouco significativa.
Assim, a conclusão para as tabelas 9a e 9b é que os tempos com pouca
variação auferidos são decorrentes do fato de que as mesmas impressões
digitais são utilizadas para as 2800 tentativas de decifração de cofre. Essa
variação de tempo possivelmente foi decorrente do estado da memória no
momento em que o algoritmo foi executado. Ressalta-se, contudo, que não foi
feito um estudo de alocação de memória que comprovou essa hipótese.
Na tabela 9c, ao contrário das anteriores, observa-se uma correlação direta
entre a quantidade de pontos do cofre e o tempo de geração do cofre. Observou-
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se que o tempo do processo de decifração foi mais demorado, quanto maior a
quantidade de pontos do cofre. A amplitude de variação ficou em 3,501s, sendo
que em função dessa variação, foi feita uma analise criteriosa dos motivos que a
ocasionaram.
A principal justificativa encontrada para o maior tempo de decifração para
cofres com maior quantidade de pontos está na atividade de decifração fuzzy
vault, identificada como atividade DA2 na figura 6 do modelo FVSD (vide
capítulo 4). Essa atividade foi posteriormente detalhada na figura 10. Conforme
descrito na figura 10, inicialmente são identificados os pontos candidatos do
modelo conforme descrito na sub-atividade DA2a. Uma vez localizado mais que
9 pontos, esses pontos são agrupados em conjuntos candidatos combinados de
9 em 9. Cada um desses conjuntos é submetido ao processo de Interpolação de
Lagrange, com a finalidade de liberar a chave secreta K. Nos cofres com
maiores quantidades de pontos, observou-se que a probabilidade de serem
demarcados pontos candidatos erroneamente aumentou, obrigando a um maior
esforço de processamento para a execução da atividade Da2c que se repetiu até
que tivesse sido localizado o conjunto de pontos que libera a chave secreta K.
Essa situação levou ao aumento do tempo do processo de decifração com um
todo.
Continuando com a análise da tabela 9c, observa-se que ocorreu uma
variação significativa entre o menor e o maior tempo de decifração ocorrida em
decifrações de diferentes amostras digital candidatas para o mesmo cofre.
Tomando como exemplo o cofre com 200 pontos, enquanto a decifração mais
rápida levou 0,094s para ocorrer, a mais demorada chegou a demorar 21,438s
segundos para finalizar. Essa grande variação apresentada pode inviabilizar
uma utilização prática do modelo FVSD, sendo que por isso foi analisada
criteriosamente.
A principal constatação foi que o maior tempo ocorreu nas impressões
digitais que apresentaram insucesso na abertura do cofre, mesmo sendo a
impressão digital genuína. Para fins de exemplificação, foi observado o
comportamento do modelo, quando submetida uma amostra candidata com
baixo nível de coincidência em relação ao template originalmente armazenado.
No cenário avaliado a imagem de impressão digital apresentou 20 minúcias
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durante o processo de cifração gerando um conjunto de pontos genuínos G = {
(x1,y1), (x2,y2), (x3,y3)...(x20,y20)}. Contudo, durante o processo de cifração, o dedo
foi tocado no sensor biométrico, reforçando sua parte esquerda. No momento da
decifração, uma nova amostra do mesmo dedo é gerada, contudo, é reforçada
pelo usuário no sensor biométrico a parte direita do dedo obtendo 29 minúcias e
gerando um conjunto da amostra A = { (x15,y15), (x16,y16), (x17,y17)...(x44,y44)}.
Apesar da quantidade de minúcias obtidas ser maior que nove, apenas 5
minúcias do vetor G e A são coincidentes (pontos de 15 a 20), de forma que a
chave K protegida não será liberada. Ocorreu que no momento da marcação dos
pontos candidatos, conforme proposta do capítulo 4, o algoritmo marcador
tolerou até 3 pixels entre o ponto do cofre e o ponto do vetor de amostra para
considerar o ponto como candidato, o que levou a uma falsa marcação de mais
13 pontos candidatos (pontos com o sufixo fc no vetor C) gerando um vetor C =
{(x15,y15), (x16,y16), (x17,y17), (x18,y18), (x19,y19), (x20,y20), (Xfc1,Yfc2)...(Xfc13, Yfc13)}.
Nessa situação, o cofre não será aberto, mas é necessária a combinação de
todos os elementos 9 a 9 perfazendo um total de C(18,9) = 48.620 tentativas de
interpolação, aumentando o tempo do algoritmo. Nos experimentos avaliados,
constatou-se que as imagens que não eram capazes de abrir o cofre
aumentaram o tempo da decifração de forma significativa. Por outro lado, as
imagens com boa qualidade e bom nível de sobreposição, aproveitam-se da
característica do algoritmo de interpolar inicialmente os pontos com maior nível
de coincidência, o que resulta na obtenção dos pontos corretos logo de início
tornando o processo de decifração muito ágil. A fim de comprovar essa hipótese,
o experimento de medição de desempenho do tempo de decifração foi repetido
eliminando as decifrações que não obtiveram sucesso na abertura do cofre. O
resultado dos experimentos considerando apenas as decifrações com sucesso é
apresentado na tabela 10 à frente nesta mesma seção.
Após a decifração ocorrer com sucesso, o cofre é atualizado a fim de
aumentar a segurança do modelo, caso um oponente tenha sido capaz de obter
o vetor candidato capaz de abrir o cofre. Na tabela (9d), é detalhado o tempo de
atualização do cofre. Nas decifrações em que o cofre não pode ser aberto, esta
etapa não ocorreu, o que implica que o tempo nesses casos foi zero. Como
esperado, nessa fase ocorreu uma variação no tempo de atualização, de acordo
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com a quantidade de pontos do cofre. A menor média de tempo ocorreu para
cofres com 100 pontos e a maior média para cofres com 800 pontos, sendo a
variação entre esses dois cofres de 0,61s.
Na tabela (9e) é possível verificar o tempo total médio do processo de
decifração. Verificou-se que para os cofres com 100 pontos, esse tempo girou
em torno de 6,144. Num cofre de 200 pontos, o tempo foi de 6,634, apenas 7,9%
superior ao tempo de 100 pontos. Com um cofre de 400 pontos, o tempo médio
de decifração foi de 7,633s. Ressalta-se que a segurança do modelo aumenta
significativamente com um cofre de 400 pontos, com um acréscimo de tempo de
15% em relação ao cofre de 200 pontos. Já num cofre de 800 pontos, há um
acréscimo no tempo de decifração de 55,4% em relação ao cofre de 200 pontos
e de 35% em relação ao cofre com 400 pontos.
Para verificar o impacto das decifrações sem sucesso no tempo do
processo de decifração, o experimento foi refeito, eliminando as decifrações que
não tiveram sucesso na abertura do cofre. Os resultados apurados estão
descritos na tabela 10. Nota-se num cenário incluindo apenas as decifrações
com sucesso, um pequeno decréscimo no tempo médio do algoritmo com os
diferentes cofres, contudo, a variação entre o menor e maior tempo medido cai
de 62,35s para 9,36s.
Tabela 10 – Tempo total do processo FVSD considerando apenas as decifrações
com sucesso

Média
Desvio padrão
Menor tempo
Maior tempo

Tempo total em segundos do processo de
decifração – apenas decifrações com
sucesso(M1+M2+M3+M4)
100
200
400
800
6,093
6,337
6,962
9,490
0,937
0,923
0,928
1,260
4,141
4,438
4,906
6,172
9,578
10,328
11,250
13,500

Fonte: Elaborado pelo autor
A conclusão que se chega é que o modelo FVSD apresenta um tempo
maior de decifração nos casos em que a amostra digital candidata não é capaz
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de abrir o cofre. Essa falha de abertura é ocasionada normalmente pelas
distorções biométricas ao qual um sistema de autenticação biométrica está
sujeito. Uma forma de minimizar o problema consiste em garantir uma melhor
qualidade da imagem de impressão digital obtida, minimizando os casos em que
ocorrem distorções biométricas. Ainda assim, para garantir que o usuário final
não espere de forma excessiva, o tempo de decifração poderia ser limitado por
meio de um time out. Sempre que o tempo total do processo ultrapassasse um
limite de tempo pré-definido, o processo seria abortado e seria solicitada uma
nova amostra de impressão digital. O possível impacto dessa abordagem seria
um decréscimo no número de impressões reconhecidas.
Para avaliar a contribuição de tempo de cada etapa do processo de
decifração, foi construído o gráfico da figura 19 a partir da tabela 9. O gráfico da
figura 19 mostra a distribuição do tempo de decifração em função dos momentos
definidos M1, M2, M3 e M4 que compõem uma decifração. Pelo gráfico da figura
19 é possível verificar que o momento mais demorado é o M1, sendo que essa
fase é a fase de obtenção de minúcias e geração de senha dinâmica. Ressaltase que o tempo de obtenção de minúcias está diretamente vinculado ao
desempenho da biblioteca Griaule, utilizada no tratamento biométrico. Dado que
o escopo do trabalho é foco no modelo FVSD, não houve um esforço maior de
otimização dos tempos dos processos biométricos, sendo que esta pode ser
uma oportunidade para trabalhos futuros se utilizarem.
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Figura 19 – Distribuição do tempo médio numa decifração

Fonte: Elaborado pelo autor
É possível confrontar os resultados de desempenho do tempo de
decifração do presente trabalho com os resultados apurados por Fornazin
(2008). A tabela 11 compara os resultados obtidos por Fornazin (2008, p.67) e
descreve os tempos dos processos de cifração e tratamento biométrico. Os
termos utilizados no trabalho de Fornazin originalmente foram alterados a fim de
manter a padronização com o presente trabalho. Nota-se que mesmo com o
acréscimo de passos adicionais no processo de decifração fuzzy vault que o
tornaram mais seguros aos ataques de multiplicidade de registro, ocorreu um
decréscimo considerável de tempo de decifração em relação às medições
apuradas por (Fornazin,2008). Enquanto o tempo médio de (Fornazin,2008) foi
de 17,84s, o tempo médio do presente trabalho foi de 6,63s, ou seja, o tempo do
modelo fuzzy vault tradicional foi 269% superior ao tempo do modelo FVSD com
senha dinâmica. O maior tempo medido do trabalho de (Fornazin, 2008) é de
773,97s.
Os trabalhos comparados apresentam particularidades e as diferenças de
tempo devem ser observadas com restrições. Inicialmente, o trabalho de
Fornazin (2008) implementa um método de alinhamento de minúcias, enquanto
o presente trabalho considera as minúcias pré-alinhadas. Outro ponto relevante
que faz com que os resultados devam ser avaliados com moderação está no fato
dos ambientes de hardware utilizados serem diferentes, o que gera um
favorecimento de tempo ao presente trabalho.
Tabela 11 – Tabela comparativa entre os tempos de decifração de Fornazin
(2008) e o presente trabalho
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Fonte: Elaborado pelo autor

Com os resultados do tempo de decifração, é possível estimar qual seria o
desempenho do modelo em relação ao tempo de decifração quando utilizado
com cofres com diferentes quantidades de pontos. Para isso, foram plotados os
resultados de desempenho de decifração no gráfico da figura 20. No gráfico, a
linha vermelha apresenta os resultados de tempo auferidos no presente trabalho.
A partir desses pontos foi traçada uma linha de tendência na cor azul clara
definida pela equação da fórmula 13. Observou-se que a equação que define a
linha de tendência com menor erro residual é dada pelo polinômio de grau 3
conforme demonstrado na fórmula 13.
y = 4.0e-09x3 – 3e-06x2 + 0,0058x + 5,5697

(13)

Com a definição da linha de tendência, é possível estimar o cofre que
apresente melhor custo benefício com relação ao tempo de decifração e
segurança ao modelo.
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Figura 20 – Resultados do tempo de decifração de linha de tendência

Fonte: Elaborado pelo autor
A partir do gráfico da figura 20 e da equação definida na fórmula 13, foi
construída a tabela 12 que contêm os tempos estimados do processo de
decifração para cofres com diferentes quantidades de pontos. Na tabela 12,
além da estimativa de pontos, na coluna “Tempo em segundos real da
decifração” é apontado o resultado que efetivamente foi medido nos
experimentos práticos, sendo que para os cofres que não foram avaliados têmse o descritivo N/A (Não aplicável).
Tabela 12 – Estimativa de tempo de decifração

Fonte: Elaborado pelo autor

Conclui-se que a quantidade de 200 pontos utilizada nos trabalhos
relacionados avaliados, ocorre de forma arbitrária. Nota-se que a escolha de
cofres com 250 ou 300 pontos não apresentam um impacto significativo no
desempenho de tempo do algoritmo em relação aos cofres com 200 pontos.
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Contudo, para uma análise apropriada, deve-se avaliar qual o benefício de
segurança é alcançado com o aumento na quantidade de pontos de cofre.
Na próxima seção, serão analisados os resultados referentes ao tempo de
quebra do modelo FVSD, quando submetido a um ataque de força bruta.
Espera-se que com a avaliação dos resultados referentes ao tempo de
decifração apresentados nesta seção e com a avaliação dos resultados
referentes à quebra por força bruta seja possível obter um parâmetro de
quantidade de pontos falsos que apresente o melhor custo / benefício entre o
desempenho de tempo de decifração e segurança quanto à quebra do cofre.

5.4.3 Desempenho do modelo FVSD quando submetido ao ataque de força
bruta
Conforme descrito na seção 5.2, que descreve o funcionamento dos
experimentos, o modelo FVSD foi submetido a um ataque de força bruta
direcionado. A premissa principal no ataque de força bruta direcionado é que o
oponente conseguiu obter parte dos pontos genuínos do cofre. O objetivo do
oponente com o ataque é a liberação do segredo protegido pelo cofre, no caso
do presente trabalho, a chave criptográfica K de 128 bits.
Para viabilizar os experimentos, foi construído o protótipo GPC que tem
como entradas principais o vetor que representa parte dos pontos genuínos que
o oponente obteve e o próprio cofre. A partir dessas entradas, o protótipo GPC
executa as combinações necessárias para a tentativa de quebra do modelo.
Durante os experimentos, o protótipo foi executado por 73,27 horas sendo que
nesse período foram executadas 2.346.561 tentativas de quebra, o que levou a
um tempo médio de 8,9 tentativas por segundo. Nesse tempo foi possível
quebrar apenas os cofres cuja quantidade de pontos genuínos obtidos foi
superior a 6 pontos. Nesse tempo, foi possível avaliar o comportamento do
modelo e traçar as tendências, bem como avaliar as possíveis limitações.
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A tabela 13 resume os resultados do teste de quebra por força bruta.
Cada linha representa 10 cofres que foram submetidos à quebra. No apêndice 1,
a tabela 15 detalha o tempo de quebra e quantidade de tentativas para cada um
dos cofres sobre os quais a rotina foi executada. A seqüência na quais cofres
foram submetidos foi bastante relevante. Inicialmente foram submetidos ao
protótipo GPC os cenários em que o oponente obteve maior quantidade de
pontos. Quando um cenário foi superado, o próximo com maior nível de
dificuldade foi submetido ao protótipo GPC. As células da tabela 13 em vermelho
indicam os cenários em que se quebrou pelo menos um cofre. As células em
amarelo indicam os cofres em que ocorreu a tentativa de quebra, mas que não
foi possível ocorrer a quebra e, por fim, as linhas em branco indicam os cofres os
quais não foram possível executar nenhuma tentativa de quebra em função da
limitação de tempo.
A tabela 13 apresenta os seguintes campos:
•

Pontos autênticos que o oponente obteve: indica a quantidade de
pontos que o oponente foi capaz de obter, sendo que quanto maior a
quantidade de pontos obtidos, menor o esforço de quebra da rotina
GPC.

•

Pontos que faltam para o oponente obter: indica a quantidade de
pontos que o oponente deve obter para atingir os 9 pontos que
permitem a abertura do cofre, quanto maior essa quantidade, maior a
quantidade de combinações necessárias para a abertura do cofre;

•

Quantidade de pontos do cofre (100, 200, 400, 800): referencia os
cofres com diferente quantidade de pontos;

•

Combinações teóricas: total de combinações que teoricamente são
necessárias para a abertura do cofre. Quanto maior a quantidade de
pontos do cofre, maior a quantidade de combinações teóricas;

•

Tempo de execução ( minutos): exibe o tempo total de execução que a
rotina GPC se dedicou na tentativa de quebra do cofre;

•

Quantidade média de tentativas: indica a quantidade média de
combinações que na prática foram necessárias para abrir cada um dos
cofres;
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•

Percentual de tentativas: indica a relação entre a quantidade de
tentativas

teóricas

e

quantidade

de

tentativas

efetivamente

necessárias durante os experimentos para a abertura do cofre;
•

Cofre quebrado: indica o sucesso ou insucesso da rotina GPC na
tentativa de quebra do modelo FVSD.
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Tabela 13 – Resultados do experimento de quebra por força bruta do modelo FVSD

Fonte: Elaborado pelo autor
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Avaliando os resultados descritos na tabela 13 e da tabela 16 do apêndice
1, é possível verificar que o tempo de cada tentativa de quebra foi bastante
inferior ao tempo em segundos da decifração fuzzy vault (M3) apresentado na
tabela 9c. Enquanto o tempo médio do processo de decifração levou 1,152,
1,603, 2,404 e 4,653 segundos para cofres com 100, 200, 400 e 800 pontos
respectivamente, o tempo de uma tentativa de quebra ficou em torno de
0,111147322, 0,111292081, 0,112780552 e 0,113722623 para cofres com 100,
200, 400 e 800 respectivamente. Contudo, esse tempo foi em média um pouco
superior ao menor tempo em segundos da decifração fuzzy vault.
O tempo médio de cada tentativa de quebra foi inferior ao tempo médio de
decifração devido à característica do vetor candidato gerado pelo protótipo GPC
que era submetido ao processo de decifração fuzzy vault. Sendo um vetor com
exatamente 9 pontos, durante a decifração, o processo de seleção de pontos
candidatos e interpolação de Lagrange jamais foi executado mais de uma vez
durante os experimentos, reduzindo drasticamente o tempo de cada tentativa.
Nas quebras ocorridas com sucesso, nas situações em que o oponente
dispunha de 7 e 8 pontos, e por isso necessitava de poucas combinações para
quebrar o modelo, verificou-se que na prática a quantidade de combinações
reais ficou pouco menor em relação à quantidade de combinações teóricas.
Contudo, observou-se que para alguns cofres, foi necessária uma quantidade
muito inferior de tentativas para se obter sucesso na abertura cofre, situação que
foi analisada com maior detalhe por apresentar uma possível limitação do
modelo FVSD. Avaliando a situação concluiu-se que esse fato ocorreu devido à
distribuição dos pontos genuínos no universo de pontos falsos no cofre.
Conforme previsto no capitulo 4, no momento em que o cofre é gerado no
processo de cifração, inicialmente são obtidos os pontos genuínos e depois os
pontos falsos são gerados aleatoriamente. A partir dos dois vetores, os pontos
genuínos e falsos são misturados aleatoriamente. Contudo, não há nenhuma
preocupação no processo de cifração de evitar que os pontos genuínos sejam
distribuídos de forma subseqüente uns aos outros, sendo que na prática essa
situação efetivamente ocorreu.
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A estratégia utilizada pela rotina GPC para detectar os pontos genuínos
do cofre se beneficiou da situação em que esses pontos encontravam-se
subseqüentes uns aos outros. Nessa situação, a quantidade de combinações
necessárias para quebrar o cofre foi reduzida. A maior facilidade de quebra nos
cofres com pontos genuínos subseqüentes ocorreu porque o protótipo GPC
combina os pontos de forma consecutiva formando conjunto de 9 pontos. Dessa
forma, a quantidade de combinações que a rotina precisou gerar para quebrar o
cofre foi limitada e evidencia uma limitação do modelo FVSD. A conclusão que
se obteve é que a rotina que mistura os pontos genuínos e falsos no processo
de cifração, deve misturá-los de forma aleatória e ao final evitar que os pontos
genuínos

fiquem

subseqüentes

uns

dos

outros,

reposicionando-os

se

necessário.
A partir da tabela 13, foi possível deduzir o tempo médio de cada uma das
tentativas de quebra. Constatou-se com a execução dos experimentos que o
tempo de quebra aumenta para cofres com maior quantidade de pontos em
razão da maior quantidade de combinações necessárias. Contudo, o tempo
médio de cada tentativa de quebra manteve-se relativamente estável com
variação na faixa dos milésimos de segundos. Com o tempo médio das
tentativas de quebra, foi possível estimar qual seria o tempo para a quebra do
modelo para cada um dos cenários nos quais na prática foi inviável a submissão
devido a limitação de tempo. Para isso, foi gerada a tabela 14, nas quais foi
estimado o tempo de quebra do modelo FVSD em anos para os cofres que não
foram quebrados durante o experimento.
Cada tempo de quebra foi estimado em anos, a fim de facilitar a análise.
Para essa estimativa de tempo, foi considerado que o cofre será quebrado com
91% das tentativas teóricas. Esse percentual foi estimado como base nos cofres
em que se foi possível efetuar a quebra.
Avaliando a tabela 14, é possível observar que a quantidade de 200 pontos
falsos utilizados na literatura com mais freqüência

apresenta um nível de

segurança necessário ao modelo FVSD, desde que não se considere um cenário
no qual o oponente obteve parte dos pontos. Utilizando-se como referência o
cenário no qual o oponente obteve 5 pontos (restando a ele descobrir apenas 4
pontos), no cofre com 100 pontos, o oponente levaria cerca 0,013 anos para
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obter os demais pontos, no cenário com 200 pontos, levaria 0,231 anos.
Observa-se um aumento significativo na segurança no cenário com 400 pontos,
sendo necessários 3,48 anos para que a quebra ocorra. Por fim, no cofre com
800 pontos, seriam necessários 56,6 anos para a quebra. Ressalta-se que se
trata de uma situação em que o modelo FVSD encontra-se fragilizado com a
aquisição por parte do oponente de parte das minúcias e da senha do usuário
autêntico. Mesmo nesse cenário, para o cofre de 400 pontos, o esforço do
oponente é bastante considerável para atingir a quebra.
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Tabela 14 – Estimativa de tempo de quebra do modelo FVSD para diferentes cenários

Fonte: Elaborado pelo autor
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Como conclusão, pode-se dizer que em cenários em que não haja a
possibilidade de obtenção de parte das minúcias do usuário autêntico, podem-se
utilizar cofres com 200 pontos. Porém em cenários em que essa possibilidade de
roubo de impressões latentes ocorra de forma mais acentuada, deve-se
considerar a utilização de cofres com maior quantidade de pontos. A quantidade
de pontos deve ser avaliada em função do custo/benefício entre a segurança
que se espera obter e um tempo aceitável para o processo de decifração.
Por fim, a tabela 15 apresentada na seção 5.4 foi complementada,
incluindo a estimativa de quantidade de anos necessária para quebrar o modelo
FVSD nos diferentes cenários. Essa tabela visa traçar um paralelo entre o tempo
do processo de decifração e a quantidade de anos necessária para a quebra do
modelo FVSD.
Tabela 15 – Comparativo do tempo de decifração e tempo de quebra em anos do
algoritmo

Fonte: Elaborado pelo autor

Avaliando a tabela 15, fica evidente que nos cenários em que o oponente
não obteve parte das minúcias, o cofre com 200 pontos comumente utilizado na
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literatura atende os requisitos de segurança, sendo necessários mais de 4,21 x
106 anos para a quebra. Contudo, com a obtenção de 5 pontos, esse tempo
decresce para cerca de 1,28 x 10-2.
Ao contrário, nos cofres com 400 pontos, apesar de haver um acréscimo
médio na faixa de 1s no tempo de decifração, a segurança do modelo aumenta
consideravelmente sendo o tempo de quebra, no cenário em que o oponente
obteve os mesmos 5 pontos em torno de 3,48 anos.
Como conclusão, observa-se que a escolha da quantidade de pontos falsos
do modelo tem impacto direto na segurança e no tempo do processo de
decifração, sendo que deve-se optar por quantidade maior de pontos falsos se a
possibilidade de obtenção de impressões latentes for real, principalmente
quando utilizado o modelo FVSD para a proteção de informações com alto nível
de

confidencialidade.
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6 - CONCLUSÃO DO TRABALHO

O objetivo definido no presente trabalho foi o aperfeiçoamento da
segurança do modelo fuzzy vault com a utilização de senha dinâmica. O modelo
foi denominado fuzzy vault com senha dinâmica. Esse modelo visava aumentar
o nível de segurança do modelo fuzzy vault tradicional Considera-se que o
objetivo foi atingido, já que o modelo supriu as lacunas de segurança dos
trabalhos relacionados analisados e apresentou desempenho de medição de
tempo e biométrico similar.
No capítulo 3 foi feita uma análise dos principais trabalhos relacionados. O
trabalho de Kazienko (2003) não foi focado em fuzzy vault. Uludag, Pankantti e
Jain (2005) desenvolveram o primeiro fuzzy vault com a utilização de projeção
polinomial. Nandakumar, Nagar e Jain (2007) implementaram uma segurança
adicional no modelo com o uso de senha, porém se o usuário digitar duas vezes
a mesma senha para o mesmo template de impressão digital, retornam as
vulnerabilidades do modelo fuzzy vault tradicional. Fornazin (2008) executou a
análise de desempenho do modelo fuzzy vault tradicional e o aplicou no contexto
de um sistema de proteção de imagens médicas. Por fim, Hong et al (2008)
avaliou a segurança do modelo de um ponto de vista teórico. Todos os trabalhos
apresentados são vulneráveis aos ataques de sniffing e de multiplicidade de
registro.
Para solucionar as vulnerabilidades detectadas no fuzzy vault, foi
desenvolvida a proposta do modelo FVSD. Na proposta apresentada no capítulo
4, o modelo FVSD baseia-se em 3 processos denominados tratamento
biométrico, cifração e decifração. A resistência do modelo é garantida com a
geração de um cofre único por sessão, sendo que o cofre é regerado a cada
autenticação que ocorra com sucesso. Como parte da validação, foi
desenvolvido um protótipo do modelo FVSD e um protótipo de uma aplicação
capaz de gerar conjuntos de pontos combinados (GPC) utilizada na quebra por
força bruta do modelo FVSD.
O modelo FVSD foi submetido à análise de desempenho com relação aos
tempos dos processos de cifração e decifração, análise desempenho biométrico
(avaliação dos percentuais de FAR e GAR) e por fim foi submetido a um teste de
força bruta direcionado.
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A principal contribuição do presente modelo em relação aos demais
apresentados no capítulo 3 está no fato do modelo FVSD ser resistente ao
ataque de multiplicidade de registro e tornar o roubo pouco aproveitável em uma
eventual obtenção do cofre por meio da técnica de sniffing. No modelo FVSD, o
cofre é capaz de liberar acesso apenas a uma sessão de autenticação, sendo
que a cada nova autenticação o cofre anterior é descartado e um novo cofre é
gerado em função da senha OTP. Os demais trabalhos analisados são
vulneráveis a um ataque de sniffing e ao ataque de multiplicidade de registro
Mesmo com o acréscimo de segurança, verificou-se que a acuidade
biométrica do presente trabalho foi similar aos principais trabalhos relacionados.
O modelo FVSD apresentou um GAR de 89,2% bastante próximo ao percentual
de 91% obtido por Nandakumar, Nagar, Jain (2007). Também o percentual de
FAR ficou em 0%, alinhado aos demais trabalhos relacionados.
Com relação ao desempenho quanto aos tempos medidos nos processos
de cifração ocorreu um aumento em relação ao fuzzy vault tradicional, porém em
relação à decifração, ocorreu um decréscimo de tempo. O tempo auferido foi
23,8% superior no processo de cifração e 269% inferior no processo de
decifração, quando comparado ao trabalho proposto por Fornazin(2008).
Contudo, a diferença no tempo de decifração deve ser avaliada com restrição, já
que os trabalhos apresentam particularidades. Dentre as particularidades, podese

citar as diferenças de hardware utilizados que podem impactar em um

melhor desempenho do presente trabalho.
Foi possível observar no processo de decifração a situação do falso ponto
candidato que eleva o tempo de decifração nos casos em que a impressão
digital apresenta baixa qualidade ou nos casos em que houve significativo
deslocamento do dedo. Nenhum outro trabalho na literatura explora os motivos
do tempo maior do modelo fuzzy vault para imagens de baixa qualidade ou
distorcidas.
Uma das principais contribuições do presente trabalho é a definição da
quantidade de pontos do cofre que apresenta o melhor custo/benefício do ponto
de vista de segurança e desempenho. No cenário de quebra por força bruta
avaliado, observou-se que a quantidade de 200 pontos do cofre normalmente
utilizada na literatura atende a segurança do modelo representando um tempo

106
de quebra de 4,21 x 106 anos. Contudo, num cenário em que o oponente obteve
5 pontos do cofre, esse tempo de quebra cai para cerca de 0,231 anos. Nessa
situação, o cofre de 400 pontos apresenta um melhor custo/benefício. No
processo de decifração o cofre com 400 pontos é cerca de 1 segundo mais
demorado, mas no cenário em que o oponente obteve 5 pontos do cofre,
apresenta um tempo de quebra de 3,48 anos. Nenhum dos trabalhos avaliados
na literatura avaliou o custo/beneficio do desempenho de tempo do modelo
comparativamente com a segurança oferecida.
Durante o experimento de quebra por força bruta, verificou-se uma
limitação do modelo FVSD, herdada do modelo fuzzy vault tradicional. Por vezes
os pontos genuínos encontravam-se subseqüentes uns aos outros. O protótipo
GPC parte do pressuposto que existem pontos genuínos subseqüentes a fim de
diminuir a quantidade de combinações necessárias para quebra. Verificou-se
nesses casos que a quantidade de combinações necessárias para quebrar o
cofre foi muito inferior à quantidade de combinações teóricas. Para solucionar
essa limitação, a forma de distribuição dos pontos genuínos no cofre deve ser
aleatória, porém, se os pontos foram distribuídos de forma subseqüente, eles
devem ser reposicionados no cofre. Dessa forma, evita-se a concentração de
pontos em determinadas regiões do cofre ou mesmo a geração de pontos
subseqüentes.
Dessa forma, uma série de conclusões podem ser obtidas a partir dos
resultados do modelo FVSD:
a) O desempenho biométrico do modelo FVSD proposto no presente
trabalho foi similar aos demais modelos propostos na literatura;
b) O tempo médio de cifração apresentou pouca variação em função da
quantidade de pontos com que o cofre é gerado;
c) O tempo médio de decifração sofreu maior impacto em função da
quantidade de pontos do cofre no processo de decifração. O principal
motivo dessa variação ocorreu em função da marcação de falsos pontos
candidatos, fato que foi detalhado no capítulo 5;
d) Durante o processo de decifração, observou-se em imagens com baixa
qualidade um maior tempo de decifração. Isso ocorreu em função da
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marcação de falsos pontos candidatos que elevaram o tempo do
processo;
e) O cofre de 200 pontos normalmente utilizado na literatura, apresenta
vulnerabilidade quando o oponente foi capaz de deduzir parte dos
pontos genuínos do cofre. O cofre de 400 pontos apresenta um melhor
custo/beneficio em relação a desempenho e segurança;
f) Durante

o

processo

de

quebra,

quando

os

pontos

genuínos

encontravam-se de forma subseqüente um dos outros, a quantidade de
combinações necessárias para quebrar o cofre foi muito inferior em
relação à quantidade de combinações teóricas. A conclusão é que deve
ocorrer um cuidado adicional no processo de cifração, evitando que os
pontos genuínos fiquem subseqüentes uns dos outros.
Mesmo com resultados satisfatórios, o presente trabalho apresentou
algumas limitações, sendo que a principal delas provavelmente seja o ambiente
em que são executados os testes de força bruta direcionada. Trata-se de uma
configuração de hardware comum para máquinas clientes. Os resultados
auferidos poderiam ser substancialmente alterados em favor do oponente caso
fossem utilizadas máquinas com processadores paralelos, como por exemplo,
GPUs.
Uma outra limitação do presente trabalho apresentou-se durante os
levantamentos de tempo dos processos de cifração e decifração. O tempo do
processo de tratamento biométrico representou 62% do tempo total da cifração e
42% do tempo da decifração, o que caracteriza uma sobrecarga. Dado que o
escopo do presente trabalho limitava-se ao modelo FVSD, não houve um
esforço de otimização desses tempos. Ressalta-se, porém que essa sobrecarga
ficou dentro de uma variação aceitável, conforme avaliado

nos gráficos de

dispersão apresentados no capítulo 5.
Assim, para complemento e desenvolvimento dos aspectos abordados
neste trabalho, algumas sugestões de trabalhos futuros são apresentadas:
a) Refazer os testes que avaliaram o desempenho e calcularam a
expectativa

de

tempo

de

quebra

do

modelo

FVSD

utilizando
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processamento paralelo em processadores de alto desempenho, tal como
GPUs;
b) O modelo proposto no escopo do presente trabalho visa a proteção da
impressão digital e tem a utilidade básica de autenticação. Um possível
trabalho futuro seria a implementação do modelo fuzzy vault com foco em
processos de identificação.
c) O modelo FVSD proposto neste trabalho foi desenvolvido para a
utilização com a impressão digital. Uma possível extensão do presente
trabalho seria a proposição do modelo FVSD para outras características
biométricas tais como: íris, impressão da palma da mão, assinatura
manuscrita, etc.
d) O presente trabalho compara o modelo FVSD com o modelo fuzzy vault
tradicional. Porém, em nenhum momento ocorre a comparação do modelo
FVSD com formas de criptografia tradicionais, tais como a simétrica ou
assimétrica. Uma possível variação do presente trabalho seria a
comparação do modelo FVSD com a criptografia tradicional.
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Apêndice
Apêndice 1 – Resultado detalhado da quebra por força bruta
Tabela 16 – Tempos de quebra por cofre

DEDO
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8

QUANTIDADE
PONTOS COFRE
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

QUANTIDADE
PONTOS
OPONENTE
OBTEVE
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8

referencia
soma
1006
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008

TEMPO
QUEBRA
SEGUNDOS
17319,16
534,04
475,45
484,60
436,15
503,93
331,50
494,37
471,66
514,90
476,97
9,32
10,46
10,46
10,06
9,17
9,40
9,07
9,93

QUANTIDADE
DE
TENTATIVAS
148735
4903
4303
4405
3971
4591
3023
4531
4305
4673
4381
88
92
92
92
83
86
83
89

Tempo médio de
cada tentativa
0,116
0,109
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,109
0,110
0,110
0,109
0,106
0,114
0,114
0,109
0,111
0,109
0,109
0,112

114

9
10
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
2
3

100
100
200
200
200
200
200
200
200

8
8
6
7
7
7
7
7
7
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
400
400
400
400

7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
7
7
7

1008
1008
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
4006
4007
4007
4007

11,82
10,40
10832,90
2083,39
2068,33
1429,39
2046,39
2016,71
2237,30
2159,42
1984,50
2158,22
2077,19
22,59
21,92
18,95
21,48
22,03
22,92
19,70
19,28
14,76
16,85
9063,46
8736,45
7963,59
8391,69

99
86
99734
18473
18792
12137
19596
19325
19513
18802
17205
18791
18599
188
191
173
187
192
191
189
176
153
163
83.660,00
79403
72383
74403

0,119
0,121
0,109
0,113
0,110
0,118
0,104
0,104
0,115
0,115
0,115
0,115
0,112
0,120
0,115
0,110
0,115
0,115
0,120
0,104
0,110
0,096
0,103
0,108
0,110
0,110
0,113

115

4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

4007
4007
4007
4007
4007
4007
4007
4008
4008
4008
4008
4008
4008
4008
4008
4008
4008
8008
8008
8008
8008
8008
8008
8008
8008
8008
8008

8793,81
8584,71
8765,85
7086,62
7622,97
7301,20
6799,75
44,22
37,21
23,32
45,89
43,60
32,56
28,93
25,41
43,00
44,34
88,27
84,95
81,54
54,53
81,62
88,18
86,84
80,96
83,62
84,09

79952
78987
79725
64407
68421
66404
61807
384
302
203
381
392
287
254
222
382
376
763
769
730
500
713
771
768
716
713
726

0,110
0,109
0,110
0,110
0,111
0,110
0,110
0,115
0,123
0,115
0,120
0,111
0,113
0,114
0,114
0,113
0,118
0,116
0,110
0,112
0,109
0,114
0,114
0,113
0,113
0,117
0,116

116

1
800
1
800
Fonte: Elaborado pelo autor

7 8007
6 8006

36878,55
83154,01

316628
734548

0,116
0,113

