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PROPOSTA DE UM MODELO DE ARQUITETURA BIOMÉTRICA  
PARA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL COM ESTUDO  DA DINÂMICA DA 

DIGITAÇÃO  
 
 
 

 
 
 

Resumo 

A sociedade atual vem passando por muitas transformações, uma delas sendo o aumento da 

busca por mais seguranca, levando as pessoas cada vez mais à situações em que são obrigadas 

a ter que provar sua identidade. A prevalência destas situações pode ser observada em ações 

do dia a dia, como na utilizacao de assinaturas ou na apresentação de documentos pessoais.  

Uma forma de se provar a identidade de uma pessoa é a utilização de características 

pessoais mensuráveis, como por exemplo uma medida fisiológica ou comportamental. Isto é 

chamado de prova por biometria. Utilizando-se desta, pode-se distinguir de forma confiável 

um ser humano dos demais. Por ser uma característica pessoal, esta mostra-se mais difícil de 

ser roubada, perdida ou esquecida, além ser um método mais confiável e seguro do que 

métodos convencionais. 

Dentro desse contexto, é proposto um modelo de arquitetura biométrica que utiliza 

diversas métricas para realizar a tarefa de reconhecimento e autenticação pessoal. Este 

ambiente permite que diferentes métodos biométricos possam ser utilizados para identificação 

pessoal através do acoplamento de módulos independentes, sejam eles referentes à 

autenticação de identidade mediante a dinâmica da digitação, impressões digitais, face, etc. 

A dinâmica da digitação é o módulo desenvolvido neste trabalho, sendo o processo de 

investigar o ritmo de digitação da pessoa. Através do monitoramento das entradas do teclado 

durante a digitação de um texto são extraídas as seguintes características: o tempo de 

pressionamento da tecla e três tipos de latências diferentes. Através da utilização de um 

classificador estatístico pôde-se verificar a precisão do método, obtendo-se uma taxa de falsa 

aceitação de 0,24% e 1.87% de taxa de falsa rejeição. 

 
 
 
Palavras-chave: Biometria, Reconhecimento de Padrões, Dinâmica da Digitação. 
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A PROPOSED MODEL OF A BIOMETRIC FRAMEWORK FOR 
PERSONAL IDENTIFICATION THROUGH KEYSTROKE DYNAMICS 

 

 
 
 
 

Abstract 

Society is going through a lot of changes nowadays, one of them being the increased concern 

for more safety. This concern translates to people going through more and more situations 

where they have to prove their identity. Situations like these are already very prevalent in our 

daily routine, for instance through the use of handwritten signatures and personal documents. 

One way of proving a person's identity is through the use of measurable personal 

characteristics, such as a behavioral or a physical aspect. This is called biometric 

identification. Using this information it is possible to distinguish a person from others in a 

reliable way. Since it is a personal characteristic, it's harder to steal or to lose and can't be 

forgotten, therefore being a more reliable method than the conventional ones currently in use. 

It is then proposed a model of a biometric framework that has different metrics to 

perform personal authentication. This environment allows the use of different biometric 

methods for personal identification. It is done through the addition of independent modules, 

such as authentication by keystroke dynamics, by fingerprints, by face recognition, etc. 

In this work, a keystroke dynamics module was developed. Keystroke dynamics is the 

process of investigating a person's typing rhythm. Through logging keyboard inputs during 

the typing process, four characteristics were extracted: keystroke duration and three types of 

keystroke latency. Using a statistic classifier it was possible to verify the accuracy of the 

method, having a rate of 0.24% of false positives and 1.87% of false negatives. 

 
 
 
Keywords:  Biometric, Pattern Recognition, Keystroke Dynamics. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1 Motivação 

A sociedade atual vem passando por muitas transformações, sendo uma delas a busca por 

maior segurança levando as pessoas cada vez mais por situações em que são obrigadas a ter 

que provar sua identidade. A identidade pessoal é um conjunto de dados que permite 

reconhecer uma pessoa e a distinguir das demais [DCRD06],  referente a um determinado 

grupo  ou comunidade. O fato de provar sua identidade é habito muito comum usado nas 

retiradas de dinheiro no caixa eletrônico com seu cartão magnético, assinaturas para autenticar 

cheques, senhas para identificação em controle de acesso ou ainda a apresentação de 

documentos com foto, como carteiras de identidade ou passaporte. 

Em geral existem três maneiras para provar a identidade de uma pessoa [Ara04] e 

“conceder a pessoa certa, os privilégios certos, o acesso certo, no momento certo” 

[WHGT03]: 

Algo que somente a pessoa possui: associado à apresentação de um objeto físico 

como cartão magnético, smart card ou documento de identidade. Processo chamado de Prova 

por Posse. 

Algo que somente a pessoa sabe: associado a um conhecimento predefinido, 

como um PIN (Personal Identification Number) ou uma senha normalmente mantida em 

segredo, Processo chamado de Prova por Conhecimento.    
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Algo que somente a pessoa é: associado às características pessoais mensuráveis, 

como uma medida fisiológica ou comportamental, que distingue, de forma confiável, um ser 

humano dos demais. Processo chamado de Prova por Biometria. 

Cada uma dessas abordagens de validação de identidade é sujeita a um grau de 

sucesso, dependendo do tipo de aplicação e situação em que se deseja empregá-las. O tipo 

Prova por Conhecimento é a forma mais típica de ser utilizada, pois é a de fácil manuseio, 

baixo-custo e sem qualquer necessidade de hardware adicional, entretanto é considerada a 

mais vulnerável, pois está sujeito a vários incidentes que podem comprometer a segurança do 

método, por exemplo, quando a pessoa é displicente e ao invés de memorizar a senha prefere 

anotá-la em algum lugar. Além do mais, a maioria das pessoas não tem muita imaginação na 

hora de criar as senhas, preferindo escolher de forma óbvia, como sobrenome, data de 

nascimento, time que torce etc, tornando uma senha fraca.  

A abordagem que utiliza a Prova por Posse também é muito utilizada, sendo 

necessário que a pessoa carregue consigo vários documentos de identificação como carteira 

de identidade, cartões e chaves. Porém, nenhum desses métodos é 100% confiável, visto que 

podem ser esquecidos, roubados, emprestados, perdidos, copiados ou até mesmo falsificado. 

Por essas razões, tem aumentado o interesse em desenvolver métodos de 

verificação de identidade pessoal que levem em consideração estratégias fundamentada na 

Prova por Biometria, pelo fato de não serem simples de ser disfarçados, roubadas, perdidas ou 

esquecidas, além de ser um método mais confiável e seguro do que métodos convencionais. 

Devido ao fato de ser uma característica biométrica de um indivíduo é única dentro de uma 

população. Embora antigamente muitos dispositivos tivessem sido apresentados como 

capazes de captar características biométricas com boa precisão, eles raramente satisfaziam as 

expectativas. Por estas razões, está acontecendo uma evolução da pesquisa na área da 

biometria em conjunto com o desenvolvimento da tecnologia, tanto na aquisição de 

informação como no aumento do poder de processamento dos computadores, oferecendo 

assim um novo impulso para a crescente utilização da biometria como método de 

autenticação. 

Dentro desse contexto, nesta dissertação é proposta a investigação de um modelo 

de uma arquitetura que utiliza características biométricas para realizar a tarefa de 

identificação pessoal. Esta irá permitir que diferentes métodos biométricos possam ser 
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utilizados para identificação pessoal através do acoplamento de diversos módulos 

biométricos, sejam eles referentes a autenticação de identidade mediante a dinâmica da 

digitação, impressões digitais, face, etc. 

O módulo investigado nesta dissertação é biometria da digitação ou dinâmica da 

digitação. A biometria da digitação é o processo de analisar o modo ou ritmo como a pessoa 

digita em um terminal através do monitoramento das entradas do teclado e seus respectivos 

intervalos de tempo durante as etapas de cadastramento e reconhecimento [Cos06]. Esta 

tecnologia pode ser classificada em estática ou contínua. A abordagem estática analisa as 

entradas em um momento particular, como por exemplo, no momento em que o usuário efetua 

seu logon no sistema. Enquanto que na abordagem contínua são analisadas várias vezes 

durante a sessão do usuário. A analise da dinâmica da digitação é um processo simples que 

necessita apenas que o computador possua um teclado 

O trabalho aqui apresentado aborda a área de reconhecimento de padrões, 

relacionada com as tarefas de classificação ou categorização, onde as classes podem ser 

definidas a priori pelo projetista do sistema (Classificação Supervisionada) ou podem estar 

baseadas em um aprendizado feito sobre a similaridade dos padrões (Classificação Não-

Supervisionada). Vale salientar que, uma das maneiras de fazer com que o sistema conheça as 

classes em que terá que classificar os padrões de entrada é apresentar ao sistema um conjunto 

de exemplos (amostras biométricas), também chamado de conjunto de protótipos. A partir 

deste conjunto, o sistema poderá delimitar o espaço de características a que pertence os 

padrões. As principais abordagens de classificação utilizadas pelo sistema de reconhecimento 

de padrão são [Ara04 , Sil05]: 

Estatística: Um conjunto de treinamento de padrões da classe é representado por 

vetores de características. O objetivo desta abordagem é estabelecer fronteiras de decisões no 

espaço de características de forma a separar os diferentes padrões em diferentes classes, 

utilizando para isto distribuições probabilísticas dos padrões pertencentes a cada classe. Esse é 

o tipo de reconhecimento mais tradicional. 

Sintática: Os padrões são vistos numa perspectiva hierárquica, onde um padrão é 

decomposto em subpadrões simples que por sua vez vão ser novamente decompostos até o 
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subpadrão mais simples que é denominado de primitiva. Os padrões são representados em 

termos de inter-relações entre estas primitivas. 

Lógica Fuzzy: Utilizado para modelar problemas que tratam com dados 

ambíguos. Este classificador é uma generalização da lógica tradicional, tratam os padrões com 

um grau de pertinência sobre diversos valores diferentemente da lógica tradicional em que a 

premissa sempre é verdadeira ou falsa. 

Redes Neurais Artificiais (RNA): Tenta usar alguns princípios de organização, 

como aprendizado, generalização, adaptação e representação distribuída numa rede com  

pesos onde os nodos neurônios artificiais e suas extremidades direcionadas são conexões entre 

neurônios de entrada e saída. As RNA’s mais utilizadas nos sistemas de reconhecimento de 

padrões são as redes diretas e o aumento da utilização desta abordagem nos sistemas de 

padrão se deve à sua baixa dependência no conhecimento do domínio específico e à existência 

de algoritmos de aprendizado eficientes. 

Neste trabalho iremos empregar a abordagem estatística, veremos o 

reconhecimento de padrões no sentido de classificação, isto é, associar um padrão de entrada 

a uma determinada classe. 

1.2 Objetivos 

Esta dissertação tem como objetivo propor um modelo de arquitetura biométrica para 

utilização de diversas medidas biométricas na tarefa de identificação pessoal através do 

acoplamento de diversos módulos, sejam estes medidas fisiológicas ou comportamentais, 

como por exemplo, a face, voz, mão, dinâmica da digitação, etc. 

O segundo objetivo é apresentar um módulo biométrico de uma medida biométrica 

de baixo custo e não intrusiva para realizar a tarefa de identificação pessoal, a medida 

biométrica investigada é a dinâmica da digitação, medida comportamental pelo modo como a 

pessoal digita em um terminal, necessitando apenas de um teclado e um software de 

identificação. 
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1.3 Estrutura da Dissertação 

O trabalho está organizado conforme descrito a seguir. O primeiro capítulo apresentou as 

considerações iniciais e o contexto no qual se insere este trabalho, a motivação para seu 

desenvolvimento e os seus objetivos. 

No segundo capítulo é apresentada uma introdução referente à biometria, além de 

alguns conceitos referentes técnicas biométricas e como pode ser classificadas. No terceiro 

capítulo apresenta-se a biometria da digitação ou dinâmica da digitação, bem como é 

apresentado o estado da arte da Dinâmica da Digitação. No quarto capítulo descreve-se o 

Sistema Biométrico de Identificação Pessoal. O módulo biométrico da dinâmica da digitação 

é descrito no quinto capítulo, no qual é detalhado as diferentes características extraídas, assim 

as etapas de processamento e reconhecimento de padrões. No sexto capítulo são apresentados 

os experimentos e resultados. Por fim, o sétimo capítulo apresenta as conclusões do trabalho e 

sugestões para trabalhos futuros. 

 

 



Capítulo 2 

Biometria 

2.1 Introdução 

Biometria é derivada das palavras gregas “bios” (vida) e “metron” (medir), que significa 

medida da vida, mas também é definida como o método automático de identificação pessoal 

usando traços distintos, como as características de comportamento ou físicas do corpo 

humano que possa ser usado para reconhecer um indivíduo [WHGT03].  

O sistema biométrico é automatizado por envolver os seguintes processos sem 

intervenção humana: o primeiro processo é capturar um sinal digital ou analógico de uma 

característica de uma pessoa; o segundo processo é responsável pelo processamento e 

classificação dos padrões e o último é o processo de decisão que retorna o resultado com 

muita precisão, e na maioria dos casos acontece em tempo real [IBG08].  

2.2 História 

Apesar de ser um novo campo do ramo da ciência da computação, os princípios básicos da 

verificação biométrica foram compreendidos e exercitados desde a antiguidade, desde os 

primórdios o homem distinguia uma pessoa da outra através da face identificando uma pessoa 

familiar das outras desconhecidas, esta tarefa simples tornou-se cada vez mais desafiadora 

quando as populações aumentavam e o aumento de novos indivíduos em comunidades 

pequenas [NSTC07]. Outras características também foram usadas ao longo da história da 

civilização como forma de reconhecimento. Alguns exemplos são comentados a seguir:  
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Existem referências que em 500 a.C. as impressões digitais eram usadas para 

distingui uma pessoa “nas transações de negócios babilônicas eram incluídas duas impressões 

digitais gravadas em peças de cerâmicas”, na época dos faraós, os comerciantes de confiança 

eram identificados por suas características físicas. Na China as crianças eram diferenciadas 

pelas pegadas e impressões digitais. 

Mais tarde no final do século XIX, surgiu um grande interesse por parte de um 

francês, chamado Alphonse Bertillon, em pesquisas criminalísticas, na tentativa de relacionar 

as medidas do corpo humano. Estas eram escritas em cartões constituídos pelo diâmetro 

transversal da cabeça, comprimento dos pés, dedos, antebraços, estatura entre outros [AP03], 

resultando na produção de uma variedade de dispositivos para mensuração. Ao contrário do 

que se pensavam, as categorias criadas no sistema de Bertillon não eram únicas, ocorreram 

muitos erros, causando o descrédito do sistema. Um dos mais conhecidos foi à prisão de um 

homem que alegou nunca ter passado pela prisão. No entanto, ao verificar as informações, 

verificou-se que havia outro homem com as mesmas características do primeiro que estava 

detido em outro presídio [AP03]. 

Os resultados de Bertillon não foram conclusivos, mas a idéia de mensurar 

características físicas prosseguiu, na Suíça com o aparecimento da fotografia, passou a ser ela 

empregada como processo exclusivo de identificação criminal. Entretanto na Índia, o oficial 

Herschel descontente com os comerciantes locais, que não cumpria contratos, passou a pedir 

que colocassem suas assinaturas mais a impressão das digitais nos documentos. A idéia, 

segundo o próprio, era "assustar os comerciantes, de modo que não pudessem repudiar sua 

assinatura" [AP03]. 

Durante Segunda Guerra Mundial, os exércitos transmitiam mensagem através do 

código Morse, usando uma metodologia chamada “The Fist of the Sender”, onde os pontos e 

traços digitados por cada militar entravam em ritmos distintivos que poderia ajudar a 

distinguir um aliado de um inimigo [GLPS80]. 

Os verdadeiros sistemas biométricos começaram a surgir a partir da última metade 

do século passado, onde vários métodos biométricos vêm sendo desenvolvidos, melhorados e 

refinados até o ponto em que se tornem realidades comerciais. A última década tem sido da 

maturação da indústria biométrica e indústrias especializada brigando por vendas por um 
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mercado globalmente equilibrado para obter um respeitável número de equipamento e um 

significante crescimento nas aplicações diárias. 

2.3 Técnicas Biométricas 

As técnicas biométricas são subdivididas em duas classes diferentes: baseadas nas 

características físicas e nas características comportamentais.  A característica física é uma 

medida fisiológica ou anatômica relativamente estável de uma parte do corpo humano 

basicamente imutável, tal como: a face, impressão digital, íris, retina, geometria da mão, 

padrão das veias entre outras [Cos06].  

Por outro lado, uma característica comportamental é baseada nas ações únicas do 

indivíduo aprendida e adquirida ao longo da vida, capturada durante certo período de tempo 

[NSTC]. Também na característica comportamental pode ser incorporada o tempo como 

medida, como o tempo inicial, médio e final [IBG08]. Dentre as características 

comportamentais existe o modo de andar, assinatura, a dinâmica da digitação, a fala entre 

outras. As características comportamentais do indivíduo também são conhecidas como uma 

característica não-estática, ou seja, tendem a variar com o tempo e podem sofrer algumas 

alterações, dependendo do estado emocional da pessoa. Por exemplo, a voz de um indivíduo 

pode sofrer alterações quando em estado de medo, gripado ou correndo perigo [Sil05] e, por 

esse motivo, a maioria dos sistemas biométricos permitem que sejam feitas atualizações de 

suas amostras biométricas à medida que vão sendo utilizados, tornado o sistema de 

identificação mais eficiente ao autenticação o indivíduo [Cos06].  

A distinção de característica comportamental e fisiologia é ligeiramente artificial, 

pois uma característica de comportamento é baseada em uma parte fisiológica, como a forma 

das cordas vocais (reconhecimento de voz) ou a agilidade de mãos e dedos (assinatura). E 

uma característica Fisiológica é capturada conforme o comportamento do indivíduo, como a 

maneira a qual um usuário apresenta um dedo ou um olhar no dispositivo biométrico [IBG08].  
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Figura 2.1 características biométricas 

A figura 2.1 apresenta um organograma com exemplos dos tipos de biometria para 

as características físicas e comportamentais previamente definidas, e a seguir uma breve 

descrição de alguns métodos de forma mais detalhada, apresentando um quadro comparativo 

entre as tecnologias biométricas. 

2.3.1 Impressão Digital 

A utilização das impressões digitais (Fingerprint) para identificação pessoal ocorre por 

séculos e são bem estabelecidas na sociedade, provavelmente pelo fato da impressão digital 

ser a muito tempo utilizado nos registros civis e em investigações criminais [JHPB97]. A 

formação da digital é determinada durante os primeiros sete meses de gestação do feto e não 

sofrem alterações durante o resto da vida, exceto em caso de acidentes [Pra01]. As impressões 

digitais são distintas que mesmo gêmeos univitelinos possuem digitais diferentes[JHP00]. 

Outro fator interessante é a rapidez e a confiança aliada ao baixo custo e fácil implementação 

com um grau de confiabilidade satisfatório. 

A extração de características sobre impressões digitais fundamenta-se em 

encontrar pequenos pontos especiais, chamados de minúcias, presentes nas digitais, tais como, 

pontos de finalização de linhas, pontos de junção de linhas, quantidade de vales e sulcos 

existentes entre os pontos [BC93]. Um problema com tecnologia de impressão digital é sua 

falta de aceitabilidade por parte da sociedade que ainda associa a impressão digital com 

questões jurídico-criminais. Outro problema é alteração nas digitais devidos a cortes, 

queimaduras, razões ambientais, ou profissionais. [JHP00] 
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Figura 2.2 Exemplo de Impressão Digital 

2.3.2 Face 

A face é a característica biométrica mais comum usada para identificação pessoal. O 

reconhecimento facial (facial recognition) analisa as características faciais das imagens da 

face, como os olhos, sobrancelhas, nariz, lábios, e forma de queixo, capturadas por uma 

câmera digital de forma manual ou automática [JHP00]. 

 

Figura 2.3 Captura da face 

A utilização da face como característica biométrica de reconhecimento é bastante 

aceita pela sociedade em geral, pois é uma técnica não-intrusiva, necessita apenas que o 

usuário olhe para uma camera para colhetar suas características biométricas, sem exigir que 

fique esperando por longos períodos de tempo para realizar o processo [JBP99]. 

Entretanto, ser não-intrusiva é uma desvantagens quanto a opinião pública, muitas 

pessoas expressaram preocupação quanto ao uso câmeras digitais colocadas 

imperceptivelmente ao redor das cidades para identificação de pedestre sem o conhecimento 

ou consentimento. [IBGFR02]. 
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O sistema de reconhecimento facial pode falhar quando a pessoa alterar algum 

atributo estético: estilo do cabelo, barba, bigode ou uso de acessórios como óculos, chapéu, e 

lenço [Cav05]. Outros fatores podem também dificultar o processo de localização das 

características faciais, tais como a posição da face do indivíduo, face parcialmente ou 

totalmente obstruída por objetos, expressão facial, complexidade no fundo da imagem, ângulo 

da câmera, condições da luz etc. [BP92].  

2.3.3 Geometria da Mão 

A geometria da mão (hand geometry) envolve uma variedade de medidas e análise da forma 

da mão da pessoa, incluindo largura e área da mão, comprimentos e larguras dos dedos, 

contornos externos, linhas internas e veias. Esta é uma técnica bastante simples, barata, fácil 

de usar e é esta sendo utilizada para controle de acesso a áreas restritas. [JHP00, JRP04].  

 

 Figura 2.4 Captura da mão 

As características da mão são passíveis de mudanças que podem ser provocadas 

por ganho de peso ou cicatrizes deformatórias ou inchaços, nestes casos será necessário o 

recadastramento do usuário, entretanto anomalias individuais como pele seca geralmente não 

afeta na precisão do reconhecimento [JRP04]. Sistemas baseados nesse tipo de tecnologia são 

encontrados em ambientes fechados e de temperatura controlada, pois a influência de luz solar 

incidindo diretamente sobre o dispositivo biométrico pode influenciar o desenho do contorno 

da mão [Suc04]. 

2.3.4 Iris 

O reconhecimento da íris (iris-scan) é um método relativamente novo, existe desde 1994, o 

método reconhece uma pessoa analisando a íris, anéis coloridos do tecido que circunda a 



Capítulo 2 – Biometria 12

pupila, responsável por regular o tamanho da pupila e controla a quantidade de luminosidade 

que entra no olho [NSTC07]. A imagem da Íris requer o uso de dispositivo biométrico de alta 

qualidade, usando luz infravermelha tipicamente para iluminar a íris sem causar danos ou 

incômodos ao indivíduo. 

 

Figura 2.5 Estrutura Ocular 

A íris é uma característica biométrica que não sofre alteração com o passar do 

tempo, é extremamente difícil e cirurgicamente de mexer na textura de íris, nem o uso de 

óculos ou lentes de contato prejudicam o processo de reconhecimento [Dau93]. A utilização 

da íris requer a presença do indivíduo e ainda possui custos elevados. [JHP00, JRP04]. 

2.3.5 Voz  

O reconhecimento de locutor (Voice recognition) é uma biometria predominantemente 

comportamental, utiliza a voz de um indivíduo para propósitos de reconhecimento [NSTC07]. 

Alguns sistemas utilizam texto fixo como palavra ou frase pré-estabelecida, para reconhecer o 

locutor, outros reconhece o locutor independente da frase ou palavra. O segundo caso é mais 

difícil que o primeiro, entretanto oferece mais proteção contra fraudes [JRP04]. A fala pode 

ser capturada dinamicamente ou durante um período de tempo. 

 

Figura 2.6 Voz 
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Geralmente este tipo de sistema biométrico tem uma boa aceitação devido à 

grande disponibilidade de dispositivos de captura como, por exemplo, um telefone ou 

microfone de computador, e sua facilidade de integração não requer nenhum tipo de 

treinamento especial [NSTC07]. Porém, características da voz são sensíveis a vários fatores 

como barulho do ambiente, também ao estado emocional e físico do locutor e vozes parecidas 

pode reduzir a precisão do reconhecimento [JHP00]. 

2.3.6 Assinatura  

O reconhecimento da assinatura (signature-scan) pode ser realizado de forma estática (off-

line) ou dinâmica (on-line) [Abb94]. O reconhecimento da assinatura estática utiliza apenas a 

imagem de uma assinatura feita através de uma caneta normal [WO00], sendo extraídas 

características geométricas da assinatura como a inclinação dos traços da escrita, altura, 

comprimento, e a quantidade de palavras [Wir97, Suc04]. Por outro lado no reconhecimento 

da assinatura dinâmica utiliza técnicas baseada no processo dinâmico da realização da 

assinatura capturada por dispositivo como superfícies sensíveis (tablet) e canetas óticas 

(Figura 2.7), onde são extraídas as características biométricas: ritmo da escrita, pressão da 

caneta, aceleração, tempo de duração, trajetória e o contato com a superfície [Vig06].  

 

Figura 2.7 Exemplo Assinatura Dinâmica 

Uma vantagem inerente do sistema biométrico baseado na assinatura é grande 

aceitação como método de identificação pessoal e pode ser incorporada transparentemente por 

instituições financeiras para verificação de assinaturas em cheques ou cartões de créditos 

[JHP00]. Os tipos de fraudes nesses sistemas incluem a falsificação simples, aleatória e 

habilidosa [Liz00 , Suc04]. A falsificação simples caracteriza-se por uma fraude do nome da 

pessoa, mas sem conseguir a imitação da forma gráfica. A falsificação aleatória é 

caracterizada pelas formas gráficas e componentes semânticos completamente diferentes da 
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assinatura original. A falsificação habilidosa ocorre quando o falsificador tem acesso à 

assinatura original e tenta reproduzir uma cópia fiel, sendo a mais difícil de detectar.  

2.3.7 Dinâmica da digitação 

A Dinâmica da Digitação (Keystrokes dynamics) também conhecida com ritmo da digitação 

descreve o modo ou ritmo habitual de como uma pessoa digita uma senha, palavras/frases ou 

texto em um terminal [BFC07]. As características extraídas da Dinâmica da Digitação são 

seqüências de valores alfanuméricos que se está digitando, assim como o intervalo de tempo 

entre digitação de teclas sucessivas.  

 

 Figura 2.8 Dinâmica da Digitação 

A Dinâmica da Digitação é uma técnica relativamente barata, necessita apenas de 

um teclado e software para autenticação, diferentes das outras técnicas biométricas de elevado 

custo dos dispositivos biométrico de captura e análise dos dados necessários na autenticação. 

Quanto maior for à habilidade do usuário na digitação, será mais fácil e confiável a maneira 

como é reconhecido, visto que sua variação intrapessoal será pequena. Além disso, é um 

reconhecimento não intrusivo, bastante aplicável para segurança de acesso de computador 

[Ara04]. 

2.4 Quadro Comparativo entre Técnicas Biométricas  

Qualquer característica humana, seja ela fisiológica ou comportamental pode ser usada como 

característica biométrica, desde que satisfaça os seguintes requisitos básicos [Cla94 , JHP00]: 

• Universalidade: consiste na capacidade de ser aplicável a todos os indivíduos, ou 

seja, todas as pessoas devem possuir a característica biométrica a ser utilizada 

como medida;  



Capítulo 2 – Biometria 15

• Unicidade: consiste na capacidade de distinguir todos os indivíduos, indicando 

que a característica biométrica utilizada deve ser única para cada indivíduo, à 

possibilidade de pessoas distintas possuírem características idênticas deve ser nula 

ou desprezível; 

• Permanência ou Imutabilidade: consiste na capacidade da característica não 

modificar ao longo da vida do indivíduo. Algumas alterações podem ocorrer 

devido ao envelhecimento, emocionais ou no processo de aquisição;  

• Mensurabilidade: Consiste na possibilidade da característica biométrica ser 

medida quantitativamente;  

Além desses requisitos, existem outras exigências importantes referentes ao 

funcionamento do sistema de reconhecimento biométrico, que são [Cla94 , Jai06]:  

• Desempenho: consistem na precisão, velocidade e segurança do sistema 

biométrico em reconhecer corretamente o indivíduo e também os fatores 

ambientais que afetam a precisão do sistema;  

• Aceitação: consiste na capacidade do indivíduo integrar a esse tipo de tecnologia 

no seu cotidiano, isto é, o quanto as pessoas estão dispostas a aceitar a biometria 

utilizada; 

• Circuvenção: consiste na facilidade de burlar a característica biométrica através 

da utilização de técnicas fraudulentas; 

• Maturidade da pesquisa: consiste na quantidade de pesquisas e resultados 

relevantes sobre a característica biométrica; 

• Tamanho do padrão: consiste do número de bytes necessários para fins de 

armazenamento do padrão; 

• Tamanho do sensor: consiste das dimensões do sensor implicam se o sistema 

pode ser aplicado a meios móveis e se será percebido pelo indivíduo; 

• Tipo do sensor: consiste na divisão dos sensores em classes: não-invasiva ou 

invasiva. 
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   Tabela 2.1 Comparação das Tecnologias Biométricas  

Biometria Universalidade Unicidade Permanência Desempenho Aceitação Circunvenção 

DNA Alta Alta Alta Alta Baixa Baixa 
Orelha Média Média Alta Média Alta Média 
Face Alta Alta Média Baixa Alta Alta 

Impressão Digital Média Alta Alta Alta Média Média 
Modo Andar Média Baixa Baixa Baixa Alta Média 
Geometria da Mão Média Média Média Média Média Média 
Íris Alta Alta Alta Alta Baixa Baixa 
Dinâmica Digitação Baixa Baixa Baixa Baixa Média Média 
Veias mãos Média Média Média Média Média Baixa 
Retina Alta Alta Média Alta Baixa Baixa 
Voz Média Baixa Baixa Baixa Alta Alta 
Odor Alta Alta Alta Baixa Média Baixa 
Assinatura Baixa Baixa Baixa Baixa Alta Alta 

A tabela 2.1 [JRP06 , JRP04] mostra a avaliação do grau (alta, média ou baixa) 

que cada característica biométrica satisfaz as propriedades desejáveis, é certo, que nenhuma 

característica biométrica consegue satisfazer com perfeição aos requisitos de uma 

característica biométrica ideal, cada uma possui suas vantagens e desvantagens em relação as 

demais, por isso a escolha da(s) característica(s) deve ser a que melhor atende aos requisitos 

desejados. 

2.5 Sistema Biométrico Multimodal  

Um Sistema Biométrico Multimodal é baseado em múltiplas técnicas biométricas fisiológicas 

ou comportamentais. A idéia é integrar as melhores funcionalidades de cada técnica 

biométrica e superar as limitações encontradas em Sistemas Biométricos Unimodais, ou seja 

baseado em uma única técnica biométrica [JHK99], aumentando assim a dificuldade de 

fraudes no sistema [Bal07] 

No desenvolvimento de um Sistema Biométrico Multimodal, é necessário decidir 

qual arquitetura de integração de técnicas biométricas será empregado, duas arquiteturas são 

comumente lembradas [Cav05] . Integração de Decisão e Integração de Características.  

2.5.1 Integração de Características 
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Neste modelo, a integração é feita através da união das amostras biométricas capturadas por 

diversos dispositivos biométricos. Uma representação do esquema de Integração de 

Características é apresentada na figura 2.9. 

 

Figura 2.9 Integração de Características 

Em geral, esse tipo de combinação não é muito usado em sistemas multimodais, 

mesmo sendo o nível de integração na qual menos informações são desperdiçadas. Isso ocorre 

pelo fato da natureza das amostras biométricas capturadas ser normalmente provenientes de 

tipos de dispositivos biométricos diferentes, como por exemplo: um scanner que captura a 

imagem da mão ou um microfone que captura a voz. 

2.5.2 Integração de Decisão 

Neste tipo de integração, cada modalidade biométrica passa suas características para um 

classificador dedicado, que gera uma resposta.  Todas as repostas são combinadas com intuito 

de gerar uma decisão única. Uma representação do esquema de Integração de Decisão é 

apresentada na figura 2.10. 

 

Figura 2.10 Integração de Decisão 
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Na Integração de Decisão, cada classificador é um especialista que observa apenas 

as características de cada uma das fontes de entrada. A resposta dos classificadores pode ser 

dividida em soft e hard. No primeiro tipo, a saída de cada classificador é um valor real, entre 

0 e 1. Esse tipo de resposta preserva a informação, ao contrario do segundo caso (hard), no 

qual suporta apenas duas saídas : 0 para rejeitar ou 1 para aceitar o padrão. 

2.6 Medidas de Desempenho 

O desempenho do sistema de autenticação biométrica geralmente é medido através de duas 

taxas de erro [BR94] . 

Taxa de Falsa Aceitação (False Rejection Rate - FRR), também chamada de erro 

do tipo I, representa a percentagem de rejeitar incorretamente uma pessoa legítima devida 

alguma variação na captura da característica biométrica. Este erro é frustrante para pessoa, faz 

com que o usuário volte apresentar novamente a característica biométrica.  

Taxa de Falsa Rejeição (False Acceptance Rate (FAR), também chamada de erro 

do tipo II, representa a percentagem de aceitação incorreta de pessoa não autorizada como 

legítima. Este tipo de erro causa fraude. 

 

 Figura 2.11 Avaliação de Performance 

As taxas de FRR e FAR são expressas em porcentagens e variam de acordo com 

um limiar escolhido, estas podem ser observadas na figura 2.11. 

Outras medidas de desempenhos utilizadas são as seguintes taxas [ASLLY05]: 
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ZeroFRR, valor de FAR quando o FRR é igual a zero, indica a probabilidade do 

sistema aceitar o acesso de pessoas não autorizadas, quando todas as pessoas autorizadas são 

aceitas. 

 ZeroFAR, valor de FRR quando o FAR é igual a zero, indica a probabilidade do 

sistema rejeitar o acesso de pessoas autorizadas, quando todas as pessoas não autorizadas são 

rejeitadas. 

Taxa de Erro Igual (Equal Error Rate – ERR), taxa é muito usada para avaliar o 

desempenho dos sistemas biométricos [Way00], corresponde a taxa de erro quando o valor de 

FAR é igual ao valor de FRR [Bra06]. Esta taxa pode ser calculada a partir da Curva de 

Características Operacionais (Receiver Operating Characteristic ROC) que traça FRR em 

função de FAR. 

Os sistemas biométricos devem ser configurados de acordo com o tipo de aplicação, 

podendo fornecer uma detecção fraca (baixo FRR e alto FAR) ou uma detecção sensível (baixo 

FAR e alto FRR) neste caso quando o usuário não for autenticado, basta entrar novamente no 

sistema. 

2.7 Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentados os conceitos básicos que regem a biometria, apresentado 

também alguns métodos biométricos tais como impressão digital, íris, geometria da mão, voz, 

face, assinaturas e dinâmica da digitação, e a integração de diferentes métodos biométricos. 

No próximo capítulo será apresentado o estado da arte da dinâmica da digitação, 

apontando seus principais componentes. 



Capítulo 3 

Dinâmica da Digitação 

3.1 Introdução 

O sistema biométrico da dinâmica da digitação (Keystroke Dynamics), também conhecido 

com ritmo da digitação ou padrão da digitação, analisa o ritmo habitual como uma pessoa 

digita uma informação alvo em um terminal monitorando os eventos de teclado [Rao05]. 

Cada pessoa possui ritmo próprio de digitar diferentemente das outras pessoas, permitindo 

assim que sejam construídos sistemas tanto para autenticar pessoal, como também validar 

quem está digitando a senha deseja fraudar o sistema, pois por mais que pessoas mal 

intencionadas conheçam a senha, quem digita deve ter o ritmo associado a esta informação 

alvo [Cos06]. A Dinâmica da Digitação é uma técnica relativamente barata, necessita apenas 

de um teclado e software para autenticação, diferentes das outras técnicas biométricas que 

possui elevado custo dos dispositivos biométricos [MR00]. 

No inicio da década de oitenta, os primeiros a utilizarem o comportamento 

habitual de uma pessoa a digitar para identificação foram Gaines et al [GLPS80] com 

experimentos conduzidos por sete secretárias . A composição do padrão, era composto pela 

latência entre dígrafos de palavras, frases randômicas e um texto inglês, mas apenas para 

dígrafos que ocorreram mais de 10 vezes. Trabalhando com o método estatístico T-Tests para 

classificação e autenticação, os experimentos resultaram num 4% de FRR e 0% de FAR. 

Joyce et. al [JG90] em seus experimentos com 33 pessoas usou os seguintes dados 

com informação alvo: login, senha, primeiro e último nome; extraui a latência entre duas 

teclas consecutivas como característica e um classificador estatístico para processo de 
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classificação. O conjunto de treinamento era composto por oito padrões e cinco padrões para 

conjunto de teste. Como resultado obtiveram 0.17% de FAR e 13.3% de FRR.  

No trabalho de Bleha et al. [BSH90] informação alvo era composta pela senha e 

uma frase. A característica biométrica analisada foi a latência entre teclas junto com 

classificador de Bayes e de distância mínima. Experimentos realizados: o primeiro 

experimento foi realizado com nove voluntários num período de nove semanas, o segundo 

com dez voluntários, num período de cinco semanas e 26 voluntários num período de oito 

semanas. Os testes era composto por dez usuários válidos e 22 impostores, resultando em 

3,1% de FRR e 0,5 % de FAR.  

Monrose e Rubin [MR00] coletaram amostras de 63 usuários, durante um período 

de 11 meses analisarando as características: tempo de pressionamento e latência junto com um 

classificador Bayesiano, obtendo um acerto de 92,14%. Nos experimentos de Cavalcanti 

et.al.[CPC05] utilizaram um classificador estatístico para analisar as características tempo de 

pressionamento e tempo de latência de 24 voluntários, resultando em um 6,04% de FRR e 0% 

de FAR. 

Costa [Cos06] em seu trabalho extraiu as características biométricas: tempo de 

pressionamento e dois tipos de latências entre duas teclas, intervalo de tempo até a próxima 

tecla ser pressionada, intervalo de tempo que o usuário leva para pressionar duas teclas 

consecutivas. Obtiveram 6,2% de EER nos testes com classificador usando Modelos Ocultos 

de Markov (HMM). 

Outros trabalhos foram desenvolvidos com a Dinâmica da Digitação, como em 

Mäntyjärvi et.al.[MKV02] para reconhecimento em teclado virtual ou correlação entre teclas 

como característica biométrica medida no trabalho de Bergadano et. al.[BGP02]. Um produto 

atualmente comercializado utizando Dinâmica da Digitação é o biopassword© [BP08] 

podendo ser adaptado ao sistema de login do Windows NT/2000/XP. Nas próximas 

subseções, alguns aspectos importantes apresentados nos trabalhos mencionados são 

discutidos. 

3.1.1 Informação Alvo 

Informação Alvo ou String alvo é um conjunto de caracteres digitados pela pessoa e 

monitorados pelo sistema, normalmente coletada durante o processo de cadastramento e 
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verificação. A informação alvo poder ser o nome ou login para cada pessoa, ou uma frase ou 

texto pré-fixado para todas as pessoas. A maioria dos trabalhos realizados utilizam apenas 

uma informação alvo [Ara04, MR00, CPC05, RLCM98], já outros trabalhos empregam mais 

de uma informação alvo, como login, senha, nome e sobrenome [JG90]. 

O tamanho da informação alvo é uma característica muito importante, informações 

menores que dez caracteres podem ocasionar muitos erros no processo de classificação 

[BSH90], entretanto uma informação muito grande pode levar ao usuário a desistir de digitar 

a informação. A maioria dos trabalhos relacionados com a área obriga os usuários a 

memorizarem string alvo pré-estabelecidas, porém Gunetti e Picardi [GP05] comprovaram que 

este tipo de abordagem é menos eficiente que permitir ao usuário que encontre uma seqüência 

de teclas com a qual está familiarizado. 

3.1.2 Quantidade de Padrões 

A quantidade de padrões coletada da pessoa para composição do conjunto de protótipos pode 

possuir um tamanho pré-fixado para todas as classes ou variar de acordo com a pessoa, ou 

ainda o sistema pode determinar quando o usuário deve parar de digitar a informação. A 

menor quantidade de padrões coletadas foram de três por usuário no trabalho de Lin [Lin97], 

no entanto Monrose e Rubin [MR00] verificou que a quantidades de padrões menores que seis 

podem não apresentar bons resultados, e a maior quantidade de padrões coletadas foram 30 

padrões [BSH90].  

3.1.3 Características Extraídas 

A partir da digitação do usuário são extraídas características usadas para formação do 

template biométrico e posteriormente para verificação. Podem ser elas o tempo de 

pressionamento, o tempo de latência, a pressão, a velocidade total da digitação, a freqüência 

de erros, as correções de erros de digitação, as correlação entre as teclas pressionadas, 

digitação de letras maiúsculas na informação alvo e etc. 

O tempo de Pressionamento é o intervalo de tempo que uma tecla é pressionada e 

liberada. A Latência é o intervalo de tempo entre duas teclas consecutivas [BFC07] e pode ser 

medida de varias formas, como: tempo de liberar uma tecla e o pressionar a tecla sucessora, 
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tempo entre o pressionamento de duas teclas consecutivas e tempo entre a liberação de duas 

teclas consecutivas [CYRYVL05]. Na figura 3.1 são mostradas as características extraídas: 

tempo de pressionamento (duração) e a latência (intervalo) a partir da palavra “IVAN”.  

 

 Figura 3.1 Características Extraídas 

As características biométricas são extraídas durante os momentos em que as teclas 

envolvidas na digitação são pressionadas e liberadas. As características compõem um vetor de 

características contendo o tempo de pressionamento, a latência etc. Exemplo na figura3.1: 

Vetor de Características = [Itp ,VI l  , Vtp , AVl  , Atp  , NAl , Ntp] (3.1) 

tpI  : Tempo de Pressionamento da tecla (I), isto é o tempo que o usuário leva para 

digitar a tecla (I).  

lVI  : Latência entre as teclas (V) e (I), isto é intervalo de tempo que o usuário leva 

para liberar a tecla (I) e pressionar a tecla (V). 

A combinação do tempo de pressionamento com o tempo de latência, também 

podem ser usados, obtendo melhores resultados que analisados separados. As características 

extraídas da disposição dos dedos para digitação do padrão e a pressão que o usuário exerce 

para digitasr uma tecla são menos utilizadas, pois necessitam de equipamentos caros. 

3.1.4 Precisão do Tempo 

A precisão do tempo indica o grau de exatidão obtido na medição da captura do ritmo da 

digitação. Dessa forma, quanto maior a precisão do tempo, mais os dados capturados estarão 

próximos da realidade. Além disso, para a determinação de uma precisão deve ser levado em 

consideração à ordem de grandeza relacionada aos tempos de digitação capturados dentro de 

uma população de usuários do sistema. A precisão estabelecida nas pesquisas referenciadas 
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variou entre 0,1 milisegundo [MRLM98] e 1 segundo [BCT99]. Nas conclusões de [AHZ00] 

foi mencionado que uma maior precisão era desejável para melhorar os resultados obtidos 

3.1.5 Atualização do template biométrico 

A dinâmica da digitação por ser uma característica comportamental pode sofrer algumas 

alterações com o passar do tempo, o estado psicológico do usuário ou problemas como 

estresse [Sil05]. Por isso, o template biométrico deve ser atualizado sempre que uma nova 

amostra é apresentada, substituindo um padrão antigo pelo novo, assim depois de muitos 

acessos com sucesso, o template biométrico pode está diferente do template biométrico 

inicial, melhorando o desempenho da autenticação e diminuindo as taxas de FRR e FAR. 

Outra maneira de atualizar o template biométrico consiste na criação de um novo template 

biométrico [MRW99] toda vez que uma autenticação é realizada com sucesso, o template 

biométrico antigo é descartado e substituído por um novo template biométrico criado a partir 

de novas amostras biométricas capturadas. 

3.1.6 Classificador 

O Classificador é responsável pelo processo de decisão do sistema, onde as classes são 

conhecidas a priori. Ao apresentar um padrão a ser reconhecido o classificador deve decidir 

qual classe este padrão pertence. No caso da verificação, a decisão é determinar se a 

identidade da pessoa é verdadeira ou não. 

Os Classificadores mais utilizados no reconhecimento da dinâmica da digitação 

são os estatísticos, como por exemplo, classificador de distância mínima [JG90] [RLCM98], 

k-means, Bayes, Distância Euclidiana, dentre outros [MR00 , CPC05]. Bons resultados foram 

obtido utilizando RNA’s [Lin97 , Sil05] em pequenas bases de dados, entretanto o re-

treinamento é uma limitação. Outras técnicas vem sendo usadas como Lógica Fuzzy [Ara04], 

Máquina de Vetor de Suporte [YC04], Árvores de Decisão [GRGC02] aplicadas no processo 

de classificação da Dinâmica da Digitação. 

3.2 Considerações Finais 

Neste capitulo foi apresentado o estado da arte da dinâmica da digitação, mostrando os 

principais elementos como: a informação alvo, as características extraídas e classificador. No 
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próximo capítulo é apresentado a arquitetura proposta e os principais processos para 

funcionamento do sistema de identificação pessoal.  



 

Capítulo 4 

Arquitetura Proposta 

4.1 Introdução 

O Ambiente Multimodal de Identificação Biométrica (AMIBIO) proposto é estruturado em 

quatro camadas: Camada de Conectividade, Camada de APIs (Application Program 

Interface), Camada de Segurança  e Camada de Armazenamento, descrito a seguir no 

diagrama de camadas na figura 4.1. 

 

Figura 4.1 Diagrama de Camadas 

A Camada de Conectividade é responsável por conectar o usuário, representado 

pela sociedade em geral, ao AMIBIO através de um GUI (Graphical User Interface) 

desenvolvida em qualquer linguagem web, php, jsp, etc. O principal interesse desta camada é 
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fornecer um serviço confiável, visando a recuperação e detecção de erros de comunicação e os 

controles de fluxo de informações usadas [Nun04]. 

As informacões obtidas pela Camada de Conectividade são enviada e tratadas pela 

Camada de API's, camada focada nas implementacões de um conjuntos de operacões 

referentes a funcões biométricas, banco de dados, administrativas entre outras.  

O sigilo das informacões do usuario é responsabilidade da Camada de Seguranca, 

esta utiliza técnicas de criptografia, assinatura digital e certificado digital [Rya06]. E a quarta 

e última camada é a Camada de Armazenamento, responsável pela conexão da camada de 

Seguranca com a base de conhecimento, utilizando funções de inserção, atualização e 

remoção de dados. 

4.2 Arquitetura 

O procedimento do Sistema Biométrico de Identificação Pessoal é dividido em várias etapas 

ou processos: Aquisição da amostra biométrica (mecanismo de capturar um sinal digital ou 

analógico das características pessoais), Processamento de Padrões (pré-processamento, 

extração de características), Criação do template biométrico, Classificação e Decisão 

(processo de reconhecimento do padrão) [AMCM07].  

 

Figura 4.2 Arquitetura Biométrica 
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O AMIBIO corresponde a uma arquitetura Cliente/Servidor, onde Cliente é o que 

procura os serviços e solicita a resposta do Servidor. E o Servidor é responsável por 

disponibilizar os serviços e retorna uma resposta ao Cliente [Nun04]. Nesse tipo de 

arquitetura a interação é iniciada pelo Cliente durante a aquisição dos dados biométricos e 

depois transmitidos para o Servidor. O Servidor recebe as informações transmitidas pelo 

Cliente e realiza os processos de Processamento de Padrões, Criação do Template Biométrico 

ou Comparação e Decisão, e depois transmite o resultado para o Cliente. Outra 

responsabilidade do Servidor é fazer a comunicação com a Base de Conhecimento. A 

arquitetura biométrica (figura 4.2) é detalhada a seguir. 

4.2.1 Aplicação 

A camada de Aplicação no Cliente representa a interface de interação da aplicação com 

usuário. Este é o único componente do sistema que esta em contato direto com o usuário. 

Assim, a interface possui a importante missão de capturar as intenções do usuário, solicitar 

processamento ao servidor e apresentar os resultados encontrados de maneira simples, 

objetiva e de fácil entendimento. Toda transação biométrica é iniciada no Cliente durante as 

fases de Cadastramento, Autenticação e Reconhecimento. 

Uma aplicação que corre no servidor é realizada tipicamente com respeito a um 

pedido do cliente, mas a aplicação do cliente originalmente não sabe sobre os processos 

realizados no servidor, e a aplicação do servidor processa as informações enviadas pelo 

Cliente e após a finalização os pedidos são transmitidos para aplicação do Cliente. 

4.2.2 API’s 

Uma interface de programa de aplicação também conhecida como Application Program 

Interface (API) é um conjunto de rotinas e normalizações estabelecidas pelo software para 

utilização de suas funcionalidades pelos programas aplicativos. O propósito é permitir a 

interoperabilidade ou a troca imutável, reduzindo assim o risco para com integrador e o 

usuário. No AMIBIO são empregadas as seguintes API’s (figura 4.3): Biométrica, Banco de 

Dados, Segurança, Administrativa entre outras, descritas a seguir. 
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Figura 4.3 API’s  

4.2.2.1 API Biométrica 

A API biométrica permite [Til00]: uma substituição fácil de tecnologias biométricas, uma 

integração simples de múltiplas biometrias que utiliza à mesma interface, e extensão rápida de 

tecnologia biométrica por múltiplas aplicações. A API biométrica modela as três principais 

funções do sistema biométrico em alto-nível: Cadastramento, Autenticação e 

Reconhecimento. Já os componentes do sistema biométricos são elementos do sistema que 

executa tarefas específicas quando requeridas pelo sistema para que este funcione. Exemplos 

de componentes de sistemas biométricos são Aquisição de Dados, Processamento de Padrões, 

Comparação e Decisão. Descritas as seguir: 

4.2.2.1.1 Aquisição de Dados 

A aquisição de dados é o processo de adquirir uma ou mais características biométricas 

apresentados durante o processo de cadastramento e verificação/identificação no lado do 

Cliente. Este processo é responsável por capturar características físicas ou comportamentais 

apresentadas pelo individuo através de um dispositivo biométrico, dispositivo físico 

apropriado capaz de converte a característica biométrica em sua representação digital 

conhecida como amostra biométrica (sample) [BEM02].  

Alguns fatores como a condição dos dispositivos, o grau de estresse, fatores 

ambientais, entre outros, pode prejudicar a qualidade da amostra biométrica. A grande 
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dificuldade neste processo é balancear a qualidade da amostra biométrica sem causar excesso 

de inconveniência ao indivíduo [ISO1482], neste caso pode-se incluir um feedback da 

interface com o usuário ou varias aquisições para produzir a amostra biométrica, aumentado 

assim a qualidade da amostra biométrica adquirida [BEM02]. 

Cada tipo de dispositivo biométrico possui certos critérios e procedimentos 

definidos para o processo de aquisição de dados, ambos para cadastramento, verificação e 

reconhecimento. Por exemplo, em um dispositivo de impressão digital, a captura pode ter que 

incluir a parte do centro da impressão digital para assegurar o número máximo de 

características da impressão. No reconhecimento facial pode exigir que a pessoa fique em 

posição frontal ao dispositivo de captura. Para outros dispositivos, devem ser definidos outros 

critérios e procedimentos durante o processo de aquisição biométrica [BEM02]. 

4.2.2.1.2 Transmissão  

A Transmissão (nem sempre visível no sistema biométrico) é responsável por transmitir 

amostras ou templates biométricos, entre Cliente e Servidor, ou entre Servidor e Base de 

Conhecimento, cuidando para manter a autenticidade e integridade dos dados transmitidos 

[Suc04, ISO37 1482].  

Caso a quantidade de dados envolvida for grande, poderá requerer a compressão 

dos dados antes da transmissão ou armazenamento e ampliar antes do uso subseqüente 

[Way00]. Durante o processo de transmissão pode ocorrer alteração nos dados biométricos, 

sendo aconselhável o uso de técnicas criptográficas para proteger a autenticidade e 

integridade dos dados armazenados na Base de Conhecimento e durante a transmissão dos 

dados [Way00].  

Existem atualmente padrões para a compressão de impressão digital (WSQ), 

imagem da face (JPEG), e dados de voz (CELP) [Way00]. A partir do estabelecimento de 

uma transmissão segura, todo tráfego de dados biométricos entre o Cliente e o Servidor deve 

ser realizado utilizando técnicas criptográficas para proteger o sigilo, a integridade, e a 

confidencia dos dados armazenados e transmitidos [ISO37 1482]. 
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4.2.2.1.3 Processamento de Padrões  

O processamento de Padrões é responsável por receber a amostra biométrica fornecida pelo 

lado Cliente após o processo de Aquisição de Dados e de convertê-la em uma forma adequada 

para o desenvolvimento do template biométrico e para o processamento da classificação 

[NSTC07]. Este processo pode executar o controle de qualidade da amostra biométrica 

fornecida, extração de características, segmentação, filtragem para remover ruídos ou outras 

informações que podem afetar a avaliação do processo de comparação [Suc04].  

Um controle de qualidade da amostra biométrica é  para assegurar que as 

prováveis características estejam distinguíveis e repetíveis, se o controle de qualidade rejeitar 

a amostra biométrica fornecida ou achar insuficiente, será necessário voltar ao processo de 

aquisição de dados para capturar uma nova amostra biométrica [ISO1482]. 

O processo de extração de características da amostra biométrica tem como objetivo 

abstrair apenas as informações relevantes contidas na amostra, reduzindo a dimensionalidade 

da amostra original, formando assim uma representação amostra biométrica com menos 

características e praticamente com a mesma quantidade de informação [Pat72].  

As características extraídas da amostra biométrica devem ser tipicamente 

invariante durante o processo de aquisição de dados para que possa determinar quais 

características mais distintas da amostra biométrica que diferenciem ao máximo das 

pertencentes aos demais indivíduos. Essas características mais distintas oferecem uma 

autenticação mais segura da identidade do indivíduo, e as menos distintas oferecem uma 

identificação menos segura, tendo um impacto direto reconhecimento, um exemplo são as 

assinaturas menos distintivas podem ser forjadas facilmente [JRP04]. 

Em geral a extração de característica é uma forma não-reversível de compressão, 

significando que a amostra original não pode ser reconstruída das características extraídas. 

[Way00]. A amostra biométrica, agora de tamanho muito pequeno comparado a amostra 

inicial, é enviada para o processo de classificação ou para a criação do template biométrico. 

4.2.2.1.4 Classificação 

No processo de Classificação (matching) as características extraídas da amostra biométrica 

apresentada são comparadas como as referentes características de um ou mais templates 
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biométrico previamente armazenado e um grau de semelhança resultante é transmitido ao 

processo de decisão [Way00]. O grau de semelhança representa o quão similares são as 

características comparadas, em alguns casos as características da amostra apresentada podem 

ter a mesma forma das características do template biométrico [Ara04]. 

Determinar uma semelhança apropriada é um problema difícil, pois tem o poder de 

discriminar entre características da amostra biométricas diferentes, levando em consideração 

as variações estruturais e estatísticas durante o processo de Aquisição de dados, 

envelhecimento, humor e artefatos no Processamento de Padrões. A classificação pode ser em 

relação a um único template biométrico (Verificação), ou em relação a uma lista de templates 

biométricos dos indivíduos (reconhecimento) [NSTC07]. 

4.2.2.1.5 Decisão 

O processo de Decisão identifica se a amostra apresentada pertence ou não ao template 

selecionado na Base de Conhecimento [Suc04], em relação ao valor de limiar (threshold) 

previamente determinado pelo sistema e o grau de semelhança recebido do processo de 

classificação, o processo de Decisão irá “Aceitar” ou “Rejeitar” o indivíduo a qual pediu sua 

reivindicação [Way00]. Se o grau de similaridade for inferior ao limiar, o indivíduo é aceito e 

seus dados são liberados, caso contrário é rejeitado [Way00]. Em sistemas biométricos 

multimodal, as decisões dependem de um processo matemático baseado nos resultados do 

processo de classificação de cada característica biométrica utilizada [NSTC07] 

4.2.2.1.6 Cadastramento 

O cadastramento (enrollment) é o primeiro passo de qualquer sistema biométrico ocorre no 

lado do Cliente. O cadastramento consiste na aquisição automática de características 

biométricas do indivíduo, podendo escolher uma ou mais técnicas biométricas diferentes.  As 

características biométricas adquiridas são criptografadas e transmitidas para o lado do 

Servidor, que após o recebimento dos dados biométricos, realiza a descriptografia para 

recuperação das características biométricas.  

Desse conjunto de características biométricas são extraídas características 

relevantes para criação dos templates biométricos de cada técnica biométrica referente ao 
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individuo submetido pela primeira vez ao sistema. Os templates biométricos são associados a 

um identificador pessoal juntamente com outras informações sobre o individuo, que são 

criptografados e armazenados na Base de Conhecimento para serem usados posteriormente no 

processo de Classificação juntamente com outras amostras biométricas [AHGBEA06] 

[EC05].  

 

 Figura 4.5 Cadastramento 

A eficiência e precisão do sistema biométrico dependem diretamente do processo 

de cadastramento [EC05]. Por isso deve verificar se o individuo não está inclusa na Base de 

Conhecimento evitando assim duplicações. O momento do cadastramento normalmente é 

realizado numa entrevista, de forma que os dados capturados e as documentações do 

individuo possam ser conferida pelo administrador [AHGBEA06]. Durante o ciclo de vida do 

sistema biométrico é necessário atualização dos templates biométricos no caso das 

características comportamentais ou em casos de acontecimentos inesperados ou acidentais 

com as características biométricas como o envelhecimento da face, danos nas mãos, etc. 

[EC05]. 

4.2.2.1.7 Autenticação 

Na Autenticação Biométrica é realizada uma comparação um-para-um, ou seja, as amostras 

biométricas apresentada por um indivíduo são comparadas com grau de similaridade com o 

templates biométricos correspondentes àquele indivíduo [Ara04], o resultado da classificação 
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é dada como pertencendo ao indivíduo cuja identidade está sendo reivindicada, ou não 

pertencendo ao indivíduo.  

 

Figura 4.6 Autenticação 

Como no processo de Cadastramento, uma aquisição automática de uma ou mais 

características biométricas correspondente a cada técnica biométrica escolhida durante o 

processo de cadastramento do indivíduo, após essa etapa as características biométricas são 

criptografadas e transmitidas para o servidor, no lado servidor as características biométricas 

são descriptografadas e recuperada as características biométricas correspondente a cada 

técnica biométrica, cada característica biométrica é encaminhada para o processamento de 

padrões específico da técnica biométrica, e então são enviadas para o classificador.  

Enquanto isso, os templates biométricos correspondente a cada técnica biométrica 

são recuperados da Base de Conhecimento, baseado na identidade reivindicada e enviados 

para o Classificador. Cada classificador verificar o grau de similaridade entre amostra 

biométrica e o template biométrico previamente armazenado, e envia para o processo de 

decisão um score do grau de similaridade.  

No processo de decisão, o score de cada técnica biometria é comparado com o 

limiar específico. O indivíduo é apenas aceito quando todos os scores forem menores que os 

limiares pré-estabelecidos, Após a verificação com êxito, as novas amostras são usada para 

atualizar os templates biométricos daquele indivíduo (um processo conhecido como 

Atualização). 
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4.2.2.1.8 Reconhecimento 

O Reconhecimento consiste em encontrar a identidade correta de um individuo quando sua 

identidade é desconhecida. Basicamente, a reconhecimento corresponde a responder à 

seguinte questão: “Quem é o indivíduo?”. O indivíduo não reivindica sua identidade, mas o 

reconhecimento é baseado na similaridade entre as amostras biométricas e os templates 

biométricos armazenados no banco de dados. 

 

Figura 4.7 Reconhecimento 

Este processo consiste em adquirir uma ou mais características biométricas 

referente a cada técnica biométrica cadastrada, criptografa-las e transmitir para lado do 

servidor. O servidor recebe as características biométricas criptografas, realiza o processo de 

descriptografar e recuperar as características originais. 

As características biométricas são encaminhadas para o processamento de padrões 

específico de cada técnica biométrica, onde é formada a amostra biométrica, contendo 

características relavente da técnica biomética. As amostras biométricas é enviada para o 

classificador juntamente com os templates biométricos recuperados da Base de Conhecimento 

do usuário [EC05,Suc04]. Cada classificador verifica o grau de similaridade entre amostra 

biométrica e o template biométrico previamente armazenado, e envia para o processo de 

decisão um score do grau de similaridade.  

No processo de decisão, o score de cada técnica biometria é comparada com o 

limiar específico. Caso haja coincidência com qualquer um destes templates biométricos a 

identidade é determinada a quem o template biométrico pertence [NSTC07]. Caso contrário, 
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se nenhuma identidade é encontra no banco de dados, um possível retorno é listar as possíveis 

identidades encontradas [EC05]. O processo de Reconhecimento requer um armazenamento 

de dados centralizado, ao contrário de verificação que podem ser armazenados 

descentralizados, alegando a existência dos registros das pessoas conhecidas pelo sistema; 

sem um banco de dados de registros, o processo de reconhecimento não é possível [EC05]. 

4.2.2.2 API Segurança 

A Segurança do sistema refere-se ao fornecimento de informações íntegras a pessoas 

autorizadas quando solicitadas, não permitindo que estas sejam observadas e alteradas por 

pessoas não autorizadas [MLL04]. A API Segurança é utilizada no AMIBIO para proteger os 

dados durante o processo de transmissão entre Cliente e Servidor e durante o processo de 

armazenamento. A API Segurança é composta por uma série de técnicas conhecidas que 

garantem o uso dos serviços de segurança,  como a criptografia, certificação e assinatura 

digital. 

4.2.2.2.1 Criptografia 

A criptografia de chaves pública e privada utiliza duas chaves distintas, uma para codificar e 

outra para decodificar mensagens. Neste método cada pessoa ou entidade mantém duas 

chaves: uma pública, que pode ser divulgada livremente; e outra privada, que deve ser 

mantida em segredo pelo seu dono. As mensagens codificadas com a chave pública só podem 

ser decodificadas com a chave privada correspondente. 

4.2.2.2.2 Assinatura Digital 

Uma assinatura digital é um tipo de criptografia que tem função similar a uma assinatura 

escrita a mão [NIST95]. A assinatura possui duas funções primordiais a integridade e a 

autenticação da mensagem. Considerando que duas pessoas desejam se comunicar utilizando 

um meio de comunicação de acesso público. A integridade impediria que um impostor 

alterasse parte da mensagem antes dela chegar ao seu verdadeiro destino. A autenticação 

garantiria que a mensagem enviada tenha sido gerada verdadeiramente pelo usuário legítimo. 
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Uma terceira função da assinatura seria o não-repúdio. O não-repúdio evita que, depois da 

assinatura de uma mensagem, a pessoa negue que a tenha feito tal ação. 

4.2.2.2.3 Certificados Digitais 

Os certificados digitais são utilizados para garantir que uma determinada chave pública 

pertença ao seu suposto proprietário. Um certificado digital é um tipo especial de assinatura 

digital, o documento que contém a chave pública de um determinado usuário e outras 

informações adicionais. Este documento é assinado por um terceiro elemento, uma autoridade 

confiável, atestando a autenticidade da identidade de um usuário. 

4.2.2.3 API Administrativa 

O principal objetivo da API Administrativa é fornecer funções referentes à administração de 

sistema, onde o administrador do sistema é o usuário que tem acesso a todas as funções 

referente ao sistema administrativo do AMIBIO, entretanto esta não deve ter acesso aos dados 

que possam prejudicar informações alheias. Dentre as funções existe: o Cadastro de usuário, o 

recadastramento de usuário, configurar o nível de aceitação, mostrar as taxas de FAR e FRR, 

entre outras. 

Cadastro de usuário Durante o cadastramento do usuário o administrador pode 

conferir as documentações e dados capturados. 

Recadastramento de usuário Em casos onde houver acontecimentos inesperados 

ou acidentais com característica biométrica do usuário, o administrador poderá recadastrar o 

usuário.  

Configuração do nível de aceitação O administrador do sistema poderá 

configurar o nível do valor de aceitação. Se este nível for muito alto, o dispositivo biométrico 

falhará por ser um mecanismo de autenticação válido. Se este nível for muito baixo, os 

usuários poderão ter problemas na autenticação.  

Geração de relatórios O administrador possui acesso a relatórios específicos 

sobre todos os usuários cadastrados, relatórios sobre as taxa de FRR e FAR, entre outros. 
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4.2.2.4 API Banco de Dados 

O principal objetivo da API Banco de Dados é possibilitar um ambiente que seja 

adequado e eficiente para uso na recuperação e armazenamento de informações. A API Banco 

de Dados é composta pelas funções básicas de manipulação do banco de dados, ou seja, 

inserção, alteração, exclusão e recuperação dos templates biométricos.  

4.2.3 Base de Conhecimento 

A Base de Conhecimento define a forma adequada de armazenamento dos dados do usuário 

depende do tipo de aplicação a qual o sistema biométrico será usado como: armazenamento 

na memória do próprio dispositivo de captura, ou em cartões magnéticos ou em banco de 

dados centralizado [ISO1482 , Way00]. 

 O armazenamento na memória do próprio dispositivo biométrico, aumenta a 

segurança do sistema, uma vez que não é necessária a transmissão dos dados, e também se 

torna uma solução com menos custos, pois não é necessário o fornecimento de cartões 

magnéticos aos usuários. Mas esta forma de armazenamento não é adequada para o caso de 

aplicações com um grande número de usuários ou quando o usuário precisa ser verificado em 

diversos locais diferentes [ISO1482 , Way00].  

O método de armazenamento em cartões magnéticos permite que o usuário 

carregue seu próprio template biométrico para a utilização nos dispositivos de verificação 

onde é executada comparação “1:1”, a amostra capturada do individuo é comparada ao 

template biométrico armazenado no cartão magnético. Esta forma de armazenamento é 

indicada para aplicações onde é necessário que a pessoa seja verificada remotamente ou 

quando há necessidade de uma transmissão rápida dos templates biométricos. Dependendo de 

política de sistema, não há nenhuma necessidade de banco de dados centralizado, embora esta 

possa ser usada para descobrir falsos cartões ou reeditar os cartões perdidos [ISO1507].  

O armazenamento em banco de dados centralizado é utilizando em sistemas de 

reconhecimento onde é executada comparação “1:N” ou em sistemas de verificação. Este tipo 

de armazenamento é adequado para aplicações onde o número de usuários é grande ou 

quando é necessária verificação remota. Este processo pode ser comprometido quando a 

segurança dos dados é ameaçada por sistemas de comunicação ou redes vulneráveis ou por 
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abuso de privilégios na manipulação do banco de dados. Na existência de um grande número 

de pessoas cadastradas no banco de dados, este poderá ser dividido em partições menores de 

tal forma que a amostra biométrica é comparada somente com os templates biométricos 

armazenados em uma partição [Way00].  

Nesta dissertação, é utilizado o armazenamento em banco de dados centralizados. 

Para manter as informações referentes ao cadastro dos usuários e aos dados necessários para 

implementação de várias formas de identificação pessoal é utilizado o gerenciador de base de 

dados Microsoft SQL Server 2005. Com essa abordagem podemos excluir dos módulos 

referentes aos diferentes métodos de identificação pessoal a tarefa de lidar com os detalhes 

relativos ao armazenamento de informações. Outra propriedade que o gerenciador de base de 

dados tem é a possibilidade de desenvolver aplicativos independentes para cada tipo de 

característica usadas na identificação, neste caso, não será necessário manter os mesmos 

registros em vários locais diferentes. Essa independência possibilita a utilização do mesmo 

sistema para diversos fins e ao mesmo tempo. 

4.2.4 Módulo Biométrico 

O AMIBIO é composto por vários módulos Biométricos dentre características biométricas 

fisiológicas e comportamentais. Cada módulo biométrico possui todos os processos do 

sistema biométrico específico de cada característica biométrica, como o dispositivo 

biométrico e os processos de cadastramento, autenticação e reconhecimento. 

 

Figura 4.8 Módulos Biométricos 
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4.3 Considerações Finais 

Neste capítulo foi apresentado o Ambiente Multimodal de Identificação Biométrica 

(AMIBIO), esta baseada em arquitetura Cliente/Servidor. O próximo capítulo é investigado o 

módulo biométrico da dinâmica da digitação. 



 

Capítulo 5 

Módulo Biométrico Dinâmica da 

Digitação 

5.1 Introdução 

Na implementação do sistema de identificação proposto, foi utilizado o modelo de arquitetura 

descrito na seção 4.1. O módulo biométrico escolhido para ser investigado foi o módulo da 

dinâmica da digitação utilizando os vetores de características e algoritmos de reconhecimento 

de descritos no capitulo 3. 

A seguir é descrito detalhadamente o módulo de identificação pela dinâmica da 

digitação, composto pelo Cadastramento e Autenticação Pessoal. Estes foram implementados 

na plataforma .NET /C# utilizando também o banco de dados Microsoft SQL Sever 2005 para 

o armazenamento das informações coletadas nos módulos referentes aos usuários do sistema. 

5.1.1 Módulo de Cadastramento 

O processo de cadastramento é implementado conforme explicado nas próximas seções. A 

figura 5.1 mostra a tela de cadastramentos e números nela mostrado são explicados a seguir: 
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Figura 5.1 Tela de Cadastramento 

(1) Conta corresponde ao usuário que será cadastrado, 

(2) Nome Completo do usuário e também string alvo. 

(3) Opção para inserir os dados do usuário e acionar a tela 5.2, onde o processo de 

captura de características biométricas,  

(4) Opção para cancelar o cadastro, limpando os campos do formulário. 

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 5 )( 4 )

 

Figura 5.2 Tela de Captura de Amostras 

Com relação a Tela da figura 5.2 os números representam: 
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(1) Conta do usuário cadastrado 

(2) Quantidade de amostras biométricas capturadas 

(3) O usuário digita seu nome completo, e a partir do seu ritmo de digitar são 

extraídas as características biométricas. 

(4) Inserir a amostra na base de conhecimento, caso o vetor seja diferente a 

amostra fornecida no formulário então uma nova amostra é requerida,  

(5) Opção para cancelar a captura das características limpando os campos do 

formulário 

5.1.1.1 Conta de Acesso 

Durante o processo de verificação o usuário deve informar seu nome completo para que seja 

cadastrado na base de dados. A base de dados é composta por um conjunto de n contas, sendo 

Cada conta composta por ID do usuário, Nome Completo (Informação Alvo), Data de 

Nascimento, Identidade, Órgão Expedidor da Identidade, CPF, amostras biométricas do 

conjunto de protótipos, template biométrico. Os cincos primeiros elementos são fornecidos no 

durante o Cadastramento do usuário e o restante é adquirido após a captura das amostras 

biométricas. 

5.1.1.2 Informação Alvo 

A Informação alvo é o conjunto de caracteres digitados pelo usuário, a informação alvo 

escolhido foi o nome completo do usuário, contendo as seguintes restrições: possuir no 

máximo quarenta caracteres e no mínimo oito, pois o tamanho da informação alvo é uma das 

características muito importante, informações alvos menores que dez caracteres podem 

ocasionar um maior número de erros no processo de classificação e muito grande pode levar 

ao usuário a desistir de digitar a informação [BSH90]. Neste trabalho não é verificados 

padrões de tipografia no qual o usuário tenta fazer correções [CPC05]  entretanto o usuário 

tem a opção de apagar o que foi digitado e digitar novamente a informação alvo. 
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5.1.1.3 Tempo de Captura 

A captura do tempo é necessária para saber os momentos em que as teclas envolvidas na 

digitação são pressionadas e liberadas. A captura dos tempos pode ser feita em relação a hora 

do Sistema, a precisão do tempo capturado depende do sistema operacional da máquina. Os 

sistemas operacionais da família Windows apresentam um delay entre 10 a 50 milisegundos 

correspondendo ao intervalo de tempo necessário para que um processo de captura do tempo 

requisite ao kernel do sistema operacional o direito de acessar o recurso necessário, ou seja, 

acessar o processador [Hog02]. Este delay é realidade em todos os sistemas operacionais, e 

seu tempo médio vai depender de fatores como quantidade de processos exigindo recurso, 

velocidade de processamento e memória, entre outros. Exemplo do tempo capturado da 

informação alvo o nome IVAN. 

Tabela 5.1 Exemplo da digitação da palavra “IVAN” 

Caracter Tecla Key Down Key Up 

I I 659897 660037 
V V 660548 660708 
A A 660879 660979 
N N 661089 661189 

Analisando o exemplo da tecla “I”, um intervalo de tempo medido quando a tecla é 

pressionada Key Down = 659897 milisegundos, enquanto que o intervalo de tempo em que a 

tecla é solta Key Up = 660037 milisegundos, 

Uma vez capturados os valores de tempo para cada um dos eventos associados as 

teclas, o passo seguinte é formatar estes valores em função da ordem em que ocorrem os 

eventos. O primeiro evento Key Down da primeira tecla passa a ser considerado como evento 

zero, assim o sistema assume que este evento ocorre primeiro, e todos os eventos ocorrem 

sucessivamente após o evento zero. Logo, este é considerado como Evento Inicial [Cos06]. 

Em seguida, para cada próximo evento, este será calculado conforme a equação: 

Evento Atual = Evento Atual − Evento Inicial  (5.1) 

Após normalizar os eventos na ordem que ocorrem, a tabela 5.1 assume a 

configuração apresentada na tabela 5.2. 
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Tabela 5.2 Exemplo da digitação da palavra “IVAN”, após a normalização. 

Caracter Tecla Key Down Key Up 

 Caps Lock 0 140 
I I 651 811 
V V 982 1082 
A A 1192 1292 
N N 1402 1563 

A partir destes novos valores, é possível extrair uma série de características que 

representarão a dinâmica dos usuários ao digitar. Nas próximas seções serão discutidas as 

características adotadas neste trabalho  

5.1.1.4 Características Biométricas 

As características biométricas são extraídas a partir da digitação da string alvo, estas devem 

representar as classes envolvidas de maneira discriminante. Quatro características são 

extraídas durante a digitação: o tempo de pressionamento e as latências entre as teclas 

digitadas (Latência Libera-Pressiona, Latência Pressiona-Pressiona e Latência Libera- 

Libera). Exemplo de extração de característica biométricas do nome “IVAN” (Figura 5.3) 

 

 Figura 5.3 Características Extraídas 

A extração de características é feita em função das teclas digitadas, sendo a 

dimensão do vetor de característica maior ou igual a quantidade de caracteres [CPC05]. Na 

equação 5.2 é mostrada a composição do vetor de características a partir dos vetores 

mencionados a seguir. 

Vetor de Características = [TP, LLP, LPP, LLL] (5.2) 

O vetor de Pressionamento (TP) (equação 5.3) contém os tempos em que às teclas 

permanece pressionada, o tempo de pressionamento é calculada pela diferença entre o tempo 
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de pressionar e liberar uma tecla durante a digitação. Este vetor é formado apenas por valores 

inteiros positivos.  

Vetor de Pressionamento (TP) = [Itp, Vtp, Atp, Ntp]  (5.3) 

Dado que Itp = Il - Ip ,  Vtp = Vl - Vp ,  Atp = Al - Ap ,  Ntp = Nl - Np   

O vetor de Latências contém os intervalos de tempo entre duas teclas consecutivas, 

a Latência Libera-Pressiona (LLP) (equação 5.4) é calcula pela diferença entre o tempo de 

liberar uma tecla e pressionar a tecla sucessora. A Latência Libera-Pressiona (LLP) pode 

conter tanto valores positivos quanto negativos, o valor negativo acontece quando a pessoa 

antes de liberar uma tecla, pressiona a tecla sucessora, isto normalmente ocorre com pessoas 

que possui prática em digitar [BFC06]. 

Vetor de Latência Libera-Pressiona (LLP) = [VIllp, AVllp, NAllp]  (5.4) 

Dado que VIllp = Vp - Il ,  AVllp = Ap - Vl ,  NAllp = Np - Al  

A Latência Pressiona-Pressiona (LPP) (equação 5.5) é calculada pela diferença 

entre o tempo de pressionar uma tecla e pressionar a tecla sucessora.  

Vetor de Latência Pressiona-Pressiona (LPP) = [VIlpp, AVlpp, NAlpp]  (5.5) 

Dado que VIlpp = Vp - Ip ,  AVlpp = Ap - Vp ,  NAlpp = Np -  Ap 

A Latência Libera-Libera (LLL) (equação 5.6) é calculada pela diferença entre o 

tempo de liberar uma tecla e liberar a tecla sucessora.  

Vetor de Latência Libera-Libera (LLL) = [VIlss, AVlss, NAlss]  (5.6) 

5.1.1.5 Template Biométrico 

O template biométrico é gerado para cada conta cadastrada, sendo composto pelo vetor de 

característica e informações extraídas do conjunto de protótipos. Essas informações extraídas 

são a média (µ ) e o desvio padrão (σ ) calculados para cada característica (i) do vetor de 

característica ( x ) contidas nas N amostras do conjunto de protótipos de acordo com as 

equações 5.7 e 5.8. 
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5.1.2 Módulo de Autenticação 

O processo de autenticação é implementado, conforme será explicado nas seguintes seções. A 

figura 5.3 

 

Figura 5.4 Tela de Autenticação 

(1) O usuário digita o nome completo, como informação alvo, 

(2) O botão autenticar as características dos dados da digitação, o sistema procura 

na base de conhecimento a classe correspondente com nome completo. Caso se 

encontra uma conta válida então a amostra biométrica é enviada para o 

classificador que irá classificar a amostra como usuário legítimo ou impostor. 

Quando uma amostra é aceita, então é feita uma atualização no template 

biométrico substituindo a amostra mais antiga pela nova. 

(3) Caixa confirmada quando o usuário é impostor, utilizada para saber se ocorreu 

ou não um erro de FAR. 

(4) Opção para cancelar processo de captura da característica limpando os campos 

do formulário 
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5.1.2.1 Classificador 

O Classificador é responsável pela autenticação pessoal, nesta dissertação é utilizada a 

autenticação tipo verificação, O Classificador verifica a similaridade entre a amostra 

apresentada e o template biométrico. Dois tipos classificadores são aplicados e analisados: 

5.1.2.1.1 Classificador de Distância Padrão (CDP) 

O Classificador CDP [MR00] verifica o grau similaridade entre o vetor de característica ( x ) 

da amostra apresentada e o template biométrico ( t ), usando a Distância Padrão. O template 

biométrico é composto pela Média (µ ), Desvio Padrão (σ ), N quantidade de características 

biométricas (N) e número de ocorrência de cada característica extraída ( o ).  

Para cada característica do vetor de característica tem-se um conjunto de 

{ iiii xoσµ ,,, }, para cada característica (i) extraída. Assumindo-se que cada característica 

extraída de dinâmica da digitação está distribuída de acordo com a Distribuição Normal. O 

grau de similaridade entre a amostra apresentada e o template biométrico é calculado de 

acordo com a equação 5.9 

∑
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i
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  ), Score( stx  (5.9) 
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E jx  é a j ocorrência da característica (i) do vetor de características ( x ). 

5.1.2.1.2 Classificador de Distância Padrão Ponderada (CDPP) 

O processo de classificação verifica o de grau de similaridade entre as características extraídas 

da amostra do usuário e o template biométrico armazenado previamente. Este processo 

fornece um escore representativo da similaridade entre os dois conjuntos de dados. O objetivo 

do classificador CDPP [GS03] é melhorar a classificação adicionando um peso para cada 
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característica do vetor de características. O grau de similaridade entre a amostra apresentada e 

o template biométrico é calculado na equação 5.11, onde é acrescentado um peso na fórmula 

5.9: 
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O peso da característica (i) é a relação de ocorrências da característica biométrica 

( io )  relativa a todas as N características biométricas extraídas, deste modo as características 

que ocorre mais vezes são mais seguras a estas são adicionar um peso mais alto que as outras 

característica que ocorre menos.  

5.1.2.1.3 Decisão 

A amostra apresentado pelo usuário somente é autenticado quando o grau de similaridade 

entre o vetor de características apresentada e o referente template biométrico estiver dentro do 

critério de separação conhecido com limiar (Threshold). O critério de separação Limiar define 

duas regiões: usuários legítimos e impostores. 

Limiar≤),D( tx  (5.13) 

O valor do limiar pode admitir duas formas: assumir o mesmo valor para todas as 

classes (limiar global) e valores de limiares independentes para cada classe (limiar local). 

Cada classe é tratada individualmente, dependendo de cada classe, podera-se alcançar 

resultados melhores e mais confiáveis quando a quantidade de amostras biométricas 

compostas no conjunto de protótipos aumentarem. Uma forma de determinar o Limiar é 

associar este ao desvio padrão das características, de maneira a se encontrar o valor de limiar 

que esteja mais próximo limiar ideal. 
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5.1.2.1.4 Atualização do Template Biométrico 

A dinâmica da digitação por uma característica biométrica comportamental tende a 

variar com o passar do tempo, por isso dever ser realizado atualizações no template biométrico. O 

mecanismo de atualização utilizado consiste na substituição da amostra biométrica antiga do 

conjunto de protótipos pela nova amostra biométrica apresentada. Assim, toda vez que uma 

autenticação é realizada com sucesso a amostra biométrica mais antiga é descartada e substituída 

por uma nova. 

5.2 Considerações Finais 

Neste capítulo foi apresentou o módulo biométrico da dinâmica da digitação, detalhando os 

processos de cadastramento e autenticação pessoal, a formação do template biométrico, a 

extração das características biométricas e os processo de classificação e decisão. O próximo 

capítulo mostra os experimento realizado utilizando o módulo biométrico da dinâmica da 

digitação. 

 



 

Capítulo 6 

Experimentos e Resultados 

6.1 Aquisição de Dados 

A aquisição de dados é o processo de adquirir as características biométricas durante a fase de 

Cadastramento ou de Autenticação. A amostra biométrica é obtida da captura do modo como 

a pessoa digita seu nome completo, contendo no máximo quarenta caracteres. Uma parte da 

base de dados foi adquirida do trabalho de Cavalcanti et. al. [CPC05] formada por 24 classes 

e outra metade composta por vinte seis usuários adquirida pelo sistema implementado. Cada 

classe contém sessenta amostras biométricas do usuário legítimo e cinqüenta amostras 

biométricas de impostores.   

A captura dos dados foi realizada da seguinte forma: o usuário é cadastrado no 

sistema informando seu nome completo e algumas informações a mais. Além disso, um 

identificador de usuário (inteiro) é acrescentado à conta. Durante a capturar as amostras 

biométrica, o usuário tinha que digitar o nome completo aproximadamente trinta vezes da 

mesma forma como digitou no formulário de cadastro. Para testes com usuários impostores, 

foi pedido para o indivíduo digitar aproximadamente cinco vezes o nome de outra pessoa. 

6.2 Procedimentos Experimentais 

Inicialmente, foram analisadas combinações do vetor de características e a medida de escolhas 

das características das amostras biométricas para composição do conjunto de protótipos. As 

características utilizadas são: somente o Tempo de Pressionamento (TP), somente a Latência 

Libera-Pressiona (LLP) e a combinação de TP e LLP.  
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Cada característica biométrica é composta por um vetor de tempo corresponde a 

informação alvo cadastrada. Durante o processo de treinamento da sistema biométrico, a 

escolha do tempo das características biométricas são formadas pela média (equação 5.7) , 

mínimo e máximo de cada tempo da característica biométrica do conjunto de protótipos. 

( ) ( )Nxxxx ,...,,Min  Mínimo 21=  (6.1) 

( ) ( )Nxxxx ,...,,Max Máximo 21=  (6.2) 

Dois experimentos foram realizados para saber a quantidade de amostras que 

deveria compor o conjunto de protótipos e determinação do limiar. Nestes experimentos, foi 

utilizado o Classificador CDP (seção 5.1.2). 

6.2.1 Quantidade de Amostras Biométricas 

Nesta seção é apresentado um experimento realizado para avaliar o impacto da quantidade de 

amostras biométrica na composição do conjunto de protótipos. As características TP e LLP 

foram selecionadas para compor o vetor de características biométricas. 

O template biométrico é formado pela média, mínimo e máximo dos tempos das 

características  biométricas do conjunto de protótipos. A quantidade de amostras biométricas 

selecionadas para compor o conjunto de protótipos inicia com apenas uma amostra 

biométrica. Depois são adquiridas de duas a trinta amostras biométricas com variação de 4 

amostras biométricas. 

 

Figura 6.1 Comportamento da FRR (ZeroFAR) com o aumento da quantidade de amostras 
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Na Figura 6.1 mostra o comportamento da FRR (ZeroFAR), o conjunto de 

protótipos composto por apenas uma amostra biométrica obteve um péssimo resultado nos 

testes com tempo médio, mínimo e máximo das características biométricas. Observa-se que 

com o aumento da quantidade de amostras biométricas, a taxa de FRR diminui, melhorando 

assim o desempenho do sistema. 

Os melhores resultados encontrados foram obtidos com utilização do tempo médio 

das características biométricas. E os piores resultados são encontrados quando foi utilizado o 

tempo máximo das características biométricas, deixando a classificação limitada. 

6.2.2 Limiar 

Um segundo experimento foi realizado para verificar a eficácia do Limiar Local, sendo 

atribuido limiares independes para cada classe. É utilizado o tempo médio das características 

biométricas TP e LLP do conjunto de protótipos, este composto por 30 amostras biométricas.  

Os valores do Limiar variam em cinco momentos: no primeiro momento os 

valores do limiar encontravam-se entre zero e um; com uma variação de 0,1. A partir deste 

resultado pode-se encontrar a concentração dos padrões, entre um limiar inferior (com as 

taxas FRR=100% e FAR=0%) e um limiar superior (FRR=0% e FAR=100%). 

No segundo momento, os testes foram realizados entre um limiar inferior e 

superior, com uma variação de 0,01. Neste como, também foram encontrados novos limiares 

inferior e superior para realização do último teste variando o limiar 0,00001. 

Tabela 6.1 Comportamento da FRR em relação a FAR com diferente variações do Limiar  

Variações do Limiar % FRR (FAR = 0 %) 

0.1 56.81 
0.01 7.78 
0.001 4.41 
0.0001 4.33 
0.00001 4.21 

Observa-se na tabela 6.1 que a taxa FRR é diminuída com a diminuição do Limiar, 

os piores resultados foram obtidos variando 0,1 tendo uma detecção sensível, onde baixo 

%FAR com alto % FRR. Nota-se também que os testes com variação 0,01, 0,001, 0,0001 e 

0,00001 teve uma queda enorme da %FRR, melhorando o desempenho do sistema.  
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6.2.3 Extração de Características 

Experimento utilizando apenas uma característica TP, LLP usando a média, o mínimo e o 

máximo dos tempos das características do conjunto de protótipos. A característica biométrica 

TP é o tempo que uma tecla fica pressionada. A segunda característica analisada é a 

característica biométrica LLP, que corresponde ao intervalo de tempo entre liberação de uma 

tecla e o pressionamento da sucessora. 

Tabela 6.2 Configurações %FRR (ZeroFAR)- Características Extraídas e Seleção dos Tempos.  

Seleção de 
Características 

Tempo de 
Pressionamento 

Latência          
Libera-Pressiona 

Mínimo 16.41 21.06 
Média 8.33 10.42 

Máximo 16.38 19.30 

Observa-se na tabela 6.2, os melhores taxa de FRR (ZeroFAR) foram alcançados 

pela média dos tempos das características biométricas. O tempo mínimo e máximo das 

características biométricas obteram resultados bastante semelhantes. A utilização apenas da 

característica TP obteve resultado um pouco melhor que utilizar apenas a LLP.  

6.2.4 Combinação das Características Tempo de Pressionamento e Latência 

Libera-Pressiona 

Experimento realizado combinando as características biométricas TP e LLP. O tempo médio, 

mínimo e máximo das característica biométricas são utilizando para compor o conjunto de 

protótipos. A finalidade da combinação é diminuir as taxas e melhorar a confiabilidade do 

sistema. 

Tabela 6.3 Configurações %FRR (ZeroFAR)- Características Extraídas e Seleção dos Tempos.  

Seleção de Características TP e LLP 

Mínimo 9.18 
Média 4.21 

Máximo 9.87 

Pode-se observar na tabela 6.3 que a combinacao das caracteristicas gerou 

resultados superiores a utilizacao individual das mesmas, mostradas na tabela 6.2. 
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 Figura 6.2 Combinação das características TP e LLP 

Como nos experimentos anteriores a escolha da média dos tempos das 

características obteve as melhores taxas de FRR para FAR < 50%, mostrado na figura 6.2. O 

tempo mínimo e máximo das características biométricas tiveram resultados bastante 

semelhantes.  

A seguir serão mostrados experimentos realizados em relação a alguns aspectos da 

metodologia para verificar os impactos nas taxas obtida da combinação das características TP 

e LLP, utilizando a seleção da média dos tempos de características para composição do 

conjunto de protótipos. 

6.2.5 Seleção de Características 

Com o intuito de encontrar as características biométrica mais relevante do conjunto de 

característica existente. Um experimento foi realizado selecionando as características 

biométricas com os menores valores de desvios padrões. Um novo vetor de característica 

biométricas é formado composto apenas pelas características relevante, eliminando-se as 

características biométricas menos significantes. 
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Figura 6.3 Avaliação %FRR (ZeroFAR) quando varia a seleção de características. 

Como observado na figura 6.3, as taxas FRR diminuem com o aumento da 

quantidade de características biométrica relevantes. Pode-se notar que selecionando-se 90% 

das características obteve-se uma diminuição da taxa de FRR para 4.08%, com FAR = 0%.  

Entretando entre 70% e 90% de características biométricas relevantes, o ganho de 

desempenho é pequeno. Observa-se também que a partir deste ponto existe um pequeno 

aumento nas taxas de FRR.  

6.2.6 Quantidade de Características 

Para verificar o impacto da quantidade de características, um experimento foi realizado 

modificando a porcentagem de características biométrica na classificação dos padrões da 

Dinâmica da Digitação.  

Um experimento discrima as primeiras características biométricas, como o 

primeiro nome, foram utilizados entre 10% a 100% do tamanho do vetor de característica. 

Outro experimento foi realizado usando a classificação das últimas características biométricas 

ao invés das primeiras características, como o sobrenome, semelhante ao teste anterior 

utilizando entre 10% a 100% do tamanho do vetor de características. 

A figura 6.4 mostra o resultado da classificação selecionando-se as primeiras 

características. Nota-se com o aumento da porcentagem de características biométricas um 
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decréscimo da taxa FRR até 80 % de características. A partir deste ponto a classificação 

utilizando as últimas características obteve uma grande queda da taxa FRR até 60 % do 

tamanho do vetor de característica. Observando os resultados alcançados, a classificação 

usando as últimas características foi melhor do que os resultados encontrados quando usadas 

as primeiras. Pode observar que tanto escolhendo as primeiras características quanto 

escolhendo as últimas, o melhor resultado encontrado aponta para utilização do vetor 

completo de características. 

 

Figura 6.4 Avaliação FRR (ZeroFAR) quando varia as quantidade de características. 

6.2.7 Limiar Global 

Como explicado anteriormente a determinação do Limiar é independe para cada classe. Para 

verificar o impacto do valor do Limiar, um experimento foi realizado com um Limiar Global, 

isto é, assumir o mesmo Limiar para todas as classes.  

Na figura 6.5 é mostrado o comportamento de FRR em relação ao FAR. Observa-

se que a determinação do Limiar por Classe obteve melhores resultados comparados com os 

obtidos com Limiar Global, ou seja, 57,56% FRR para ZeroFAR. A utilização de Limiar 

Global prejudica o desempenho das classes, pois características inerentes de cada classe são 

perdidas. 
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 Figura 6.5 Comportamento FRR em relação ao FAR (Limiar Global) 

6.2.9 Classificador 

O Classificador é responsável pela autenticação pessoal, ele verifica a similaridade entre a 

amostra biométrica apresentada e o template biométrico baseado no Limiar. Um experimento 

é foi realizado para comparar o grau de similaridade entre classificador padrão ponderado e o 

classificador padrão.  

 O valor do Limiar foi obtido de forma automática, em função do padrão das 

características extraídas, significando que quanto maior o desvio padrão menor é distância do 

limiar ideal. As características menos significante são eliminadas. Um experimento foi 

implementado selecionando 90% de características extraídas.  

Tabela 6.4 Classificadores.  

Classificador %FAR %FRR 

Classificador Padrão 0,31   3,97 

Classificador Padrão Ponderada 0,28   3,63 

A tabela 6.4 mostrar que o classificador padrão ponderado obteve o resultado 

melhor que o classificador padrão, melhorando a taxa FRR de 3,97% para 3,63%. O 

classificador padrão ponderado adiciona um peso a todas as características no vetor de 

características, de modo que as características que ocorre mais vezes são mais seguras a estas 
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adicionar um peso mais alto que as outras características que ocorre menos, melhorando o 

desempenho do sistema. 

6.2.9 Adição de Novas Características 

O último experimento foi realizado com as características Tempo de Pressionamento (TP) e 

Latência Libera-Pressiona (LLP), além de mais duas novas características, sendo elas a 

Latência Pressiona-Pressiona (LPP) e Latência Libera-Libera (LLL). A LPP consiste do 

intervalo entre o tempo de pressionamento de um tecla e de sua sucessora. A LLL é o 

intervalo de tempo entre liberação de uma tecla e a liberação da tecla seguinte.  

A obtenção do Limiar foi feita de forma automática, em função do padrão das 

características extraídas. Ou seja, quanto maior o desvio padrão, menor a distância do limiar 

ideal. O classificador utilizado foi o CDPP, selecionando-se 90% de características extraídas 

para eliminar as menos significantes.  

Tabela 6.5 Combinação de Características  

Características Extraídas %FAR %FRR 

TP e LLP 0,28 3,63 
TP, LLP e LPP 0,28 2,48 
TP, LLP e LLL 0,26 2,62 

TP, LLP, LPP e LPP 0,24 1,87  

A partir da tabela 6.5 pode observar que com a combinação características TP, 

LLP e mais dois tipos de latências melhorou a taxa FRR. Esta diminuiu de 3,63%, na 

combinação de TP e LLP, para 1,81%, enquanto a FAR passou de 0,28% para 0,26%. 

6.3 Considerações Finais 

Neste capítulo apresentou experimentos realizado utilizando a Dinâmica da Digitação. 

Verificando as características biométricas para formação do template, apresentando a melhor 

configuração para compor o conjunto de protótipos, selecionando as características relevantes 

do vetor de características. E no próximo capítulo são mostradas as conclusões e os trabalhos 

futuros. 
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Conclusões e Trabalhos Futuros 

7.1 Conclusões 

Esta dissertação propôs um modelo de arquitetura biométrica para realizar a tarefa de 

reconhecimento e autenticação pessoal. O objetivo desse modelo é melhorar a segurança de 

sistemas, utilizando-se de características fisíologicas e comportamentais do próprio indivíduo. 

Estas características biométricas funcionam como mais uma camada de segurança no processo 

de autenticação.    

O módulo biométrico investigado foi a dinâmica da digitação. Este analisa as 

características de digitação de uma pessoa, extraíndo as seguintes características: tempo de 

pressionamento e três diferentes tipo de latência. Vários experimentos foram realizados ao 

longo desse trabalho, onde foram analisadas as mudanças em diferentes parâmetros utilizados 

na metodologia. Os primeiros experimentos realizados utilizaram como características 

biométricas o TP e a LLP. De acordo com experimentos realizados, algumas conclusões 

podem ser tiradas: na comparação das características extraídas, os melhores resultados foram 

encontrados com a combinação das características biométricas. Também observou-se que 

quando analisadas as características de forma indivídual, o TP obteve melhores resultados que 

a LLP.  

Levando-se em consideração da escolha do tempo das características para 

composição do conjunto de protótipos, os melhores resultados foram alcançados com a 

utilização da média dos tempos das características. Os piores resultados foram obtidos pelo 

mínimo e máximo do tempo das características.  
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Buscando-se obter menores taxas de erro, foi constatado que uma redução do 

conjunto de características em 10% gerou os melhores resultados. Para isso foi calculada a 

média dos tempos das características biométricas e mantidas 90% das características com os 

menores desvios padrão. Por fim, a utilização de um Limiar por Classe como Limiar de 

Decisão apresentou resultados melhores do que a utilização de um Limiar Global.  

A quantidade de amostras presentes no conjunto de treinamento apresenta-se como 

um aspecto importante da metodologia. A média e o desvio padrão mostram-se mais 

confiáveis quanto maior for a quantidade de amostras. 

Através da classificação por CDPP obteve-se melhores resultados em relação a um 

classificador por CDP. Isto ocorre pelo fato do CDPP ponderar as características mais 

discriminantes. Por último, os melhores resultados foram encontrados com a combinação das 

características biométricas TP, LLP, LPP e LLL para identificação pessoal. 

Uma limitação do sistema é a quantidade de amostras necessárias para composição 

do template biométrico do indivíduo. A aquisição de trintas amostras no processo de 

cadastramento torna o sistema inviável em diversas aplicações práticas, como por exemplo em 

sistemas de caixas eletrónicos.  

7.2 Trabalhos Futuros 

Como trabalhos futuros, pretende-se criar módulos de outras medidas biométricas. Por 

exemplo o reconhecimento facial ou de assinatura. Outro aspecto a ser explorado seria a 

utilização de técnicas de criptografia, tendo como chave as características biométricas, 

melhorando a segurança do sistema. 

Para o modulo biométrico da dinâmica da digitação pode-se aumentar a base de 

conhecimento, extrair outras características biométricas como a pressão da digitação e utilizar 

outras técnicas de classificadores. 
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