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RESUMO
A aplicação de técnicas biométricas pode trazer benefícios de segurança a um sistema
ou comodidade para seus usuários ao permitir o reconhecimento de indivíduos a partir de
suas características físicas ou comportamentais. Entretanto não existe um sistema biométrico
totalmente exato. No reconhecimento pela impressão digital, diversos fatores, tais como
iluminação ambiental, condição física da pele do indivíduo e, principalmente, a tecnologia
empregada para a captura da imagem da impressão digital e o conjunto de programas
utilizados para seu processamento e comparação, são conhecidos por afetar a exatidão de
um sistema biométrico. Por conta destas influências e suas possíveis combinações, não é
possível estimar qual a exatidão que um sistema biométrico apresentará. Este trabalho
propõe-se a avaliar a exatidão obtida por um sistema biométrico formado por quatro
dispositivos leitores de digitais, baseados em técnicas de captura de imagem distintas, e a
variação de sua exatidão em relação às combinações entre o dispositivo usado para
cadastro, o usado para verificação, o programa usado para processar e comparar as digitais
e o formato eletrônico da impressão digital. Em especial, destaca-se, como contribuição deste
trabalho, o uso de dois dispositivos que apresentam evoluções no processo de captura: um
emprega a leitura por multiespectro de luz, e outro utiliza uma fina película de silicone
substituível sobre sua lente. Para avaliar a influência na acurácia causada pelas variações de
configuração do sistema biométrico foi delineado um experimento fracionado, baseado na
abordagem de matrizes ortogonais encontrada no método Taguchi. Com os resultados dos
ensaios, foi realizada uma análise de variância que permitiu comparar as taxas de Falsa
Aceitação, Falsa Rejeição e ROC AUC obtidas e identificar a influência das variações de
configuração.
Palavras-chave: Biometria, impressão digital, Taguchi, Iso 19795, automação bancária.

ABSTRACT
An Assessment on the influence of architectural variations in a fingerprint
biometric system based on the Taguchi Method and the ISO 19795 standard
Implementation of biometric techniques can improve the security of a system
or bring convenience for its users, by allowing the recognition of individuals by their
physical or behavioral characteristics. However, a completely accurate biometric
system does not exist. In fingerprint recognition, several factors such as ambient
lighting, the skin condition of the individual, and especially the technology used to
capture the fingerprint image and the set of softwares used for processing and
comparison, are known to affect the accuracy of a biometric system. Because of
these influences and their possible combinations, it is not possible to estimate the
accuracy that a biometric system will present. This study aims to evaluate the
accuracy obtained by a biometric system consisted of four fingerprint scanners based
on distinct image capture techniques, and the variation of its accuracy according to
combinations of the device used for registration, the one used for verification, the
software used for processing and comparing fingerprints and the electronic format of
the fingerprint. In particular, the use of two devices that present developments in the
capture process stands out as a contribution of this work, one for using multi-spectral
reading, and the other for placing a thin, replaceable silicon film on its lens. For
evaluating the influence on the accuracy caused by variations in the biometric
system's configuration, a fractionated experiment was designed based on the
orthogonal arrays approach from the Taguchi methods. Test results were used in an
analysis of variance that allowed to compare false acceptance, false rejection and
ROC AUC obtained rates and to identify the influence of variations in configuration.

Keywords: biometrics, fingerprint, Taguchi methods, ISO 19795, banking
automation.
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Motivação
Um sistema pode se beneficiar do uso de reconhecimento por biometria (ou

simplesmente biometria) para fins distintos, tais como reforço da segurança ao
ajudar a garantir a identidade de um usuário (JAIN; NANDAKUMAR; NAGAR, 2008),
ou como recurso de conveniência, assim, substituindo uma senha ou um cartão de
acesso (JAIN et al., 2004).
No entanto a primeira questão técnica importante que pode confundir a
percepção da vantagem relativa da tecnologia diz respeito ao grau de distinção que
um sistema de reconhecimento biométrico (Biometric Authentication System ou BAS)
pode ter sobre sua potencial população de usuários (CHANDRA; CALDERON,
2005). A literatura define que um BAS deve se basear em uma ou mais
características

fisiológicas

ou

comportamentais

distinguíveis,

isto

é,

não

necessariamente únicas. Do mesmo modo, a correspondência entre uma amostra
biométrica colhida de um indivíduo e um modelo armazenado é classificada como
provável, e não como certa ou exata (JAIN et al., 2004, 2006, 2008).
Várias métricas podem ser utilizadas para medir o desempenho de um BAS.
Duas, dentre as mais adotadas, são baseadas na Taxa de Falsa Aceitação (False
Acceptance rate ou FAR) e na Taxa de Falsa Rejeição (False Rejection Rate ou
FRR). Quando um BAS compara duas amostras de diferentes indivíduos e as
classifica como sendo de um mesmo indivíduo, ocorre uma Falsa Aceitação. A FAR
representa o percentual de ocorrências deste tipo de falha. Já a FRR representa o
percentual de ocorrências em que, ao comparar duas amostras do mesmo indivíduo,
o sistema classifica-as como sendo de indivíduos diferentes. Quanto menores estas
taxas mais preciso e, portanto, melhor um sistema biométrico pode ser considerado.
Ocorre que reduzir a taxa de falso aceite significa exigir maior grau de
similaridade entre uma amostra e um modelo armazenado. A ação de elevar este
limiar para garantir mais exatidão do sistema, no entanto, implica em aumentar o
número de indivíduos no conjunto que não apresenta a similaridade mínima, o que
resulta em aumento da FRR.
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Por conta disto, o relativo sucesso ou fracasso de um BAS está ligado não só
às medidas de FAR e de FRR, mas também às expectativas dos usuários em
relação ao seu desempenho, por vezes, distorcidas tanto por exageros de
fornecedores como por conta de conceitos difundidos em peças de ficção dos meios
de comunicação de massa (e.g. CSI¹, Minority Report²) (MALTONI et al., 2009).
Como não existe um sistema biométrico capaz de oferecer 100% de exatidão,
o desempenho de um BAS deve ser direcionado conforme sua aplicação (WAYMAN,
1999). Um BAS para controle de acesso a uma área de segurança de uma usina
nuclear, onde se espera que o sistema restrinja qualquer tentativa de entrada
indevida, deve oferecer um FAR menor que 0,001% (SUCUPIRA, 2004), mesmo que
isto resulte em um FRR de 10%. Por sua vez, um sistema de controle de acesso em
um parque de diversão ou em um clube deve apresentar um FRR menor do que 1%,
de maneira a não incomodar seus usuários, mesmo que o acesso indevido seja
liberado para 1% ou 2% dos usuários.
Nos terminais de autoatendimento bancário (Automated Teller Machine ou
ATM) de um grande banco brasileiro, por exemplo, em que se pretendia utilizar
biometria para aumentar a segurança das transações, definiu-se que a tecnologia
deveria aliar atributos de segurança, robustez e conveniência, isto é, precisava ser
capaz de:
•

Diferenciar uma tentativa fraudulenta de verificação de uma tentativa
feita pelo indivíduo correto. Por exemplo, discriminar um dedo de
silicone de um dedo real.

•

Resistir ou se adaptar às diversas condições de sujeira, de temperatura
e de iluminação do ambiente em que um ATM pode se encontrar. Por
exemplo, em frente a um quiosque de praia, sujeito a altas temperaturas
e alta incidência de luz.

•

Atender ao maior número de indivíduos dentro da população usuária, ou
seja, ser acessível a, pelo menos, 98% dos clientes do banco.

•

Ser conveniente para ser usado dentro de um ATM, isto é, não exigir
esforço adicional nem treinamento específico.
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•

Adaptar-se a outros canais de atendimento do banco, como internet
banking, balcão de atendimento da agência, etc.

A partir destes requisitos, o banco em questão estabeleceu que a técnica de
reconhecimento pela impressão digital, em seu estado-da-arte, tinha condições de
permitir a adoção de biometria em seus ATMs, e que o passo seguinte seria
estabelecer a arquitetura do sistema e seus fornecedores. A arquitetura de um
sistema de biometria é composta por um número definido de subsistemas, dentre os
quais, três têm impacto direto em sua exatidão: o de Captura, o de Extração ou
Processamento e o de Comparação (KANG et al. 2003; ROSS; JAIN, 2004;
CAPPELLI et al., 2006; GOVINDARAJU; RATHA, 2008; CAPPELLI et al., 2008).
O subsistema de Captura de um BAS baseado em impressões digitais é aquele
composto pelo dispositivo que irá obter a imagem digitalizada do dedo do indivíduo e
seus programas de controle. As técnicas para se obter uma impressão digital variam
de dispositivo para dispositivo e de fabricante para fabricante. Para este subsistema
o banco optou pelo uso de sensores baseados no emprego de multiespectros de luz
para a obtenção de digitais (Multi-Spectral-Lightening ou MSL), pois, dentre as
técnicas existentes, como sensores ópticos e sensores capacitivos, é a que
demonstra o melhor desempenho para capturar digitais em ambientes hostis (e.g.
expostos à sujeira ou à alta incidência de luminosidade) (ROWE; NIXON, 2005;
ROWE et al.,2007; ROWE et al., 2007b) e para detectar tentativas de fraudes,
podendo chegar a 98% de exatidão ao diferenciar um dedo verdadeiro de uma
fraude (e.g. réplica do dedo em silicone, em gelatina) (MALTONI, 2009).
O subsistema de Extração é aquele pelo qual a imagem obtida no subsistema
de Captura é analisada e transformada em um gabarito (template), que é uma
representação computacional das características relevantes encontradas naquela
imagem e que diferenciam um indivíduo dos demais. Foi definido, pelo banco em
foco, que este subsistema deveria produzir seus gabaritos em um formato
estabelecido pela norma ANSI 378, que poderia ser seguida por mais de um
fornecedor.
O gabarito é a informação que o subsistema de Comparação espera para
poder cumprir sua função, que é comparar dois gabaritos e retornar um valor que
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indique o grau de similaridade entre eles. Acima de um determinado valor, o BAS
entende que se trata de gabaritos de uma mesma pessoa e estabelece um
casamento (match), ou seja, o reconhecimento do indivíduo pelo sistema. Em um
BAS, deve existir um repositório que armazenará um gabarito de referência para
cada indivíduo, que é obtido no momento do cadastro da pessoa.
A adoção da norma ANSI 378 para os gabaritos é uma estratégia empregada
para permitir a interoperabilidade (coexistência) de subsistemas de Processamento e
Comparação produzidos por diferentes fornecedores. Esta estratégia evita que uma
empresa fique dependente de um fornecedor, dessa forma, permitindo a substituição
de um ou outro subsistema quando entender conveniente, sem que para isso se
veja, por exemplo, obrigada a convocar todos os seus clientes para um novo
cadastramento.
Porém a exatidão de um BAS construído pela junção de subsistemas de
Captura, Processamento e Comparação, fornecidos por diferentes empresas, não
pode ser prevista de antemão. Apenas um teste real, com os subsistemas que serão
usados no BAS, pode fornecer os subsídios que permitem inferir o provável
comportamento do conjunto formado. A ISO 19795 define como deve ser a
condução do teste de um sistema biométrico.
O mais importante teste público de sistemas biométricos, o Fingerprint
Verification Competition (FVC) (CAPPELLI et al., 2002, 2004), permite afirmar que a
exatidão de um BAS é afetada quando gabaritos gerados a partir de imagens do
dispositivo de um fabricante são comparados com gabaritos gerados por meio das
imagens do dispositivo de outro fabricante. Todavia não existe um trabalho que
tenha verificado a exatidão de um BAS quando existem imagens geradas por um
dispositivo do tipo MSL. Existem, contudo, evidências de que certos dispositivos
geram as melhores imagens para compor o cadastro dos indivíduos, enquanto
outros geram a imagem mais apropriada para o momento do reconhecimento
(CAMPBELL; MADDEN, 2009). O MINEX Report (GROTHER et al., 2006) mostra o
efeito que o uso de subsistemas de Processamento e Comparação de diferentes
fornecedores, sobre o mesmo conjunto de imagens de impressões digitais, tem
quanto à exatidão do sistema biométrico.
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Este contexto mostra que a exatidão de um BAS é resultado de um conjunto de
fatores, obtido por uma correlação de componentes que ainda não está
completamente estabelecida na literatura.
1.2

Objetivo
Este trabalho tem por objetivo avaliar as variações da exatidão de um sistema

biométrico conforme foram alteradas as combinações entre o dispositivo utilizado
para a captura de impressões digitais para o cadastro, o dispositivo utilizado para
verificar a identidade de uma pessoa cadastrada, a quantidade de tentativas feitas
para realizar as operações de cadastro e verificação, o programa utilizado para
codificar as digitais, o formato de codificação escolhido e o programa utilizado para
comparar as impressões digitais depois de codificadas.
Foram empregados quatro dispositivos de captura baseados em diferentes
técnicas de obtenção da impressão digital, com destaque para o que emprega
multiespectro de luz para este objetivo. Um sensor do tipo capacitivo e dois do tipo
óptico, um deles com uma película de silicone sobre a área de captura, completam a
lista dos dispositivos utilizados.
Este experimento, dividido em duas etapas, foi modelado conforme as
recomendações contidas na norma ISO 19795 e no desenho de experimentos
sugerido pelo método Taguchi.
A primeira etapa compreendeu a coleta das digitais dos voluntários em um
formato classificado como Teste de Cenário pela ISO 19795. Para esta etapa foi
montado um programa que permitiu o cadastro de voluntários, seus dados
biográficos e a coleta das impressões digitais dos dois dedos indicadores de cada
voluntário.
Outro programa utilizou, na segunda etapa, as impressões digitais colhidas e
realizou ensaios com diferentes configurações dos elementos do BAS. A
configuração destes ensaios e a análise dos dados foram executadas de acordo
com um projeto de experimentos definido, seguindo a abordagem de Taguchi, de
maneira que foi possível melhor entender a influência que as variações da
arquitetura do sistema tiveram sobre sua acurácia.
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1.3

Resultados esperados e contribuições
Um sistema biométrico baseado no reconhecimento de impressões digitais é

formado pela junção de diversos subsistemas, a partir do que adquire a imagem da
impressão digital do usuário, até o que decide sobre o seu reconhecimento. Cada
um destes subsistemas pode ser fornecido por um diferente fabricante, permitindo
que o sistema seja construído por meio de diversas combinações. No entanto a
exatidão obtida com cada combinação não pode ser prevista com clareza,
previamente.
Pelo estudo da literatura, não foi possível estabelecer qual dos subsistemas de
um BAS tem maior influência sobre a exatidão, informação que este trabalho se
propôs obter por meio da aplicação do método Taguchi, em um conjunto de
variações na arquitetura de um sistema biométrico.
Parte deste trabalho está ligada à escolha das variáveis que serão estudadas.
Uma delas é a escolha dos dispositivos para a captura das imagens das impressões
digitais. O primeiro dispositivo selecionado, apesar de utilizar a tecnologia óptica
tradicional, introduz o uso de uma fina película de silicone substituível, que possibilita
a melhora na coleta da imagem, principalmente em relação a dedos muito secos. O
segundo emprega uma inovadora técnica de captura da imagem da impressão
digital por meio do emprego de iluminação normal e polarizada em multiespectros. O
terceiro e o quarto dispositivos selecionados, um capacitivo e o outro óptico
tradicional, representam técnicas bastante conhecidas e disseminadas para a
captura de digitais, e imagens produzidas nestes sensores são encontradas em
testes públicos.
Um dos diferenciais deste trabalho, em relação a outros que fazem a avaliação
da exatidão de sistemas biométricos, está no uso de imagens geradas por um
dispositivo de multiespectro de luz e outro dispositivo de tipo óptico com uma
película de silicone sobre sua lente. O resultado desta avaliação é reforçado pela
observação da variação da exatidão do sistema biométrico quando as imagens
destes dois sensores, que se supõem capazes de obter melhores imagens e,
portanto, atingir melhores taxas de reconhecimento, são comparadas com as
imagens colhidas em sensores mais simples, nos quais se espera uma queda destas
taxas.
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Este estudo simulou condições similares àquelas que um BAS pode encontrar
em um ambiente de atendimento bancário para que o processo de coleta das
impressões digitais de voluntários pudesse ser caracterizado como uma avaliação
do tipo cenário, segundo a classificação da ISO 19795. Para tanto, foram premissas
da avaliação o fato de que os voluntários não receberam treinamento prévio, não
tiveram orientação para o uso dos dispositivos - além da interface gráfica do sistema
- e não se realizou a limpeza do sensor nem o controle de iluminação, umidade e
temperatura do ambiente.
1.4

Método de trabalho
Este trabalho partiu da avaliação da aplicação de um sensor de multiespectro

de luz em terminais de autoatendimento bancário, estendendo-se pela comparação
da exatidão de um sistema biométrico baseado em diferentes combinações entre
sensores utilizados, combinações de programas de codificação de imagem, formatos
que as informações biométricas de um indivíduo podem assumir, os programas de
comparação e a quantidade de interações com cada dispositivo, tanto no momento
do cadastro quanto no momento da verificação da identidade do usuário.
Neste contexto, um experimento no formato proposto pelo método Taguchi
permitiu reduzir o número de combinações que precisaram ser testadas para se
identificar, entre as variáveis do experimento, aquela(s) com maior participação na
variação da exatidão do sistema e qual(is) combinação(ões) leva(m) a um sistema
mais acurado na verificação da identidade de usuários.
Para identificar as variáveis do experimento este trabalho começou com um
levantamento das referências bibliográficas que abordam as características dos
diferentes tipos de dispositivos de captura da impressão digital (GOVINDARAJU;
RATHA,2008; MALTONI et al., 2009), passando por questões da interoperabilidade
de sistemas biométricos (KANG et al., 2003; ROSS, JAIN, 2004; CAPPELLI et al.,
2006; CAPPELLI et al., 2008), pela descrição de testes de sistemas biométricos
(MAIO et al., 2004; MODI, 2008) e pela ISO 19795:2007, que estabelece o conjunto
de práticas a ser seguido na condução de testes com biometria.
Os trabalhos de Rowe e Nixon (2005), Rowe et al. (2007) e Rowe et al. (2007a)
observam e medem as melhorias na captura de digitais obtidas através do emprego
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de multiespectro de luz. O funcionamento e a limitação de outras técnicas de captura
de digitais são descritas por Maltoni et al. (2009). Questões relativas à influência da
qualidade das imagens geradas por leitores de impressão digital na exatidão do
sistema biométrico são tratadas em Cappelli (2006) e Cappelli (2008). Ross e Jain
(2004) abordam a interoperabilidade de sensores biométricos de impressão digital. O
MINEX Report (GROTHER et al., 2006) apresenta um extensivo teste conduzido
pelo National Institute of Standards and Technology (NIST), no qual é medido o
impacto que a combinação de programas de codificação e verificação tem sobre a
exatidão do sistema. A Fingerprint Verification Competition (FVC) (CAPPELLI et al.,
2006) assinala parâmetros de exatidão utilizados para a avaliação estatística da
exatidão de sistemas biométricos de verificação pela impressão digital.
Esta base teórica mostra que para estimar a exatidão de um sistema biométrico
o método mais adequado é a realização de uma avaliação, a qual pode assumir três
formatos diferentes, conforme descritos na literatura (PHILLIPS et al., 2000) e
normatizados pela ISO 19795: Avaliação de Tecnologia, Avaliação Cenário e
Avaliação Operacional. A de Tecnologia é focada na avaliação da exatidão dos
programas, e parte do pressuposto de que existe um banco de dados de imagens
conhecido e estabelecido. Uma Avaliação Operacional implica na aplicação da
tecnologia em seu ambiente real de uso, o que, no caso deste trabalho, significaria
realizar a avaliação em um ambiente de autoatendimento bancário, dentro de uma
agência bancária e com clientes reais. Um experimento deste tipo encontraria
obstáculos de diversas naturezas, como montar o protótipo, instalá-lo em uma
agência e convencer os clientes a fazer uso da tecnologia.
Avaliações Cenário são encontradas nos trabalhos de Campbell e Maden
(2009) e Modi (2008), mas a maneira de apresentar os resultados, a escolha dos
dispositivos e as variáveis observadas são diferentes no presente trabalho.
Em Campbell e Maden (2009), não são reveladas informações atinentes aos
fornecedores participantes da avaliação, cujos nomes são substituídos por letras.
Acontece que cada participante representa um conjunto formado por um programa
de codificação e comparação (software) e um dispositivo de captura diferente
(hardware). Desta forma, avaliados em pares, mesmo quando a técnica, por trás de
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cada letra, é revelada, não é possível identificar claramente qual a contribuição de
cada um dos elementos para a variação dos resultados observada.
Já a diferenciação em relação ao trabalho de Modi (2008), que utiliza 14
dispositivos diferentes, dá-se no desenho do experimento, apoiado no método
Taguchi; pelo emprego do dispositivo de multiespectro e do sensor com a camada
de silicone na superfície; nas diferentes configurações entre os programas de
comparação e codificação e a quantidade de interações com os dispositivos.
Na primeira etapa deste experimento, foi montado um programa que permitiu o
cadastro de voluntários, seus dados biográficos e a coleta de suas impressões
digitais. Cada voluntário pousou cada um de seus indicadores três vezes em cada
dispositivo, gerando um banco de dados com 24 imagens diferentes, coletadas de
cada indivíduo (2 dedos x 4 dispositivos x 3 iterações).
Na etapa seguinte, foi realizado um segundo experimento, delineado conforme
o método Taguchi (RANJIT, 1991) e classificado como Avaliação Tecnologia de
acordo com a ISO 19795. Nesta etapa, um programa realizou a comparação de
imagens colhidas de um voluntário com as de outros, variando o formato da
codificação das digitais, o programa de comparação e a quantidade de imagens de
cada voluntário utilizadas.
Para chegar ao delineamento do experimento, a abordagem de Taguchi para o
projeto de experimentos foi brevemente discutida, de maneira a permitir uma visão
geral de seus prós e contras (BOX; BISGAARD; FUNG, 1988). Em especial, foi
apresentado o conceito de matrizes ortogonais (HEDAYAT; SLOANE; STUFKEN,
1999), utilizado tanto no método Taguchi, como por outras técnicas de projeto de
experimentos (HINKELMANN; KEMPTHORNE, 2007) e técnicas de teste de sistema
(GRINDAL; OFFUT; ANDLER, 2004). Em comum, foi observado que matrizes
ortogonais podem ser ferramentas eficazes na redução do número de experimentos
ou testes necessários sobre um sistema.
O formato de apresentação dos resultados seguiu as recomendações de
publicação estabelecidas na ISO 19795 e tais resultados são indicados na forma de
gráficos ROC e DET, além de tabelas em formato similar às encontradas no Minex
Report (GROTHER et al., 2006).
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1.5

Organização do Trabalho
No capítulo 2, SISTEMAS BIOMÉTRICOS, são individuados os conceitos de

biometria sobre os quais este trabalho se baseou. São descritos, brevemente, as
técnicas de captura de digitais dos dispositivos que serão testados, o funcionamento
conceitual de programas de tratamento de imagem e codificação de impressões
digitais e os modelos de técnicas de comparação conhecidos. Os trabalhos de
avaliação de sistemas biométricos existentes são discutidos, bem como a aplicação
de suas conclusões no presente trabalho. Ainda são discutidas, neste capítulo, as
publicações que tratam da interoperabilidade em sistemas biométricos.
No capítulo 3, METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO, são evidenciados os
principais conceitos, definições e requisitos presentes na norma ISO 19795 e no
método Taguchi, assim como uma visão geral sobre matrizes ortogonais, elemento
que serviu de suporte para a construção deste experimento.
No capítulo 4, ELABORAÇÃO DO EXPERIMENTO, são descritos os detalhes
do experimento, como a escolha das variáveis, a definição do experimento conforme
o método Taguchi, detalhes da população de voluntários recrutada, as condições
operacionais pelas quais transcorreu o experimento e as especificações dos
programas construídos para executar os processos de coleta e de comparação das
digitais

nos

quatro

dispositivos

escolhidos

e

conforme

as

combinações

estabelecidas.
No capítulo 5, ANÁLISE DOS DADOS, são apresentados os resultados obtidos
com a realização do experimento, para tanto, utilizam-se tabelas com valores e
gráficos, a análise da exatidão de cada dispositivo e o efeito da comparação das
imagens de dispositivos diferentes.
No capítulo 6, CONCLUSÃO, é desenvolvida a 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

SISTEMAS BIOMÉTRICOS
Um sistema biométrico é, essencialmente, um sistema de reconhecimento de

padrões que obtém, por meio de sensores específicos, dados biométricos de um
indivíduo, extrai destes dados características salientes (minúcias), compara com
outras armazenadas em um banco de dados, estabelece a similaridade entre os
dados e, então, executa uma ação com base no resultado desta comparação (JAIN
et. al., 2008).
Neste capítulo, são apresentados os conceitos básicos de sistemas
biométricos, suas principais funcionalidades – cadastramento, verificação e
identificação – e seus quatro principais processos: aquisição, extração, comparação
e armazenamento.
Também são elucidados os conceitos de funcionamento dos programas de
reconhecimento de impressões digitais e aspectos gerais sobre o funcionamento de
cada um dos dispositivos que fizeram parte do experimento proposto e suas
limitações típicas.
2.1

Visão geral de aplicações biométricas
A autenticação por meio da biometria ainda é considerada uma tecnologia

emergente (DELPACHITRA; VENKATRAMAN, 2008; MALTONI, 2009), mesmo
considerando os avanços da última década, como os coletados em outros trabalhos
(GOVINDARAJU; RATHA, 2008).
Enquanto autores, como Tucker (2007), observam o expressivo aumento no
número de casos de roubo de identidade e os prejuízos decorrentes deste tipo de
crime, em que os benefícios da adoção de soluções de biometria são amplamente
conhecidos (JAIN, 2006), os desafios para a difusão de biometria em sistemas de
larga escala permanecem atuais (CHANDRA; CALDERON, 2005).
O gráfico da Figura 1 mostra a participação das tecnologias de biometria no
mercado, em 2009. Conquanto seja evidente o domínio das técnicas baseadas em
impressões digitais, outras técnicas aparecem com representação expressiva, em
que projetos de larga escala podem ser citados.
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A segunda tecnologia mais adotada, o reconhecimento facial, tem especial
apelo no mercado de segurança e vigilância por vídeo em razão da sua
característica passiva: o indivíduo não precisa cooperar diretamente nem estar
próximo ou tocar o sensor. Sua aplicação mais atrativa encontra-se na possibilidade
de identificar automaticamente uma pessoa registrada no banco de dados que cruze
com uma câmera ligada ao sistema biométrico, seja um criminoso procurado seja
um cliente especial (INTRONA; NISSENBAUM, 2009).
O uso da íris recebe destaque no projeto do governo indiano, que propõe
registrar a impressão digital e a íris de toda a população indiana maior de 4 anos, no
que deverá vir a ser o maior banco de dados biométrico do mundo (UIDAI, 2009). O
reconhecimento de voz aparece como alternativa para a autenticação de clientes em
canais de atendimento telefônico em dispositivos móveis, como aparelhos celulares,
visto que estes meios dispõem dos aparatos necessários para a introdução deste
tipo de tecnologia (MARCEL et al., 2010).
No mercado de aplicações de autoatendimento bancário no Brasil e no Japão,
a alternativa do reconhecimento do padrão de veias da mão e dos dedos aparece
com casos expressivos, com a implantação de dispositivos biométricos em milhares
de

terminais

de

autoatendimento

bancário,

conhecidos

como

ATMs

(GOVINDARAJU; RATHA, 2008; ALISHEROV et al., 2010).

Figura 1 – Distribuição do mercado de biométrica conforme o tipo de aplicação
Fonte: Adaptado de Maltoni et al. (2009)
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Figura 2 – Faixa convocando a população rural indiana para a matrícula biométrica
Fonte: UIDAI (2009).
2.2

Modelo típico de sistema biométrico
A Figura 3 apresenta o modelo conceitual dos componentes e processos que

formam um sistema biométrico. Este modelo é uma adaptação do proposto pelo
grupo ISO (International Organization for Standardization) JTC (Joint Techinical
Comittee) 1 SC (subcommittee) 37 WG (Working Group) 1, grupo responsável pelos
trabalhos de padronização de vocabulário e definições relativas a sistemas
biométricos, sua origem é encontrada no trabalho de Wayman (1997).
No presente trabalho, apenas, os processos de aquisição, extração e
comparação são detalhados, pois são estes que influem na exatidão do sistema
(MALTONI et al., 2009).
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Figura 3 - Esquema dos processos presentes em um sistema biométrico e seu fluxo
Fonte: Adaptado da ISO JTC 1 SC 37 WG 1:Biometrics
2.2.1 Processo de Aquisição
É o processo de obtenção dos dados da característica biométrica apresentada
ao sistema biométrico por meio de um leitor ou sensor biométrico. Este processo
inicia-se quando um indivíduo se apresenta ao sensor e termina quando os dados
colhidos são transformados para uma forma digitalizada adequada, seja sinal
eletrônico, seja uma imagem.
O subsistema que encapsula o processo de aquisição é conhecido como
Subsistema de Coleta de Dados. Ele contém os programas que tratam da
comunicação com o sensor que capta a amostra biométrica de um indivíduo e a
converte em uma forma adequada (sinal eletrônico) para que seja utilizada pelos
outros componentes do sistema (WAYMAN, 1997; WAYMAN et al., 2004).
Para a captura de impressões digitais os sensores existentes podem ser
separados em três famílias: dispositivos ópticos, dispositivos de estado sólido e
dispositivos de ultrassom (MALTONI et. al., 2009). Dos dispositivos utilizados neste
trabalho, três são do tipo óptico e um do tipo estado sólido. O funcionamento dos
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dispositivos será abordado na Seção 2.5 - Características dos dispositivos de
captura de impressão digital.
2.2.2 Processo de Extração
É o processo de redução de um conjunto de medidas biométricas encontradas
em uma amostra, para uma representação computacional. Os componentes desta
abstração formam o Subsistema de Processamento de Sinais, encapsulando os
algoritmos responsáveis por receber a amostra biométrica fornecida pelo subsistema
de coleta de dados e de convertê-la em uma forma adequada para o processamento
do subsistema de comparação. Para se referir ao produto deste processo, que é a
amostra biométrica processada, foi adotado o termo gabarito (derivado do termo
inglês template).
Conforme a técnica adotada e o fornecedor deste subsistema, outros
programas podem ser aplicados dentro deste processo, tais como:
•

realizar uma análise da qualidade da amostra fornecida e determinar se
ela satisfaz um critério de qualidade para que possa ser passada
adiante;

•

aplicar um processo de filtragem para remover ruídos ou outras
informações que podem prejudicar o julgamento do subsistema de
comparação;

•

traduzir, transformar ou normalizar o sinal para outro formato.

Nota-se, porém, que este subsistema não é obrigatório para todo sistema
biométrico, e a amostra biométrica pode não receber nenhum tratamento após sua
extração pelo sensor.
O subsistema de extração pode adotar a norma ISO 19794 para formatação do
gabarito que será resultado de seu processamento. Esta norma ISO é dividida em 17
documentos separados, as “partes”, cada parte especializada em definir um modelo
de representação de gabaritos associado a um tipo de biometria. Quatro destes
documentos definem formatos possíveis para gabaritos obtidos de impressões
digitais, dentre os quais, os dois referidos a seguir são de interesse deste trabalho:
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•

ISO 19794:Part 2 – Fingerprint minutiae data: esta norma descreve um
formato de gabaritos cujas minúcias, que são os pontos de interesse
formados pelo desenho das linhas que formam uma impressão digital e
diferenciam um indivíduo de outro, são descritas por meio de uma
matriz;

•

ISO 19794:Part 4 – Fingerprint image data: esta norma descreve um
formato de imagem, adequado para comprimir e transmitir impressões
digitais, sem que a imagem sofra perda de qualidade e sem interferir no
seu conteúdo.

A adoção do formato de gabarito estabelecido na Part 2 oferece vantagem em
relação ao da Part 4 no aspecto do tamanho da informação que trafegará pelo
sistema. Por se tratar de uma representação vetorial, concentrada apenas em um
número limitado de pontos, seu tamanho é inferior ao da imagem completa.
Por sua vez, conforme pode ser observado com detalhes no relatório do
MINEX Report (GROTHER et al., 2006), a exatidão de um sistema biométrico é
diretamente influenciada pela adoção de um gabarito aderente à norma. Neste
relatório, as imagens de seis milhões de impressões digitais foram convertidas para
o formato da norma ANSI 378 (equivalente a norma ISO 19794 – Part 2) e para
formatos proprietários, oferecidos por quatorze programas de Extração e Casamento
disponíveis no mercado. Com exceção de um, todos os demais programas
apresentaram queda na sua exatidão ao comparar gabaritos aderentes norma ANSI
378, em contraste com os níveis de assertividade obtidos quando o formato do
gabarito era o definido pelo próprio fabricante.
Aplicar uma análise da qualidade da imagem antes de transformá-la em
gabarito e descartar as que não atingem um valor mínimo também ajuda a melhorar
a exatidão de um BAS (GROTHER et al., 2006). A abordagem mais popular e
reconhecida para sistemas baseados em impressão digital é o emprego do algoritmo
NFIQ (Nist Fingerprint Image Quality), que utiliza o conceito de quantidade de
minúcias encontradas para estabelecer uma gradação de qualidade que vai de 1 até
5, sabendo que 1 é a melhor qualidade e 5 a pior qualidade (GROTHER; TABASSI,
2007).
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2.2.3 Processo de Comparação ou Casamento (match)
Este é o processo que realiza a operação de verificar o grau de similaridade
entre duas amostras biométricas. Normalmente, a comparação dá-se entre uma
amostra biométrica capturada do subsistema de coleta e outra amostra registrada no
banco de dados do sistema, ambas no formato gerado pelo subsistema de extração.
O resultado deste processo produz um índice que será comparado com um
valor de limiar, previamente estabelecido para a operação do processo seguinte, o
de Decisão. Segundo a posição deste índice em relação ao limiar, o sistema pode
decidir se classifica a amostra como sendo ou não do mesmo indivíduo.
2.3

Funções típicas de um sistema biométrico
Em um sistema biométrico é possível reconhecer três funções principais: a

Matrícula (enrollment), a Verificação (verification) e a Identificação (identification)
(ISO 19795, 2006).
Todas estas funções iniciam-se quando um indivíduo se apresenta ao sistema,
de maneira que seus dados biométricos (por exemplo, impressão digital, íris, voz)
sejam capturados. A Figura 4 expõe um diagrama de blocos que ilustra o fluxo
destas funções a partir deste momento, no qual cada função procede conforme
segue:
•

na matrícula, estes dados são analisados, as características biométricas
relevantes podem ser extraídas (minúcias) e o resultado é registrado em
um banco de dados associado a uma identidade. estes dados também
podem ser armazenados brutos, sem o uso do processo de extração;

•

na verificação, o dado obtido é comparado com outro, registrado na
base de dados durante a matrícula, associado à mesma identidade que
o usuário está apresentando, de maneira que se possa estabelecer se o
indivíduo é quem alega ser;

•

na identificação, a característica biométrica capturada é comparada com
todas as demais registradas no banco de dados do sistema, de maneira
a estabelecer qual a provável identidade do indivíduo.
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Figura 4 - Diagrama de blocos representando as funções biométricas primitivas:
Matrícula, Verificação e Identificação.
Fonte: adaptado de Nadakumar (2005)

Na matrícula, o sistema estabelece a relação entre uma identidade (I) e um
registro biométrico XI. Na verificação, os dados biométricos (XQ) obtidos são casados
com os dados (XI) da identidade (I) apresentada, da qual se obtém um nível de
similaridade (S). Na identificação, os dados (XQ) são comparados com todos os
dados biométricos armazenados no banco. Deste processo são obtidos os níveis de
similiaridade (S1,..,SN) para cada registro, a partir dos quais o sistema pode decidir
se existe uma identidade de usuário compatível armazenada.
2.3.1 Transações biométricas
A realização de uma das funções biométricas de cadastro, verificação ou
identificação é considerada uma transação biométrica (ISO 19795, 2006). Esta
transação deve ser o resultado de uma ou mais tentativas de efetuar a função
biométrica conforme uma política de decisão estabelecida. Por exemplo, uma
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política pode definir que podem ser feitas até três tentativas de verificação de uma
identidade para, então, classificá-la como rejeitada ou aceita segundo o sucesso ou
falha durante as três tentativas.
Cada tentativa consiste de uma ou mais apresentações da amostra biométrica
(dedo, face, íris, etc.) a um sensor. As características de uma apresentação podem
variar conforme as características do sensor e estão sujeitas a políticas de qualidade
da amostra e a configurações ou do número máximo de apresentações permitido ou
do tempo de coleta máximo. A Figura 5 ilustra a relação entre apresentações,
tentativas e transações.
Apresentação 1

Tentativa 1

Transação 1

Apresentação 2

Tentativa 2

Transação 2

Apresentação N

Tentativa N

Transação N

.

.

.

Figura 5 – relação entre Apresentação, Tentativa e Transação.
Fonte: adaptado da ISO 19795: Part 1, capítulo 5
2.4

Sistemas Biométricos baseados na Impressão Digital
O estudo da identificação através da impressão digital remonta ao século XIX

quando, em 1880, Henry Fauld sugeriu cientificamente, pela primeira vez, a
individualidade das impressões digitais, baseado em observações empíricas. Em
1892, Sir Francis Galton introduziu a comparação de impressões digitais pela
observação das minúcias e, em 1899, Edward Henry estabeleceu um sistema de
classificação de digitais, conhecido como “Sistema Henry”.
Considera-se a impressão digital de um indivíduo o padrão de desenho de
vales (sulcos) e cristas (cumes) formados na camada mais externa da pele das
pontas dos dedos. Este padrão, formado a partir dos sete (7) meses de vida do feto,
mantém-se estável durante toda a vida de uma pessoa, modificando-se na
proporção durante seu crescimento e se tornando estável na vida adulta, só sendo
modificado por severo ferimento.
Apesar da individualidade de uma impressão ser considerada uma observação
empírica mais do que uma certeza comprovada, seus princípios biológicos são
reconhecidos:
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1. cristas e sulcos têm características diferentes em impressões digitais
diferentes;
2. os tipos de configuração de vales e cristas são variáveis individuais, mas
dentro de limites que permitem uma classificação sistemática;
3. as configurações e detalhes das minúcias de cristas e sulcos de um
indivíduo são permanentes e imutáveis.
2.4.1 Características de sistemas biométricos baseados na impressão digital
O uso computacional no processo de identificação através da impressão digital
tem seus primeiros registros no início dos anos 60, quando os bancos de dados de
digitais do FBI (Federal Bureal of Investigation) e outras agências de segurança
começaram a se tornar grandes demais para a realização de buscas de maneira
eficiente e em tempo razoável. Como resultado dos esforços e investimentos destas
agências, os principais aspectos que influenciam o reconhecimento de impressões
digitais hoje são conhecidos e estudados, permitindo a criação e operação de
sistemas do tipo AFIS (Automated Fingerprint Identification System) de grande
escala como, por exemplo, o que é mantido pelo FBI, que conta com um banco de
dados de aproximadamente 60 milhões de indivíduos registrados (WAYMAN, 2007;
MALTONI et al., 2009).
A partir da observação de como peritos humanos classificam e relacionam
impressões digitais, diversos métodos e técnicas computacionais estabeleceram-se
e se aperfeiçoaram ao longo do tempo, com maior ou menor sucesso. No entanto,
independente da abordagem adotada, são comuns as variáveis que afetam
capacidade de reconhecimento de um BAS:
•

Posicionamento e Rotação: um mesmo dedo pode ser posicionado
frente ao sensor de diversas maneiras diferentes, tanto em relação à
localização como em relação ao ângulo. Em um dispositivo de
sensibilidade de 500dpi, uma diferença de 2mm de posicionamento,
imperceptível ao indivíduo pode resultar em mais de 40 pontos
diferentes na imagem (PEREZ-DIAZ, ARRONTE-LOPEZ, 2010).
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•

Sobreposição

parcial:

devido

à

quantidade

de

variações

de

posicionamento e rotação possíveis para uma impressão digital e área
de captura que um sensor dispõe, um mesmo dedo pode produzir
pouca, ou até nenhuma, sobreposição de duas capturas de sua
impressão, chegando a tornar impossível estabelecer um casamento.
•

Distorção não-linear e pressão do dedo: a obtenção de uma impressão
digital implica na projeção da forma tridimensional do dedo para uma
imagem bidimensional, normalmente, obtida pelo contato da pele com a
superfície plana de um sensor. A cada aquisição de uma digital, este
contato pode distorcer a imagem obtida conforme a pressão, a torção e
a posição ortogonal do dedo em relação ao sensor empregada pelo
indivíduo no momento da captura, comprimindo ou ampliando de
maneira irregular a distância euclidiana de vales e cristas, por conta da
elasticidade natural da pele humana (KUKULA; ELLIOTT; DUFFY,
2007).

•

Condição da pele e do dedo: a estrutura de uma impressão digital pode
ser adquirida de maneira precisa quando as cristas tocam o sensor de
maneira uniforme. No entanto, a pressão exercida pelo indivíduo, no
momento da captura, os níveis de umidade do ar e da pele, o suor, o
excesso ou a baixa oleosidade, a presença de sujeira e resíduos e
doenças que interferem na morfologia da pele, como psoríase e
dermatite de contato, são variáveis que podem interferir na formação de
uma imagem fiel da impressão digital, pois podem mudar e até obstruir o
seu desenho (KANG et al., 2003).

•

Ruído: a imagem produzida por um sensor pode ser afetada pela
presença de resíduos deixados em sua superfície ou, dependendo da
tecnologia, pelo excesso de iluminação ou pela presença de carga
eletrostática.

•

Falhas do Processo de Extração: a localização e identificação dos
pontos de interesse em uma impressão digital é um processo sujeito a
falhas, que podem se manifestar, por exemplo, no momento de estimar
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o número, o tipo e a posição das minúcias. Algoritmos que fazem o uso
de processos de aprimoramento de imagem agressivos podem distorcer
de maneira excessiva a imagem, levando a identificações equivocadas,
assim como também ocorre em imagens de baixa qualidade.
Associado a estas variáveis, outros trabalhos apontam diferenças na
capacidade de verificação de um BAS conforme o gênero e a idade do indivíduo:
Frick et al. (2008) observam a relação do gênero; enquanto Modi et al. (2007)
analisam a relação da idade. Os resultados apontam que os sistemas testados
nestes trabalhos são mais acurados com mulheres, e a influência da idade na
redução da acurácia acentua-se a partir dos 62 anos.
2.5

Características dos dispositivos de captura de impressão digital
O desempenho de uma BAS é diretamente relacionado ao dispositivo físico

utilizado para a captura de dados e de suas condições de uso (KANG et al., 2003;
ROSS; JAIN, 2004; CAPPELLI et al., 2006; GOVINDARAJU; RATHA, 2008;
CAPPELLI et al., 2008). A literatura demonstra que existe uma ligação direta entre a
qualidade da imagem gerada pelo dispositivo e as taxas de erro observadas pelo
sistema biométrico.
Sensores de impressão digital são responsáveis por captar a representação
não transformada do desenho do fluxo das papilas da pele do dedo. Dos quatro tipos
de dispositivos que são utilizados neste trabalho, três são do tipo Óptico e um do
tipo Estado Sólido. Um dispositivo Estado Sólido pode ser do tipo capacitivo,
térmico, de campos eletromagnéticos ou de eletroluminescência. Este trabalho fará
uso de um dispositivo capacitivo. Dispositivos ópticos podem ser do tipo prisma
simples, múltiplos prismas, fibras ópticas, eletro-ópticos e multiespectros de luz. Este
trabalho utilizou dois dispositivos de prisma simples, um deles fazendo uso de uma
película de silicone sobre o prisma, e mais um dispositivo de multiespectro de luz.
Vários são os fatores que determinam a qualidade da imagem de uma
impressão digital, mas o processo de captura introduz alterações indesejáveis que a
tornam diferente da origem da amostra. As causas das distorções introduzidas no
ato da captura da imagem da impressão digital podem ser agrupadas em 3 grupos
(MODI, 2008):
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1. interação;
2. tecnologia de aquisição;
3. características inerentes do sensor.
Dois modos de interagir com sensores destacam-se como mais populares: o
primeiro modo é apenas tocar (pousar) o dedo (ou os dedos) sobre o sensor. O
segundo método consiste em passar o dedo sobre determinada área do sensor. Um
terceiro método, empregado por um número limitado de sensores, é conhecido como
sem contato (touchless), pelo qual a impressão digital é capturada sem interação
mecânica direta com o dispositivo. O escopo deste trabalho limita-se a sensores de
toque.
Cada tipo de interação tem efeitos distintos sobre a imagem. Sensores de
passagem (conhecido como sensores Swipe) capturam a imagem da impressão
digital em vários quadros distintos, obtidos conforme o dedo se movimenta pela
pequena área de leitura do dispositivo. Por este motivo, para montar a imagem final
com a impressão digital completa precisa-se utilizar uma técnica de reconstrução de
imagem que leve em conta as distorções não-lineares entre dois quadros
consecutivos, técnica que acaba introduzindo distorções na proporção da imagem
(ZHANG; YANG; WU, 2006).
Sensores de toque são afetados pela elasticidade da pele e quantidade de
pressão exercida sobre o dedo, quando colocado no sensor (KUKULA; ELLIOTT;
DUFFY, 2007). Percorrer os dedos sobre o sensor evita que resíduos e impressões
digitais latentes afetem a leitura, como pode acontecer com determinados sensores
de toque. Artefatos introduzidos por impressões digitais latentes podem distorcer a
imagem capturada em um sensor de toque.
Existem vários tipos de tecnologias de aquisição utilizadas em sensores de
impressão digital: óptico, capacitivo, térmica, ultrassom, piezoelétrico, multiespectro
de luz, etc. A tecnologia de aquisição introduz distorções por causa da física por trás
dela. Os três tipos de tecnologias de aquisição utilizados neste estudo foram ópticos,
capacitivos e multiespectro de luz.
Das características que podem ser observadas em um dispositivo de captura
de digitais, o tamanho da área efetiva de captura é o aspecto mais relevante a ser
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considerado, embora outros aspectos possam ser citados como relevantes no
processo de aquisição: resolução, medida em número de pontos por polegada (dots
per inch ou dpi); quantidade de tons de cinza que o dispositivo consegue medir;
exatidão geométrica, que é a distorção da impressão digital real em relação à
imagem (CAPPELLI et al., 2008). A Tabela 1 lista estes aspectos para os
dispositivos escolhidos que são avaliados neste trabalho.
Características dos sensores como superfície de captura e resolução também
são responsáveis pela introdução de distorções nas imagens capturadas. As
resoluções horizontais e verticais são responsáveis por determinar a distância
observada entre os pares de minúcias. Sensores com diferentes resoluções
fornecem imagens que mostram distâncias euclidianas diferentes para o mesmo par
de minúcias. A área da superfície de leitura irá determinar o nível de sobreposição
entre imagens da impressão digital capturadas em sensores diferentes. É mais
provável que dois sensores diferentes, mas com áreas similares de detecção,
capturem imagens com maior nível de sobreposição do que sensores com áreas
distintas de sensoriamento.
O trabalho de Kang et al. (2003) observa as dificuldades típicas de captura de
uma impressão digital conforme a tecnologia de aquisição empregada, listando que
a influência das condições de umidade, temperatura e pressão interferem de
maneira diferente de acordo com a tecnologia.
Fatores de influência
Dispositivos

Área de captura Tamanho da imagem Tons de
(L X A, cm.)
(L x A, pixels)
cinza

Pontos por
Polegada (em dpi)

MSL

1,38 x 2,03

272 x 400

256

500

COPS

4,06 x 3,81

800 x 750

256

500

COT

1,62 x 2,43

320 x 480

256

500

CAP

1,28 x 1,8

256 x 360

256

500

Tabela 1 – (L)argura e (A)ltura da Área de captura em centímetros, tamanho da
imagem gerada em pixels, tons de cinza e pontos por polegadas (dpi) dos
dispositivos de multiespectro de luz (MSL) captura óptica com a película de silicone
(COPS), captura óptica tradicional (COT) e capacitiva (CAP)
Fonte: Dados da Pesquisa (com base no catálogo dos fabricantes)
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2.5.1 Aquisição de digitais em dispositivos capacitivos
Nesta classe estão os sensores que detectam as perturbações de capacitância
geradas pelo toque do dedo sobre a superfície de silício do sensor para obter a
imagem da impressão digital.

Cargas Elétricas

Figura 6 – Modelo esquemático de um sensor capacitivo e um exemplo de
imagem colhida por este sensor.
Fonte: Modi (2008).
Sensores capacitivos não produzem distorções geométricas como sensores de
passagem, mas são propensos a apresentar distorções devido à natureza elétrica da
tecnologia que empregam. Uma descarga eletrostática pode afetar a imagem
resultante, visto que suas placas condutoras são sensíveis a esta condição.
Também podem afetar o dispositivo ruídos oriundos da linha de energia elétrica de
60Hz e internos do sensor.
2.5.2 Aquisição de digitais em dispositivos ópticos
Os sensores agrupados nesta classificação baseiam-se no fenômeno de
detecção de luz espalhada (Frustated Total Intern Reflectance, FTIR) para obter o
desenho da impressão digital, quando, através do toque do dedo sobre um prisma,
distorce-se o reflexo da fonte de luz interna sobre o sensor de imagem também
interno (CCD).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 7 – Modelo esquemático de um sensor óptico de prisma simples
à direita, exemplos de imagens colhidas em condição (a) normal, (b) com dedo seco,
(c) dedo úmido e (d) dedo idoso.
Fonte: adaptado de Maltoni et al. (2009).
Os sensores ópticos introduzem distorções características de sua tecnologia.
As bordas das imagens das impressões digitais capturadas podem apresentar a
tendência de ficar turvas, ou podem apresentar-se de maneira desfocada devido à
instalação de lentes e suas curvaturas. Um fenômeno chamado Distorção
Trapezoidal também é observado em imagens de impressões digitais capturadas de
sensores ópticos devido à desigualdade de caminhos ópticos entre cada ponto da
impressão digital e a lente do sensor (IGAKI et al., 1992). O nível de contraste em
imagens de impressões digitais resultantes também é afetado por esta tecnologia,
podendo apresentar zonas de sombra na imagem em razão da luz direta incidindo
sobre o sensor.
2.5.3 Aquisição de digitais em dispositivos de Multiespectro de Luz
Este tipo de sensor captura várias imagens da impressão digital, cada uma
usando diferentes comprimentos de onda luminosa, em diferentes orientações e
polarizações. Estas diferentes imagens são combinadas através de um algoritmo,
gerando a imagem da impressão digital. É considerado um método de captura de
impressão digital mais robusto que os demais quando são consideradas condições
adversas de uso, como ambientes com iluminação direta solar ou presença de
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umidade (ROWE; NIXON, 2005; ROWE; NIXON; BUTLER, 2007; BONDA;
FAKOUFAR, 2009).

Figura 8 - Modelo esquemático de um sensor óptico de multiespectro de luz
Sensores de multiespectro de luz produzem distorções em suas imagens
relacionadas ao processo de combinação das diferentes imagens capturadas.
Fonte: adaptado de Rowe e Nixon (2005).
2.6

Características dos programas de extração de minúcias e comparação de
impressões digitais
Nesta seção são descritos os tipos de algoritmos que um subsistema de

comparação de um BAS pode fazer uso para analisar a similaridade de duas digitais
conforme o tipo de extração de características feito no subsistema de extração.
Não existe uma restrição formal que defina que um subsistema de comparação
seja fornecido pela mesma entidade que forneceu o subsistema de extração, desde
que ambos os subsistemas operem entre si e com informações do mesmo tipo.
Um dos meios pelos quais se pode estabelecer esta relação é através da
adoção de gabaritos no formato definido pela ISO 19795: Part 2 ou pela norma ANSI
378. No entanto, por ser uma representação da impressão digital baseada na
localização das minúcias, este formato estabelece que o subsistema de Comparação
faça uso exclusivo de algoritmos baseados em minúcias, não permitindo possíveis
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melhorias na exatidão decorrentes do uso de outros métodos, ou da associação de
dois métodos.
As abordagens para comparar impressões digitais são divididas em três
famílias: similaridade por correlação de imagens, por coincidência de minúcias e por
coincidência de não-minúcias.
2.6.1 Técnicas de correlação de imagens
Nesta abordagem, duas imagens de impressões digitais são sobrepostas e a
correlação entre os pixels correspondentes é computada para alinhamentos
diferentes (por exemplo, diferentes deslocamentos e rotações).
A distorção não-linear causada pela elasticidade da pele, a pressão exercida
no momento da captura e as variações nas condições da pele do dedo são as
principais fontes de dificuldade para este tipo de algoritmo, como pode ser
observado nos exemplos da Figura 9.
Obter uma sobreposição que permita estabelecer um casamento confiável e
que contorne as variações possíveis na imagem de uma impressão digital acaba
implicando na aplicação de técnicas mais sofisticadas de computação. Propostas,
como, por exemplo, o cálculo da correlação das imagens em regiões limitadas, ao
invés de tentar estabelecer uma correlação para toda a imagem, embora melhorem
os resultados, também levam ao aumento no número de operações necessárias, por
conseguinte, elevando o custo computacional.
A literatura com trabalhos apoiados nesta direção mostrou-se escassa e não foi
encontrado, durante o levantamento da pesquisa deste trabalho, nenhum programa
comercialmente disponível que faça uso deste tipo de técnica.
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Figura 9 – Exemplos da diferença residual obtidos da sobreposição das duas
impressões digitais de cada linha, no melhor alinhamento possível
Em a) as impressões digitais são bastante semelhantes. Já em b) e c) , por causa da
distorção causada pela pressão do dedo e pela condição da pele do indivíduo, a
sobreposição é pequena, levando à falha no reconhecimento.
Fonte: adaptado de Maltoni (2009).
2.6.2 Técnicas de comparação de digitais não baseadas em minúcias
Esta classe inclui técnicas de correlação de imagem tanto ópticas quanto
numéricas. Este tipo de técnica procura distinguir impressões digitais por outras
características que não as minúcias, como o desenho dos vales e cristas dos dedos.
Este tipo de abordagem mostra-se especialmente eficaz em imagens de baixa
qualidade (MALTONI et al., 2009).
Três razões podem ser apontadas como argumentos para o uso deste tipo de
técnica:
•

Podem ser usadas em conjunto com minúcias (não como uma
alternativa) aumentando a exatidão do sistema. Alguns algoritmos fazem
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uso destas alternativas para, por exemplo, realizar o pré-alinhamento de
digitais.
•

Embora

as

minúcias

carreguem

a

maioria

das

informações

discriminatórias das impressões digitais, realizar sua extração em
imagens de impressões digitais de baixa qualidade é uma tarefa
complexa. Nestes casos, técnicas que se baseiam na localização e
cristas e vales têm melhores resultados.
•

Métodos não baseados em minúcias podem ser melhores do que os
baseados em minúcias quando a área do sensor da impressão digital é
pequena. Em impressões digitais com área pequena, apenas um
número restrito de minúcias pode existir e, nesse caso, algoritmos
baseados em minúcias podem não se comportar satisfatoriamente.

As características mais comuns analisadas por técnicas não baseadas em
minúcias são:
1. tamanho e forma da silhueta externa da impressão digital;
2. número, tipo e posição de singularidades;
3. informações de textura globais e locais;
4. atributos geométricos, fluxo e relações espaciais entre as linhas das cristas;
5. características de nível três (por exemplo, poros de suor).
2.6.3 Técnicas e algoritmos de extração e comparação de minúcias
Apesar de existirem técnicas que se utilizem deste artifício, como pode ser
visto na seção 2.6.2 - Técnicas de comparação de digitais não baseadas em
minúcias, impressões digitais não são distinguidas por seus vales e cristas, mas
pelas minúcias, que são alguns pontos anormais nos cumes, conforme a Figura 10.
Entre a variedade de tipos de minúcia que pode ser observada, dois aparecem de
maneira mais significativa na literatura: o que é chamado de terminação, que é a
cessação imediata de uma crista, e o outro, denominado bifurcação, que é o ponto
no cume da qual dois ramos derivam.
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A comparação baseada em minúcias é o método mais conhecido e largamente
usado para comparação graças à analogia com que especialistas comparam
impressões digitais em aplicações forenses e graças à aceitação legal como prova
de identidade na maioria dos países. Os algoritmos de comparação mais comuns
consideram cada minúcia como uma tripla m = (x,y,q), contendo a informação de
localização espacial 2D (x,y) e de orientação q. Os detalhes extraídos são, então,
armazenados como conjuntos de pontos, e a comparação consiste em encontrar o
alinhamento para o qual os conjuntos de pontos da amostra e do perfil forneçam o
máximo número de pares suficientemente coincidentes.

Figura 10 – Identificação de minúcias em uma impressão digital
Em: (a) tipos de minúcias identificáveis em uma impressão digital; (b) e (c) descrição
de uma minúcia de terminação e bifurcação, respectivamente, através de suas
posições x0 e y0 e seu ângulo θ.
Fonte: adaptado de Jain, Ross e Pakanti (2006, p.).
As normas ISO 19794-Part 2 e ANSI 378 normatizam a representação das
minúcias de uma impressão digital, permitindo que estas informações sejam
trocadas de forma uniforme entre sistemas biométricos, de modo que o programa de
casamento de determinado fornecedor possa comparar digitais extraídas de uma
imagem por outro programa e de outro fornecedor.
No entanto estas normas não definem como descrever características além das
minúcias, o que é um recurso valioso na comparação de impressões digitais e
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utilizado por grande parte dos programas disponíveis no mercado, como os dois
usados neste trabalho. Esta ausência explica, em parte, por que adotar um gabarito
padronizado reduz a acurácia de um sistema, quando comparado com ele mesmo
utilizando seu gabarito proprietário.
2.6.4 Influência dos programas na exatidão de um BAS
Descontada a influência exercida pelos dispositivos de captura, também são
fatores determinantes, na acurácia obtida por um BAS, o conjunto de programas que
o compõe e a arquitetura em que seus componentes estão associados.
Um exemplo desta relação pode ser encontrado no programa que opera o
sensor no momento do cadastramento do indivíduo (WONG, 2010). Ele pode, por
exemplo:
•

Em tempo real, analisar a imagem produzida e determinar se o
posicionamento

do

indivíduo

esta

adequado,

solicitando

reposicionamento quando necessário.
•

Analisar o número de minúcias capturado e solicitar uma nova captura,
caso não tenha encontrado número suficiente para um casamento.

•

Analisar se a área/imagem capturada do indivíduo esta adequada e
suficiente.

•

Detectar um excesso de rotação e orientar o indivíduo, em tempo real.

•

Fornecer indicações visuais e sonoras sobre a postura correta de
abordar o dispositivo.

Este tipo de abordagem, que não está ligada nem a um aprimoramento do
subsistema de Extração nem ao de Casamento, é utilizada de maneira a reduzir o
número de imagens de baixa qualidade inseridas no sistema, criando um banco de
dados de referência com melhor qualidade para o uso. O mesmo tipo de abordagem
pode ser aplicado no momento em que o sistema realiza uma operação de
verificação (THEOFANOS, 2008).
O subsistema de Armazenamento também pode ser aprimorado para contribuir
na melhoria da exatidão de um BAS. Em uma abordagem, ao invés de armazenar
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uma imagem única de referência, o sistema mantém imagens adicionais realizando,
no momento da verificação, uma comparação com todas elas, assim, aumentando a
chance de encontrar a sobreposição que permita estabelecer um casamento. Estas
imagens adicionais podem ser obtidas no momento do cadastramento ou, em uma
técnica mais sofisticada, ser armazenadas a cada operação de verificação. Neste
caso, além da imagem obtida no cadastramento, sempre que ocorrer uma
verificação e esta obter um alto grau de similaridade, o BAS retém, no subsistema de
armazenamento, a nova imagem obtida.
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3 METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO
Neste capítulo são abordados os modelos de avaliação de sistemas
biométricos, bem como o conjunto de métodos e normas observado na condução do
experimento proposto.
3.1

Conjunto de Normas ISO 19795: Information technology — Biometric
performance testing and reporting
Embora a padronização de sistemas biométricos seja conduzida dentre de um

grande número de organizações publicas e privadas, muito do esforço pode ser
atribuído à Subcomissão 37 (SC 37) Biometria. Este organismo foi criado em
meados de 2002, como a mais nova de dezessete subcomissões ativas sob Comitê
Técnico Conjunto 1 (JTC 1), dentro da International Organization for Standardization
(ISO) 1. Embora seu foco seja o desenvolvimento de normas de apoio ao
gerenciamento de identidade e aplicativos de segurança, de maneira genérica, a sua
criação foi substancialmente motivada por uma necessidade de melhoria nos
mecanismos e sistemas empregados nos pontos de cruzamento entre fronteiras
internacionais (JAIN et al., 2008).
Sua carteira está dividida em seis grupos de trabalho (GTs ou WGs, Working
Groups) que analisam, respectivamente, o vocabulário biométrico (GT 1),
infraestrutura de troca de dados, aplicações e interfaces de programação (GT 2),
formatos de intercâmbio de dados (GT 3), perfis relacionados com aplicações (GT
4), avaliação de desempenho (GT 5) e aspectos jurisdicionais e sociais (GT 6).
A coleção dedicada à padronização de avaliações de sistemas biométricos é
identificada pelo código ISO 19795. Publicadas a partir de 2006, este conjunto,
formado por quatro normas publicadas até o momento, oferece um rico de material
sobre testes e relatórios de biometria e é considerado guia definitivo para o
desenvolvimento de toda avaliação de desempenho técnico de sistemas e
dispositivos biométricos (JAIN et al., 2008).
A Parte 1 (Part 1), intitulada Principles and framework, estabelece os princípios
usados no contexto de testes e avaliações técnicas de sistemas biométricos, em
termos de taxas de erros, para propósitos como previsão, comparação ou verificação
do desempenho de um BAS. Dentro deste escopo, ela traz a especificação para
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métricas de medição de desempenho de sistemas biométricos, requisitos e métodos
para condução dos testes, para o registro dos dados e para a publicação dos
resultados. A norma ainda endereça questões relativas a sistemas de verificação e
de identificação, testes on-line e off-line, recrutamento de indivíduos e aspectos
estatísticos. Ela estabelece e diferencia as principais taxas de erro de
correspondência e taxas de transação, bem como define taxas de “falha ao
cadastrar” (FTE ou Failure-to-enroll) e falha ao obter a amostra biométrica (FTA ou
Fail-to- Acquire).
3.1.1 Considerações sobre a ISO 19795- Part 1: Principles e Framework
A norma é um documento formado por dez capítulos e seis apêndices. Os três
primeiros contêm apenas textos introdutórios, os quais não têm relevância no
contexto deste trabalho.
O capítulo 4 contém o glossário dos termos usados na norma para se referir a
dados biométricos (Biometric data), interações com o sistema biométrico (user
interaction with a biometric system), pessoal envolvido com a avaliação (personnel
involved in the evaluation), tipos de avaliação (types of evaluation), tipos de
aplicações

biométricas

(Biometric

applications),

medidas

de

desempenho

(Performance measures), curvas de apresentação de dados (Data presentation
curves) e termos estatísticos (Statistical terms).
O Capítulo 5 - General biometric system - descreve os conceitos gerais de um
sistema biométrico, seus componentes e as funções associadas a um sistema
biométrico. No Capítulo 2 - SISTEMAS BIOMÉTRICOS – o presente estudo explora
este tema com maior profundidade.
O capítulo 6 trata do planejamento da avaliação (Planning the evaluation), a
relação com as outras partes deste conjunto de normas (Use of other parts of
ISO/IEC 19795) e considerações que devem ser feitas na condução de uma
avaliação de sistemas biométricos. Estas considerações variam conforme a
modalidade de avaliação e estão relacionadas aos aspectos descritos a seguir:
•

determinação das informações sobre o sistema que será testado: a
norma estabelece que o avaliador deve levantar detalhes específicos da
tecnologia que será testada, tais como o tipo de informações e logs que
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ela pode produzir, de que maneiras ela pode ser utilizada, que tipo de
funções tem disponível e que tipo de modificação será necessária para a
realização do teste;
•

fatores que podem influenciar o desempenho: o avaliador deve
determinar de antemão como irá controlar os fatores que podem
influenciar o desempenho de um sistema biométrico;

•

seleção do corpo de avaliação: a norma estabelece que determinadas
regras devem ser observadas na escolha do corpo de avaliação que
será usado na condução do teste, seja ele formado por indivíduos
voluntários, seja ele gerado artificialmente;

•

tamanho da avaliação: a norma não estabelece qual deve ser o tamanho
do corpo de avaliação, embora estabeleça que quanto maior o corpo
mais preciso poderá ser considerado o resultado;

•

testes múltiplos: dado ao alto custo de obter dados biométricos de uma
grande quantidade de indivíduos, a norma sugere que o avaliador
considere a condução de múltiplos testes usando o mesmo corpo de
avaliação.

O detalhamento da avaliação, conforme os requisitos da Seção 6 da norma
(Planning the evaluation), é focalizado no Capítulo 4 - ELABORAÇÃO DO
EXPERIMENTO, do presente trabalho.
O capítulo 7 da norma ralaciona-se às considerações relativas à coleta de
dados para a avaliação. São abordadas, neste capítulo, questões relativas ao tipo de
dados que devem ser coletados pelo processo de avaliação, quais os dados mais
relevantes, alternativas de registro que podem ser utilizadas conforme o tipo de
sistema que esta sendo testado e considerações e recomendações que visam a
evitar a presença de erros nos dados coletados e detalhes que devem ser
registrados acerca destes dados.
Também são feitas observações sobre o processo e o correto registro das
transações de cadastramento, transações de verificação genuínas (aquelas em que
o indivíduo é quem alega ser), transações de identificação de usuários cadastrados
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e não cadastrados, além de considerações adicionais sobre o registro de transações
de verificação de impostores (aquelas em que o indivíduo não é quem alega ser).
Entrando, no Capítulo 8, há as considerações que devem ser feitas acerca da
análise dos dados obtidos ao final da avaliação. Uma das primeiras recomendações
é atinente à semelhança entre o corpo de voluntários escolhido e a população-alvo
em que o sistema será utilizado. Segundo a norma, caso este corpo de voluntários
tenha a presença de casos problemáticos em proporção maior que a da população,
ou determinado grupo não representa adequadamente a proporção que tem na
população-alvo, um aumento do corpo de avaliação deve ser considerado de
maneira que o resultado da avaliação seja mais confiável.
Este capítulo da norma também apresenta as métricas fundamentais de
avaliação de exatidão de sistemas biométricos de maneira geral, sendo abordado
em maior profundidade na seção 3.2.2- Métricas fundamentais na avaliação de
sistemas biométricos, desta pesquisa.
O Capítulo 9 trata das recomendações sobre a guarda dos registros e dados
obtidos durante a avaliação. Além do respeito ao que estabelece a norma ISO 17025
sobre a guarda dos dados em geral, este capítulo estabelece que os dados
produzidos em todas as partes do processo, desde o momento da matrícula, devem
ser armazenados. Isso inclui, sempre que possível, guardar as imagens produzidas
pelo sensor, os templates finais e intermediários gerados no processo de Extração,
os níveis de semelhança obtidos em casa transação de verificação ou identificação,
informações sobre as pessoas da equipe que conduziu o teste, informações
suficientes para que uma auditoria possa ser realizada e dados suficientes para que
a avaliação possa ser repetida da maneira mais semelhante possível da original.
Por fim, o Capítulo 10 estabelece as informações que devem ser incluídas na
publicação dos resultados de uma avaliação. Embora não seja definido nenhum
formato específico, é evidente, na norma, que o relatório dos resultados da
avaliação, seja qual for a classe de sistema biométrico, deve conter as métricas
fundamentais estabelecidas no capítulo 8 da norma. Conforme a classe de sistema
avaliado, entre sistema de Verificação, de Identificação ou sistema de Identificação
Closed-set, métricas específicas são recomendas ou exigidas.
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3.2

Avaliação de sistemas biométricos
Nesta seção focalizam-se os principais índices de medida de exatidão de um

sistema biométrico. Conquanto diversas fontes contenham estas definições e
nenhuma divergência tenha sido encontrada, este trabalho irá se concentrar nas
definições encontradas nos capítulos da norma ISO 19795 – Part 1.
3.2.1 Modelos de avaliação de sistema biométrico
Na literatura pesquisada, um dos trabalhos mais recorrentes quando se trata de
realizar a avaliação de um sistema biométrico é Phillips et al. (2000), que faz uma
abordagem generalizada sobre testes de sistemas biométricos que foram depois
adotados e formalizados na ISO 19795. Em sua classificação, as avaliações de
sistemas biométricos são separadas em três tipos: avaliação de tecnologia, cenário
e operacional.
•

Avaliação de Tecnologia: o objetivo deste tipo de avaliação é comparar
o desempenho de dois algoritmos ou programas diferentes. Apenas os
subsistemas de Extração e de Comparação são objetos de avaliação,
pois esta é realizada a partir da existência de um banco de dados de
amostras já constituído.

•

Avaliação Cenário: o objetivo da avaliação de cenário é determinar o
desempenho geral do sistema numa aplicação prototipada ou simulada.
Este tipo de avaliação ocorre em uma instalação especial, denominado
ambiente de teste, que simula um ambiente de produção. Este tipo de
teste pode avaliar não só os subsistemas de Extração e Comparação,
como também o subsistema de Aquisição.

•

Avaliação Operacional: o objetivo da avaliação operacional é
determinar o desempenho do sistema biométrico como um todo, inserido
num ambiente específico de aplicação, atuando sobre uma populaçãoalvo específica. Embora seja o tipo de avaliação mais realista, não se
permite conhecer a verdadeira FAR, já que o conhecimento dos eventos
de falsa aceitação fica exclusivamente com os fraudadores.
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A Tabela 2 mostra diferentes aspectos de cada um dos tipos de avaliação
relacionados.
3.2.2 Métricas fundamentais na avaliação de sistemas biométricos
A medição de desempenho de um sistema biométrico mais utilizada se baseia
nos conceitos de Falso Aceite e Falso Rejeite ou Falso Rechaço.
Um Falso Aceite caracteriza-se quando um impostor é reconhecido
positivamente como outro indivíduo, isto é, quando um BAS compara duas amostras
de diferentes indivíduos e encontra um nível de similaridade que o faz as classificar
como sendo pertencentes a um mesmo indivíduo, ocorre uma Falsa Aceitação. A
FAR (False Acceptance Rate) ou FMR (False Match Rate), ou ainda a Taxa de Falsa
Aceitação é a taxa que representa o percentual de vezes em que o sistema falhou
desta maneira.
De maneira similar, quando um BAS compara duas amostras do mesmo
indivíduo e as classifica como sendo de indivíduos diferentes, por não encontrar o
nível de similaridade mínima, ocorre uma Falsa Rejeição. A FRR (False Rejection
Rate), ou FNMR (False Non Match Rate) ou, ainda, Taxa de Falsa Rejeição,
representam o percentual de vezes em que o sistema biométrico falhou desta
maneira.
Um BAS pode ser ajustado por meio da variação do limiar que define qual o
índice de similaridade que deve existir entre duas amostras para que o sistema as
classifique como sendo pertencentes ao mesmo indivíduo. Para cada valor de limiar
estabelecido o BAS irá apresentar um FAR e um FRR diferentes. Ao se aumentar o
limiar, um aumento da FRR é esperado, pois mais amostras passarão para o grupo
que não atinge o nível mínimo de similaridade. De maneira oposta, diminuir o limiar
faz com que a FAR cresça. Assim, FAR e FRR são medidas complementares que
devem ser analisadas em conjunto, quando se deseja avaliar a exatidão de um BAS.
A Figura 11 mostra um gráfico que representa o comportamento destas taxas para
vários valores de limiar (T). Nesta figura, também, está indicada a ERR (Equal Error
Rate), que é definida como a taxa em que a FAR e FRR apresentam o mesmo valor,
e poderia ser entendida como o ponto ótimo da exatidão de um BAS. Por
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representar em uma taxa única a melhor relação entre FAR e FRR, esta taxa aponta
uma maneira eficaz de comparar a exatidão de sistemas biométricos.

O que é testado?

Ground Truth
(confiabilidade da
base)

Controle do
comportamento do
usuário
Usuário tem
retorno do teste em
tempo real
Repetibilidade dos
resultados
Controle do
ambiente físico

Registro da
interação dos
usuários

Resultados típicos
publicados

Métricas típicas

População de teste

Tecnologia

Cenário

Operacional

Componentes
Biométricos
(algoritmos de
extração ou
matching)
Dados de fonte
conhecida, sujeitos a
erros de coleta ou
causados pela
interseção de dados

Sistema Biométrico
(BAS)

Sistema Biométrico
(BAS)

Dados de fonte
conhecida, sujeitos
a erros de coleta ou
comportamento
inesperado de
voluntário

Confiabilidade
dependente de
instrumentação e
outros controles para
discernir entre
genuínos e
impostores
Não controlado

Não aplicável ao
teste. Pode ser
conhecido ou não
controlado
Não

Controlado (ou
considerado uma
variável
independente)
Sim

Repetível (base de
dados fixa)
Não aplicável ao
teste. Pode ser
conhecido ou
considerado não
controlado
Não aplicável durante
o teste. Pode ter sido
registrado no
momento da coleta

Parcialmente
repetível
Controlado ou
registrado

Não repetível

Registrado

Comparação dos
componentes
biométricos:
determina os fatores
críticos de
desempenho
Inclui a maioria das
métricas de
desempenho e de
taxas de erro, exceto
medições ponta a
ponta
Pré-registrada

Compara sistemas
biométricos,
determina os
fatores críticos de
desempenho

Registrado no
momento da matrícula
e, possivelmente,
durante as
verificações e
identificações
Mede o desempenho
no ambiente
operacional

Desempenho ponta
a ponta esperado,
FMR, FNMR, FTA,
FTE
Presente ao vivo

Tabela 2 - Diferenças entre os tipos de avaliação existentes
Fonte: adaptada da norma ISO 19795: Part 1

Sim

Não controlado, mas
registrado para
condições ideais

Desempenho global,
FMR e FNMR
dependem de
instrumentação para
obter confiabilidade
nos dados
Presente ao vivo
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Figura 11 - Exemplo de gráfico FMR versus FNMR
Fonte: Maio et al.(2002)
Do processo de aquisição de biometria, é possível obter outra taxa de erro,
associada ao número de ocorrências em que não é possível obter uma amostra
biométrica que atenda a qualidade mínima estabelecida. A Taxa de Falha de
Aquisição (Fail-to-Acquire Rate ou FTA) indica a abrangência que determinado
processo de aquisição de uma característica biométrica tem sobre o universo de
indivíduos e, em seu cálculo, são consideradas as falhas observadas tanto no
processo de aquisição, seja porque o sensor não pode obter a amostra, seja porque
o indivíduo não pode apresentá-la, como aquelas que ocorrem no processo de
extração, quando não se pode segmentar ou extrair características e minúcias
suficientes da amostra. A variação desta taxa está associada a definições que
devem ser comunicadas ao longo da avaliação, como os valores de limiar de
qualidade estabelecidos e o tempo de aquisição de amostra e o número de
apresentações permitido.
A Taxa de Falha ao Matricular (Fail-to-Enroll ou FTE) também está relacionada
à abrangência esperada do BAS sobre o universo dos indivíduos e representa a
proporção de ocorrências em que uma transação de matrícula não pode ser
completada. Entram em seu cálculo, os registros em que um indivíduo não pode ser
matriculado por:
•

não apresentar a característica biométrica. Aqui são considerados, por
exemplo, casos de indivíduos que apresentam deficiência ou ferimento;
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•

não produzir uma amostra de qualidade. Em sistema de reconhecimento
facial, por exemplo, a falta de iluminação adequada pode comprometer o
processo de matrícula;

•

Produzir uma amostra que, depois de matriculada, não consegue produzir
casamentos consistentes.

Como em avaliações Cenário o corpo de avaliação já se encontra coletado, as
taxas de FTA e FTE são calculadas tendo em vista que não existirão as ocorrências
de falha de aquisição pelo sensor e os casos de ausência da amostra por deficiência
ou ferimento.
3.2.3 As curvas DET e ROC
A exatidão de um sistema pode ser expressa em uma curva única, por meio ou
de um gráfico ROC (Receiver Operating Characteristic) ou de um gráfico DET
(Detection Error Tradeoff). Ambos os gráficos mostram a interpolação das taxas FRR
e FAR para diferentes limiares (t) em uma escala de desvio normal, semilogarítmica
ou logarítmica. A curva ROC (Figura 12) mostra a interpolação da FAR contra
1-FRR(t), enquanto a curva DET (Figura 13) mostra a relação da FAR contra a
FRR(t).

Figura 12 - Exemplo de gráfico DET para vários sistemas
Fonte: ISO 19795:Part 1
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Figura 13 - Exemplo de curva ROC
Fonte: ISO 19795:Part 1
A ISO 19795 – Part 1 sugere o procedimento que permite encontrar os pontos
que possibilitam traçar as curvas DET e ROC da seguinte maneira:
a) Classifique os valores das pontuações de similaridade genuínas em ordem
crescente:
s1 < s2 < s3 < … < sk
b) Conte a frequência com que cada pontuação genuína foi obtida:
g1, g2, g3, … , gk
c) Conte o número de pontuações de impostores que caem em cada intervalo
(–∞, s1), [s1, s2), [s2, s3), … , [sk, ∞): h0, h1, h2, … , hk

d) Para cada valor de pontuação de similaridade genuíno (sj):
1. Conte o número de valores de impostor maiores ou iguais à sj:

;

2. Dividindo este número pelo total de tentativas impostoras obtém-se a
taxa de falsa aceitação para este nível de pontuação de similaridade;
3. Conte o número de valores de similaridade genuínos menores que sj:

;
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4. Dividindo este número pelo total de tentativas genuínas obtém-se a

taxa de falsa rejeição para este nível de pontuação de similaridade.
3.2.4 Sobre a incerteza das estimativas
A medição de desempenho de um Sistema Biométrico, seja na exatidão ou em
outra métrica, pode ser afetada por erros de duas ordens: aleatórios e sistemáticos.
Erros aleatórios são aqueles associados à variação natural das condições do teste,
como variações na população estudada e erros de interação com dispositivos. Erros
sistemáticos são aqueles ligados aos procedimentos de uma avaliação, como a falta
de representatividade de uma determinada população no corpo de avaliação.
Tanto um quanto outro tipo de erro não podem ser medidos, dessa maneira,
permanecendo como parte da incerteza sobre os resultados. As incertezas
relacionadas a erros aleatórios diminuem na proporção em que cresce o tamanho do
corpo de avaliação e podem ser estimadas com base nos dados coletados. Também
é possível determinar os efeitos de erros sistemáticos: por exemplo, verificar se as
taxas de erro de um conjunto de indivíduos sub-representado são consistentes com
as taxas de erro global poderia mostrar se um corpo de avaliação devidamente
equilibrado teria taxas de erro diferentes. Parte da avaliação de desempenho pode
ser repetida em diferentes condições ambientais, de maneira a verificar que as taxas
de erro de medição não são excessivamente sensíveis a mudanças ambientais.
A norma 19795 não estabelece uma quantidade mínima de amostras nem faz
nenhuma recomendação sobre qual tamanho é ideal para o corpo de avaliação. Na
revisão da literatura, também, não foi encontrado autor que tenha feito algum
trabalho que sugerisse ou indicasse um valor como mais adequado. Nas referências
deste trabalho, o número de amostras varia de 190 (MODI, 2008) a 6 milhões
(GROTHER et al., 2006). Neste aspecto, a norma restringe-se a recomendar, no seu
Anexo B, os métodos estatísticos de cálculo da confiabilidade que se pode
considerar sobre os resultados obtidos em uma avaliação.
3.3

Considerações sobre a ISO 19795 Partes 2, 3 e 4
A norma ISO 19795 ainda conta com mais três partes, publicadas em

diferentes datas, cujo objetivo é endereçar questões específicas de determinados
tipos de avaliação de sistemas biométricos.
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A Parte 2 (Part 2), de titulo Testing methodologies for technology and scenario
evaluation, estabelece os requisitos e recomendações específicos a serem
observados na coleta, análise e publicação de dados obtidos em avaliações do tipo
Cenário e do tipo Tecnologia.
A diferenciação destes dois tipos de avaliação pode ser encontrada na Seção
3.2.1 - Modelos de avaliação de sistema biométrico, deste trabalho.
A Parte 3 (Part 3), Modality-specific testing, tem como escopo recomendações
adicionais adequadas para serem aplicadas especificamente a determinadas
modalidades de biometria. Nela são feitas considerações para serem observadas
para avaliações de sistemas baseados na impressão digital, face e assim por diante.
Seguindo as recomendações desta parte da norma, os dados específicos
foram colhidos dos voluntários: sexo, idade, grupo étnico, ocupação e grau de
atividade manual.
Por fim, a Parte 4 (Part 4), Interoperability performance testing, contém
recomendações e metodologias para a condução de testes que envolvem múltiplos
fornecedores.
3.4

Delineamento de experimentos e o Método Taguchi
Um experimento pode ser definido como um procedimento em que uma ou

mais alterações propositais são aplicadas a determinadas variáveis que compõem
um processo ou produto de modo que seja possível observar as alterações nas
respostas ou resultados. Delineamento, planejamento ou projeto de experimentos
(em inglês Design of Experiments, DOE) são os nomes pelos quais são conhecidas
as técnicas utilizadas na construção de experimentos para os quais se espera medir
os efeitos de alterações em variáveis que compõem um processo ou um produto.
Um projeto de experimentos consiste de uma sequência de experimentos em que
são

feitas

alterações

simultâneas

em

diversas

variáveis

(HINKELMANN;

KEMPTHORNE, 2007).
A literatura mostra que projetos de experimentos têm aplicação efetiva na
melhoria de produtos e processos em diversos ramos da produção industrial. É por
meio de experimentos que se pode obter desde a melhor combinação de
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componentes para a construção de um automóvel mais confortável (VILELA, 2010)
até o desenvolvimento mais econômico de módulos espaciais (UNAL; DEAN, 1991).
Neste contexto, destacam-se os trabalhos do Dr. Genichi Taguchi, professor,
engenheiro e estatístico japonês. Embora existam controvérsias, sua filosofia
relacionada ao controle de qualidade de processos de manufatura e sua abordagem
de projeto estatístico de experimentos são consideradas como valiosas ferramentas
da engenharia de qualidade de produtos (BOER, 1992; RANJIT, 1991),com impactos
reconhecidos na qualidade dos produtos da indústria japonesa.
O trabalho de Box, Bisgaard e Fung (1988) analisa as contribuições de Taguchi
para o campo da engenharia de qualidade de produtos. Embora o próprio Taguchi
tenha afirmado não gostar do termo “método Taguchi”, o fato é que suas teorias e
técnicas formam um arcabouço de ideias bastante característico. Estas ideias
podem ser divididas em duas partes: as que representam os princípios de qualidade
e as que contêm as ferramentas estatísticas utilizadas no desenho de experimentos.
A filosofia proposta por Taguchi parte do princípio de que a qualidade de um
produto é representada pela perda que este produto traz à sociedade tão logo ele é
entregue (à sociedade). Para representar este princípio, Taguchi introduziu o
conceito de função perda, normalmente, representado por um gráfico como o da
Figura 14. Nela pode ser observado o contraste entre a visão tradicional, ou
ocidental de qualidade, que define como qualidade a conformidade de um produto
com suas especificações (representada pela linha pontilhada), e a curva da função
perda de Taguchi (linha contínua). A visão ocidental interpreta que um produto pode
variar dentro de uma especificação, enquanto Taguchi entende que qualquer
variação na qualidade deve ser considerada como um desvio e, portanto, deve ser
observada na busca pela qualidade final do produto.
Em seu livro, Ranjit (1991) ressalta três conceitos fundamentais da filosofia
proposta pelo Dr. Taguchi:
1. A qualidade deve fazer parte do projeto de um produto, e não ser
inspecionada sobre o produto pronto.
2. A melhoria é conquistada de maneira mais eficiente por meio da redução
do desvio do objetivo de qualidade em toda a cadeia do processo.
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3. O custo da qualidade deve ser medido em função do desvio do padrão e
a medida das perdas deve considerar o sistema, ou o processo, de
maneira ampla.

Figura 14 – Função Perda de Taguchi em contraste com a abordagem de qualidade
tradicional
Fonte: adaptado de BOER (1992)
Estes princípios de qualidade, segundo o Dr. Taguchi, são parte do caminho
para encontrar os níveis das variáveis de um processo cujos produtos ficam mais
próximos da qualidade esperada ao mesmo tempo em que se reduzem suas
variações, levando à geração de produtos resistentes às variações de condições do
ambiente; e insensíveis, ou menos sensíveis, às variações encontradas em seus
componentes (BOX; BISGAARD; FUNG, 1988; MONTGOMERY, 1999).
Baseado neste contexto de busca por melhoria na qualidade do resultado de
um processo, é possível, então, estabelecer uma associação dos conceitos de
Taguchi com a construção de um sistema biométrico eficiente parece adequada,
visto que um BAS é produto da associação de vários componentes arranjados de
forma a produzir a autenticação de um indivíduo da maneira mais correta possível.
A segunda parte das contribuições de Taguchi está associada às aplicações
inovadoras de determinadas ferramentas estatísticas na construção e análise de
experimentos. Neste conjunto de ferramentas, encontra-se o uso de matrizes
ortogonais, a análise da relação sinal-ruído, a análise de acúmulo e uma análise de
variância (ANOVA), considerada não-usual (BOX; BISGAARD; FUNG, 1988).
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Em seu trabalho, Box, Bisgaard e Fung (1988) reúnem e analisam críticas, do
ponto de vista do campo da estatística, quanto às abordagens do Dr.Taguchi. O uso
de análise da relação sinal-ruído, de análise de acúmulo e de análise de variância,
por exemplo, é considerado desnecessariamente complicado e ineficiente
(BISGAARD, 1990). Críticas semelhantes são encontradas em Montgomery (1999)
que sugere como leitura complementar os trabalhos de Box (1988), Hunter (1985),
Montgomery (1992), Myers e Montgomery (1997) e Pignatiello e Ramberg (1992).
Um experimento apoiado no método Taguchi é definido em etapas, elencadas
no fluxo da Figura 15. Em resumo, elas podem ser descritas da seguinte maneira:
1. Definir o problema: antes de definir um experimento, Taguchi sugere que o
problema seja discutido exaustivamente entre os envolvidos no processo,
de modo que o mesmo fique claramente definido antes que se decida
prosseguir.
2. Determinar a característica de qualidade a ser aprimorada: o primeiro passo
do método Taguchi consiste em eleger um ou mais parâmetros que
representem a qualidade do sistema, processo ou produto que se deseja
aprimorar e que deverão ser observados durante o experimento. São
exemplos: peso, custo, corrosão ou a força de uma estrutura.
3. Identificar os fatores de ruído e condições de teste: o passo seguinte é
identificar os fatores de ruído que podem ter um impacto negativo no
desempenho do sistema e de qualidade. Os fatores de ruído são os
parâmetros que se encontrem incontroláveis ou que seu controle seria
demasiado caro. Fatores de ruído podem incluir variações nas condições
ambientais, deterioração de componentes com o uso, iluminação ou
umidade ambiente.
4. Identificar os parâmetros de controle e seus níveis: na quarta etapa, devem
ser identificados os parâmetros de controle, que são aqueles que têm
efeitos significativos sobre a característica de qualidade. Parâmetros de
controle são fatores que podem ser definidos, mantidos e controlados
durante o experimento, e seus níveis (valores discretos que serão testados)
devem ser conhecidos, finitos e definidos nesta etapa.
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Tanto os valores definidos no passo 3 (fatores de ruído) quanto no passo 4
(parâmetros de controle) devem ser discretos. Por exemplo, se a
temperatura for um fator de ruído de um experimento, os níveis poderiam
ser 15°C, 30°C e 45°C.
5. Definir a Matriz do experimento: uma matriz de experimento é formada por
um número determinado de ensaios em que os parâmetros que se deseja
estudar são variados. Taguchi propõe usar um conjunto especial de
matrizes, conhecidas como matrizes ortogonais (Orthogonal Array ou AO),
para distribuir os parâmetros dos experimentos que serão realizados. Neste
passo, deve ser escolhida a matriz ortogonal apropriada para acomodar os
parâmetros de ruído e controle definidos nos passos anteriores. A escolha
deve levar em consideração o número de parâmetros (variáveis) e seus
respectivos níveis (estados).
Taguchi propôs várias matrizes ortogonais em sua abordagem, embora
outras possam ser obtidas manualmente, derivadas de algoritmos
determinísticos ou, em geral, encontradas em sites de internet (HEDAYAT;
SLOANE; STUFKEN, 1999).
As variáveis indicadas no passo 3 formarão a “matriz externa” do
experimento, enquanto os parâmetros de controle do passo 4 formarão a
“matriz interna”. A matriz do experimento, por esta abordagem, é uma
combinação destas duas, onde a “matriz interna” determina as combinações
de parâmetros de controle que definem cada ensaio do experimento, que
será repetido para cada combinação proposta na “matriz externa”.
A Tabela 3 ilustra alguns exemplos de matrizes ortogonais.
6. Planejar e realizar o experimento: neste passo, o experimento deve ser
planejado de maneira que todas as combinações definidas pela matriz
ortogonal escolhida sejam testadas, se necessário e possível, mais de uma
vez, e que os valores do parâmetro de qualidade sejam devidamente
coletados.
7. Analisar os dados e obter os níveis ótimos dos parâmetros de controle:
neste passo, os dados colhidos durante o experimento devem ser
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analisados de maneira que seja possível identificar qual, ou quais,
parâmetros de controle têm maior influência sobre a característica de
qualidade, e para quais níveis destes parâmetros obtém-se a melhor
qualidade do sistema, processo ou produto. A abordagem de Taguchi para
este processo adota a realização de uma análise de variância (ANAVA)
sobre o resultado do cálculo da relação sinal-ruído dos vários ensaios
realizados para cada experimento da matriz selecionada. De maneira
simplificada, é feita uma comparação do valor de cada parâmetro de
controle com o resultado relação sinal-ruído obtido. Quanto mais alta esta
relação maior é a influência do parâmetro sobre a característica de
qualidade (UNAL; DEAN, 1991).
8. Realizar experimento de confirmação: neste passo, os parâmetros ótimos,
sugeridos pelos resultados da análise dos dados, devem ser aplicados a um
ensaio final que deve, ou não, confirmar o resultado da análise, ou seja,
deve levar o processo a produzir um produto com a característica esperada.
A não-confirmação do resultado deve levar a uma repetição de todo o
experimento.
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Figura 15 – Etapas de um experimento no método Taguchi
Fonte: adaptado de Ranjit (1990), Unal e Dean (1991) e Fotis,
Besseris e Alafodimos (2008).
É importante ressaltar que, por não ser um método formal e definido, a
aplicação dos conceitos de Taguchi pode ser realizada com relativa flexibilidade, de
forma que os passos descritos podem aparecer de maneira diferente em outros
trabalhos, principalmente, ao que se refere à análise estatística dos resultados.
3.4.1 Matrizes Ortogonais
Um aspecto importante da abordagem de Taguchi é o arranjo das variáveis do
experimento em tabelas conhecidas como matrizes ortogonais. Estas matrizes
contêm apenas parte das combinações de parâmetros possíveis para um
experimento, visto que, se existisse a possibilidade de se testar todas as
combinações possíveis, nenhum método de otimização seria necessário: bastaria
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experimentar todas as combinações possíveis e verificar qual a que produz melhor
resultado (VILELA, 2010).
O uso de matrizes fracionadas é um artifício comum em projetos de
experimentos como meio de reduzir-se o número de experimentos necessários. De
fato, muitas das matrizes ortogonais tabuladas por Taguchi são idênticas às
propostas em outros tipos de delineamento de experimentos, como as baseadas em
projetos fracionados de força dois, projetos Plackett-Burman, Box-Behnken e
projetos baseados em matrizes latinas quadradas e matrizes Greco-Latinas
quadradas.
Uma matriz A N x k com entradas de S (S sendo um conjunto de símbolos s) é
dita Matriz Ortogonal com s níveis, força t e índice λ (para t dentro de 0 ≥ t ≥ k) se
cada submatriz N x t de A contém cada t-tupla baseada em S exatamente λ vezes.
De uma maneira menos formal, pode-se definir como uma matriz ortogonal
aquela na qual, para qualquer número t de colunas, é possível encontrar todas as ttuplas possíveis, e estas t-tuplas aparecem todas com a mesma frequência. Se a
matriz tiver o índice λ unitário, então, cada t-tupla deve aparecer apenas uma vez
(HEDAYAT; SLOANE; STUFKEN, 1999).
Dentre as notações encontradas na literatura, este trabalho irá adotar a
sugerida por Hedayat, Sloane, Stufken, 1999, que segue a forma OA(N,k,s,t). Nesta
notação, a letra N é o número de linhas, k o número de colunas, s é referida como
nível e a letra t como força.
A Tabela 3 mostra alguns exemplos de matrizes ortogonais. A matriz IV é
considerada uma matriz assimétrica ou uma matriz mista, visto que nem todos os
fatores apresentam os mesmos níveis. No entanto, ela mantém a propriedade de
que, em qualquer duas colunas, todos os possíveis pares ocorrem como linhas com
a mesma frequência. Para matrizes deste tipo, a notação adotada segue o padrão
OA(N, s1k1 s2k2... svkv, t), onde k representa o número de colunas que terão aquele
nível.
Embora não tenha sido criada por Taguchi, sua abordagem é reconhecida, na
literatura pesquisada neste trabalho, como a principal influência na disseminação da
vantagem do uso de matrizes ortogonais visando a reduzir o número de
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experimentos necessários. Hedayat, Sloane e Stufken (1999) dedicam uma seção
inteira de seu trabalho para mostrar que matrizes ortogonais apresentam
propriedades

estatísticas

únicas

quando

utilizadas

em

delineamentos

de

experimentos fatoriais, onde se deseja observar a influência de determinadas
variáveis sobre uma resposta de interesse.
I

OA(8, 4, 2, 3)

0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1

II

OA(2, 12, 2, 1)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

III

OA(4, 3, 2, 2)

0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

IV

OA(8, 24 41, 2)

0 0 0 0 0
1 1 1 1 0
0 0 1 1 1
1 1 0 0 1
0 1 0 1 2
1 0 1 0 2
0 1 1 0 3
1 0 0 1 3

Tabela 3 - Exemplos de matrizes ortogonais
Fonte: Dados da Pesquisa
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4 ELABORAÇÃO DO EXPERIMENTO
Este trabalho propôs-se a realizar a avaliação de um sistema biométrico de
maneira a fornecer um conjunto de subsídios que auxiliem a implantação de um
sistema biométrico em aplicações de atendimento bancário, como em ATMs. Para
este objetivo foi utilizado um modelo de pesquisa experimental, apoiado no método
Taguchi e nas recomendações para avaliação de sistemas biométricos descritas no
conjunto de normas ISO 19795. Este capítulo detalha a aplicação do método, explica
como o experimento foi planejado e como seu desenho foi usado para moldar os
programas construídos para: criar o banco de dados de amostras; converter as
amostras para os formatos desejados; e para armazenar o resultado das operações
biométricas realizadas.
4.1

Sobre a Modelagem do sistema-alvo
A Figura 19 mostra o diagrama de uma proposta de arquitetura para um

sistema biométrico combinado com outros sistemas utilizados no ambiente bancário,
onde podem ser identificados alguns dos terminais de atendimento onde seria
possível realizar uma verificação biométrica de identidade, com aplicações tanto no
reforço da segurança de transação como no aumento do conforto dos clientes.
Aplicada em larga escala, no projeto de sistemas de software, a modelagem
por meio de diagramas Unified Modeling Language (UML) não foi prática comum na
maior parte da literatura utilizada neste trabalho, exceto nos trabalhos de Bača,
Schatten e Golenja (2008); Schatten, Bača e Čubrilo (2009), e Bachurina e Watters
(2006), o que permitiu relativa liberdade na modelagem dos programas
desenvolvidos neste trabalho.
As funções biométricas básicas (matrícula, verificação e identificação) de um
sistema de autenticação biométrica por meio da impressão digital podem ser
descritas conforme os casos de uso da Figura 16. Nela também se encontram
representadas outras atividades relevantes do sistema biométrico, como a coleta da
imagem da impressão digital, o casamento dos gabaritos, a extração de minúcias, a
verificação da qualidade das amostras e os acessos ao banco de dados biométricos.
Assim, o teste do sistema biométrico dar-se-ia pela realização de casos de
testes construídos para os usos apontados. No entanto esta abordagem poderia
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induzir a conclusão de que o sistema está corretamente construído a partir da
autenticação de um único usuário. Ocorre que, visto que o resultado de uma
autenticação é uma probabilidade, baseada na semelhança de dois sinais
capturados e processados (gabaritos de uma impressão digital) de um mesmo
indivíduo, fica evidente que esta abordagem é limitada quando se trata de testar um
sistema biométrico.

Figura 16 – Proposta de casos de uso para as funções de um Sistema de
Autenticação Biométrica por impressão Digital
Fonte: Dados da Pesquisa
Outro aspecto importante a ser observado são as possíveis variações na
configuração das funções apresentadas. Na Figura 17, encontra-se um diagrama de
classes UML para os subsistemas biométricos necessários em uma função de
verificação e uma proposta de diagrama de sequência com o fluxo de comunicação
entre estas classes. Ainda, na Figura 17, cada classe pai apresentada é derivada
em classes filhas mais especializadas como, por exemplo, a classe Sensor que foi
especializada para cada sensor que se pretende observar neste trabalho: Sensor
COT, Sensor CAP, Sensor COPS e Sensor MSL. Visto que um BAS pode ser
construído considerando que todas as combinações podem estar presentes e
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operando entre si, seria razoável esperar que os testes do sistema validem todas as
combinações, multiplicando o número de testes a serem realizados para um único
caso de teste.

Figura 17 – Diagrama de classes UML para uma função de Verificação.
A classe sensor é derivada para cada sensor utilizado neste trabalho: Sensor
COT, Sensor CAP, Sensor COPS e Sensor MSL. De maneira similar às
classes Casamento e Processamento foram derivadas para interagir com cada
um dos pacotes de programas que serão utilizados.
Fonte: Dados da Pesquisa
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No diagrama de sequência, na Figura 18, é possível observar mais dois pontos
de variação na configuração de um sistema biométrico que, conforme se pretende
observar neste trabalho, podem influenciar na acurácia do sistema biométrico. A
atividade de Verificação ali apresentada tem um loop que se repetirá de acordo com
duas condições. Estas condições dependem da configuração de duas variáveis: o
Limiar mínimo, que é o índice de semelhança mínimo entre dois gabaritos, para que
o subsistema de Casamento determine que ambos pertencem ao mesmo indivíduo;
e o número de vezes que o sistema irá repetir o processo de obter e casar o gabarito
obtido de um usuário com o gabarito armazenado para a identidade alegada, antes
de determinar que não houve sucesso na verificação.

Figura 18 – Diagrama de sequência UML representando uma atividade de
Verificação no sistema biométrico.
Fonte: Dados da Pesquisa
Desta forma, o domínio de entrada de um sistema biométrico, isto é, o conjunto
de todas as possíveis entradas do sistema, apresenta-se de tal maneira que a
realização de testes exaustivos seria ou muito custosa ou mesmo inviável. No
entanto, Nair et al., 1998, observam que testes de software, normalmente, indicam
grandes domínios de entrada e, assim como em Lazic, Popovic e Mastorakis (2009),
Kuhn et al. (2009), Ellims, Ince e Petre (2008), Phadke (2006), Grindal, Offut e
Andler (2004), Kuhn e Reilly (2002), Harrel (2001), Dunietz, Mallows e Iannino (1997)
e Cohen et al. (1994) apresentam diferentes estratégias que visam a reduzir o
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campo de teste de um sistema com o menor impacto possível na capacidade de
detectar falhas.
O uso de matrizes ortogonais, similares ou idênticas às adotadas pela
abordagem de Taguchi, foi detectado em todos estes trabalhos. Sua aplicação se dá
na seleção da combinação das entradas do sistema que serão testadas em cada
caso de teste.
Como exemplo, é possível usar a geração de casos de testes para um
formulário de dados de um programa em que existam 4 caixas de seleção (combo
boxes) com uma lista de opções de 4 valores cada. Um teste extensivo teria que
contar com 256 casos de testes, um para cada combinação de valores e em cada
caixa de seleção. Em suma, cada trabalho, dentre os citados, orienta a escolha de
uma matriz ortogonal que é usada como referência para combinar apenas alguns
pares (ou trios ou tuplas) de valores de cada caixa de seleção, de modo que, por
exemplo, todas as combinações dois a dois de possibilidades estejam cobertas.
Nos estudos de caso conduzidos em Wallace e Kuhn (2001), e Kuhn , Wallace
e Gallo (2004), observou-se que 70% das falhas eram causadas pela combinação
de apenas dois parâmetros de entrada, e nenhuma falha havia sido observada para
uma combinação maior do que seis parâmetros, levando a crer que este tipo de
abordagem é eficaz. Bach e Schroeder (2004), no entanto, fazem ressalvas a estes
resultados e recomendam comedimento em sua aplicação generalizada.
Pretende-se, com esta secção, observar que, mesmo analisado pelo ponto de
vista de engenharia de software, o uso de matrizes ortogonais, como meio de reduzir
a complexidade do conjunto de testes necessários sobre um sistema, é pertinente e
encontra respaldo na literatura. Embora esta abordagem não seja capaz de oferecer
todo o ferramental necessário para a avaliação de um sistema biométrico, esta
literatura reforça que o resultado obtido por este trabalho também poderia se
enquadrar na categoria de teste de sistemas de software.
4.2

Característica de qualidade do experimento
Esta avaliação deseja observar as variações na exatidão do sistema conforme

são utilizados os diferentes sensores e programas escolhidos em ambientes
diversos. Por conta disto, a exatidão do BAS é a Característica de Qualidade que se
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pretende aprimorar, identificada conforme sugerido pela abordagem do método
Taguchi.
No entanto, na análise da literatura sobre sistemas biométricos feita neste
trabalho, não foi encontrado um índice único, capaz de representar a exatidão de um
BAS de maneira abrangente. Mesmo a norma ISO 19795 não estabelece uma
métrica específica, limitando-se a apresentar um conjunto de medidas que devem,
ou podem, ser apresentadas em uma avaliação de sistema biométrico. Na FVC
(CAPPELLI et al., 2002, 2004, 2006b), a comparação de diversos sistemas
biométricos é feita por meio do ERR e de medidas do FRR associadas a
determinadas FAR. Neste tipo de análise, também encontrada em Grother et al.
(2006), a FAR varia em potências de 10: 1%, 0,1%, 0,01% e assim por diante.
Exposta desta maneira, estas taxas permitem observar qual será o comportamento
provável do BAS conforme se diminui a FAR, isto é, conforme se aumenta a
exigência da exatidão para o reconhecimento de um indivíduo. Uma alternativa é
observada em Villegas e Paredes (20090, que mostram a área abaixo da curva
ROC, anotada como ROC AUC (Area Under the Curve), como um índice adequado
quando se deseja comparar dois sistemas biométricos através de um único índice.
Este trabalho, por sua vez, levou em consideração a aplicação de um sistema
biométrico em diversos ambientes de uma instituição bancária (Figura 19). Cada um
destes ambientes, conhecidos como canais de atendimento, tem necessidades
específicas relacionadas ao sistema biométrico: quando o BAS é utilizado no
controle de uma área restrita, seria razoável que o sistema tivesse o menor falso
aceite possível, mesmo que os usuários fossem penalizados com falsas rejeições,
visto que o uso de biometria neste canal está associado a um aumento da
segurança. Já quando usado no Caixa/Balcão de Atendimento, o uso do BAS
poderia estar relacionado a fornecer comodidade ao cliente, eliminando a
necessidade de apresentar um documento pessoal ou lembrar sua senha pessoal
para autorizar transações. Neste canal, que é assistido por um operador da
instituição, um falso aceite maior poderia ser aceitável.
Com essas premissas, ao invés de considerar uma taxa ou índice único para
medir a exatidão de um BAS, este trabalho optou por apresentar seus resultados por
meio de cinco indicadores: o ROC AUC e o FRR em quatro momentos: quando a
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FAR é 1%, 0,1%, 0,01% e 0,001% (ISO 19795-Part 4). Por questões práticas, a
aplicação de ANOVA foi realizada apenas para o FRR quando o FAR é 0,1% e para
a ROC AUC, tendo-se, assim, um índice que mede o desempenho do sistema
biométrico de maneira geral e outro que indica a acurácia do sistema em uma
configuração típica.
Ainda pelo método Taguchi, poderiam ser considerados fatores de ruído
variáveis ambientais, como a temperatura, a iluminação e a umidade do ar; e as
variáveis ligadas à população de voluntários, como sexo, idade e etnia.
Este trabalho, no entanto, não incluiu estas variáveis na matriz de
experimentos que, como sugere a abordagem de Taguchi, formariam a matriz
externa. Neste caso, cada ensaio seria repetido considerando uma combinação
destas variáveis, conforme determinado por meio de uma matriz apropriada. Mas
ocorreu que o número de voluntários cadastrados não foi suficiente para oferecer
uma variedade de combinações adequada, o que poderia levar a um ensaio
realizado com apenas um indivíduo. Por conta disso, estas variáveis foram
analisadas de modo separado.
4.3

Contexto do sistema-alvo e definição dos parâmetros de controle do
experimento
A Figura 19 ilustra o diagrama de uma proposta de arquitetura para um

sistema biométrico combinado com outros sistemas utilizados no ambiente de um
banco, onde podem ser identificados alguns dos terminais nos quais seria possível
fazer uso de biometria, tanto para reforço da segurança como para aumento do
conforto dos clientes:
•

Terminal destinado ao cadastro de clientes e abertura de conta (TA):
este terminal, onde se faz o registro dos dados biográficos dos clientes
que desejam iniciar o seu relacionamento com a instituição bancária,
seria utilizado para realizar a operação de matrícula biométrica. Junto
com a operação de matrícula, o sistema poderia efetuar uma
identificação, para confirmar que aquele cliente é mesmo quem alega
ser e evitar fraudes realizadas por meio da falsificação de identidade.
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•

Terminal de autoatendimento ou caixa eletrônico (ATM): este terminal
oferece os recursos para que um cliente da instituição opere
determinados programas que permitem, de maneira automatizada,
realizar transações financeiras, tais como o saque de papel moeda. Aqui
uma verificação biométrica permitiria reduzir as possibilidades de um
indivíduo realizar transações em nome de outro.

•

Terminal do balcão de atendimento/caixa (TC): de maneira similar ao
ATM, este terminal permite a realização de transações financeiras. No
entanto sua operação é realizada e assistida por empregados da
instituição bancária. Neste terminal, a operação de verificação seria
realizada tanto para confirmar a identidade do cliente quanto a do
operador que realiza a transação, evitando fraudes efetuadas por
funcionários do banco.

•

Terminal de acesso físico a áreas restritas (TF): este terminal controla o
acesso físico de determinadas áreas restritas. A área da sala-cofre
existente em agências da instituição financeira ou a área onde ficam
instalados os servidores dos sistemas do banco são exemplos de
lugares que poderiam ter sua segurança reforçada através da instalação
de um terminal capaz de restringir ou liberar o acesso de um indivíduo,
de acordo com o resultado de uma operação de verificação biométrica.

No caso de uma implantação real, para cada terminal deste diagrama poderia
ser associado um dispositivo diferente do experimento, hipoteticamente, adequado à
função biométrica realizada naquele ponto. Assim, para o TA foi associado o
dispositivo COPS, por sua ampla área de captura e pela precisão da imagem que é
capaz de prover. Para o ATM foi associado o MSL, por conta da maior robustez de
operação que é capaz de apresentar em ambientes adversos. O dispositivo COT foi
o indicado para o TC por conta de seu custo e tamanho, menores que os anteriores,
e dado que seu ambiente de operação é mais controlado que o ambiente da ATM.
Por fim, o CAP foi associado ao TF como uma variação ao dispositivo COT, dado
que ambos se assemelham em termos de custo, tamanho físico e ambiente de
operação.
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Figura 19 – Modelo de conceitual mostrando um BAS aplicado a sistemas de uma
instituição financeira
Sistemas de Relacionamento Externo - são os sistemas do banco utilizados pelos
seus clientes ou no relacionamento com ele.
Sistemas de Uso Interno – São os sistemas utilizados pelos empregados da
instituição na execução de seu trabalho.
Fonte: Dados da Pesquisa
Embora o papel dos dispositivos seja de grande peso, este trabalho pretende
observar, principalmente, outras fontes de interferência na exatidão de um BAS,
especialmente, aquelas ligadas ao conjunto de programas utilizado, à arquitetura
empregada para interligar subsistemas biométricos de diferentes provedores e às
estratégias de implementação dos programas - fatores que podem influenciar na
exatidão de um sistema biométrico.
Dentro deste contexto e do levantamento feito na literatura, foram, então,
consideradas diferentes configurações possíveis nos processos de aquisição,
processamento e casamento do sistema biométrico, dentro das funcionalidades
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básicas de cadastramento e verificação que levaram ao seguinte conjunto de
variações, objeto de estudo deste trabalho:
•

O número de imagens de referência (IR): com este parâmetro testou-se
qual o melhor resultado obtido utilizando uma, duas ou até três imagens
de referência para representar um indivíduo. Utilizar apenas uma
imagem oferece a vantagem de tornar o processo de matrícula mais
simples e menos intrusivo para o usuário, bem como ter menor custo de
armazenamento. No entanto, quanto maior o número de imagens de
referência maior a chance de obter uma sobreposição que permita
estabelecer um casamento seguro. Portanto este parâmetro foi testado
em três (3) níveis.

•

O número de tentativas para realizar a transação de verificação (TV): a
identidade de um indivíduo pode ser rejeitada logo após a primeira
tentativa de verificação, ou o sistema pode permitir a repetição do
processo inúmeras vezes. A cada tentativa, um novo gabarito é obtido
de maneira que seja possível observar se uma variação interfere na
exatidão do BAS. Três (3) níveis possíveis foram considerados, isto é, o
BAS pôde permitir uma, duas ou três tentativas.

•

O dispositivo utilizado para o cadastramento (DC): no experimento
foram utilizadas técnicas diferentes de captura da imagem da impressão
digital, assim, pretendendo-se estudar se há algum dispositivo que
melhora a exatidão do sistema quando é o dispositivo escolhido para
gerar as imagens de referência. A hipótese é que sensores com maior
área de captura seriam capazes de gerar imagens de referência
maiores, que levariam a maiores áreas de sobreposição e, por fim, a
casamentos mais seguros. Cada um dos quatro (4) dispositivos
representa um nível deste parâmetro.

•

O dispositivo utilizado para a verificação (DV): de maneira similar ao
dispositivo de cadastramento, pretendeu-se estabelecer se algum
dispositivo pode melhorar a exatidão do sistema quando é escolhido
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para

a

operação

de

verificação.

Para

este

parâmetro

foram

considerados os mesmos quatro (4) níveis.
•

O programa usado no subsistema de processamento e o formato de
gabarito (FM) usado por ele: sabe-se, segundo a literatura, que, apesar
de permitir o uso de múltiplos fornecedores de programas em um
mesmo sistema, o uso de gabaritos no formato ANSI 378 implica em
queda na exatidão do BAS (GROTHER et al., 2006). Quatro (4) níveis
possíveis foram considerados para este parâmetro, cada qual
representado por uma das combinações de dois tipos de gabaritos
possíveis (Figura 20):
o gabarito ansi gerado pelo programa 1 contra outro gabarito ansi
deste mesmo programa;
o gabarito ansi gerado pelo programa 2 contra outro gabarito ansi
deste mesmo programa;
o gabarito ansi gerado pelo programa 1 contra um gabarito ansi
gerado pelo programa 2;
o gabarito no formato proprietário de cada programa.

•

Programa que efetua a comparação (PC) de duas digitais: para esta
variável foram duas (2) as combinações possíveis, um nível para cada
pacote de programa testado.

A Tabela 4 apresenta um quadro dos parâmetros, um em cada linha, e seus
respectivos níveis, um em cada coluna, que representam o cenário estudado neste
trabalho. As linhas IR (Imagens de Referência) e TV (Tentativas de Verificação)
indicam a quantidade de modelos utilizados no processo de casamento (1, 2 ou 3).
As linhas DC e DV indicam os tipos de dispositivos (conforme Tabela 1)
considerados em cada ensaio. Na linha PC, cada coluna traz a sigla utilizada para
indicar um dos dois pacotes de programas de casamento utilizado: “I” e “S”. Por fim,
a linha FM mostra as combinações de formatos do gabarito utilizado no ensaio, o
qual “AA” representa dois gabaritos do formato padrão ANSI 378, gerados pelo
pacote I, “AS” representa um gabarito ANSI gerado por I e outro gerado por S, “SS”
representa dois gabaritos ANSI gerados por S; e “PR” significa que os dois gabaritos
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estão no formato proprietário, de acordo com o programa de casamento utilizado no
ensaio.
Pela Tabela 4 é possível perceber que, considerando apenas o cenário deste
trabalho, o número de configurações possíveis chega a 1152 (3 x 3 x 4 x 4 x 4 x 2),
tornando inviável, do ponto de vista prático, realizar um experimento baseado em
uma análise fatorial completa, em que seria necessária a realização de um ensaio
para cada combinação.
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

IR (Imagens de Referência)

1

2

3

-

TV (Tentativas de Verificação)

1

2

3

-

DC (Dispositivos de Comparação)

COT

COPS

MSL

CAP

DV (Dispositivos de Verificação)

COT

COPS

MSL

CAP

FM (Formato do Gabarito)

AA

AS

SS

PR

PC (Programa de Comparação)

S

I

Parâmetros

Níveis

Tabela 4 – Lista de parâmetros e seus respectivos níveis no experimento
Fonte: Dados da Pesquisa
Seguindo na abordagem de Taguchi, uma matriz ortogonal adequada aos
parâmetros deve ser escolhida para o projeto de experimento. Por conta da
configuração de parâmetros apresentada, este não foi um trabalho trivial. Não foi
encontrada, na literatura pesquisada, uma matriz mista que acomodasse um
parâmetro de dois níveis, mais dois parâmetros de três níveis e três parâmetros de
quatro níveis.
Como o número de matrizes existentes é limitado, não é difícil entender por
que esta é uma situação comum (HEDAYAT; SLOANE; STUFKEN, 1999),
normalmente, contornada por meio da construção de uma matriz adequada. Visto
que, nem sempre, é possível obter uma matriz totalmente ortogonal, a solução recai
em uma matriz ortogonal aproximada (Nearly Orthogonal Array ou NOA). Em uma
matriz ortogonal aproximada, a ortogonalidade de alguns parâmetros é prejudicada,
isto é, alguns parâmetros são mais testados do que outros, levando a um
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determinado desvio do resultado que, no entanto, não compromete a validade de
seu uso (NGUYEN, 1996; LEKIVETZ, 2006; NGUYEN, 2008).
Na Tabela 5, encontra-se reproduzida de maneira completa a matriz ortogonal
aproximada L48 = NOA(48, 21 32 43, 2), obtida com o auxílio do módulo NOA do
programa Gendex DOE Toolkit (NGUYEN, 2010). A Tabela 6 apresenta o resultado
da adaptação, onde os níveis numéricos da matriz ortogonal já foram substituídos
pelos níveis dos parâmetros propostos. Por exemplo, as ocorrências do valor 2 na
coluna 2, da Tabela 5, foram substituídas por CAP, nas colunas DC e DV, da Tabela
6.

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Colunas e níveis (sk)
1 2 3 4 5 6
3 3 2 2 1 1
1 0 1 2 0 1
3 0 0 0 1 1
2 3 3 0 2 1
0 2 3 1 1 0
1 3 2 2 1 0
2 0 0 1 1 1
0 2 1 2 2 0
2 2 1 0 0 1
3 2 0 2 1 1
1 2 3 2 1 1
0 0 3 2 0 1
1 1 0 0 2 0
3 0 1 0 1 0
3 0 3 2 2 1
1 3 0 1 0 1
1 3 1 2 1 0
2 2 2 0 2 1
0 3 0 2 2 1
2 1 0 2 1 0
0 2 2 0 1 1
3 2 1 1 2 0
0 0 2 0 2 0
3 1 1 2 2 1

Colunas e níveis (sk) (cont.)
N
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

1
2
2
0
1
1
2
2
2
0
3
1
0
1
3
3
0
1
2
0
3
0
1
3
2

2
0
0
3
2
0
3
3
1
1
3
1
3
0
1
3
1
1
2
1
1
0
2
2
1

3
2
1
1
0
2
3
1
3
1
2
1
0
3
3
3
2
2
2
3
2
0
3
0
0

4
2
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
2
2
1
1
1
0
2

5
0
0
0
0
2
2
1
1
1
2
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
2
2
0
2

6
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0

Tabela 5 – Matriz Ortogonal L48 = NOA(48, 21 32 43, 2) gerada pelo
programa Gendex DOE
Fonte: Dados da Pesquisa
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Parâmetros de Controle aplicados na Avaliação
Ensaio

DC

DV

FM

IR

TV

PC

Ensaio 01

COPS

COPS

SS

1

2

I

Ensaio 02

MSL

COT

AA

1

3

I

Ensaio 03

COPS

COT

SA

3

2

I

Ensaio 04

CAP

COPS

PR

3

1

I

Ensaio 05

COT

CAP

PR

2

2

S

Ensaio 06

MSL

COPS

SS

1

2

S

Ensaio 07

CAP

COT

SA

2

2

I

Ensaio 08

COT

CAP

AA

1

1

S

Ensaio 09

CAP

CAP

AA

3

3

I

Ensaio 10

COPS

CAP

SA

1

2

I

Ensaio 11

MSL

CAP

PR

1

2

I

Ensaio 12

COT

COT

PR

1

3

I

Ensaio 13

MSL

MSL

SA

3

1

S

Ensaio 14

COPS

COT

AA

3

2

S

Ensaio 15

COPS

COT

PR

1

1

I

Ensaio 16

MSL

COPS

SA

2

3

I

Ensaio 17

MSL

COPS

AA

1

2

S

Ensaio 18

CAP

CAP

SS

3

1

I

Ensaio 19

COT

COPS

SA

1

1

I

Ensaio 20

CAP

MSL

SA

1

2

S

Ensaio 21

COT

CAP

SS

3

2

I

Ensaio 22

COPS

CAP

AA

2

1

S

Ensaio 23

COT

COT

SS

3

1

S

Ensaio 24

COPS

MSL

AA

1

1

I

Ensaio 25

CAP

COT

SS

1

3

S

Ensaio 26

CAP

COT

AA

2

3

I

Ensaio 27

COT

COPS

AA

2

3

I

Ensaio 28

MSL

CAP

SA

2

3

S

Ensaio 29

MSL

COT

SS

2

1

S

Ensaio 30

CAP

COPS

PR

3

1

S

Ensaio 31

CAP

COPS

AA

2

2

S
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Parâmetros de Controle aplicados na Avaliação
Ensaio

DC

DV

FM

IR

TV

PC

Ensaio 32

CAP

MSL

PR

2

2

I

Ensaio 33

COT

MSL

AA

3

2

S

Ensaio 34

COPS

COPS

SS

2

1

S

Ensaio 35

MSL

MSL

AA

3

1

I

Ensaio 36

COT

COPS

SA

3

3

I

Ensaio 37

MSL

COT

PR

3

2

S

Ensaio 38

COPS

MSL

PR

2

3

S

Ensaio 39

COPS

COPS

PR

3

3

S

Ensaio 40

COT

MSL

SS

2

2

I

Ensaio 41

MSL

MSL

SS

3

3

I

Ensaio 42

CAP

CAP

SS

1

3

S

Ensaio 43

COT

MSL

PR

1

3

S

Ensaio 44

COPS

MSL

SS

2

3

I

Ensaio 45

COT

COT

SA

2

1

S

Ensaio 46

MSL

CAP

PR

2

1

I

Ensaio 47

COPS

CAP

SA

3

3

S

Ensaio 48

CAP

MSL

SA

1

1

S

Tabela 6 – Projeto de experimento resultante da adaptação da matriz
NOA (48, 21 32 43, 2)
Fonte: Dados da Pesquisa

Figura 20 – Diagrama com o Plano da Avaliação de Tecnologia.
Por meio deste plano, construído conforme recomendação da ISO19795, é possível observar as combinações que levarão a
produção dos índices de similaridade que serão avaliados.
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Fonte: adaptado da norma ISO 19795.
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4.4

Descrição dos procedimentos do experimento
Para realizar esta avaliação foi elaborada uma estação biométrica, composta

de um computador pessoal portátil (notebook), ao qual foram conectados os quatro
sensores biométricos avaliados e instalado um programa construído especificamente
para realização da avaliação.
Este trabalho foi planejado para ser executado em duas etapas diferentes: a
primeira para colher a impressão digital dos voluntários, simulando uma Avaliação
Cenário, e outra utilizando os dados colhidos no primeiro momento, caracterizando
uma Avaliação de Tecnologia.
4.4.1 O Programa de coleta de dados
A estrutura do programa construído para a realização deste experimento
acompanha o modelo sugerido em Jain e Pankanti (2005), que decompõem um
sistema de autenticação biométrico em quatro módulos, como pode ser observado
na Figura 21:
•

Módulo de Interface com Usuário: este módulo representa o dispositivo
e o conjunto de programas que controlam como ocorre esta
comunicação, além da interface que permite a coleta dos dados
biográficos do usuário e orienta a interação com o dispositivo. Este
módulo faz uso dos subsistemas de Extração e Processamento do BAS.

•

Módulo de Matrícula: este módulo recebe as informações obtidas pelo
módulo de interface e realiza o processamento necessário, fazendo uso
dos subsistemas de Processamento e Arquivamento.

•

Módulo de Autenticação: este módulo também recebe informações do
módulo de interface, mas realiza as operações de Verificação e/ou
identificação, por meio de interações com os subsistemas de
Arquivamento, Processamento, Comparação e Decisão.

•

Módulo

de

Banco

de

Dados:

este

módulo

responde

pelas

funcionalidades de armazenamento e poderia ser entendido como uma
representação do subsistema de arquivamento do BAS.
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Figura 21 – Arquitetura típica de um sistema de autenticação biométrica
Fonte: adaptado de Jain e Pakanti (2005)
A construção do programa foi feita com base em uma lista de requisitos
construída a partir da observação das recomendações da norma ISO 19795,
conforme pode ser observado na Tabela 18, do Apêndice A. Além de colher os
dados biográficos e demográficos dos voluntários, este programa também efetuou a
coleta e o armazenamento das digitais e sua comparação
Uma preocupação importante, refletida no desenvolvimento do programa de
coleta de dados, foi a captação de voluntários. O teste foi moldado de maneira a
reduzir o esforço e o tempo exigidos de cada voluntário e captar o maior número de
informações com o menor tempo possível nas interações.
A Figura 23 do Apêndice A elucida o fluxo do programa realizado para cada
voluntário. A sequência de interações com os sensores foi estabelecida de maneira
contínua, dessa forma, evitando interrupções que pudessem confundir o voluntário
ou atrasar o processo. As impressões digitais colhidas foram imediatamente
comparadas entre si, de tal modo que a verificação foi executada logo após a
matrícula. Nos casos em que a verificação produziu uma Falsa Rejeição, uma nova
coleta foi solicitada ao voluntário de imediato.

84

4.4.2 O Programa de processamento dos dados
Na segunda etapa do trabalho, as digitais colhidas e armazenadas na primeira
etapa foram utilizadas de maneira a permitir a realização dos trinta e dois (32)
ensaios planejados conforme a aplicação do método Taguchi. Os resultados desta
etapa foram obtidos por meio de um programa específico, escrito para esta
finalidade na linguagem C#, acionado uma vez para cada ensaio e preparado para
receber como parâmetros de entrada os mesmos definidos pela matriz do
experimento (Tabela 6): IR, TV, DC, DV, PC e FM.
Cada iteração gerou um conjunto de registros que foram depositados em uma
tabela específica do banco de dados construído. O dado mais importante de cada
registro desta tabela é o maior nível de similaridade entre duas ou mais impressões
digitais, obtidas do casamento realizado de acordo com os parâmetros de entrada
daquela iteração. O conjunto de registros de cada ensaio foi formado pelo conjunto
de registros de níveis de similaridade genuínos, isto é, os registros obtidos pelo
casamento entre digitais de um voluntário mais o conjunto de níveis de similaridades
de impostores, obtido pelo casamento entre digitais de diferentes voluntários.
Posteriormente, os dados desta tabela foram transferidos para uma planilha
eletrônica, criada na ferramenta Microsoft Excel 2007, e automatizada para fornecer
os resultados e gráficos de cada ensaio como definido para o experimento.
4.5

Resumo das Premissas do Experimento
Todos os participantes foram voluntários no estudo, e, portanto, foram tratados

e classificados como participantes cooperativos, e as amostras fornecidas como
genuínas e de boa-fé. As circunstâncias e delimitações do estudo estão refletidas na
lista a seguir:
•

a integridade dos sensores de impressão digital foi mantida durante todo
o estudo;

•

apenas uma limpeza da área de leitura dos sensores foi feita no início de
cada dia de avaliação;

•

a película de silicone do dispositivo foi substituída apenas no
antepenúltimo dia da coleta de dados dos voluntários, após a
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observação de um aumento no número de falhas de aquisição e
matrícula, por decisão de um dos monitores da avaliação;
•

os sensores de impressão digital, os programas de extração e os
programas de comparação são ou de código fonte aberto ou disponíveis
comercialmente. Sua integridade e desempenho são coerentes com
suas especificações;

•

os participantes do estudo foram recrutados entre os funcionários das
áreas de desenvolvimento de software, comercial, administrativa e de
limpeza de uma empresa de TI brasileira; e entre voluntários
convidados;

•

toda a coleta de dados foi realizada em uma única coleta ou visita por
voluntário. A avaliação foi realizada em duas etapas;

•

as coletas aconteceram nos dias 29, 30, 31 de outubro de 2009 e dois,
quatro, cinco e sete de novembro de 2009;

•

os participantes no estudo foram autorizados a ajustar a altura da
cadeira e posicionamento do sensor de impressão digital para atender
as suas necessidades de conforto, quando possível;

•

os erros na colocação do dedo no sensor de impressão digital não
invalidaram o exemplo fornecido pelo participante, a menos que a
imagem colhida não tenha atingido nível 4, de acordo com a
classificação do nist, implementada pelo programa innovatrics;

•

todos os sensores de impressões digitais foram dispositivos periféricos
ligados através de cabos USB de, ao menos, 1 metro e meio;

•

nenhum sensor de impressões digitais dos tipos ultrassônico ou de
passagem (swipe) foi utilizado;

•

condições ambientais (iluminação, umidade e temperatura) não foram
controladas/alteradas durante o processo de coleta de dados. A coleta
aconteceu de acordo com as condições observadas no ambiente;
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•

os programas utilizados para esta avaliação foram pacotes comerciais
de duas empresas relacionadas no minex 2006, no fvc, cuja publicação
dos nomes não foi requisitada.

4.5.1 Plataforma de hardware do teste
Para a avaliação foi usado um notebook, marca Itautec, modelo W8635, com
as seguintes características:
•

processador Core 2 Duo 2.0 Ghz;

•

duas conexões USB 2.0, uma delas ligada a um hub USB de 4 portas;

•

4Gb de RAM;

•

250Gb de disco rígido;

•

Front side Bus 800Mhz e cachê L2 de 1MB;

•

placa aceleradora de vídeo Nvideo GForce 9200;

•

sistema operacional Windows Vista Home Premium SP1.

Os dispositivos utilizados no experimento são produtos disponíveis no
mercado, conforme a Tabela 7.
Dispositivo

Fabricante

Modelo

COPS

CrossMatch

Verifier 320 LC.

COT

Futronic

FS 88

CAP

UPEK

U6000

MSL

Lumidigm

Venus

Tabela 7 – Lista dos modelos e fabricantes dos dispositivos utilizados
Fonte: Dados da Pesquisa
4.5.2 Instruções, Orientações e assistência aos usuários
Apenas instruções verbais foram fornecidas aos voluntários, utilizando-se um
discurso padronizado:
“Sr. Voluntário: você está participando de um teste que visa a avaliar o
desempenho de um sistema biométrico baseado em impressões digitais.
Para participar do teste solicitamos que sejam respondidas seis questões sem
cunho pessoal e, após este questionário, você será solicitado a interagir com cada
um dos sensores aqui disponíveis.
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O sistema irá indicar um de seus dedos indicadores, que você deverá utilizar
para tocar o sensor que for indicado na tela. Ao ouvir o som do beep, retire o dedo
do sensor. Será solicitado que você toque cada sensor, ao menos, 3 vezes
consecutivas, podendo este número aumentar caso o sistema não consiga obter
uma imagem corretamente. A ordem de utilização aos sensores é aleatória e não
segue a disposição dos dispositivos na mesa. Ao final, caso alguma impressão
digital colhida não tenha produzido o resultado esperado, poderá ser solicitada mais
uma interação com algum determinado sensor, para algum de seus indicadores”.
As interações dos voluntários foram orientadas através de mensagens de texto
e imagens exibidas pelo programa, embora todas as transações tenham sido
acompanhadas por um monitor, capaz de auxiliar um voluntário, quando solicitado.
Estudos anteriores observam que a experiência e hábito de usuários com
dispositivos de impressão digital têm um efeito sobre as taxas de desempenho
(ISO/IEC 19795:Part 2, 2005). Nenhum dos voluntários teve treinamento prévio
sobre como interagir com os dispositivos ou como se portar durante os testes,
embora um número indeterminado de voluntários possa já ter utilizado ou
experimentado um sistema similar. Nesta avaliação apenas três dos voluntários
foram considerados habituados ao uso dos dispositivos utilizados.
Além do momento de interagir com o dispositivo e dedo correto, os eventos
abaixo também foram associados a mensagens na interface do programa:
•

Falha na aquisição. Eventualmente, quando o voluntário demonstrou
desconforto com a situação o monitor pode intervir, de maneira a
oferecer um guia de uso e observar as condições que podem estar
causando o problema.

•

Falha no processo de matrícula.

•

Falha durante a verificação.

•

As mensagens, imagens e sua aparência podem ser conferidas no
Apêndice A.
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A fim de evitar uma possível influência causada pela ordem de interação com
os sensores, a sequência de interação foi alterada para cada voluntário através de
sorteio.
Não foi efetuada nenhuma climatização dos voluntários, pois o notebook de
teste foi levado até o ambiente aonde estes se encontravam.
4.5.3 Tentativas genuínas e impostores
Na primeira etapa, todas as transações foram consideradas genuínas, pois os
voluntários não foram estimulados nem tiveram a possibilidade de tentar a
verificação como outra identidade. Esta possibilidade foi experimentada na segunda
etapa, quando cada impressão digital colhida foi comparada com todas as demais
digitais armazenadas.
4.5.4 Coleta de dados e guarda dos registros
Todas as imagens adquiridas com sucesso foram armazenadas em Sistema
Gerenciador de Banco de Dados SQL, utilizando a ferramenta Microsoft SQL Server
versão 2005.
Foram armazenados, em formato eletrônico, registros de eventos diversos do
sistema, tanto no banco de dados como em um arquivo de texto plano. Estes
eventos e registros contemplam as informações abaixo:
a) imagens originais colhidas dos usuários no momento da matrícula;
b) imagens originais colhidas dos usuários para a verificação, de maneira
que o comportamento dos programas pode ser reproduzido, exceto nos
eventos de falha de aquisição;
c) níveis de similaridade e de decisão obtidos gerados pelo programa;
d) nível de qualidade da impressão digital de acordo com a medição do
NFIQ ;
e) identidade da pessoa que acompanhou a coleta do dado;
f) informações que permitem auditoria do comportamento do programa de
avaliação;
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g) informações sobre condições adversas que podem ter influenciado
naquela captura, como um campo para responder se o voluntário usou
algum tipo de creme na última hora, se transpira na mão e com que
frequência e se alguma das mãos tinha ferimento recente ou outra
anomalia.
Ao final de cada dia, um backup dos logs e do banco de dados foi realizado.
4.5.5 Políticas de decisão e nível de esforço
As políticas de esforço e decisão aplicadas neste trabalho buscaram criar
condições adequadas ao ambiente de atendimento bancário, onde a conveniência
do sistema é tão importante quanto sua segurança.
Para cada tentativa foram aceitas até três apresentações. Uma apresentação
foi considerada válida quando a imagem da impressão digital atingiu um índice NFIQ
entre 1 e 3, apoiado no trabalho de Grother et al. (2006), que observa uma queda na
exatidão de sistemas biométricos em bancos de dados, cujo índice do NFIQ fica
entre 4 e 5. Se depois da terceira apresentação, nenhuma assinalava a qualidade
mínima, foi registrada, como resultado da tentativa, a imagem com melhor índice
entre as três apresentações.
A cada voluntário foi solicitada a colaboração em, pelo menos, três tentativas
por dispositivo com cada um de seus indicadores.
Três tentativas é o número máximo de tentativas de entrada de senha aceita
por típicos sistemas de autoatendimento a clientes bancários. Por este motivo, para
cada transação ficou estabelecida a possibilidade de até três tentativas de
verificação ou cadastramento.
4.6

Dimensões da avaliação
Nesta seção é descrita a dimensão desta avaliação com detalhes sobre o

número de voluntários, a composição demográfica da sua população e as condições
em que foram convocados. Também são expostos os detalhes dos ambientes em
que a avaliação aconteceu.

90

4.6.1 População de voluntários - habituação
Nenhum dos voluntários teve treinamento prévio sobre como interagir com os
dispositivos ou como se portar durante os testes, embora um número indeterminado
possa já ter utilizado um sistema similar. No entanto, nenhum dos voluntários é
habituado ao uso dos dispositivos utilizados.
4.6.2 População de voluntários – Composição
Colaboraram com este experimento 192 voluntários.
A composição étnica do grupo está descrita na Tabela 8, a distribuição da
idade na Tabela 9 e a distribuição conforme o tipo de ocupação é elencada na
Tabela 10. A determinação de raça deu-se através da declaração do voluntário, não
sendo modificada nem quando o monitor do teste considerou a declaração muito
díspare da realidade.
Raça

Masculino Feminino

Brancos

49%

32%

Negros/Pardos

5%

9%

Amarelos

3%

2%

Tabela 8 – Distribuição demográfica dos voluntários por Raça e Sexo
Fonte: Dados da Pesquisa
Idade

Masculino Feminino

0-20

1%

1%

20-40

30%

23%

40-65

26%

18%

Acima de 65

0%

1%

Tabela 9 – Distribuição demográfica dos voluntários por Idade e Sexo
Fonte: Dados da Pesquisa
Frequência de trabalho manual
Nunca

76%

Eventual

15%

Diária

9%

Tabela 10 – Distribuição demográfica dos voluntários por tipo de atividade realizada
Fonte: Dados da Pesquisa
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4.6.3 Recrutamento e gerenciamento de voluntários
O recrutamento deu-se em diversos ambientes, conforme a disponibilidade de
voluntários e de infraestrutura mínima (mesa, cadeira e alimentação elétrica).
A Tabela 11 detalha a distribuição demográfica em cada um dos ambientes
onde fez-se o recrutamento. Nela é possível notar que o primeiro ambiente escolhido
pode ser considerado tendencioso, principalmente, pela distribuição de sexo (maioria
homens) e pela falta de participantes que realizem trabalhos manuais mais pesados,
como encontrados no ambiente seguinte, a Sala do Pessoal de Limpeza.
Para cada voluntário foi fornecido um identificador baseado ou em seu número
de matrícula na empresa ou, na falta deste, em um número crescente
correspondente à sua ordem na coleta, que depois foi associado às respectivas
imagens colhidas.

Escritório

Sexo

Trabalho
Manual

Idade

Raça

M: 66%

Nunca:93%

0-20: 01%

Branco: 89%

126

Branco: 00%

17

F: 34%

Eventual:02% 20-40: 54%
Diária:05%

40-65: 45%

Transpira
na Mão

Não: 59,5%
Méd.: 16%
Negro/Pardo:06%
Sim: 24,5%
Amarelo: 05%

Total

65+: 00%
Sala do
Pessoal da
Limpeza

M: 18%
F: 82%

Não: 53%
Méd.: 35%
Eventual:00% 20-40: 47% Negro/Pardo:100%
Sim: 12%
Diária:100% 40-65: 53%
Amarelo: 00%
Nunca:00%

0-20: 00%

65+: 00%
Reunião de M: 41% Nunca:69%
0-20: 08%
Família
F: 59% Eventual:31% 20-40: 51%
Diária:00%

40-65: 36%

Branco: 90%
Negro/Pardo:10%
Amarelo: 00%

Não: 72%
Méd.: 21%
Sim: 07%

39

Não: 78%
Méd.: 22%
Sim: 00%

9

65+: 05%
Obra Civil

M: 89%
F: 11%

Nunca:00%

0-20: 00%

Eventual:00% 20-40: 67%
Diária:100%

40-65: 33%

Branco: 100%
Negro/Pardo:00%
Amarelo: 00%

65+: 00%

Tabela 11 – Distribuição demográfica dos voluntários por Ambiente de recrutamento,
sexo, tipo de atividade, idade e raça
Fonte: Dados da Pesquisa
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Para os voluntários recrutados dentro do escritório:
•

a convocação foi feita através de e-mail interno;

•

o número de matrícula funcional foi usado como identificador de
unicidade.

Para os voluntários recrutados em outros ambientes:
•

a convocação foi feita de maneira oral e foi pedido consentimento do uso
dos dados apenas para os efeitos deste trabalho;

•

um número sequencial crescente foi associado a cada pessoa e seu
nome foi registrado em campo de tabela separada.

4.6.4 Detalhes físicos dos ambientes de teste
A Tabela 12 elucida uma descrição sucinta dos ambientes em que as coletas
foram organizadas. Foi observado, em cada ambiente, se não existia iluminação
solar, calor ou umidade excessiva. Na Tabela 13, encontra-se a temperatura média
ambiente e a umidade relativa do ar média para os dias em que os testes foram
realizados.
Ambiente
Escritório

Descrição
Iluminação fluorescente comum (20W).
Umidade do ar e temperaturas influenciada pelo sistema de arcondicionado.
Cadeira comum, sem apoio para os braços com altura do assento
regulável.

Reunião de
Família

Iluminação de lâmpada incandescente (60W) e pequena iluminação
natural não incidente.
Cadeira comum, sem apoio de braço com posição de assento fixo.

Sala de
Pessoal de
Limpeza
Obra Civil

Iluminação de lâmpada incandescente (100W).
Cadeira comum, sem apoio para os braços com altura do assento
regulável.
Iluminação de lâmpada incandescente (100W).
Cadeira comum, sem apoio de braço com posição de assento fixo.

Tabela 12 – Tabela com a lista de ambientes em que foram realizados os testes
Fonte: Dados da Pesquisa
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Temperatura em C°
Média

Mínima Máxima

Umidade (%)
Média

Mínima

Máxima

29/10/2009

20,5

17,7

23,1

78,8

68,0

88,0

30/10/2009

22,4

17,8

27,2

69,4

48,0

89,0

31/10/2009

23,9

18,9

29,1

60,6

40,0

81,0

2/11/2009

26,3

19,0

31,5

54,6

31,0

89,0

4/11/2009

26,6

19,8

31,6

46,4

31,0

65,0

5/11/2009

27,8

21,7

31,2

51,9

38,0

78,0

7/11/2009

26,8

22,6

29,8

53,8

40,0

71,0

Tabela 13 – Temperatura e umidade do ar média registradas entre os horários de
10h e 18h, nos dias do teste. Todos os testes foram realizados em CNTP.
Fonte: Dados registrados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) na
estação SÃO PAULO - MIRANTE DE SANTANA
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5 ANÁLISE DOS DADOS
Nesta seção, os dados obtidos são colocados por meio da aplicação da
avaliação descrita no capítulo 4, assim como a aplicação do método Taguchi.
5.1

A condução do experimento
A realização do experimento, na fase da coleta de impressões digitais de

voluntários, transcorreu de acordo com o planejamento. Durante a matrícula de três
voluntários, foram notadas dificuldades no cadastramento, tendo de interferir, então,
o monitor. Em todos os três casos, a dificuldade foi apresentada na interação com o
dispositivo CAP. Nos dois primeiros casos, a intervenção do monitor deu-se por meio
de auxílio no posicionamento do indicador direito do voluntário sobre o sensor,
interferindo na pressão do dedo do voluntário sobre a área de contato. Estes dois
primeiros casos aconteceram com pessoas de idade avançada (maior que 70 anos
de idade). No terceiro caso, o dedo do voluntário encontrava-se bastante obstruído
por cimento, característico da atividade diária do voluntário. Neste caso, o monitor do
experimento interferiu solicitando a lavagem das mãos do voluntário, com especial
atenção à ponta dos dedos, com água corrente e sabonete. Concluída a limpeza, as
digitais foram colhidas sem maiores problemas.
A segunda etapa do experimento consumiu aproximadamente 49 horas de
processamento contínuo para realizar os casamentos de digitais necessários para
calcular a exatidão do sistema nas 48 configurações dos ensaios previstos. O
processamento foi realizado no mesmo notebook utilizado na coleta de digitais.
5.2

Resultados obtidos
A Tabela 14 traz os resultados obtidos por cada configuração, de acordo com

os ensaios previstos, apresentados em cinco medições diferentes, cada uma
representando uma característica de qualidade do sistema. É normal, em grande
parte dos experimentos, assim como é recomendado na abordagem de Taguchi, que
cada ensaio do experimento seja repetido mais de uma vez. No entanto, como o
corpo de avaliação (as impressões digitais) do BAS utilizado é constante e não sofre
variação entre cada ensaio, não existe a necessidade de que ele seja repetido, visto
que se repetindo os parâmetros, também, repete-se o resultado. Isso equivale a
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dizer que todos os ensaios foram realizados com a mesma população e, portanto, as
taxas de erro apresentadas podem ser interpretadas como comparações diretas
entre cada configuração do sistema.
Parâmetros da Avaliação

Medição das variáveis
FRR

Ensaio

IR TV

DC

DV

PC FM

FAR
1%

FAR
0,1%

FAR
0,01%

ROC
AUC
FAR
0,001%

Ensaio 01 1

3

COT

MSL

S PR 0,6054% 0,8564% 1,0905% 2,0253% 0,9979

Ensaio 02 3

2

COT

CAP

I

Ensaio 03 2

1 COPS COPS S SS 0,5603% 0,6539% 0,7460% 1,3872% 0,9960

Ensaio 04 2

3

COT COPS

I

AA 0,8155% 0,8811% 0,9514% 1,0228% 0,9983

Ensaio 05 3

3

CAP

I

AA 0,5673% 0,6832% 0,7993% 0,8595% 0,9973

Ensaio 06 1

2 COPS COPS

I

SS 0,8312% 0,8945% 0,9541% 0,9784% 0,9945

Ensaio 07 1

3

COT

I

AA 1,0216% 1,6159% 1,8159% 3,6750% 0,9954

Ensaio 08 3

2 COPS COT

I

SA 0,2358% 0,6379% 0,8944% 1,1296% 0,9987

Ensaio 09 3

1

CAP COPS

I

PR 0,9577% 1,0574% 1,3889% 1,6091% 0,9925

Ensaio 10 2

2

COT

S PR 0,2786% 0,4125% 0,9997% 1,3327% 0,9986

Ensaio 11 1

2

MSL COPS S SS 2,0239% 2,4966% 2,9898% 3,7574% 0,9846

Ensaio 12 2

2

CAP

COT

I

Ensaio 13 1

1

COT

CAP

S AA 2,2422% 2,7053% 3,3464% 5,0612% 0,9888

Ensaio 14 1

2 COPS CAP

I

SA 1,3966% 1,5179% 1,8250% 2,0134% 0,9917

Ensaio 15 1

3

COT

COT

I

PR 0,1936% 0,2040% 0,2131% 0,2223% 0,9987

Ensaio 16 3

1

MSL

MSL

S SA 0,3434% 0,4635% 1,0938% 1,3312% 0,9986

Ensaio 17 3

2 COPS COT

S AA 0,5629% 0,6989% 1,1215% 1,4822% 0,9985

Ensaio 18 1

1 COPS COT

I

PR 0,7631% 1,3056% 1,8157% 1,9681% 0,9962

Ensaio 19 2

3

MSL COPS

I

SA 1,3582% 1,6649% 2,6071% 3,9000% 0,9979

Ensaio 20 1

2

MSL COPS S AA 1,7310% 2,1786% 3,3135% 5,2604% 0,9923

Ensaio 21 1

1

COT COPS

I

Ensaio 22 1

2

CAP

MSL

S SA 1,7362% 2,4052% 3,7784% 5,8130% 0,9923

Ensaio 23 2

1 COPS CAP

S AA 2,5061% 3,2320% 3,8285% 4,4849% 0,9885

Ensaio 24 3

1

S SS 0,1572% 0,1886% 0,2157% 0,2345% 0,9987

Ensaio 25 1

1 COPS MSL

I

Ensaio 26 1

3

CAP

COT

S SS 0,9390% 1,1020% 1,2936% 2,3244% 0,9968

Ensaio 27 2

3

CAP

COT

I

MSL

COT

CAP

CAP

COT

SS 0,5817% 0,6668% 0,7426% 0,8539% 0,9972

SA 0,7254% 0,8944% 1,2331% 1,5621% 0,9949

SA 1,5555% 2,2406% 2,5104% 3,1870% 0,9933

AA 2,5075% 3,5395% 4,4004% 5,7589% 0,9877
AA 0,9236% 1,0767% 1,1928% 1,2760% 0,9976
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Ensaio 28 2

3

MSL

CAP

S SA 1,3037% 1,6367% 2,2540% 4,0484% 0,9945

Ensaio 29 2

1

MSL

COT

S SS 0,8333% 1,5144% 1,6993% 2,5865% 0,9978

Ensaio 30 3

1

CAP COPS S PR 0,6171% 0,7113% 1,0754% 1,1951% 0,9965

Ensaio 31 2

2

CAP COPS S AA 1,2959% 2,3854% 2,6716% 3,2076% 0,9921

Ensaio 32 2

2

CAP

MSL

I

PR 1,3737% 1,5006% 1,9397% 2,8374% 0,9930

Ensaio 33 3

1

MSL

MSL

I

AA 0,4755% 0,8223% 0,9352% 1,1526% 0,9964

Ensaio 34 3

3

COT COPS

I

SA 0,5301% 0,6703% 0,7791% 0,9023% 0,9978

Ensaio 35 3

3

MSL

MSL

I

SS 0,1815% 0,2158% 0,2654% 0,3603% 0,9987

Ensaio 36 2

3 COPS MSL

I

SS 0,3763% 0,6970% 1,1483% 2,2523% 0,9986

Ensaio 37 2

1

MSL

CAP

I

PR 2,1187% 2,3855% 2,7797% 3,6784% 0,9916

Ensaio 38 3

2

COT

MSL

S AA 0,2131% 0,2951% 1,3573% 4,1107% 0,9987

Ensaio 39 3

2

MSL

COT

S PR 0,2005% 0,2369% 0,5360% 1,6027% 0,9987

Ensaio 40 2

3 COPS MSL

S PR 0,1927% 0,2288% 0,4284% 1,6956% 0,9987

Ensaio 41 1

1

CAP

MSL

S SA 2,4511% 4,0178% 6,7806% 11,332% 0,9896

Ensaio 42 3

1

CAP

CAP

I

SS 0,5410% 0,6556% 0,7715% 1,7678% 0,9973

Ensaio 43 2

2

COT

MSL

I

SS 0,2443% 0,7881% 1,1886% 1,6802% 0,9987

Ensaio 44 3

3 COPS COPS S PR 0,1599% 0,1968% 0,2439% 0,2522% 0,9987

Ensaio 45 1

2

MSL

CAP

I

Ensaio 46 2

1

COT

COT

S SA 0,2034% 0,2535% 0,7335% 0,9072% 0,9987

Ensaio 47 1

3

CAP

CAP

S SS 0,5168% 0,9879% 1,4098% 1,9160% 0,9974

Ensaio 48 3

3 COPS CAP

S SA 1,6797% 2,2775% 2,4682% 2,5933% 0,9933

PR 1,6042% 2,0965% 2,4944% 3,4328% 0,9938

Tabela 14 – Resultados dos ensaios realizados obtidos com os dados colhidos no
experimento
Fonte: Dados da Pesquisa
Segundo a abordagem de Taguchi, o passo seguinte consiste na aplicação de
técnicas de análise de variância (ANAVA) para analisar os dados obtidos com o
experimento. Dentre a coleção de técnicas classificadas como ANAVA, as
conclusões deste trabalho apoiam-se em uma ANAVA de fator único e uma análise
multivariada de variância (MANOVA). De maneira simplificada, uma ANAVA de fator
único toma em conta quanto uma variável de resposta é influenciada por um único
grupo de fatores, enquanto que, em uma MANOVA, um número maior de fatores e
variáveis de resposta pode ser considerado simultaneamente.
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Por motivos práticos, foram consideradas variáveis de resposta para a
aplicação da ANAVA de fator único apenas as medidas de ROC AUC e FRR para
FAR de 0,1% do experimento, pois, com seis grupos de fatores diferentes (IR, TV,
DC, DV, FM e PC), para os quais se deseja analisar a influência, tem-se a realização
de doze (2 x 6) ANAVA: para cada variável de resposta foi necessário realizar a
análise de todos os seis fatores. Os resultados mais detalhados desta análise podem
ser conferidos no Apêndice B deste trabalho, onde também pode ser encontrado o
10.3 Relatório de Análise Multivariada de Variância (MANOVA), obtido por meio do
programa NCSS (HINTZE, 2007).
A ANAVA do FRR (FAR de 0,1%) indica que, dos seis fatores deste
experimento, apenas o número de imagens de referência (IR) apresentou
significância estatística, isto é, apenas a este fator, analisado separadamente dos
demais, pode-se atribuir influência sobre os resultados. Na ANAVA para a variável
de resposta ROC AUC, foram observadas significância de dois fatores: IR e TV. Já a
MANOVA, onde as variâncias foram analisadas de forma conjunta, quatro fatores
apresentaram significância estatística: IR, TV, DV, FM.
No entanto, a significância estatística não deve, no caso deste estudo, ser
confundida com fraqueza ou irrelevância dos dados obtidos, nem significa
necessariamente que a variação do nível de um fator não afetou comprovadamente
o desempenho de um BAS. Fora do contexto deste trabalho, um fator que não
apresenta significância estatística indica que as variações encontradas entre os seus
níveis foram proporcionalmente menores do que as encontradas dentro de um nível
de um mesmo fator, isto é, a variação das amostras estava espalhada de tal maneira
que não se pôde identificar uma diferença relevante entre os níveis do fator. No
contexto deste trabalho, quando os dados de um fator não apresentaram
significância estatística, deve-se entender que as variações de configuração
prevaleceram sobre as variações de nível daquele fator específico.
Assim, tomando como exemplo o resultado da ANAVA para o FRR com FAR
igual 0,1%, tem-se que apenas as variações do fator IR produziram efeitos mais
relevantes do que as variações dos demais fatores.
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A Tabela 15 individua o fator F e valor p obtidos pela ANAVA e MANOVA de
cada um dos seis parâmetros, detectados tanto na análise do FRR (FAR = 0,1%)
quanto na análise do ROC AUC. Por conta de seu significado, estes parâmetros
permitiram classificar, em ordem crescente, a força de influência que cada fator tem
sobre a variável de resposta. Na última coluna, encontra-se a ordem das posições
obtidas por cada parâmetro, visto que ela não é a mesma para cada análise.
Na Tabela 15, é possível observar que o número de imagens de referência
armazenadas usadas para o casamento mostrou-se o fator mais relevante na
acurácia do BAS. Esta conclusão é reforçada pelo fato deste parâmetro aparecer
como fator mais importante nas duas métricas analisadas e tem influência direta no
desenho da arquitetura do BAS, pois, se projetado para armazenar 3 imagens, o
subsistema de arquivamento pode contribuir para uma melhor acurácia do sistema.
Outro ponto do sistema afetado por esta conclusão é o módulo de cadastramento
que deve orientar os usuários de maneira a obter o número adequado de imagens
de referência.

Tabela 15 – Classificação dos fatores do experimento de acordo com as métricas
FRR (FAR=0,1%) e ROC AUC, conforme ANOVA e MANOVA
Fonte: Dados da Pesquisa
De maneira análoga, o número de tentativas de verificação aparece como
segundo, ou terceiro, fator em relevância. Esta referência indica que, conforme
esperado, quanto maior o número de amostras melhor o sistema pode estabelecer
seu casamento.
No entanto, as medições de exatidão do sistema biométrico em determinados
casos levam a diferentes conclusões. Analisando-se os dados da Tabela 16 é
possível notar que o formato dos gabaritos oscila de segundo fator mais importante
para quinto colocado. Apesar desta inconsistência, este resultado confirma o
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trabalho de Grother et al. (2006), que expõe que gabaritos proprietários permitem
maior acurácia do BAS, e o uso de gabaritos padronizados afeta a acurácia do
sistema, ainda mais quando o programa que gerou algum dos gabaritos é fornecido
por outro provedor.
Estas condições, observadas no momento do desenho do sistema, poderiam
ser aproveitadas de maneira a aperfeiçoar a distribuição dos gabaritos. Algoritmos
adicionais poderiam, por exemplo, oferecer os gabaritos no formato mais adequado
a cada ponto do sistema, conforme o subsistema de comparação que estiver
presente ali. Porém, isto só se torna viável se a arquitetura do BAS considerar, em
seu subsistema de armazenamento, o registro da imagem obtida pelo dispositivo no
momento da matrícula, ao invés de armazenar apenas o gabarito processado. A
partir de imagens é possível obter gabaritos em diversos formatos, sem a
necessidade de uma nova matrícula, o que não ocorre quando se tem apenas um
gabarito armazenado. Outra vantagem é que esta abordagem permitiria reduzir o
impacto que a introdução de um novo subsistema de comparação teria na exatidão
do BAS.
Em relação aos dispositivos analisados, os resultados contrariaram as
expectativas iniciais que, baseadas no trabalho de Cappelli (2008), indicavam que o
melhor desempenho deveria ser observado quando o dispositivo para cadastro fosse
o COPS. Os dados da Tabela 16 apontam que o melhor desempenho foi observado
nos ensaios em que o dispositivo COT foi utilizado. Uma das hipóteses é que a
película de silicone poderia ter causado distorções nas imagens, por conta de bolhas
que apareceram sobre sua superfície, durante a etapa de coleta de dados. Contudo
não foi encontrada nenhuma outra evidência que suporte esta conclusão, o que abre
espaço para investigação futura.
Mesmo o dispositivo CAP, que apresentou o desempenho mais modesto na
média, foi capaz de produzir, nas condições do Ensaio 42, resultados melhores do
que o dispositivo COT, usado na combinação de fatores do Ensaio 21.
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Médias das Medições
FRR
FAR
(1%)

FAR
(0,1%)

FAR
(0,01%)

FAR
(0,001%)

ROC AUC

1

1,3824%

1,8853%

2,5020%

3,6704%

0,9932

2

0,9444%

1,2628%

1,6501%

2,3662%

0,9960

3

0,5003%

0,6549%

0,9180%

1,3398%

0,9973

1

1,1771%

1,6092%

2,1326%

2,9776%

0,9943

2

0,9397%

1,2566%

1,7525%

2,5659%

0,9949

3

0,7103%

0,9372%

1,1850%

1,8329%

0,9974

COT

0,6350%

0,8469%

1,1774%

1,7950%

0,9971

MSL

1,0996%

1,4440%

1,8987%

2,8988%

0,9950

CAP

1,0537%

1,4564%

2,0279%

2,9751%

0,9948

COPS

0,9810%

1,3233%

1,6562%

2,1663%

0,9951

COT

0,5633%

0,8107%

1,0637%

1,5809%

0,9976

MSL

0,8917%

1,3192%

2,0339%

3,3625%

0,9957

CAP

1,2781%

1,6048%

1,9766%

2,6702%

0,9942

COPS

1,0364%

1,3360%

1,6859%

2,2216%

0,9946

I

0,9117%

1,1963%

1,4853%

2,0033%

0,9957

S

0,9731%

1,3390%

1,8948%

2,9143%

0,9953

AA

1,2385%

1,6762%

2,1445%

3,1126%

0,9943

AS

1,1266%

1,5567%

2,2465%

3,2267%

0,9951

SS

0,6489%

0,9051%

1,1187%

1,6749%

0,9964

PR

0,7554%

0,9327%

1,2504%

1,8210%

0,9962

Parâmetro

Nível

IR

TV

DC

DV

PC
FM

Tabela 16 – Classificação, crescente de 1 até 6, dos parâmetros do experimento
Fonte: Dados da Pesquisa
Comparado com os demais fatores, o programa de casamento produziu, neste
experimento, a menor fonte variação na acurácia. Este resultado, no entanto, não
deve levar à conclusão de que esta variável não é importante, ou que tem pouco
impacto na construção do sistema. Tanto o programa I quanto o S apresentaram
resultados distintos no trabalho de Grother et al. (2006), onde o programa S superou
a acurácia do programa I. Caso I ou S fossem substituídos por algum dos outros 12
programas testados em Grother et al. (2006), a avaliação do impacto desta variável
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sobre a acurácia seria diferente, ao ponto de que ela poderia ser considerada a
maior fonte de influência no sistema inteligente.
Todos os parâmetros analisados produziram variações sobre a acurácia e,
portanto, devem ser analisados durante a fase de projeto do sistema. Os dados
sugerem a existência de interação ou influência de alguns parâmetros sobre os
demais, algo que não foi possível estabelecer com este trabalho, dadas as
ferramentas escolhidas. Por sua vez, a abordagem de Taguchi oferece uma
perspectiva valiosa pertinentemente à relevância de cada variável, útil para auxiliar a
construção de um BAS, dado o conjunto de fatores escolhidos.
5.3

Ensaio de Confirmação
A última etapa de um experimento, seguindo a abordagem de Taguchi, deve

ser a realização de um ensaio de confirmação dos resultados. Segundo esta
abordagem, este ensaio seria configurado de acordo com os parâmetros ótimos
identificados em cada fator, de tal maneira que é possível confirmar se os resultados
são produzidos conforme o esperado.
A configuração desenhada para este ensaio de confirmação conta com o
dispositivo COT para obter três (3) imagens de referência, que serão transformadas
no formato padronizado do programa S e casadas por meio do programa I, utilizando
até 3 tentativas de verificação. Esta configuração foi estabelecida com base nos
dados da Tabela 16, de modo que, para cada parâmetro foi selecionado o fator que
apresentou a melhor média simples.
O resultado produzido pelo ensaio encontra-se na Tabela 17. Embora a
configuração resultante tenha obtido um resultado muito próximo do ótimo, ela não
alcançou o resultado obtido pelo Ensaio 24, o que impede que este trabalho
considere o resultado como perfeito. É importante lembrar que a abordagem de
Taguchi visa a encontrar o sistema mais robusto, isto é, o que é resistente melhor a
variações dos parâmetros, o que não necessariamente levaria ao sistema mais
acurado. A Figura 22 relaciona os dados do ensaio separados para os grupos
demográficos identificados no trabalho.
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FRR
FAR
(1%)
Resultado Completo

0,2113%

FAR
(0,1%)
0,2527%

FAR
(0,01%)
0,2860%

FAR
(0,001%)

ROC
AUC

0,3142%

0,9987

Tabela 17 - Dados resultantes do ensaio de confirmação.
Este ensaio considerou IR=3, TV=3, DC=COT, DV=COT, FM=SS, PC=I

Fonte: Dados da Pesquisa

Figura 22 – Gráfico e tabela com os dados do ensaio de confirmação, separados
demograficamente

Fonte: Dados da Pesquisa
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6 CONCLUSÃO
Este trabalho analisou um conjunto de seis aspectos que afetam a exatidão de
um sistema biométrico. Na literatura, encontram-se trabalhos que estudam estes
fatores de maneira separada, dessa forma, dificultando o trabalho de estabelecer
qual destas variáveis tem maior efeito sobre a acurácia de um sistema biométrico.
Ao desenvolver um experimento baseado no modelo do método Taguchi, este
trabalho foi capaz de analisar tais fatores de maneira conjunta, de tal modo que foi
possível identificar e comparar o efeito produzido por cada um.
6.1

Resultados obtidos e variáveis de maior impacto
A análise dos resultados obtidos pelo experimento conduzido neste trabalho

indicou que todos os seis aspectos analisados produziram, de maneira individual,
variações na acurácia do sistema, com maior ou menor intensidade. Dentre eles,
destaca-se que o número de imagens de referência armazenado no momento da
matrícula de um indivíduo no sistema foi identificado como o fator mais influente a
ser considerado na construção de uma BAS. Uma análise mais ampla dos
resultados, no entanto, mostra que este aspecto não pode ser avaliado isolado dos
demais, pois não é capaz de garantir, sozinho, a melhoria da acurácia do sistema.
Ao facilitar e reduzir o número de testes necessários, o uso do método Taguchi
revelou-se de grande ajuda na obtenção de dados valiosos para a concepção ou
validação da arquitetura de um BAS. Com base neste trabalho, um novo método de
avaliar sistemas biométricos poderia ser descrito por meio da associação das
recomendações da norma ISO 19795 ao método Taguchi. A partir deste método e
de um corpo de amostra maior, os resultados deste trabalho poderiam ser
confirmados e seria possível analisar um conjunto de variáveis diferentes. Também
seria possível avaliar, de maneira mais qualificada, em qual aspecto da arquitetura
do sistema é mais eficiente concentrar esforços para se obter melhor acurácia.
A abordagem pelo método Taguchi também aponta que seu uso poderia ser útil
na análise de sistemas multibiométricos, dado que o número de variáveis desta
classe de sistema de autenticação biométrica é ainda maior que o observado neste
estudo.
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Outra questão, abordada por alguns autores e notada neste trabalho, é que o
método Taguchi não oferece ferramentas eficazes para observar a relação de
dependência entre os parâmetros testados e os efeitos que uns têm sobre os outros.
Trabalhos futuros poderiam aperfeiçoar um método para estabelecer, de maneira
mais clara, esta relação. Conclusões sobre qual ou quais variáveis, entre as
estudadas neste trabalho, afetam mais a acurácia em um sistema biométrico,
igualmente, devem ser tomadas com cautela, pois se aplicam apenas aos fatores
observados. A simples mudança dos programas de casamento analisados neste
trabalho, como caixas-pretas, poderia alterar a dimensão do impacto desta variável
nos resultados obtidos.
Por fim, é possível observar que sistemas de autenticação biométrica, por meio
da impressão digital, têm ainda amplo campo para estudos e melhorias, como no
tocante ao aperfeiçoamento dos sensores, melhores modelos para a descrição de
gabaritos intercambiáveis entre diferentes programas e métodos mais eficientes para
avaliação de sistemas biométricos.
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APÊNDICE A: DIAGRAMAS E ESPECIFICAÇÕES DOS PROGRAMAS
DE COLETA
Este anexo contém detalhes adicionais relativos às especificações e os
diagramas que representam os programas desenvolvidos para a realização do
experimento deste trabalho.
Lista de Requisitos
N° do

Descrição do Requisito

Requisito

1

Permitir que o monitor da avaliação registre, em banco de dados, os
seguintes dados biográficos de cada voluntário:

2

Identificador alfanumérico;
Sexo;
Idade;
Raça;
Caso execute atividade manual intensa, com qual frequência;
Caso transpire pelas mãos;
Caso tenha utilizado algum tipo de creme ou loção no último
período de tempo;
Usar elementos visuais e sonoros para guiar a interação do voluntário.

3

Permitir que o voluntário matricule a digital de seus dois indicadores

•
•
•
•
•
•
•

em todos os quatro dispositivos.
4

Qualificar as imagens da impressão digital colhida conforme o índice
do NFIQ e solicita nova coleta em caso de baixa qualidade.

5

Verificar se alguma das digitais colhidas não pode ser conferida contra
as demais cadastradas, e fazer nova coleta em caso de falha.

6

Registrar em arquivos a imagem da digitais e outros eventos para
análise posterior.

7

Permitir ao monitor do processo registrar intercorrências no processo,
como equívocos dos voluntários, dificuldades excessivas no uso de
algum dos dispositivos, e outras observações pertinentes.

Tabela 18 – Lista de Requisitos observada na construção do programa de coleta de digitais
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Fluxograma do processo de coleta na etapa cenário
O fluxograma apresentado na Figura 23 representa o processo básico,
repetido pelo programa de captura com cada voluntário.

Figura 23 – Fluxo Básico do processo de captura das impressões digitais de um voluntário.
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O programa de coleta de dados
A Figura 24 apresenta o formulário inicial do programa de captura de dados.
Este formulário contém os dados biográficos solicitados de cada voluntário. Após
registrar os dados do voluntário, o monitor da avaliação aciona o botão Cadastrar,
que inicia o processo de registro das impressões digitais.

Figura 24 – Formulário inicial de cadastro dos voluntários

Na Figura 25 encontram-se os formulários de orientação apresentados aos
voluntários no momento da coleta das impressões digitais. Estes formulários surgem
após o acionamento do botão Cadastrar do formulário inicial. Além da mensagem
indicativa na cor verde, o programa apresenta o dispositivo que deve ser utilizado e
uma sinalização mostrando que o Indicador Direito deve ser apresentado ao
dispositivo. A ordem de apresentação destes formulários é aleatória e diferente a
cada voluntário.
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Figura 25 – Reprodução da interface gráfica de orientação dos voluntários.

A Figura 26 apresenta a mudança ocorrida no formulário após a coleta de uma
impressão digital. O texto indicativo muda de cor e aparência, e o programa emite
um som rápido e agudo, de maneira a atrair a atenção do voluntário para a
mensagem. A coleta da digital seguinte só é acionada quando o voluntário retira o
dedo da superfície do dispositivo.

Figura 26 – Exemplo da mensagem de aviso para que o voluntário retire o dedo do
dispositivo.

120

A Figura 27 apresenta a mudança ocorrida no formulário durante a coleta de
uma impressão digital do Indicador Esquerdo. A mudança envolve a cor de fundo, a
cor do texto indicativo, e a posição das imagens do dispositivo e da sinalização do
dedo a ser utilizado. Esta alteração visual tem como objetivo chamar a atenção do
voluntário para o uso de sua outra mão, de maneira a evitar possíveis confusões,
como a repetição do uso do Indicador Direito.

Figura 27 – Apresentação do formulário no momento da captura do Indicador Esquerdo.

A Figura 28 reproduz a mensagem emitida pelo programa quando a verificação
da similaridade entre todas as impressões digitais colhidas de um dos dedos do
voluntário não atingiu o limiar esperado. Após esta mensagem, um formulário como
os da Figura 25 ou da Figura 27 é novamente apresentado para nova captura.

Figura 28 – Mensagem indicando que a verificação das impressões digitais não
atingiu o nível de similaridade esperado.
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APÊNDICE B: TABELAS DE CÁLCULO DE ANAVA
Neste anexo encontram-se as tabelas obtidas por meio da função ―ANOVA:
fator único presente na ferramenta Microsoft Excel 2007. Os gráficos de caixas e de
médias foram obtidos através do programa NCSS (HINTZE, 2007). Os dados
produzidos pelo Microsoft Excel também foram apresentados ao programa NCSS,
que produziu os mesmos resultados, por meio de sua função ―Analysis > Analysis
of Variance (ANOVA) > One-way Analysis of Variance”.
ANAVA utilizando FRR com FAR=0,1%
Nesta seção encontra-se a análise de variância aplicada a cada parâmetro (ou
fator único) isolado do experimento. A medida de acurácia utilizada nesta seção foi a
FRR, para uma FAR estabelecida em 0,1%.

Tabela 19 – ANAVA do Fator IR considerando o FRR obtido quando o FAR é 0,1%.
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Figura 29 – Gráfico de Caixa e médias do FRR com FAR é 0,1%, para variável IR.

Tabela 20 – ANAVA do Fator TV considerando o FRR obtido quando o FAR é 0,1%.

Figura 30 – Gráfico de Caixa e médias do FRR com FAR é 0,1%, para variável TV.
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Tabela 21 – ANAVA do Fator DC considerando o FRR obtido quando o FAR é 0,1%.

Figura 31 – Gráfico de Caixa e médias do FRR com FAR é 0,1%, para variável DC.

Tabela 22 – ANAVA do Fator DV considerando o FRR obtido quando o FAR é 0,1%.
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Figura 32 – Gráfico de Caixa e médias do FRR com FAR é 0,1%, para variável DV.

Tabela 23 – ANAVA do Fator FM considerando o FRR obtido quando o FAR é 0,1%.

Figura 33 – Gráfico de Caixa e médias do FRR com FAR é 0,1%, para variável FM.
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Tabela 24 – ANAVA do Fator PC considerando o FRR obtido quando o FAR é 0,1%.

Figura 34 – Gráfico de Caixa e médias do FRR com FAR é 0,1%, para variável PC.

ANAVA utilizando ROC AUC
Nesta seção encontra-se as análise de variância resultantes para cada
parâmetro (ou fator) isolado do experimento, utilizando como medida a ROC AUC.
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Tabela 25 – ANAVA do Fator IR considerando os valores da ROC AUC.

Figura 35 – Gráfico de Caixa e das médias do ROC AUC, para variável IR.
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Tabela 26 – ANAVA do Fator TV considerando os valores da ROC AUC.

Figura 36 – Gráfico de Caixa e das médias do ROC AUC, para variável TV.

Tabela 27 – ANAVA do Fator DC considerando os valores da ROC AUC.

Figura 37 – Gráfico de Caixa e das médias do ROC AUC, para variável DC.
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Tabela 28 – ANAVA do Fator DV considerando os valores da ROC AUC.

Figura 38 – Gráfico de Caixa e das médias do ROC AUC, para variável DV.

Tabela 29 – ANAVA do Fator FM considerando os valores da ROC AUC.
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Figura 39 – Gráfico de Caixa e das médias do ROC AUC, para variável FM.

Tabela 30 – ANAVA do Fator PC considerando os valores da ROC AUC.
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Figura 40 – Gráfico de Caixa e das médias do ROC AUC, para variável PC.

Relatório de Análise Multivariada de Variância (MANOVA)
Nesta seção encontra-se reproduzido o relatório de Análise Multivariada de
Variância (MANOVA) produzido pelo processamento dos dados do experimento
deste trabalho pelo programa NCSS (HINTZE, 2007).
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