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O sertanejo é, antes de tudo, um forte.

—EUCLIDES DA CUNHA



Resumo

Esta dissertação oferece contribuições para o problema de verificação de assinaturas off-line

através da utilização de diferentes distâncias e classificadores de apenas uma classe. O uso
de classificadores de uma classe viabiliza a utilização de apenas assinaturas verdadeiras du-
rante a fase de treinamento do sistema. Isso é vantajoso pois em diversas aplicações reais de
verificação de assinaturas existe uma carência de assinaturas falsas em detrimento do número
de assinaturas verdadeiras. Esse trabalho também realiza uma comparação entre os resultados
dos diferentes classificadores de uma classe escolhidos e de três métodos de extração de carac-
terísticas implementados: Shadow Code, Características Periféricas e Diferenciais Periféricas
e Elementos Estruturais. Afora isso, foram calculadas cinco distâncias utilizando as caracterís-
ticas extraídas: dmin, dmax, dcentral , dtemplate e dncentral . Essas distâncias foram normalizadas
de forma a tornar o sistema independente de classe. E posteriormente combinadas usando as
seguintes regras: produto, média, máximo, mínimo e soma.

De forma a avaliar a contribuição de cada etapa no desempenho do sistema, este foi sub-
dividido em quatro arquiteturas. Para isso, partiu-se de uma arquitetura mais simples, e foram
sendo adicionadas novas etapas a ela. Dessa forma, foi possível identificar que, dentre as ex-
trações utilizadas neste trabalho, o método Shadow Code obteve um grande destaque. O mesmo
pode ser dito para as distâncias dcentral e dncentral , que apresentaram melhores resultados que
as demais: dmin, dmax e dtemplate. As combinações das distâncias apresentaram resultados dis-
crepantes, algumas combinações pioraram o desempenho do sistema, enquanto outras provo-
caram um efeito positivo. Foram utilizadas duas bases de dados: Base de Dados 1 (base de
dados de assinaturas desenvolvida em pesquisa anterior) e Base de Dados 2 (base de dados
de assinaturas disponibilizada em competição para sistemas de verificação de assinaturas). O
melhor resultado geral do sistema, para a Base de Dados 1, e considerando 10% de falsos posi-
tivos, foi de 93,37% de verdadeiros positivos para as assinaturas falsas aleatórias, 59,18% para
as assinaturas falsas habilidosas e 75,85% usando ambas.

Palavras-chave: Verificação off-line de assinatura, extração de característica e classificadores
de uma classe.
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Abstract

This dissertation offers contributions to the problem of verification of off-line signatures using
of different distances and one-class classifiers. The use of one-class classifiers enables the use
of just genuine signatures during the training phase of the system. Thus, it is advantageous
because on real applications of signature verification there is a lack of forgeries signatures
compared of the number of genuine signatures. This work also makes a comparison between
the results of different one-class classifiers and three feature extraction methods: Shadow Code,
Peripheral features and Differential Peripheral features and Structure Elements. Moreover,
some distances were calculated using the features extracted: dmin, dmax, dcentral , dtemplate e
dncentral . These distances were normalized to make the system class-independent. And then
combined using the following rules: product, average, maximum, minimum and sum.

To analyze the contribution of each step in the performance of the system, it was subdivided
into four architectures. To do that, it began with a simple architecture, which was improved
gradually. It was possible to identify that the method Shadow Code obtained the best results
among the feature extractions used in this work. The same can be said for the distances dcentral

and dncentral , which got better results than the others: dmin, dmax e dtemplate. The combinations
of the distances got very discrepant results, some combinations caused a negative contribution
to the system performance, while others caused a positive effect. Were used two data bases:
Data Base 1 (data base of signatures created in previous research) and Data Base 2 (data base of
signatures available in a competition for signature verification systems). The best result of the
system, for Data Base 1, and 10% of false positives, was 93.37% of true positive using random
forgeries signatures, 59.18% for skilled forgeries and 75.85% using both.

Keywords: Off-line signature verification, feature extraction and One-class Classifiers.
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CAPÍTULO 1

Introdução

1.1 Verificação de Assinaturas

O aumento da complexidade e da modernização da sociedade fizeram com que a necessidade
de identificar pessoas se tornasse uma atividade diária. Para comprovar suas identidades, as
pessoas passaram a usar documentos que possuem assinaturas e/ou fotografias, como exemplos:
passaporte, carteira de trabalho e título de eleitor.

Atualmente, é comum que essa identificação seja feita através do uso de senhas e cartões de
acesso como prática de segurança de várias empresas e instituições. Medidas estas que, por sua
vez, apresentam alguns problemas, haja vista a possibilidade de esquecimento ou perda dessas
senhas e cartões, afora isto, há o risco de seu uso por terceiros.

Existem dois tipos de biometria, a saber: fisiológica e comportamental. A biometria fi-
siológica, como o nome sugere, diz respeito às características fisiológicas que são discrimi-
nantes para cada indivíduo, a exemplo dos padrões da íris [14], impressão digital [32] [47] e
DNA (Ácido Desoxirribonucléico) [9] [16]. Por sua vez, a biometria comportamental, como
padrões de voz e manuscritos, apesar de também serem características pessoais únicas, estão
mais sujeitas a variações que podem depender de alguns fatores como idade e condições emo-
cionais/psicológicas do indivíduo. De fato, pode-se observar muitas variações em assinaturas
a depender do país, idade, hábitos, estado mental e psicológico e condições físicas [53]. Dessa
forma, as formas de verificação biométricas apresentam-se bastante eficazes, já que são muito
difíceis de copiar e não podem ser perdidas ou roubadas.

A assinatura se destaca entre as demais biometrias por ser largamente aceita, não apenas
pela sociedade, mas também pelo sistema jurídico. Afora isso, a assinatura constitui-se num
mecanismo muito menos invasivo que algumas outras biometrias, como o reconhecimento da
íris, impressão digital e DNA.

Dentre as principais situações onde se empregam assinaturas é possível destacar algumas:
documentos e formulários; transações comerciais e bancárias; validação de cheques e cartões
de crédito.

O processo de verificação de assinatura durante muito tempo foi realizado, exclusivamente,

1



1.1 VERIFICAÇÃO DE ASSINATURAS 2

de forma manual, o que além de demandar muito tempo, exigia mão-de-bra especializada,
ficando sujeito à falha humana. Com o aumento no volume das transações bancárias e, con-
sequentemente, do número de fraudes bancárias, surgiu a necessidade de desenvolver meca-
nismos mais rápidos e mais eficazes para realizar esse trabalho. Tendo em vista essa cres-
cente necessidade e os progressos alcançados nas pesquisas envolvendo reconhecimento de
padrões, surgiram na década de 60 as primeiras pesquisas envolvendo verificação de assinatu-
ras. Pesquisas essas que vêm crescendo bastante nas últimas décadas.

Os avanços encontrados nessas pesquisas, em conjunto com o incrível aumento das capaci-
dades computacionais, permitiram a criação e constante aprimoramento de sistemas automáti-
cos de verificação de assinaturas. Um sistema de verificação, de maneira geral, é subdivido em
várias etapas, onde a primeira etapa consiste na aquisição dos dados.

Sistemas de verificação de assinaturas são incubidos de determinar a autenticidade de uma
assinatura, utilizando para isso uma série de técnicas capazes de discriminar uma assinatura
genuína de uma falsificação. A depender do método utilizado durante a aquisição das assina-
turas, o processo de verificação pode ser dividido em dois grandes grupos: on-line ou off-line.
Existe, algumas vezes, uma certa dificuldade de utilizar a verificação de assinaturas on-line por
haver a necessidade de um hardware especial para coletar as assinaturas (a exemplo de mesas
digitalizadoras ou canetas sensíveis a pressão). Por sua vez, na verificação off-line as assinatu-
ras são todas coletadas em papel, e são digitalizadas posteriormente utilizando um scanner ou
uma câmera digital.

Nos sistemas off-line, como o apresentado neste trabalho, as assinaturas são primeiro es-
critas em papel e depois é utilizado algum dispositivo para digitalizá-las, por exemplo, um
scanner ou uma câmera digital. As imagens digitais podem então ser passadas para um com-
putador. A partir dessas imagens digitais é possível passar à fase de extração das características.
Nessa fase, é importante identificar informações relevantes sobre as imagens das assinaturas,
buscando características que possam distinguir as assinaturas verdadeiras das assinaturas fal-
sas. Neste trabalho foram implementadas três técnicas de extração de características, que são
descritas na Seção 3.2.

Depois da extração das características, é possível utilizar um classificador, que indicará se
as assinaturas testadas são verdadeiras ou falsas. Um classificador, em linhas gerais, aprende
através de exemplos. Devido à natureza das aplicações reais que envolvem assinaturas, onde as
bases de dados são formadas quase que exclusivamente por assinaturas verdadeiras, optou-se
por utilizar classificadores de uma classe. Esses classificadores se destacam por serem capazes
de aprender a partir de exemplos de apenas uma das classes (classe alvo). Dessa forma, foram
utilizados sete classificadores de uma classe, treinados apenas com exemplos de assinaturas
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verdadeiras (esses classificadores são descritos na Seção 3.3).

1.2 Motivação

Ainda que, nas últimas duas décadas, tenha sido desenvolvido um considerável número de
trabalhos na área de verificação de assinaturas, em especial para as assinaturas off-line, os
resultados ainda não são os ideais. E, dada a aplicabilidade e importância que os sistemas de
verificação podem desempenhar, inúmeros trabalhos ainda deverão ser produzidos com o intui-
to de tornar a verificação automática uma aplicação rápida e confiável. Existindo, assim, muito
espaço para realizar contribuições valiosas nessa área.

A dificuldade de encontrar um serviço público que ofereça bancos de assinaturas muitas
vezes inviabiliza as comparações entre os resultados de diferentes pesquisas. E, neste sen-
tido, uma iniciativa interessante foi tomada este ano pela organização do ICDAR(International

Conference on Document Analysis and Recognition) [2], que promoveu uma competição en-
tre sistemas de verificação de assinaturas, tanto on-line quanto off-line. Ações como esta são
muito importantes na avaliação e comparação entre os trabalhos de verificação que vêm sendo
desenvolvidos por todo o mundo. Com isso, foi possível comparar os resultados encontados
neste trabalho com os da competição.

Apesar de seu uso em larga escala, a verificação das assinaturas é feita, predominantemente,
de forma manual. Dessa forma, uma das grandes motivações deste trabalho repousa na possi-
bilidade de cooperar com a melhoria da qualidade do processo de verificação de assinaturas,
tornando possível a criação de sistemas que permitam automatizar esse processo de maneira
ágil e segura. A automatização desse processo pode inclusive facilitar a integração de um
sistema de verificação com outros tipos de sistema, oferecendo aos usuários desses serviços,
mais opções e conforto. Pode-se vislumbrar uma possível criação de um banco de dados de
assinaturas nacionais, que pudesse ser usado, inclusive, por diversas instituições bancárias.

1.3 Objetivo

Este trabalho tem como premissa desenvolver e avaliar arquiteturas para sistemas de verificação
de assinaturas que utilizam distâncias simples e classificadores de apenas uma classe. A pro-
postas de diferentes arquiteturas contribui com a melhoria dos resultados, conseguindo reduzir
os erros do sistema, além de possibilitar a comparação entre as arquiteturas e a contribuição de
cada nova etapa adicionada ao sistema.
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Também são objetivos:

• Avaliar o desempenho de três métodos de extração de características;

• Comparar os resultados apresentados pelas cinco distâncias calculadas utilizando as carac-
terísticas extraídas;

• Analisar a contribuição dos classificadores de uma classe no desempenho do sistema, e
comparar os resultados entre eles;

• Examinar os resultados obtidos com a utilização das combinações das distâncias.

Dividindo-se o sistema em quatro arquiteturas, foi possível analisar cuidadosamente a con-
tribuição que cada nova etapa acarretou aos resultados. Buscando, assim, encontrar a melhor
combinação dentre essas técnicas de forma a obter as menores taxas de erro para as bases de
dados utilizadas neste estudo.

1.4 Organização da Dissertação

Neste capítulo, foram apresentadas as motivações e os objetivos deste trabalho, bem como uma
breve descrição da proposta de pesquisa.

O Capítulo 2 apresenta um pouco da história da verificação de assinaturas, e faz uma descri-
ção dos sistemas de verificação. Nele é feita uma explanação acerca das etapas presentes neste
tipo de sistema: aquisição dos dados, pré-processamento, extração de características e classifi-
cação das assinaturas. À medida que vão sendo descritas cada fase do sistema, são mostradas
as principais contribuições presentes na literatura.

O Capítulo 3 expõe a fundamentação teórica a respeito de todos os conceitos e técnicas
que são utilizadas no decorrer deste trabalho, e que são fundamentais para a compreensão do
trabalho desenvolvido. Dentre esses conceitos encontram-se as técnicas de extração de carac-
terísticas implementadas (Shadow Code, Características Periféricas e Diferenciais Periféricas
e Elementos Estruturais), e os classificadores de uma classe que foram testados (redes neurais
auto-associativas, vizinho mais próximo, k-vizinhos mais próximos, k-Médias, descrição de
dissimilaridade dos dados por programação linear, janela de Parzen e descrição de dados vetor
de suporte).

A descrição de como são calculadas as distâncias utilizando os dados da extração de carac-
terísticas, como combinar essas distâncias, e uma pormenorização das quatro arquiteturas pro-
postas neste trabalho é feita no Capítulo 4.
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O Capítulo 5 mostra a descrição e análise detalhadas das duas bases de dados utilizadas e
dos experimentos referentes a cada uma das arquiteturas propostas. Nessa análise, é avaliado o
melhor método de extração de características para cada arquitetura, bem como qual distância ou
combinação delas se sobressaiu. Os melhores resultados de cada arquitetura são comparados e,
por fim, faz-se uma análise final dos resultados.

No Capítulo 6, são feitas as considerações finais da dissertação, apresentando as principais
contribuições deste trabalho e oferecendo algumas propostas para trabalhos futuros.



CAPÍTULO 2

Sistemas de Verificação de Assinaturas

2.1 Introdução

Este capítulo apresenta a história da verificação de assinaturas e as fases envolvidas no processo
geral de verificação. A Seção 2.2 discorre sobre como a evolução da sociedade contribuiu para o
surgimento e utilização de assinaturas. Na Seção 2.3 é feita uma distinção entre reconhecimento
e verificação de assinaturas. A Seção 2.4 mostra um esquema geral de arquitetura para sistemas
de verificação de assinaturas. A Seção 2.5 explica a diferença entre os sistemas on-line e off-

line e mostra algumas vantagens e desvantagem de cada um. A fase de pré-processamento é
apresentada na Seção 2.6. A Seção 2.7 mostra a importância da fase de extração de característi-
cas e faz um apanhado geral das principais técnicas pesquisadas nos últimos anos. A Seção 2.8
explica o funcionamento dos classificadores em um sistema de verificação, e faz uma revisão
bibliográfica a respeito dos trabalhos de classificação que vêm sendo desenvolvidos.

2.2 História da Verificação de Assinaturas

A história da propriedade privada é quase tão antiga quanto a história da humanidade, e jun-
tamente com a propriedade privada surgiu a necessidade de demarcar posses, da marcação de
animais com cortes ou à ferro quente, de modo a identificar seu proprietário.

O surgimento da escrita, em meados de 4000 a.C., foi um acontecimento de grande im-
portância, tanto que se consolidou como um marco, dividindo a pré-história e a história. Sendo,
indiscutivelmente, um dos principais instrumentos para a evolução da humanidade. A escrita
proporcionou um novo mecanismo de demarcação de propriedade, bem como registros e ex-
pressões de desejos ou consentimentos.

Durante muitos anos, documentos redigidos pelos escribas a pedido dos reis, em papiros
ou pergaminhos, eram marcados com o anel real para identificar a aprovação, ciência ou con-
sentimento real. O meio material de armazenamento da palavra escrita sofreu uma série de
mudanças através do tempo, passando da escrita talhada em pedra e madeira, até chegar a sua

6
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forma atual, o papel. Da mesma forma, evoluíram também as representações de demarcação.
No mundo moderno essas marcas estão por toda parte: em brasões de família, escudos de

times, etiquetas de roupas, marcas registradas de inúmeras empresas, códigos de barra, placas
de automóveis, etc. A assinatura nada mais é que uma marca, um símbolo único criado por cada
indivíduo como forma de se identificar. O uso da assinatura intensificou-se principalmente a
partir do século XVII com o aumento do número de pessoas alfabetizadas mundialmente [73].

2.3 Verificação versus Reconhecimento

O reconhecimento de objetos ou sinais objetiva sua identificação dentro de uma dado contexto.
A verificação, por sua vez, busca avaliar se uma determinada pressuposição a respeito é ver-
dadeira ou falsa, mesmo que não seja possível identificar os objetos ou sinais presentes no
contexto. Em sistemas de reconhecimento de voz procura-se identificar, por exemplo, aquilo
que está sendo dito, palavra por palavra. Contudo, na verificação busca-se apenas determinar
se a voz em questão pertence a uma determinada pessoa ou não.

Da mesma maneira, no reconhecimento de documentos manuscritos consiste em transcre-
ver o manuscrito, compreendendo, analisando e fazendo um mapeamento de cada elemento
presente no mesmo. Um exemplo prático disso são as ferramentas de OCR (Optical Character

Recognition) que transcrevem a imagem de um texto em um arquivo de texto digital. No
caso das assinaturas, além de informações textuais também aparecem informações simbólicas,
caracteres especiais e até mesmo desenhos, o que as tornam muitas vezes ilegíveis até mesmo
para os seres humanos.

Por sua vez, a verificação de assinaturas não se preocupa com a interpretação simbólica das
assinaturas, buscando apenas identificar se uma assinatura pertence, ou não, a um determinado
indivíduo. O que é perfeitamente possível, devido às inúmeras características introduzidas no
ato de assinar que são próprias de cada autor.

2.4 Arquitetura Geral

Na Figura 2.1 podem ser observadas todas as etapas constituintes de um sistema geral de veri-
ficação de assinaturas, que vai desde a fase de aquisição das assinaturas até a sua classificação.
A fase de aquisição das assinaturas pode ser feita de duas formas: on-line ou off-line. A dife-
rença entre a verificação on-line e off-line está na forma como as imagens são adquiridas. Para
sistemas off-line, as assinaturas de vários voluntários, grafadas utilizando papel e caneta, são
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Digitalização Pré-Processamento

Extração de 
CaracterísticasClassificador

Verdadeira Falsa

Figura 2.1 Esquema de um sistema de verificação de assinaturas, mostrando as etapas de aquisição,
pré-processamento, extração de caracterícas e por fim a decisão final tomada através de um classificador.

coletadas e posteriormente digitalizadas utilizando um scanner ou uma câmera digital. Por sua
vez, nos sistemas de verificação on-line, as assinaturas e outras informações de pressão, ve-
locidade e aceleração são coletadas através de algum dispositivo. Uma vez que os dados foram
adquiridos, é comum que eles precisem passar por algum tipo de pré-processamento e, após o
pré-processamento dos dados, todas as informações sobre os mesmos, consideradas relevantes,
são extraídas, dando origem a um outro conjunto de dados. Esse conjunto de características que
foram extraídas é, então, submetido a um classificador, para determinar se uma dada assinatura
é, ou não, verdadeira, se ela pertence ou não ao indivíduo esperado.

Nas próximas seções são detalhadas cada uma das etapas presentes em um sistema geral de
verificação de assinaturas: a Seção 2.5 mostra particularidas a respeito das formas de aquisição
dos dados; a Seção 2.6 faz uma explanação a respeitos de alguns métodos de pré-processamento
usados tanto em sistemas on-line quanto off-line; na Seção 2.7 são apresentadas várias técnicas
de extração de características; e na Seção 2.8 são descritas algumas técnicas de classificação.

2.5 Formas de Aquisição dos Dados

Os sistemas de verificação de assinaturas se dividem em dois grandes grupos, a depender da
forma como os dados são adquiridos, são eles: sistemas de verificação on-line e sistemas de
verificação off-line.

Nos sistemas off-line as assinaturas estão presentes em documentos, e para adquirir as ima-
gens digitais dessas assinaturas escritas em papel é preciso submetê-las a um processo de digi-
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talização, utilizando um scanner, ou fotografá-las utilizando uma câmera digital.

Figura 2.2 Processo de digitalização de imagens.

É conveniente salientar que, uma aquisição de baixa qualidade pode inviabilizar todo o pro-
cesso de verificação, portanto é preciso tomar muito cuidado para que as imagens digitalizadas
mantenham uma excelente qualidade, sem deixar de levar em conta a dicotomia entre a quali-
dade e o espaço de armazenamento. Em geral, quanto melhor a imagem, maior o espaço em
disco por ela ocupado. A Figura 2.2 mostra o processo para digitalizar uma assinatura off-line.

Os sistemas on-line utilizam dispositivos digitalizadores, ou tablets, que possuem uma
caneta especial com a qual é possível interagir com a tela do dispositivo através de pressão. A
utilização de sistemas que utilizam a aquisição on-line dos dados vem crescendo consideravel-
mente nos últimos anos. Isso se deve, entre outros motivos, a corrida tecnológica, responsável
pelo aumento do número de dispositivos sensíveis à pressão, por exemplo: alguns modelos
de notebooks, PDAs (Personal Digital Assistants), Palms, e tablets. A Figura 2.3 mostra uma
ilustração de tais aparelhos. Atualmente, tornau-se mais fácil e menos dispendioso a aquisição
de dispositivos como esses. Além disso, a larga utilização de memórias flash, juntamente com
a nanotecnologia, contribuíram fortemente na melhoria da capacidade de processamento e ar-
mazenamento desses dispositivos.

A grande vantagem dos sistemas on-line deve-se à entrada dinâmica dos dados, que acon-
tece ao mesmo tempo em que a assinatura é feita na tela. Isto permite que seja possível capturar
muitas outras informações além da forma da assinatura, quais sejam pressão, velocidade e ace-
leração. Devido a essa gama maior de informações que podem ser extraídas, a verificação
on-line, em geral, apresenta melhores resultados se comparado com a verificação off-line.

Os modelos de verificação on-line ganharam grande destaque nos últimos anos, bem mais
que os modelos off-line. Em contrapartida, a verificação off-line ainda se apresenta como mais
natural que o on-line, haja vista o fato de que o papel e caneta ainda são muito mais comuns
na sociedade. Além disso, a maioria das transações comercias utilizam assinaturas feitas em
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Figura 2.3 Exemplos de dispositivos utilizados na aquisição on-line.

papel, evitando-se, assim, a necessidade de dispositivos especiais.

2.6 Pré-Processamento

No momento em que é feita a aquisição de imagens nos sistemas off-line, é comum a adição
de ruídos às imagens. Esses ruídos podem causar grandes distorções e resultar em caracterís-
ticas ambíguas ou imprecisas. Dentre outros tipos de ruídos, são comuns os ruídos uniforme,
gaussiano e sal-e-pimenta. Para remover tais ruídos e corrigir algumas variáveis, é feito um
pré-processamento nas imagens. A remoção de ruídos é uma tarefa antiga na área de processa-
mento de imagens e para realizá-la faz-se uso de uma gama de filtros que variam de acordo com
o tipo de ruído a ser removido. Além da remoção de ruídos, é na fase de pré-processamento
que são feitas as correções de tamanho, rotação e translação das imagens.

Nos sistemas on-line, devido à natureza diferenciada dos dados, uma vez que são coleta-
dos, dinamicamente, através das informações da pressão exercida pela caneta, não se aplica
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o mesmo pré-processamento realizado para os sistemas off-line. Entretanto, durante essa fase
costumeiramente são feitas as normalizações dos dados coletados. Essa normalização consiste
em fazer com que todos os dados coletados sejam representados dentro de um certo intervalo,
geralmente entre zero e um. Essa normalização faz com que uma certa informação não se
sobressaia sobre as demais.

Utilizando diferentes paradigmas, é possível ainda realizar a tarefa de segmentação tanto
no sistema off-line quando no on-line. Segmentar uma imagem consiste em reconhecer e sub-
dividir as distintas regiões que a constituem, por exemplo, separar diferentes objetos numa
cena [27]. Em sistemas off-line, isso significa separar a imagem da assinatura do resto da ima-
gem, pois é possível ter assinaturas em diferentes tipos de documentos: a assinatura pode estar
inserida em um cheque, um formulário, uma escritura, sendo necessário separar a informação
gráfica da assinatura de outras informações presentes no documento.

Para os sistemas on-line, a segmentação é feita em relação aos dados, seja por análise de
velocidade do sinal [54], ou ainda de direção (pen-up/pen-down) [17], dentre outras.

2.7 Extração de Características

A imagem digital é uma representação matricial de uma imagem real, cada ponto dessa ima-
gem, pixel, representa a informação que é traduzida em forma de cor para o sistema ótico dos
seres vivos. A distribuição das cores na imagem lhe confere forma, e expressa, em dados,
seu conteúdo. A fase de extração de características é de extrema importância para uma boa
resposta do sistema de verificação, pois características pobres e não-discriminantes não geram
bons resultados. Dessa forma, é necessário investigar e definir as características que melhor
representam os dados a serem avaliados. O conjunto das características extraídas é denominado
"vetor de características", e a extração de características é denominada de global ou local [55].

As características denominadas de globais são aquelas que identificam e descrevem a ima-
gem como um todo, por exemplo: o tamanho, a linha de base, o limite superior, a densidade,
etc. A desvantagem dessa abordagem encontra-se na baixa sensibilidade a ruídos e variações,
pois elas são ponderadas igualmente por toda a imagem, resultando em pequenas alterações
qualquer que seja a característica global. Por outro lado, as características locais representam
as informações relativas à uma porção limitada da imagem, por esse motivo são muito sensíveis
a ruídos e distorções. As características locais são bem mais precisas que as globais, no entanto,
seu custo computacional é, em geral, bem maior. A junção de características locais e globais
no vetor de características pode apresentar-se como uma abordagem interessante.
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Ammar et al. [5], por exemplo, utilizaram características globais como inclinação e razão
entre o comprimento e a altura das imagens. Antes de extrair as características, as ima-
gens foram subdivididas em três regiões denominadas de alta, média e baixa, como mostra
a Figura 2.4, e as características foram extraídas de cada uma dessas regiões.

Figura 2.4 Divisão da imagem em três regiões ou zonas: alta, média e baixa.

Pender [52], por sua vez, fez uso da matriz de pixel original da imagem digital das assinatu-
ras como vetor de características, o que na maioria dos casos torna-se inviável. Visto que, além
da grande quantidade de informações redundantes, o número de características pode chegar a
casa dos milhões, o que poderia causar um sério comprometimento na eficiência do processo.

Sabourin et al. [62] criaram o método de extração Shadow Code que primeiramente sub-
divide a imagem em uma malha, extraindo de cada célula dessa malha informações sobre as
projeções dos traços das assinaturas, nas seguintes direções: verticais, horizontais e diagonais.
Alguns outros trabalhos utilizaram o método Shadow Code [34] [65], fazendo algumas modi-
ficações. Justino et al. [35] utilizaram a mesma abordagem de subdivisão da imagem em uma
malha, extraindo de cada célula, diferentes características, como altura e largura da assinatura
e espaço entre os blocos.

Bajad et al. [6] utilizaram três características globais: momento, e distribuição dos pixels na
parte superior e inferior da assinatura. Deng et al. [15] utilizaram a transformada de wavelets

para decompor as informações com o uso de um filtro passa-baixa e um filtro passa-alta,
sabendo que o filtro passa-baixa representa a informação original, e o filtro passa-alta repre-
senta, geralmente, os outliers (dados considerados discrepante ou anormais por se distanciarem
dos outros dados observados). Outros exemplos de trabalhos utilizando características globais
incluem medidas como a transformada de Hough [36], projeções horizontais e verticais [18],
características de suavidade [20] e transformada discreta de Radon [12].

Kalera et al. [37] fizeram uso da combinação de características globais, estatísticas e estru-
turais, denominada de GSC (Gradient, Structural and Concavity). Essas características fazem
uma medição de pequena a larga escala, de modo a detectar características locais da imagem e
fornecer informações sobre o seu traçado em pequena escala.
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Time warping é um dos conceitos fundamentais na área de reconhecimento de voz. O DTW
(Dynamic Time Warping) usa o mesmo conceito para estabelecer medida de distância ou simi-
laridade entre dois conjuntos de padrões. Ele foi utilizado há algum tempo no reconhecimento
de palavras [58] [49], e, mais recentemente, no reconhecimento on-line de caracteres [66] e na
verificação off-line de assinaturas [64] [25].

Vargas et al. [70] utilizaram dois vetores de características estruturais, o primeiro baseado
em coordenadas polares e o segundo baseado em coordenadas cartesianas.

2.8 Classificadores

Um classificador é um sistema que através de um vetor de características é capaz de identificar
se uma nova assinatura que lhe é apresentada pertence ou não ao indivíduo que se supõe que
ela pertença. Essa resposta do sistema pode ser binária, indicando apenas se a assinatura é ou
não verdadeira, ou pode ainda indicar um percentual, ou um grau de veracidade. Existe na
literatura uma gama enorme de classificadores aplicados a tarefa de verificação de assinaturas,
dentre eles pode-se destacar: modelos escondidos de Markov, máquinas de vetor de suporte,
classificadores Bayesianos, redes neurais e diferentes combinações delas e várias abordagens
envolvendo lógica fuzzy.

Os modelos escondidos de Markov (Hidden Markov Models - HMM) [57] representam
uma variação das cadeias de Markov a partir dos modelos observáveis é possível determinar
os padrões escondidos ou não observáveis. Para que isso seja possível, além da distribuição
de probabilidade associada aos estados, é preciso haver também uma função de probabilidade
para as observações que podem ocorrer em cada estado. Diversos trabalhos de verificação de
assinaturas utilizaram os modelos escondidos de Markov [60] [72] [34] [12] e [70].

Máquina de vetor de suporte (Support Vector Machines - SVM) é uma técnica estatística de
aprendizagem de máquina desenvolvida em 1998 por Vapnik [69]. O objetivo dessa técnica é
obter um hiperplano de separação entre as classes de forma a maximizar a distância euclidiana
entre elas. As máquinas de vetor de suporte foram utilizas por Hairong et al. [30] para veri-
ficação de assinaturas chinesas. Justivo et al. [35], por sua vez, fizeram uma comparação dos
resultados da verificação de assinaturas off-line utilizando SVM e HMM, e Frias-Martinez et
al. [22] compararam o desempenho das SMV com o das MLPs (Multilayer Perceptron).

O teorema de Bayes se baseia nas probabilidades a priori e nas probabilidades condicionais
de cada classe para estimar a probabilidade a posteriori. A regra de decisão de Bayes assiná-la
o padrão de entrada à classe que representa a classe com a maior probabilidade a posteriori.
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McKeague [44] propôs um modelo estatístico baseado no teorema de Bayes para realizar o
reconhecimento das assinaturas de Shakespeare. Kalera et al. [37] também utilizaram o teorema
de Bayes no reconhecimento de assinaturas.

Mighell et al. [46] foram provavelmente os primeiros pesquisadores a utilizar redes neurais
para verificação de assinaturas, no entanto este trabalho utilizava apenas uma classe de assi-
naturas. McCormack et al. [43] estenderam o trabalho desenvolvido anteriomente por Mighell
et al., passando a utilizar seis classes diferentes de assinaturas. Desde então, várias pesquisas
na mesma área fizeram uso de redes neurais [31] [63] [71], algumas delas [6] [7] incluindo o
conceito de multiplas redes de classificação, em outras [75] [56] [42] são utilizadas as regras da
lógica nebulosa (lógica fuzzy) [38] juntamente com redes neurais, aproveitando as vantagens
de cada uma.



CAPÍTULO 3

Fundamentação Teórica

3.1 Introdução

Este capítulo apresenta as técnicas e conceitos utilizados no decorrer desta dissertação. Inicial-
mente, na Seção 3.2, é feita uma explanação acerca das técnicas de extração de características
utilizadas, sendo elas: Shadow Code, Características Periféricas e Diferenciais Periféricas e
Elementos Estruturais. Logo após, na Seção 3.3, é feita uma breve descrição dos classificadores
usados: redes neurais auto-associativas, vizinho mais próximo, k-vizinhos mais próximos, k-
médias, descrição de dissimilaridade dos dados por programação linear, janela de Parzen e
descrição de dados vetor de suporte. Por fim, a Seção 3.4 aborda um método gráfico de análise
denominado curva ROC (Receiver Operating Characteristics). Os conceitos apresentados neste
capítulo são fundamentais para uma completa compreensão da metodologia empregada neste
trabalho.

3.2 Extração de Características

Como visto anteriormente, a etapa de extração de características é extremamente importante
para garantir que o vetor de características resultante represente bem o objeto de trabalho.
Desejam-se obter características discriminatórias para que através delas os classificadores con-
sigam identificar os objetos. Uma extração pobre pode acarretar em dados não significativos na
distinção das classes. Nas subseções a seguir, são apresentadas as técnicas de extração de car-
acterísticas utilizadas neste trabalho. As três técnicas escolhidas foram: Shadow Code, Carac-
terísticas Periféricas e Diferenciais Periféricas e Elementos Estruturais. A escolha dessas três
técnicas se deve aos bons resultados já apresentados por elas em outros trabalhos. Além disso,
foi observado que algumas técnicas mais atuais utilizavam assinaturas em forma de rubrica, e
por esse motivo não eram muito adequadas para serem utilizadas com as bases de dados na-
cionais [26], nas quais por questões culturais, existe uma tendência maior de que as assinaturas
sejam feitas através da escrita dos nomes por extenso.

15
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3.2.1 Shadow Code

No método de extração Shadow Code [62], as imagens das assinaturas são divididas em uma
malha de n× n pixels. Para cada uma das células dessa malha são calculados os valores das
características com base no número de pixels pretos da imagem projetados em cada uma das
barras da célula (horizontais, verticais e diagonais). A projeção dos pixels pretos sobre uma
barra denomina-se sombra. O valor de cada característica varia entre 0 e n para as barras
horizontais e verticais e entre 0 e n

√
2 para as barras diagonais, e representa exatamente o

número de pixels presente na sombra de cada uma dessas barras.
Na Figura 3.1 observa-se uma imagem de um caractere dividida em células de n×n pixels

com sua sombra projetada nas barras. À direita desta figura é dado um destaque a uma das
células da imagem para melhor visualização da área sombreada. O número total de células
varia de acordo com as dimensões da imagem de cada assinatura; da mesma forma, o número
total de características das imagens também pode variar. Para cada bloco, o vetor de carac-
terísticas é dado por V , sendo V = [E,D,T,B,Dp,Ds]. E representa o comprimento da sombra
na esquerda do bloco, D a sombra na direita, T a sombra no topo, B a sombra na base, Dp a
sombra na diagonal principal e Ds a sombra na diagonal secundária. Na Figura 3.1 o bloco
em destaque a direita da imagem tem seu vetor de características, em função de n dado por:
V = [n

2 , n
2 ,n,n, n

√
2

6 , 2n
√

2
3 ]. Um exemplo real de um vetor de características Shadow Code, de

uma das imagens utilizadas, para um bloco de 32×32 pixels é V = [16,4,32,32,7,30].

Figura 3.1 Extração de Características usando a técnica Shadow Code.

3.2.2 Características Periféricas e Diferenciais Periféricas

O método de extração de Características Periféricas e Diferenciais Periféricas (CPDP) [19]
consiste na subdivisão das imagens das assinaturas em m faixas horizontais e verticais, e para
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cada faixa são realizadas duas extrações, a saber: extração periférica e extração diferencial
periférica. Para realizar a extração periférica (Figura 3.2 (a)) é preciso seguir as etapas:

1. Colocar cada imagem dentro de um bounding box (para remover espaços em branco) e
dividi-las em m fatias horizontais e verticais;

2. Escolher uma das faixas verticais ou horizontais;

3. Percorrer a faixa escolhida em um dos sentidos possíveis a depender dela ser horizontal
ou vertical. No primeiro caso a imagem pode ser percorrida da direita para a esquerda ou
da esquerda para a direita; no segundo, de cima para baixo ou de baixo para cima;

4. Para cada linha ou coluna percorrida, somar o número de pixels entre a borda de partida
e o primeiro pixel preto encontrado na direção que se está percorrendo;

5. Somar o número total de pixels encontrados em cada linha ou coluna durante o passo
anterior, até que a área da faixa percorrida seja encontrada;

6. Voltar ao passo 2 e repetir o processo no outro sentido possível;

7. Escolher uma nova faixa que ainda não foi escolhida e repetir todo o processo até que
todas as faixas tenham sido percorridas nos dois sentidos.

A extração diferencial periférica, Figura 3.2 (b), é bastante similar à extração periférica. A
diferença ocorre na área das faixas, que na extração diferencial periférica é calculada entre o
primeiro e o segundo pixel preto encontrado, sempre considerando que os pixels pretos vêm de
uma transição de um pixel branco para um pixel preto.

O número total de características varia de acordo com o número de faixas em que a ima-
gem é dividida. Como o processo é realizado em dois sentidos, de cima para baixo e de baixo
para cima, na vertical; e da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, na horizontal,
e faz uso das extrações periférica e diferencial periférica, o total de características é igual a
oito vezes o número de faixas utilizadas. Desta forma, tem-se um vetor de características de
tamanho equivalente a 8×m. Na Figura 3.2 utilizam-se seis faixas, totalizando quarenta e oito
características para cada imagem.

O vetor de características V , pode ser escrito como: V = [P−T B1, ...,P−T Bm,P−BT1, ...,

P−BTm,P−ED1, ...,P−EDm,P−DE1, ...,P−DEm,DP−T B1, ...,DP−T Bm,DP−BT1, ...,

DP−BTm,DP−ED1, ...,DP−EDm,DP−DE1, ...,DP−DEm], considerando P como a ex-
tração periférica e DP como diferencial periférica; T B a direção do topo a base, BT a direção
da base ao topo, ED a direção da esquerda para a direita e DE como a direção da direita para a
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esquerda. Um exemplo real de vetor de características de uma das imagens usadas, utilizando
três faixas, é dado por: V = [9186,10581,10457,2313,2267,1992,257,172,7567,7754,662,

1189,2384,1445,1854,2479,1557,1692,1846,334,914,1382,317,751].

(a) (b)

Figura 3.2 Ilustração da área de cada faixa, utilizando: (a) extração das características periféricas e (b)
extração das características diferenciais periféricas das imagens.

3.2.3 Elementos Estruturais

Lee et al. [40], por sua vez, utilizaram um conjunto de elementos estruturais (EE) com o in-
tuito de determinar a orientação dos traços nas assinaturas. Neste trabalho foram empregados
16 elementos estruturais de dimensões 5x5 pixels cada um. A representação do conjunto de
elementos estruturais pode ser vista na Figura 3.3. As imagens das assinaturas são divididas
em pequenos blocos de 5x5 pixels e cada bloco é comparado com cada um dos 16 elementos
estruturais, janela a janela. A comparação entre os blocos da imagem e os elementos estrutu-
rais é feita sobrepondo cada elemento estrutural ao bloco da imagem e verificando o número
de pixels pretos em comum entre eles. Um vetor do mesmo tamanho da quantidade de ele-
mentos estruturais (vetor de características) guarda o número de vezes que cada elemento es-
trutural obtem o maior número de pixels pretos em comum com um dos blocos da imagem,
em outras palavras, a frequência de cada elemento estrutural. Um exemplo real de um ve-
tor de características para o método EE de uma das imagens das bases de dados utilizadas é
V = [1537,0,43,5,0,1,0,14,0,257,5,19,0,0,1,8].
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Figura 3.3 Elementos Estruturais.

3.3 Classificadores

Um classificador tem como objetivo identificar a que classe um dado objeto pertence. Em
muitos casos, a depender do problema tratado, um classificador é capaz de distinguir e classifi-
car objetos de diversas classes diferentes. Por outro lado, em algumas situações a problemática
do classificador consiste basicamente em identificar uma determinada classe de objetos que são
a força motriz da classificação. Por exemplo, identificar dentre todas as frutas, apenas aquelas
que são pêras. Não importa o número de frutas apresentadas ao sistema, o único interesse, nesse
caso, é identificar se as frutas são ou não pêras. Dessa forma, busca-se fazer uma descrição dos
dados da classe alvo, e ser capaz de determinar se um novo objeto pertence ou não a esta classe.
Denominados de classificadores de uma classe [48], detectores de dados discrepantes [61], de-
tectores de novidades [10] ou aprendizes de conceitos [33], esses classificadores são utilizados
principalmente em duas diferentes situações, mostradas a seguir.

A primeira grande aplicação destes classificadores está na detecção de dados discrepantes.
A existência de dados imprecisos ou coletados erroneamente na base de dados utilizada, podem
tornar a classificação mais difícil, fazendo com que as taxas de acerto se tornem um pouco
menor. Uma pré-classificação dos dados separando os dados considerados como discrepantes
pode evitar esse tipo de erro. Uma outra aplicação bastante interessante dos classificadores
de uma classe é para problemas nos quais para uma das classes existe abundância de dados
enquanto para outra, não existem muitos exemplos disponíveis, seja porque esses dados são
difíceis ou caros de se obter, ou seja pela sua natureza rara.

Outra aplicação dos classificadores de uma classe ocorre quando, por algum motivo, uma
das classes possui um grande número de amostras, enquanto a outra possui um número muito
pequeno. Visto que os classificadores de uma classe são classificadores binários, pois indicam
unicamente se o objeto apresentado pertence ou não a classe alvo. Os objetos pertencentes
à classe alvo podem ser considerados como positivos; enquanto os que não pertencem, nega-
tivos. O objetivo desse tipo de classificador é aceitar ou rejeitar amostras com base em sua
similaridade a um conjunto de exemplos positivos já conhecidos. Uma das vantagens desse
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tipo de classificador está no fato de poder operá-los sem que haja amostras negativas, visto que
é possível treiná-los fazendo uso apenas de amostras positivas [67].

É importante salientar que mesmo podendo-se tratar problemas de duas classes como sendo
problemas de uma classe, quando existe uma boa amostragem das duas classes isso pode causar
uma perda de desempenho. Isso acontece porque quando existem os dados de mais de uma
classe, os dados das diferentes classes são utilizados para formar uma superfície de separação
entre elas. Com os classificadores de uma classe, devido ao acesso exclusivamente dos dados
de apenas uma classe, problemas como definição de erro, grau de generalização do método e
maldição da dimensionalidade são ainda mais proeminentes [67].

Nesta seção é feita uma explanação sobre cada um dos classificadores de uma classe uti-
lizados neste trabalho. Os classificadores selecionados foram: redes neurais auto-associativas
(RNAA), vizinho mais próximo (NN), k-vizinhos mais próximos (KNN), k-médias, Descrição
de Dissimilaridade dos Dados por Programação Linear (LPDD), janela de Parzen e descrição de
dados vetor de suporte (SVDD). Esses classificadores foram implementados e disponibilizados
por Tax [67] e são distribuídos em uma caixa de ferramentas para o MATLAB [3], denomi-
nada de DDTools [1], e funcionam utilizando funções da caixa de ferramentas PRTools [4].
A escolha desses classificadores foi feita com o objetivo de selecionar classificadores de dife-
rentes abordagens, podendo dessa forma avaliar o rendimento de cada um deles dentro das
arquiteturas propostas neste trabalho.

3.3.1 Redes Neurais Auto-associativas

Gori et al. [29] fizeram uma investigação a respeito da habilidade das redes perceptron multi-
camadas (MLP) na criação de fronteiras no espaço de padrões e, em particular, relaciona esta
análise a aplicações na área de verificação de padrões. Foi provado que independente da função
utilizada no processamento, arquiteturas com menos unidades na primeira camada escondida
que na de entrada não poderá produzir uma superfície de separação fechada. Ao utilizar mais
unidades ocultas que entradas, eles também comprovaram que uma MLP pode criar tanto super-
fícies fechadas como abertas. Além disso, independente da função escolhida para o neurônio,
não é possível transformar uma superfície de separação aberta em uma superfície de separação
fechada, e decidir quando esta será ou não aberta é um problema NP-Completo [24].

Existem abordagens alternativas para verificação de padrões utilizando redes neurais que
não sofrem com os problemas acima salientados. Por exemplo, MLPs utilizadas como redes
neurais auto-associativas (Auto-Associative Neural Network - AANN) [39] [59]. As AANNs
aprendem a representação dos dados, tendo seus pesos ajustados de forma a reproduzir os
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padrões de entrada na camada de saída, ver Figura 3.4, podendo ser amplamente utilizadas
para projetar sistemas de verificação de padrões.��
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Figura 3.4 Ilustração de uma rede neural auto-associativa.

O treinamento é feito com o objetivo de minimizar o valor da distância, fazendo com que,
dessa forma, os padrões do conjunto de treinamento se aproximem mais dos padrões de saídas
que os padrões de outras classes. A distância utilizada neste trabalho foi a distância euclidiana
(Equação 3.1), sabendo que x é um padrão de entrada e out put(x) representa o valor de saída
da rede ao receber o padrão x como entrada.

f (x) = (x−out put(x))2. (3.1)

Para cada padrão, o critério de verificação h(x) é baseado na distância f (x) entre a entrada e
a saída, ou seja, dado um limiar t, o padrão x é aceito se, e somente se, f (x)≤ t (Equação 3.2).

h(x) =

{
verdadeira se f (x)≤ t

f alsa se f (x) > t
(3.2)

A idéia básica é que só os padrões da classe utilizada no treinamento da rede auto-associativa
são próximos o suficiente dos padrões de saída, sendo então classificados como verdadeiros,
e os outros padrões como falsos. Foi demonstrado que, para as redes auto-associativas, as
superfícies de separação serão sempre fechadas [28].

3.3.2 Vizinho Mais Próximo

O método do vizinho mais próximo (Nearest Neighbor - NN) [13], como o próprio nome
sugere, atribui o elemento de teste a classe do seu vizinho mais próximo. Quando usado como
classificador de uma classe, na fase de treinamento são calculadas as semelhanças entre todos
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os elementos de treinamento, usando a distância euclidiana e o método leave-one-out [23].
Com esse conjunto de semelhanças é definido o conjunto das distâncias para o vizinho mais
próximo, e então, é calculado o limar do conjunto de treinamento. Esse limiar encontrado na
fase de treinamento, dita na fase de teste os elementos positivos e negativos, sendo a distância
dos mesmos para seu vizinho mais próximo, respectivamente, menor ou maior que esse limiar
(Equação 3.2).

3.3.3 K-Vizinhos Mais Próximos

O k-vizinhos mais próximos (K-Nearest Neighbor - KNN) [23] é um dos algoritmos mais sim-
ples de aprendizagem de máquina. O propósito do algoritmo é classificar um novo objeto com
base nos seus atributos e nos padrões de treinamento, assumindo que existe uma similaridade
entre as classes. O objeto é classificado através de um voto majoritário dos seus vizinhos, o
objetivo é assinalar este objeto à classe a que a maioria dos seus k vizinhos mais próximos per-
tencem. Para isto, o valor de k deve ser um número inteiro, não muito grande e de preferência
ímpar, para que não ocorra empate no número de vizinhos mais próximos. Em caso de empate
a decisão pode ser aleatória ou seguir um critério pré-estabelecido. Quando o valor de k é igual
a um se torna equivalente ao algoritmo do vizinho mais próximo.

Quando utilizado para classificação de problemas de uma classe, a distância computada
pode ser equivalente a distância para o k-vizinho mais próximo ou igual à média entre as dis-
tâncias dos k-vizinhos mais próximos. Como forma de otimizar o valor de k, foi utilizado um
algoritmo que determina seu valor de modo a obter a máxima verossimilhança. Assim como
no método do vizinho mais próximo, as distâncias para os k-vizinhos são utilizadas para esta-
belecer o limiar que será utilizado para determinar se um elemento de teste é verdadeiro ou
não.

3.3.4 k-Médias

K-médias (K-means) [41] é um exemplo de método reconstrutivo, no qual a classificação é feita
de acordo com a análise e comparação entre os valores numéricos dos dados. Dessa forma,
assume-se que os dados estão agrupados e podem ser caracterizados com um número pequeno
de protótipos. O k-médias consiste na escolha de k pontos que representarão os centróides, k

precisa ser menor que o número de dados. Uma vez determinado o número de centróides é
calculada a distância de cada dado ao centróide e o dado é categorizado como pertencendo à
região cujo centróide se encontra mais próximo a ele. Desta forma, a localização dos protótipos
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é otimizada para minimizar a função de erro εk−m como mostra a Equação 3.3, µk representa o
centro geométrico ou centro de massa de índice k.

εk = ∑
i
(min

k
‖xi−µk‖2) (3.3)

No k-médias é calculada a média dos protótipos de cada objeto, o que o torna mais robusto
em relação a dados discrepantes. A distância d entre um objeto x e o conjunto alvo é dado pela
distância quadrática entre o objeto e o protótipo mais próximo (Equação 3.4).

f (x) = min
k

(x−µk)2 (3.4)

Mais uma vez, as distâncias encontradas são utilizadas para estabelecer o limiar que será
utilizado para distinguir se um elemento de teste é verdadeiro ou falso.

3.3.5 Descrição de Dissimilaridade dos Dados por Programação Linear

O método de descrição de dissimilaridade dos dados por programação linear (LPDD - Linear

Programming Dissimilarity-data Description) [51] é especialmente construído para descrever
os objetos da classe alvo, que deverá ser a mesma utilizada no conjunto de treinamento. Essa
descrição é feita em termos de distâncias entre objetos. Neste classificador, os pesos w são
otimizados de forma a maximizar o número de pesos com valor igual a zero e ajustar as bordas
da região que delimita o espaço dos objetos da classe alvo, para que fiquem o mais perto
possível ao redor dos dados. O classificador é dado pela Equação 3.5, e a decisão é feita
tomando a Equação 3.2. O índice i varia entre 1 e o número de entradas, e os pesos de cada
entrada wi são ajustados durante a fase de treinamento.

fx = ∑
i
(wid(x,xi)) (3.5)

3.3.6 Janela de Parzen

O método janela de Parzen utiliza kernels [23], sabendo que kernel é uma função de ponderação
utilizada em técnicas de estimativas não-paramétricas. Kernels são usados para estimar funções
de densidade de variáveis aleatórias, ou no kernel de regressão, para estimar a probabilidade
condicional de uma variável aleatória. Por exemplo, dada uma amostra de um conjunto de
dados de uma população, a estimativa da densidade do kernel torna possível a extrapolação dos
dados para toda a população. Nessa implementação foi utilizado um modelo de densidade mais
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flexível, que usa funções gaussianas ao redor de cada padrão de treinamento de acordo com a
equação a seguir:

fx =
N

∑
i=1

exp(−(x− xi)T h−2(x− xi)) (3.6)

O parâmetro livre h é otimizado pela verossimilhança dos dados de treinamento usando
leave-one-out, a regra de decisão é feita através de Equação 3.2.

3.3.7 Descrição de Dados Vetor de Suporte

O método de descrição de dados vetor de suporte (Support Vector Data Description - SVDD)
[68] é usado para obter diretamente as bordas ao redor dos dados do conjunto alvo (padrões de
treinamento). A maneira mais simples de fazer isso é construindo uma hiper-esfera em torno
desses dados. Os vetores de suporte possuem a habilidade de mapear os dados para um novo
espaço de características de maior dimensão, sem aumentar o custo computacional. Com este
mapeamento, é dada mais flexibilidade na descrição dos dados.

No SVDD, é definido um modelo f (x;w) que descreve uma hiper-esfera que reveste as
bordas ao redor dos dados do conjunto de treinamento. Como qualquer outra esfera, esta se
caracteriza por um centro a e um raio R, ver ilustração na Figura 3.5 e, inicialmente, contém
todos os dados do conjunto de treinamento. Para evitar outliers, pode-se eliminar os elementos
mais distantes do centro, diminuindo, assim, o raio da esfera.

Visto que a hiper-esfera pode ser escrita como uma expressão numérica, pode-se classificar
os novos objetos de teste verificando se estes se encontram ou não dentro do espaço delimitado
pela hiper-esfera, um teste simples consiste em verificar se a distância desse novo objeto ao
centro da esfera é menor que seu raio.

Observando que uma hiper-esfera constitui uma estrutura muito rígida de representação,
não sendo adequada para se ajustar a qualquer conjunto de dados. Usando o mesmo princí-
pio das máquinas de vetor de suporte é possível fazer um mapeamento dos dados e utilizar
diferentes funções de kernel para realizar o equivalente a deformações na hiper-espera, fazendo
assim, que ela se ajuste melhor ao conjunto de dados.

Mais uma vez os dados de teste que se encontrarem dentro da superfície formada são con-
siderados da mesma classe que os dados de treinamento, caso contrário são classificados como
não pertencentes a esta classe. Na Figura 3.5, pode-se observar uma ilustração da superfície da
hiper-esfera à esquerda e duas outras deformações dessa superfície para melhor se ajustar aos
dados à direita.
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Figura 3.5 Superfícies formadas pelo SVDD [67].

3.4 Curva ROC

A análise ROC (Receiver Operating Characteristics) se originou na teoria de decisão estatís-
tica nos anos cinquenta, tento sido utilizada para avaliar a detecção de sinais em radar e na
psicologia sensorial [45], passando desde então a ser usada por vários autores na avaliação de
diagnósticos médicos, e subsequentemente em uma grande variedade de testes de diagnósticos,
especialmente diagnósticos de imagem médica [67][11].

O gráfico da curva ROC é uma técnica de visualização, organização e seleção de classifi-
cadores de acordo com seus desempenhos. Considerando a classificação de um problema em
duas classes, positivo ou negativo {p,n}, a exemplo da verificação de assinaturas onde pode-se
rotular uma assinatura como verdadeira ou falsa. Um classificador faz exatamente isto: um
mapeamento dos rótulos para cada objeto.

Considerando que existem duas classes {p,n} e que o classificador rotula os objetos como
verdadeiros ou não {P,N}. Como resultado da classificação, pode-se ter quatro possibilidades:
se o objeto é positivo e o classificador o classifica como positivo, isso é contado como ver-
dadeiro positivo - VP; se o objeto é classificado como negativo, conta-se como falso negativo -
FN; se o objeto é negativo e classificado como negativo, é contado como verdadeiro negativo -
VN; caso seja classificado como positivo, conta-se como falso positivo - FP.

Uma matriz de confusão 2x2 pode ser construída, como mostrado na Figura 3.6, para me-
lhor ilustrar os quatro possíveis resultados explicados anteriormente. Como é possível observar,
os números ao longo da diagonal principal representam a quantidade de acertos, enquanto os
números na outra diagonal representam o número de erros.

A taxa de verdadeiros positivos é dada como a razão entre o número de positivos classi-
ficados corretamente pelo número total de positivos, Equação 3.7. A taxa de falsos positivos,
por sua vez, é a razão entre os negativos incorretamente classificados e o total de negativos
(Equação 3.8). A precisão indica a porcentagem de verdadeiros positivos (Equação 3.9), e a
taxa de acerto é dada pela razão entre o número de amostras classificadas corretamente, sobre
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Figura 3.6 Matriz de confusão.

o total de amostras positivas (Equação 3.10).

V P =
número de Positivos classificados corretamente

total de Positivos
(3.7)

FP =
Negativos classificados incorretamente

total de Negativos
(3.8)

Precisão =
V P

V P+FP
(3.9)

Taxa de acerto =
V P+V N

P+N
(3.10)

No gráfico da curva ROC a taxa de verdadeiros positivos é representada no eixo y, enquanto
a taxa de falsos positivos é representada no eixo x. A curva ROC retrata um trade-off entre
a taxa de verdadeiros positivos e falsos positivos. Quanto maior for a taxa de verdadeiros
positivos tende a ser maior também a taxa de falsos positivos.

Na Figura 3.7, tem-se uma ilustração do espaço ROC. Os eixos variam entre 0 e 1, repre-
sentando a porcentagem de verdadeiros positivos e falsos positivos. É importante observar o
significado dos pontos extremos deste espaço: o ponto (0,0) indica que não houve erros de
falsos positivos, mas, por outro lado, não houve nenhum verdadeiro positivo; no outro extremo,
no ponto (1,1), todos os objetos são classificados como verdadeiros, desta forma 100% dos
verdadeiros positivos são atingidos, porém, 100% dos objetos falsos são também classificados
como verdadeiros (falsos positivos); o ponto (0,1) representa a classificação perfeita, 100%
dos objetos verdadeiros são classificados corretamente e nenhum objeto falso é classificado
como verdadeiro. Assim, quanto mais a curva ROC se aproximar do ponto (0,1) melhor será o
desempenho do classificador.
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Figura 3.7 Espaço ROC.

A seguir é apresentado um algoritmo para calcular a curva ROC (Algoritmo 1) [21]. O
primeiro passo consiste em ordenar o conjunto de testes L. O segundo passo inicia tanto o
valor de V P (número de verdadeiros positivos) quanto FP (número de falsos positivos) com
zero. No terceiro passo, a pilha R que será utilizada para armazenar os pontos da curva ROC é
iniciada como vazia. O passo quatro inicia o valor de fprev (probabilidade estimada do elemento
anterior ser positivo) com um número muito pequeno, isso é feito para garantir que o bloco if

do passo sete seja sempre verdadeiro da primeira vez que é executado. No passo cinco o valor
da variável de iteração i é iniciado com zero.

O bloco while que vai do passo seis ao dezesseis é executado até que todos os elementos
de L tenham sido verificados. É entre os passos sete e dez que este algoritmo se diferencia de
alguns outros no cálculo da curva ROC. No passo sete é verificado se o fprev é diferente do
valor de f (i) atual, se não for, o ponto correspondente a essa instância não é guardado em R.
Isso faz com que os valores iguais da curva não se repitam. Caso os valores sejam diferentes,
é adicionado um novo ponto à R, esse ponto corresponde a porcentagem de falsos positivos e
verdadeiros positivos até aquela iteração, visto que o valor de FP ou V P é incrementado a cada
iteração, a depender de a instância atual ser negativa ou positiva.

Todo o processo entre os passos sete e quinze é repetido até que se tenha todos os pontos
da curva. Por fim, é adicionado o último passo da curva, correspondente ao ponto (1,1).

Algumas vezes, as curvas ROC dos classificadores que se pretende avaliar podem estar
muito próximas umas das outras, dificultando distinguir com clareza a que apresenta melhor
desempenho. Em tais casos, a medida da área sob a curva ROC (Area Under ROC curve - AUC)
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Algoritmo 1 Curva ROC
Entradas: L, conjunto de exemplos de teste; f (i), probabilidade estimada do exemplo i ser
positivo; P and N, número de exemplos positivos e negativos. Saídas: R lista de pontos na
curva ROC que aumentam com a taxa de falsos positivos (FP). O algoritmo começa com
V P (verdadeiros positivos) e FN (falsos negativos) igual a zero. Para cada objeto classificado
como positivo o V P é incrementado e para cada objeto classificado como negativo o FP é
incrementado. É mantida uma pilha de R pontos na curva ROC.
Requisitos: P > 0 e N >0

1: Lsorted ← L
2: FP← T P← 0
3: R← 〈〉
4: fprev ←−∞
5: i← 1
6: while i≤ |Lsorted| do
7: if f (i) 6= fprev then
8: push(FP

N , V P
P ) onto R

9: fprev ← f (i)
10: end if
11: if Lsorted[i] é um exemplo positivo then
12: V P←V P+1
13: else
14: FP← FP+1
15: end ifi← i+1
16: end while
17: push(FP

N , V P
P ) onto R
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pode ser usada para encontrar uma parâmetro numérico de comparação entre os classificadores.
Na Figura 3.8, são mostradas as curvas ROC de dois classificadores nomeados de clas-

sificadores A e B. Já é possível observar apenas através das curvas ROC que o classificador
B apresenta um desempenho melhor que o classificador A. Para obter um padrão numérico de
comparação foi calculada a AUC para os dois classificadores; essas áreas estão sendo ilustradas
através da área hachurada sobre cada curva.

Figura 3.8 AUC dos classificadores A e B.

O algoritmo da AUC é muito semelhante ao algoritmo da curva ROC, como pode ser visto
no Algoritmo 2. Ao invés de serem mantidos os pontos da curva ROC, esse algoritmo guarda
apenas a área sobre a curva, que é calculada através de uma soma sucessiva de trapezóides,
calculadas entre os pontos consecutivos. Nos passos de um a seis são feitas as iniciações das
variáveis, assim como no Algoritmo 1, com a diferença de que agora não será mais necessário
manter uma pilha com os pontos da curva, e sim uma variável com o valor acumulado da área
sob a curva.

Entre os passos sete e vinte é feita a iteração por todos os pontos do conjunto de teste L.
Mais uma vez o if do passo oito faz com que os pontos iguais não sejam considerados. No
passo nove é chamada a função que calcula a área trapezoidal a partir de quatro pontos, esses
pontos são: FP atual, FP anterior, VP atual e VP anterior. A cada iteração esses quatro valores
são atualizados. Os passos de oito a dezenove são repetidos até que se tenha todos os pontos
da curva. Por fim, a área A é ponderada por (P×N). A função que calcula a área trapezoidal
retorna um inteiro correspondente a área do trapézio (Base× (Altura)/2).
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Algoritmo 2 Área sob a curva
Entradas: L, conjunto de exemplos de teste; f (i), probabilidade estimada do exemplo i ser
positivo; P e N, número de exemplos positivos e negativos.
Saídas: A área sob a curva ROC.
Requisitos: P > 0 e N >0

1: Lsorted ← L
2: FP←V P← 0
3: fprev ←V P← 0
4: A← 0
5: fprev ←−∞
6: i← 1
7: while i≤ |Lsorted| do
8: if f (i) 6= fprev then
9: A← A+T RAPEZOID_AREA(FP,FPprev,V P,V Pprev)

10: fprev ← f (i)
11: FPprev ← FP
12: V Pprev ←V P
13: end if
14: if i é um exemplo positivo then
15: V P←V P+1
16: else
17: FP← FP+1
18: end if
19: i← i+1
20: end while
21: A← A+T RAPEZOID_AREA(N,FPprev,N,V Pprev)
22: A← A/(P×N)

1: function TRAPEZOID_AREA(X1,X2,Y 1,Y 2)
2: Base← |X1−X2|
3: Heightavg ← (Y 1+Y 2)/2
4: return Base×Heightavg
5: end function



CAPÍTULO 4

Arquiteturas Propostas

4.1 Introdução

Este capítulo mostra em detalhes a evolução das arquiteturas propostas, partindo de uma ver-
são de arquitetura mais simples para, gradativamente, adicionar novas etapas. Essa estratégia
progressiva foi realizada buscando explicitar os ganhos obtidos em cada uma das etapas. O
primeiro passo na apresentação das arquiteturas é o cálculo das distâncias entre os vetores de
características, descrito na Seção 4.2. Essas distâncias, como serão explicadas em detalhes, são
usadas como vetor de características no decorrer dos experimentos. Nas três seções seguintes
do capítulo, respectivamente, Seção 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, são apresentadas as quatro arquiteturas
propostas, as etapas presentes em cada uma delas e suas diferenças.

4.2 Cálculo das Distâncias

Para cada método de extração são calculadas cinco distâncias diferentes para cada uma das
assinaturas: dmin, dmax, dcentral , dtemplate e dncentral . Todas essas cinco distâncias são baseadas
na distância Euclidiana (de), de acordo com a Equação 4.1, sendo −→x o vetor de característi-
cas da imagem cuja distância está sendo calculada e −→y o vetor de características de uma das
imagens do conjunto de referência da mesma classe a que −→x supostamente pertence. Para o
cálculo das distâncias, algumas imagens de assinaturas genuínas foram escolhidas para formar
o conjunto de referência, a maneira como essas imagens foram escolhidas encontra-se na Seção
5.4. A partir dos elementos de referência é calculado o centro de massa do conjunto (xc), que
equivale à média dos elementos do conjunto. As distâncias entre os elementos do conjunto
de referência (CR) são usadas para treinamento, para a Base de Dados 1 são utilizadas cinco
imagens verdadeiras para formar esse conjunto, e para a Base de Dados 2 são usadas três das
imagens genuínas. Dessa forma, xi e yi representam os elementos de índices i pertencentes aos
vetores −→x e −→y , respectivamente.

31
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de(~x,~y) =

√
n

∑
i=1

(xi− yi)2 (4.1)

Estas distâncias estão ilustradas na Figura 4.1, sabendo que Xi representa cada elemento do
conjunto de referência, e Q é uma assinatura de consulta que terá sua distância calculada. Na
Figura 4.1, xc, xT e xn, estão representando os elementos cujas distâncias em relação a Q são
denominadas dcentral , dtemplate e dncentral , respectivamente. A seguir, é feito um detalhamento
de cada uma das distâncias calculadas.

Q

dmin

dcentral

dmax

dncentral

dtemplate

XC
X1

X2 X4

X5

XT

Xn

X3

X5

Figura 4.1 Ilustração das distâncias utilizadas.

dmin a menor distância entre a assinatura e os elementos do conjunto de referência. Representa
a distância para o vizinho mais próximo;

dmax a maior distância entre a assinatura e os elementos do conjunto de referência. Representa
a distância para o vizinho mais distante;

dcentral a distância entre a assinatura e o centro de massa do conjunto de referência (xc);

dtemplate a distância entre a assinatura e o template. O template (xT ) é a assinatura do con-
junto de referência que possui, em média, a menor distância em relação a todas as outras
assinaturas do conjunto de referência;

dncentral uma média entre a distância para cada elemento do conjunto de referência e o dcentral

(xn).

Para tornar essas distâncias independentes de escala, elas foram normalizadas pela média
correspondente ao CR de cada classe. Essas distâncias juntas formam um vetor de característi-
cas de 5 dimensões (FQ):
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FQ =




dmin(Q,CR)/d̄min(CR)
dmax(Q,CR)/d̄max(CR)

dcentral(Q,CR)/d̄central(CR)
dtemplate(Q,CR)/d̄template(CR)
dncentral(Q,CR)/d̄ncentral(CR)




(4.2)

Como demonstrado por Kholmatov e Yanikoglu [KY05], o processo de normalização eli-
mina a necessidade de calcular os limiares que dependem do usuário.

O fator de normalização é calculado a partir do CR de cada classe. Os valores médios
calculados para o CR são:

d̄min(CR) distância média das assinaturas de referência para seus vizinhos mais próximos;
d̄max(CR) distância média das assinaturas de referência para os seus vizinhos mais distantes;
d̄central(CR) distância média das assinaturas de referência para o seu centro de massa (xc);
d̄template(CR) distância média das assinaturas de referência para a assinatura template (xT );
d̄ncentral(CR) distância média das assinaturas de referência para a assinatura xn.

4.3 Arquitetura 1

A Arquitetura 1 é a mais simples das arquiteturas apresentadas neste trabalho, e seu esquema é
apresentado na Figura 4.2.

Imagem Extração de 
características

Medidas de 
distância

dtemplate

dncentral

dcentral

dmax

dmin

Aceita / Rejeita

Shadow
CPDP

EE

Figura 4.2 Esquema da Arquitetura 1.

As etapas para realização da Arquitetura 1 podem ser resumidas da seguinte forma:

1. Realizar o processo de extração das características. Neste trabalho, como mencionado an-
teriormente, foram realizadas as extrações de Shadow Code (Seção 3.2.1), CPDP (Seção
3.2.2) e EE (Seção 3.2.3);
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2. Para cada método de extração de características utilizado são calculadas as cinco dis-
tâncias expostas na Seção 4.2. Como foram utilizados três métodos de extração, tem-se
no total três× cinco (características× distâncias) distâncias. Totalizando, assim, quinze
distâncias por imagem;

3. As curvas ROC para cada uma das quinze distâncias são construídas e suas AUC são
calculadas. As curvas ROC são calculadas em função das distâncias, essas distâncias são
ordenadas e o limiar vai sendo deslocado. À medida que este limiar é deslocado, a taxa
de falsos positivos e verdadeiros positivos é calculada. Logo, cada limiar é associado
a um ponto, correspondente a taxa de falsos positivos e verdadeiros positivos daquele
valor.

4.4 Arquitetura 2

Esta arquitetura, além das etapas já observadas na arquitetura anterior, apresenta-se uma nova
etapa. Como pode-se identificar comparando a Figura 4.2 da Arquitetura 1 com a Figura 4.3
referente à Arquitetura 2. Essa nova etapa deve ser realizada logo após o cálculo das distâncias,
e consiste na submissão das distâncias a uma série de classificadores (AANN, NN, KNN, K-
médias, LPDD, Parzen e SVDD) apresentados anteriormente na Seção 3.3.

Aceita / RejeitaClassificadores

AANN
NN

KNN
K-médias
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Medidas de 
distância
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Figura 4.3 Esquema da Arquitetura 2.

As etapas presentes na Arquitetura 2, podem ser resumidas da seguinte forma:

1. Realizar as extrações das características;

2. Utilizar as características extraídas para realizar o cálculo das distâncias;

3. Submeter as distâncias calculadas na etapa anterior, uma a uma, a cada um dos classifi-
cadores. O objetivo de submeter as distâncias separadamente, e não todas de uma só vez,
está na tentativa de determinar a melhor distância para as bases de dados testadas;
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4. Construir e calcular as AUC para cada distância de cada classificador. Como foram
usados sete classificadores, o número de curvas ROC que tinha-se na Arquitetura 1 é sete
vezes maior na Arquitetura 2.

A utilização de classificadores antes da construção das curvas ROC serve como uma pré-
classificação das distâncias. Na Arquitetura 1, as distâncias por si só são utilizadas como
parâmetro para a curva ROC. Dessa forma, é buscado um valor para a distância que, quando
utilizado como limiar, determina a melhor separação entre as assinaturas verdadeiras e falsas.
Com a utilização de um classificador, a construção das curvas ROC passa agora a utilizar os
erros obtidos e armazenados durante a etapa de classificação.

Dessa forma, a utilização desses classificadores tende a contribuir positivamente para a
performance do sistema. O uso de diferentes classificadores de uma classe permite avaliar
qual deles melhor se adapta ao problema de verificação de assinatura, especialmente para as
bases de dados aqui utilizadas. Detalhes sobre os resultados de cada um dos classificadores
e a comparação entre os resultados da Arquitetura 1 e da Arquitetura 2 serão apresentados no
Capítulo 5.

4.5 Arquitetura 3

A Arquitetura 3, por sua vez, adiciona uma etapa a mais na Arquitetura 2. Após o cálculo das
distâncias, elas são combinadas de cinco formas diferentes, como é mostrado logo a seguir. Os
resultados destas combinações são utilizadas como entrada para os classificadores. A Figura 4.4
traz a representação da Arquitetura 3 e, a seguir, são listados os passos para sua reprodução.

1. Realizar as extrações das características;

2. Utilizar as características extraídas para realizar o cálculo das distâncias;

3. Combinar as distâncias calculadas na etapa anterior. As combinações são feitas de cinco
formas, a saber: produto, média, mínimo, máximo e soma. A Figura 4.5 mostra como es-
sas combinações são feitas, e os detalhes de como realizar as combinações são mostrados
logo a seguir;

4. Submeter as combinações obtidas anteriormente, uma a uma, a cada um dos classifi-
cadores. O objetivo de submeter as combinações separadamente e não todas de uma só
vez está na tentativa de determinar a melhor distância para as bases de dados testadas;
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Combinação 
das distâncias

mínimo
máximo
média

produto

Aceita / RejeitaClassificadores
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NN
KNN

K-médias
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Figura 4.4 Esquema da Arquitetura 3.

5. Construir e calcular as AUC para cada combinação aplicada a cada classificador.

produto

média

máximo

mínimo

soma

[1296  5600  270  4536  27648  288  0  0]

[5,4  5,8  4  6,2  7,8  4  4,4  2,2]

[9  8  9  9  9  9  9  4]

[1  4  1  2  6  1  0  0]

[27  29  20  31  39  20  22  11]

[1  4  2  7  8  9  4  2]

[8  5  3  9  6  1  7  4]

[9  7  5  4  9  2  0  3]

[6  5  9  2  8  4  9  2] 

[3  8  1  9  8  4  2  0]

Figura 4.5 Combinação das distâncias.

Como ilustra o exemplo da Figura 4.5, para o cálculo dessas cinco combinações, foram
emparelhados os cinco vetores das distâncias e para eles foram calculados o produto, a média,
o valor máximo, o valor mínimo e a soma de cada índice desses vetores. Formando, assim,
cinco novos vetores com o mesmo tamanho dos cinco vetores de distância que serviram para
a base de cálculo. Assim, para cada método de extração, têm-se agora, cinco vetores de dife-
rentes combinações das distâncias, e são esses vetores das combinações que, um a um, serão
apresentados a cada classificador aqui utilizado.
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O objetivo da adição de uma nova etapa, que é responsável por combinar as cinco dis-
tâncias previamente calculadas, é enriquecer o vetor de características, utilizando para isso,
combinações entre as características já existentes. Existe um risco associado a essa prática, por
exemplo, para a combinação feita através do produto das distâncias, uma distância nula fará
com que as outras percam sua representatividade. A avaliação das perdas e ganhos presentes
pela adição da combinação das distâncias é feita no próximo capítulo, através da análise dos
resultados.

4.6 Arquitetura 4

A Arquitetura 4 traz um novo processo, responsável pela análise do melhor método de ex-
tração de características para cada classe. Dessa forma, sabendo previamente o melhor método
por classe, é possível direcionar todas as outras fases do processo para utilizar a extração que
maximize seus resultados. A Figura 4.6 mostra o esquema da Arquitetura 4 sendo aplicada
à Arquitetura 1. Porém, a Arquitetura 4 poderia ser adicionada a qualquer uma das três ar-
quiteturas apresentadas anteriormente. O processo de seleção do melhor método de extração
de característica por classe é detalhado a seguir.

Imagem Extração de 
características

Medidas de 
distância

dtemplate

dncentral

dcentral

dmax

dmin

Aceita / Rejeita

Shadow
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EE

Melhor 
característica 

por classe

Figura 4.6 Esquema da Arquitetura 4 aplicada a Arquitetura 1.

A grande dificuldade na seleção do melhor método de extração está no fato do treinamento
ser realizado apenas com assinaturas verdadeiras. Mesmo assim, na tentativa de contornar o
problema supracitado foi feita uma avaliação prévia que utiliza as assinaturas verdadeiras das
outras classes como assinaturas falsas de uma dada classe. A seguir são listadas as etapas
envolvidas no processo de seleção do melhor método de extração por classe:

1. Criar vetores que representem as assinaturas verdadeiras e falsas de cada classe. Isso
deve ser feito para cada um dos métodos de extração. Como essa fase é muito inicial, as
assinaturas falsas foram tomadas do CR das outras classes;
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2. Realizar o cálculo das cinco distâncias usando as assinaturas verdadeiras e falsas que
foram criadas no passo anterior para cada método;

3. Normalizar os vetores resultantes da etapa anterior, com as cinco distâncias referentes as
assinaturas verdadeiras e falsas de cada classe, para cada método de extração;

4. Para cada uma das cinco distâncias foi calculada uma nova distância entre os vetores
referentes às assinaturas verdadeiras e falsas. O objetivo dessa nova distância é estabe-
lecer um valor que represente a relação entre as distâncias verdadeiras e falsas de cada
classe. Neste trabalho, para calcular essa nova distância, foram utilizadas duas métricas
que são explicadas mais adiante;

5. São formados três vetores, referentes aos três métodos de extração, para cada distância.
Esses vetores possuem um número de elementos equivalente ao número de classes que
estão sento usadas. Cada valor desses vetores representa a relação entre as distâncias
verdadeiras e falsas daquela classe para aquele método de extração. Dessa forma, quanto
mais discriminante é essa distância, mais chances de sucesso de obter uma boa classifi-
cação. Esse é o critério utilizado para escolha do melhor método, para cada classe são
observados os valores das distâncias obtidas para cada método, e aquele que obtiver o
valor mais discriminante é escolhido.

As duas distâncias utilizadas para estabelecer um valor de comparação entre as distâncias
verdadeiras e falsas foram: distância Hausdorff [8]; e a razão entre as médias. A distância de
Hausdorff é definida como a maior distância de um conjunto para o ponto mais próximo de
outro conjunto. Considerando dois conjuntos A e B, a distância de Hausdorff de A para B pode
ser escrita de acordo com a Equação 4.3. Na distância de Hausdorff primeiro são calculadas as
distâncias de todos os elementos do conjunto A para todos os elementos do conjunto B, depois
para cada elemento do conjunto A é tomada apenas a menor distância dele para os elementos
do conjunto B. Após a obtenção da menor distância de cada elemento de A para os elementos
de B, a maior delas é escolhida (Equação 4.3).

h(A,B) = max
a∈A

{min
b∈B

{d(a,b)}} (4.3)

A razão entre as médias, por sua vez, consiste basicamente em calcular a média dos valores
para as distâncias verdadeiras, a média dos valores para as distâncias falsas, e dividir a primeira
média pela segunda.

Uma vez determinada a extração para cada classe, o experimento da Arquitetura 1 foi
refeito, a fim de determinar se realmente era válido utilizar essa fase no decorrer dos demais
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experimentos. Nas três arquiteturas anteriores, o cálculo das cinco distâncias foi feito para
cada um dos métodos de extração de características. Já na Arquitetura 4, o vetor de distâncias
é criado utilizando o melhor método de extração de características para cada classe, podendo
no mesmo vetor utilizar as características que foram extraídas usando métodos diferentes. Os
resultados para essa arquitetura são mostrados no Capítulo 5.



CAPÍTULO 5

Resultados

5.1 Introdução

Neste capítulo, as bases de dados são descritas em detalhes, mostrando, inclusive, alguns exem-
plos de assinaturas para cada uma delas. Após a apresentação das bases de dados, é explicado
como foi realizado cada experimento, como foi realizada a escolha dos parâmetros e os resul-
tados obtidos em cada um dos experimentos. Finalmente, para cada arquitetura são tomados os
melhores resultados para então compará-los, buscando avaliar os resultados entre uma arquite-
tura e outra.

5.2 Bases de Dados

Neste trabalho, são utilizadas duas bases de dados, que são denominadas como Base de Dados
1 e Base de Dados 2. A Base de Dados 1, criada por Gomes [26], contém 1732 assinaturas em
tons de cinza, sendo 1057 assinaturas verdadeiras e 675 assinaturas falsas. Dentre as assinaturas
falsas, 343 são falsas habilidosas e 332 são falsas aleatórias. As assinaturas falsas aleatórias são
aquelas nas quais o falsário desconhece a assinatura original, portanto não tem como imitá-la.
Já nas falsificações ditas habilidosas, a assinatura original é conhecida e é feito um esforço
durante a falsificação a fim de que esta seja o mais próximo possível da assinatura genuína. As
assinaturas verdadeiras foram coletadas de 53 voluntários, cada pessoa contribuiu com cerca
de 20 assinaturas. A média de falsificações habilidosas e aleatórias é de 6 para cada voluntá-
rio. A Figura 5.1 mostra alguns exemplos de assinaturas autênticas, falsas habilidosas e falsas
aleatórias de alguns dos voluntários.

A Base de Dados 2 foi disponibilizada para uma competição entre sistemas de verificação
de assinaturas em parceria com o ICDAR (International Conference on Document Analysis and

Recognition) [2], que aconteceu em julho do corrente ano. Essa base possui apenas assinaturas
verdadeiras e falsas habilidosas, sendo apenas 60 assinaturas verdadeiras e 1838 assinaturas
falsas, totalizando 1898 assinaturas em preto e branco. As assinaturas foram coletadas de 12

40
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Figura 5.1 Exemplos de assinaturas da Base de Dados 1, ao lado esquerdo, assinaturas verdadeiras, no
meio assinaturas falsas habilidosas e ao lado direito assinaturas falsas aleatórias.

voluntários; cada um contribuiu com 5 assinaturas verdadeiras. As assinaturas falsas foram
produzidas através da contribuição de 31 voluntários, e cada um contribuiu com cerca de 5
assinaturas falsas para cada classe de assinatura verdadeira. Na Figura 5.2 são mostradas assi-
naturas autênticas e falsas de alguns dos voluntários.

Duas imagens ilustrativas dos espaços das características da Base de Dados 1 e da Base de
Dados 2 são apresentadas nas Figuras 5.3 e 5.4. Para uma melhor visualização o espaço de
característica foi mostrado utilizando-se três das cinco distâncias calculadas: dcentral , dncentral

e dmin. Como se pode observar, nas duas bases de dados as distâncias referentes às assinaturas
genuínas se concentram mais próximas aos eixos, enquanto nas assinaturas falsas as distâncias
ficam mais dispersas em relação ao eixo. Ainda assim, existe uma grande região de interseção
entre as distâncias das assinaturas falsas e distâncias das assinaturas verdadeiras.
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Figura 5.2 Exemplos de assinaturas da Base de Dados 2, ao lado esquerdo, assinaturas verdadeiras e
ao lado direito assinaturas falsas habilidosas.
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Figura 5.3 Gráfico tridimensional das distâncias (dcentral , dncentral e dmin) para o método de extração
Shadow Code usando a Base de Dados 1.
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Figura 5.4 Gráfico tridimensional das distâncias (dcentral , dncentral e dmin) para o método de extração
Shadow Code usando a Base de Dados 2.

5.3 Definição dos Parâmetros

Tendo como objetivo definir os parâmetros mais adequados para os sistemas, foram feitos
alguns experimentos iniciais variando algumas configurações tanto nos métodos de extração
quanto para cada um dos classificadores, de acordo com a necessidade, haja vista que, para al-
guns classificadores, não existe parâmetro livre ou este é calculado automaticamente. A seguir
são mostrados alguns dos resultados obtidos com essa variação. Todos os testes foram feitos
utilizando a distância centróide e a Base de Dados 1. Os melhores resultados para cada uma
das técnicas são usados no decorrer deste trabalho.

Shadow Code

Para o algoritmo de extração de características Shadow Code, foi variada a dimensão em
pixels dos blocos com que as imagens são divididas, procurando obter um tamanho médio que
represente bem as características das imagens tratadas. A Tabela 5.1 mostra os tamanhos das
janelas utilizadas e a AUC obtida com cada nova dimensão. Os testes foram iniciados com um
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número tomado aleatoriamente e esse número foi incrementado ou decrementado até se chegar
ao tamanho que obteve a maior AUC. Como pode ser visto em destaque na tabela, a janela que
apresentou a maior AUC corresponde a de 32x32 pixels, e por isso foi escolhida para realização
dos experimentos utilizando o método Shadow Code. O rótulo "Aleatória" na tabela significa
que o valor da AUC foi calculado usando apenas assinaturas verdadeiras e falsas aleatórias.
Enquanto para o rótulo "Habilidosa" foram usadas assinaturas verdadeiras e falsas habilidosas.
Para as de rótulo "Global" as duas foram usadas.

Tam. Janela Aleatória Habilidosa Global
16x16 0,9529 0,7908 0,8607
24x24 0,9663 0,8013 0,8741
26x26 0,9439 0,8066 0,8643
28x28 0,9467 0,8107 0,8729
30x30 0,9605 0,7976 0,8679
32x32 0,9618 0,8165 0,8880
34x34 0,9442 0,7875 0,8548
36x36 0,9613 0,8099 0,8806
40x40 0,9476 0,8138 0,8749
44x44 0,9434 0,7771 0,8491

Tabela 5.1 Experimentos com diferentes tamanhos de janela para o método Shadow Code.

Características Periféricas e Diferenciais Periféricas (CPDP)

Foi variado o número de faixas para a técnica CPDP. Assim como para o método Shadow

Code, foi escolhido um número aleatório e esse número foi variado até se chegar a um valor
ótimo. A Tabela 5.2 ilustra as AUC para alguns dos números de faixas testados. O melhor
resultado, em destaque, foi obtido com o uso de três faixas.

Num. Faixas Aleatória Habilidosa Global
1 0,9472 0,6725 0,8076
2 0,9564 0,6782 0,8150
3 0,9560 0,6822 0,8169
4 0,9528 0,6805 0,8144
5 0,9527 0,6747 0,8114
6 0,9546 0,6771 0,8136
8 0,9539 0,6710 0,8101

10 0,9511 0,6749 0,8108
20 0,9448 0,6687 0,8045

Tabela 5.2 Experimentos com diferentes números de faixas para o método das características periféricas
e diferenciais periféricas.
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Elementos Estruturais (EE)

No algoritmo EE, foram feitos experimentos com e sem esqueletização [74] das imagens,
como mostra a Tabela 5.3. A não esqueletização obteve uma AUC um pouco maior.

Base Aleatória Habilidosa Global
Esqueletizada 0,8593 0,6135 0,7344

Não Esqueletizada 0,8702 0,6308 0,7485

Tabela 5.3 Experimentos com e sem esqueletização para a técnica que utiliza elementos estruturais.

Redes Neurais Auto-Associativas

Tendo em vista o algoritmo Shadow Code ter apresentado os melhores resultados den-
tre os algoritmos de extração de características, ele foi utilizado para determinar as melhores
configurações para os classificadores, mais uma vez utilizando a distância centróide. Para o
classificador AANN foram feitos quatro experimentos variando o número de neurônios na ca-
mada intermediária, como mostra a Tabela 5.4. O critério de escolha do melhor resultado
foi feito com base naquele que apresentou a maior AUC global. Sendo assim, para o classifi-
cador AANN, o melhor resultado obteve uma AUC global de 0,8952 utilizando três neurônios
na camada intermediária. Pode-se verificar que os melhores resultados para a rede, utilizando
apenas assinaturas falsas aleatórias ou habilidosas, não coincidem com o que utiliza os dois
conjuntos. Usando apenas as assinaturas falsas aleatórias, o melhor número de neurônios na
camada intermediária é igual a dois, enquanto se forem utilizadas apenas as falsas habilidosas
o melhor número de neurônios seria cinco. De qualquer forma, como dito anteriormente, para
todos os experimentos, o melhor resultado será dado em função da AUC global, visto que en-
globa tanto as falsificações aleatórias quanto habilidosas. É preciso lembrar, mais uma vez, que
o valor da AUC global apesar de tender a ser uma média entre as AUC Aleatória e Habilidosa,
isto nem sempre acontece, porque esses valores correspondem a três experimentos diferentes e
independentes.

Num. Neurônios Aleatória Habilidosa Global
2 0,9150 0,7875 0,8478
3 0,9035 0,7677 0,8952
4 0,8435 0,7853 0,8455
5 0,9014 0,7989 0,8349

Tabela 5.4 Experimentos para o classificador AANN usando 2, 3, 4 e 5 neurônios na camada inter-
mediária.
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k-Médias

Para o algoritmo k-médias foram feitos experimentos variando o valor de k em três, cinco,
sete, nove e onze. O resultado com a maior AUC global foi de 0,8317 para k igual a sete. Mais
uma vez pode-se observar que, considerando apenas as assinaturas falsas aleatórias e habili-
dosas, esse resultado seria diferente, com k assumindo os valores três e cinco, respectivamente.
Apesar de serem usadas apenas cinco assinaturas de cada classe para formar o conjunto de
referência daquela classe, o treinamento é feito de maneira independente das classes. Dessa
forma o vetor de características de treinamento pode ser divido em mais de cinco grupos.

k Aleatória Habilidosa Global
3 0,8959 0,7111 0,8038
5 0,8838 0,7653 0,8213
7 0,8855 0,7568 0,8317
9 0,8827 0,7486 0,8257

11 0,8813 0,7431 0,8173

Tabela 5.5 Experimentos para o classificador K-médias, com variações do valor de k.

Descrição de Dados Vetor de Suporte

Para os experimentos com o classificador SVDD os valores de sigma testados foram de um,
dois, três, quatro e cinco, aquele que obteve a melhor AUC foi o sigma igual a três. Para o
classificador SVDD o melhor resultado, considerando apenas assinaturas falsas aleatórias ou
habilidosas, seria, em ambos os casos, um sigma igual a quatro.

sigma Aleatória Habilidosa Global
1 0,9528 0,8205 0,8946
2 0,9549 0,8257 0,8984
3 0,9568 0,8299 0,9005
4 0,9659 0,8420 0,8973
5 0,9608 0,8249 0,8974

Tabela 5.6 Experimentos para o classificador SVDD variando o valor de sigma.

5.4 Resultados

Para todos os experimentos a seguir, o conjunto de treinamento para a Base de Dados 1 foi
formado por cinco das vinte assinaturas verdadeiras, sempre escolhendo as imagens de índice
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(1, 5, 9, 13, 17), totalizando 256 assinaturas. Todas as outras assinaturas (verdadeiras e falsas)
formam o conjunto de teste, com um total de 1538 assinaturas. Já para a Base de Dados 2 foram
tomadas três assinaturas das cinco assinaturas verdadeiras, com índices (1, 3, 5), totalizando 36
assinaturas para treinamento e as 1862 assinaturas restantes foram utilizadas para teste.

5.4.1 Primeiro Experimento

Como mencionado anteriormente, o primeiro experimento utiliza as cinco distâncias calculadas
para cada método de extração e, com elas, calcula-se a curva ROC e a área sob a curva ROC
para cada distância. Os resultados das AUC obtidos para as cinco distâncias calculadas para
a Base de Dados 1 podem ser vistos abaixo na Tabela 5.7. Na Tabela 5.8 são mostrados os
mesmos resultados em relação à Base de Dados 2.

Distância Característica Aleatória Habilidosa Global
Shadow Code 0,9618 0,8165 0,8880

dcentral CPDP 0,9560 0,6822 0,8169
EE 0,8702 0,6308 0,7485

Shadow Code 0,8943 0,7302 0,8109
dmax CPDP 0,9398 0,6564 0,7958

EE 0,8613 0,6163 0,7368
Shadow Code 0,9588 0,7924 0,8743

dmin CPDP 0,9549 0,6928 0,8217
EE 0,8849 0,6293 0,7550

Shadow Code 0,9445 0,7835 0,8627
dtemplate CPDP 0,9424 0,6583 0,7980

EE 0,8744 0,6461 0,7584
Shadow Code 0,9646 0,8206 0,8914

dncentral CPDP 0,9577 0,6847 0,8190
EE 0,8765 0,6383 0,7555

Tabela 5.7 Área sob a curva para cada distância da Base de Dados 1.

Como se pode observar na Tabela 5.7, o método de extração de características Shadow Code

para a Base de Dados 1 já se mostra o melhor método tanto para as assinaturas falsas aleatórias
quanto para as falsas habilidosas. Apenas em um dos casos, para a distância dmax, o método
CPDP conseguiu um melhor resultado para as assinaturas falsas habilidosas. O método EE, por
sua vez, obteve os resultados menos expressivos. O melhor resultado será sempre considerado
com base no resultado global de cada distância, sendo assim, para o primeiro experimento, o
método de Shadow Code apresentou o melhor resultado com uma AUC de 0,8914, utilizando a
distância dncentral .
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A superioridade do método Shadow Code era esperada por considerar um número bem
maior de características, extraídas localmente para cada bloco das imagens, obtendo, assim,
aproximadamente 240 características por imagem. No método CPDP foram extraídas apenas
24 características por imagem. A técnica de extração EE apresentou os piores resultados para
o banco de dados utilizado. Isso pode ser explicado pelo pequeno número de características
obtidas para cada imagem, apenas 16.

Distância Característica Habilidosa
Shadow Code 0,8688

dcentral CPDP 0,8611
EE 0,7480

Shadow Code 0,8030
dmax CPDP 0,8615

EE 0,7601
Shadow Code 0,7888

dmin CPDP 0,8380
EE 0,6900

Shadow Code 0,7913
dtemplate CPDP 0,8300

EE 0,7059
Shadow Code 0,8367

dncentral CPDP 0,8613
EE 0,7317

Tabela 5.8 Área sob a curva para cada distância da Base de Dados 2.

Para a Base de Dados 2 (Tabela 5.8), o melhor resultado também foi obtido pelo método
Shadow Code, dessa vez utilizando a distância dcentral com uma AUC igual a 0,8688. Porém,
diferente dos resultados para a Base de Dados 1, o método CPDP obteve melhor resultado que
o Shadow Code em todas as demais distâncias. O método EE se manteve com resultados bem
abaixo dos outros dois métodos.

5.4.2 Segundo Experimento

O segundo experimento usa as distâncias como entradas para um determinado classificador. O
primeiro classificador testado foi o AANN, cujos resultados, em termos de AUC para a Base
de Dados 1, podem ser vistos na Tabela 5.9. O melhor resultado global foi mais uma vez
alcançado com o Shadow Code utilizando a distância dcentral . Dessa vez, porém, o método
CPDP se destaca por ter obtido os melhores resultados para as assinaturas falsas aleatórias,
apesar de, na maioria das vezes, apresentar resultados piores em relação as falsas habilidosas.



5.4 RESULTADOS 49

O método EE, mais uma vez, ficou com os resultados menos expressivos. Comparando o
melhor resultado do primeiro experimento com o melhor resultado do segundo experimento,
utilizando o classificador AANN, percebe-se que o resultado foi pior para o segundo, enquanto
no primeiro experimento foi obtida uma AUC equivalente a 0,8914, o segundo experimento
utilizando o AANN chegou apenas a 0,8566.

Distância Característica Aleatória Habilidosa Global
Shadow Code 0,9338 0,6154 0,8566

dcentral CPDP 0,9491 0,6400 0,7802
EE 0,8732 0,5737 0,7387

Shadow Code 0,8722 0,6667 0,7819
dmax CPDP 0,9236 0,6122 0,7616

EE 0,8362 0,5800 0,7231
Shadow Code 0,8184 0,6867 0,7098

dmin CPDP 0,8799 0,5713 0,6959
EE 0,8152 0,5765 0,6734

Shadow Code 0,8229 0,5809 0,6568
dtemplate CPDP 0,9165 0,6047 0,7483

EE 0,8355 0,5679 0,7085
Shadow Code 0,9413 0,7539 0,8349

dncentral CPDP 0,9530 0,6653 0,7835
EE 0,8545 0,5696 0,7044

Tabela 5.9 Área sob a curva ROC para cada distância aplicada ao classificador AANN usando a Base
de Dados 1.

Distância Característica Habilidosa
Shadow Code 0,8644

dcentral CPDP 0,8574
EE 0,7205

Shadow Code 0,7673
dmax CPDP 0,8337

EE 0,7481
Shadow Code 0,3503

dmin CPDP 0,6915
EE 0,7252

Shadow Code 0,6093
dtemplate CPDP 0,7627

EE 0,7009
Shadow Code 0,8481

dncentral CPDP 0,8610
EE 0,7573

Tabela 5.10 Área sob a curva ROC para cada distância aplicada ao classificador AANN usando a Base
de Dados 2.
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Com a Base de Dados 2, como mostra a Tabela 5.10, o comportamento foi semelhante; o
melhor resultado também foi do método Shadow Code utilizando a distância dcentral , com AUC
igual a 0,8644, único caso em que o médoto Shadow Code foi melhor que o CPDP para esse
experimento usando o classificador AANN.

Repetindo o segundo experimento agora utilizando o classificador k-Médias para a Base 1, o
comportamento foi similar ao observado na utilização do classificador AANN. O Shadow Code

obteve a maior AUC (Tabela 5.11), 0,8118, usando a distância dcentral . E o método CPDP se
destacou em relação às falsificações aleatórias. Como se pode observar através da comparação
entre as duas tabelas, os resultados utilizando o classificador k-Médias foi, em geral, pior que
o resultado utilizando o classificador AANN.

Distância Característica Aleatória Habilidosa Global
Shadow Code 0,8979 0,7176 0,8118

dcentral CPDP 0,9308 0,5946 0,7810
EE 0,8537 0,5910 0,7202

Shadow Code 0,8627 0,6793 0,7554
dmax CPDP 0,9338 0,6221 0,7704

EE 0,8537 0,5748 0,7225
Shadow Code 0,8557 0,6273 0,7336

dmin CPDP 0,8942 0,5609 0,7070
EE 0,8363 0,5849 0,6956

Shadow Code 0,7480 0,6478 0,7112
dtemplate CPDP 0,8945 0,5818 0,7073

EE 0,8495 0,6183 0,6883
Shadow Code 0,9028 0,7529 0,7975

dncentral CPDP 0,9549 0,6660 0,7992
EE 0,8753 0,6185 0,7512

Tabela 5.11 Área sob a curva ROC para cada distância aplicada ao classificador k-Médias para Base de
Dados 1.
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Distância Característica Habilidosa
Shadow Code 0,8601

dcentral CPDP 0,8497
EE 0,7276

Shadow Code 0,7709
dmax CPDP 0,8003

EE 0,7230
Shadow Code 0,5589

dmin CPDP 0,7444
EE 0,6820

Shadow Code 0,6949
dtemplate CPDP 0,7783

EE 0,7014
Shadow Code 0,8680

dncentral CPDP 0,8610
EE 0,7269

Tabela 5.12 Área sob a curva ROC para cada distância aplicada ao classificador k-Médias usando a
Base de Dados 2.

Já para a Base de Dados 2, os resultados utilizando o classificador k-Médias, como mostra
a Tabela 5.12, apresentou resultados melhores que aqueles encontrados usando o classificador
AANN, o melhor resultado foi obtido, mais uma vez, utilizando-se o método Shadow Code e
a distância dncentral , a melhor AUC foi de 0,8680. O método CPDP não se sobressaiu tanto
quanto das outras vezes, sendo às vezes melhor e às vezes pior que o Shadow Code a depender
da distância utilizada.

Usado o algoritmo do vizinho mais próximo, para a Base de Dados 1, cujos resultados
são mostrados a seguir na Tabela 5.13, os resultados são inferiores aos anteriores (AANN e
k-Médias), sendo sua maior AUC global igual a 0,7578 quando utilizado o algoritmo Shadow

Code e a distância dmax. Enquanto os resultados para os métodos Shadow Code e CPDP foram
claramente piores que os obtidos anteriormente, os resultados usando o método EE não sofre-
ram alterações muito bruscas, sendo, em geral, um pouco pior.

Para a segunda Base de Dados, o algoritmo do vizinho mais próximo apresentou várias
oscilações, sendo algumas vezes melhor, e em outras pior, que as duas técnicas anteriores, seu
melhor resultado, como pode-se verificar na Tabela 5.14, ficou abaixo do k-Médias, com uma
AUC de 0,8677 usando o método Shadow Code e distância dncentral .
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Distância Característica Aleatória Habilidosa Global
Shadow Code 0,6451 0,5299 0,5866

dcentral CPDP 0,7942 0,5311 0,6605
EE 0,8473 0,5762 0,7095

Shadow Code 0,8394 0,6788 0,7578
dmax CPDP 0,8521 0,5561 0,7017

EE 0,8266 0,5559 0,6871
Shadow Code 0,5739 0,4972 0,5349

dmin CPDP 0,6841 0,4504 0,5653
EE 0,7406 0,5011 0,6194

Shadow Code 0,5465 0,4734 0,5269
dtemplate CPDP 0,6872 0,5103 0,5973

EE 0,7468 0,5157 0,6294
Shadow Code 0,6648 0,5465 0,5094

dncentral CPDP 0,7608 0,5228 0,6399
EE 0,8114 0,5508 0,6790

Tabela 5.13 Área sob a curva ROC para cada distância aplicada ao classificador NN para Base de Dados
1.

Distância Característica Habilidosa
Shadow Code 0,7542

dcentral CPDP 0,8538
EE 0,7325

Shadow Code 0,7798
dmax CPDP 0,7941

EE 0,7475
Shadow Code 0,4591

dmin CPDP 0,6630
EE 0,6539

Shadow Code 0,5088
dtemplate CPDP 0,7979

EE 0,6973
Shadow Code 0,8677

dncentral CPDP 0,8630
EE 0,7257

Tabela 5.14 Área sob a curva ROC para cada distância aplicada ao classificador NN para a Base de
Dados 2.

Repetindo o mesmo experimento com o algoritmo k-vizinhos para a Base de Dados 1,
obteve-se o resultado apresentado na Tabela 5.15; o melhor resultado, assim como para o k-
Médias, foi usando o método Shadow Code e a distância dncentral , desta vez a maior AUC global
foi de 0,8471.

Na Tabela 5.16 observa-se que, para a Base de Dados 2, o melhor resultado também foi
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Distância Característica Aleatória Habilidosa Global
Shadow Code 0,9288 0,7528 0,8394

dcentral CPDP 0,9368 0,6456 0,7888
EE 0,8525 0,5974 0,7229

Shadow Code 0,8754 0,6851 0,7787
dmax CPDP 0,9311 0,6205 0,7732

EE 0,8486 0,5887 0,7165
Shadow Code 0,8217 0,6169 0,7177

dmin CPDP 0,8990 0,5393 0,7162
EE 0,8206 0,5448 0,6805

Shadow Code 0,9144 0,6991 0,8050
dtemplate CPDP 0,9133 0,6273 0,7680

EE 0,8701 0,6306 0,7484
Shadow Code 0,9257 0,7711 0,8471

dncentral CPDP 0,9551 0,6684 0,8094
EE 0,8598 0,6013 0,7284

Tabela 5.15 Área sob a curva ROC para cada distância aplicada ao classificador KNN para a Base de
Dados 1.

alcançado ao usar método Shadow Code e a distância dncentral , obtendo-se uma AUC de 0,8678.

Distância Característica Habilidosa
Shadow Code 0,8533

dcentral CPDP 0,8536
EE 0,7104

Shadow Code 0,7844
dmax CPDP 0,8232

EE 0,7294
Shadow Code 0,5322

dmin CPDP 0,7351
EE 0,6461

Shadow Code 0,7267
dtemplate CPDP 0,7815

EE 0,6913
Shadow Code 0,8678

dncentral CPDP 0,8602
EE 0,7272

Tabela 5.16 Área sob a curva ROC para cada distância aplicada ao classificador KNN usando a Base
de Dados 2.
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Distância Característica Aleatória Habilidosa Global
Shadow Code 0,9649 0,8167 0,8896

dcentral CPDP 0,9591 0,6820 0,8183
EE 0,8731 0,6310 0,7501

Shadow Code 0,8985 0,7316 0,8137
dmax CPDP 0,9427 0,6562 0,7971

EE 0,8641 0,6165 0,7383
Shadow Code 0,9620 0,7926 0,8759

dmin CPDP 0,9579 0,6927 0,8232
EE 0,8879 0,6294 0,7565

Shadow Code 0,9475 0,7838 0,8643
dtemplate CPDP 0,9454 0,6585 0,7996

EE 0,8775 0,6461 0,7599
Shadow Code 0,9675 0,8211 0,8931

dncentral CPDP 0,9610 0,6855 0,8210
EE 0,8796 0,6384 0,7571

Tabela 5.17 Área sob a curva ROC para cada distância aplicada ao classificador LPDD para a Base de
Dados 1.

A Tabela 5.17 expressa os resultados utilizando o algoritmo de programação linear para
a Base de Dados 1. O melhor resultado obtido utiliza o método Shadow Code e a distância
dncentral , obtendo a melhor AUC global de 0,8931, que foi a maior AUC para o segundo expe-
rimento.

O algoritmo LPDD também obteve o melhor resultado do segundo experimento utilizando
a Base de Dados 2, ver Tabela 5.18, que conseguiu uma AUC de 0,8689 usando o método
Shadow Code e a distância dcentral .
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Distância Característica Habilidosa
Shadow Code 0,8689

dcentral CPDP 0,8610
EE 0,7481

Shadow Code 0,8297
dmax CPDP 0,8614

EE 0,7597
Shadow Code 0,8316

dmin CPDP 0,8379
EE 0,6857

Shadow Code 0,8187
dtemplate CPDP 0,8297

EE 0,7055
Shadow Code 0,8680

dncentral CPDP 0,8614
EE 0,7351

Tabela 5.18 Área sob a curva ROC para cada distância aplicada ao classificador LPDD usando a Base
de Dados 2.

Distância Característica Aleatória Habilidosa Global
Shadow Code 0,9641 0,8095 0,8855

dcentral CPDP 0,9578 0,6638 0,8084
EE 0,8714 0,6367 0,7521

Shadow Code 0,8736 0,6732 0,7718
dmax CPDP 0,9165 0,6049 0,7582

EE 0,8207 0,5779 0,6973
Shadow Code 0,8927 0,6639 0,7764

dmin CPDP 0,9353 0,5998 0,7648
EE 0,8322 0,5413 0,6844

Shadow Code 0,9155 0,7010 0,8065
dtemplate CPDP 0,9118 0,6293 0,7683

EE 0,8717 0,6392 0,7536
Shadow Code 0,9667 0,8200 0,8922

dncentral CPDP 0,9617 0,6794 0,8182
EE 0,8767 0,6357 0,7543

Tabela 5.19 Área sob a curva ROC para cada distância aplicada ao classificador Janela de Parzen para
a Base de Dados 1.

Utilizando a janela de Parzen para a Base de Dados 1, a melhor AUC global foi de 0,8922,
utilizando o método Shadow Code e a distância dncentral , como mostrado na Tabela 5.19.

Para a Base de Dados 2, o melhor resultado global também foi alcançado utilizando o
Shadow Code, dessa vez com a distância dcentral , como pode ser visto na Tabela 5.20 a maior
AUC foi igual a 0,8683.
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Distância Característica Habilidosa
Shadow Code 0,8683

dcentral CPDP 0,8552
EE 0,7011

Shadow Code 0,7377
dmax CPDP 0,8200

EE 0,7259
Shadow Code 0,6865

dmin CPDP 0,7418
EE 0,7400

Shadow Code 0,7337
dtemplate CPDP 0,8297

EE 0,6517
Shadow Code 0,8680

dncentral CPDP 0,8607
EE 0,7229

Tabela 5.20 Área sob a curva ROC para cada distância aplicada ao classificador Janela de Parzen usando
a Base de Dados 2.

Distância Característica Aleatória Habilidosa Global
Shadow Code 0,9633 0,8001 0,8705

dcentral CPDP 0,9582 0,6356 0,8077
EE 0,8604 0,5823 0,7179

Shadow Code 0,9065 0,6710 0,7631
dmax CPDP 0,9197 0,6135 0,7414

EE 0,8442 0,6072 0,7215
Shadow Code 0,8827 0,5505 0,7285

dmin CPDP 0,9293 0,4911 0,7278
EE 0,7995 0,5252 0,6830

Shadow Code 0,9372 0,7597 0,8196
dtemplate CPDP 0,9320 0,6536 0,7790

EE 0,8218 0,5755 0,7007
Shadow Code 0,9671 0,8185 0,8918

dncentral CPDP 0,9610 0,6719 0,8148
EE 0,8630 0,6006 0,7425

Tabela 5.21 Área sob a curva ROC para cada distância aplicada ao classificador SVDD para a Base de
Dados 1.

O último classificador testado foi o SVDD (Tabela 5.21), que ficou entre os três melhores
classificadores do segundo experimento, alcançando uma AUC global, para Base de Dados 1,
igual a 0,8918, também utilizando o Shadow Code com a distância dncentral .

O mesmo se repetiu também para a Base de Dados 2, que, como mostra a Tabela 5.22, teve
uma AUC global máxima igual a 0,8688.
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Distância Característica Habilidosa
Shadow Code 0,8688

dcentral CPDP 0,8562
EE 0,7276

Shadow Code 0,8087
dmax CPDP 0,8444

EE 0,7293
Shadow Code 0,4316

dmin CPDP 0,6754
EE 0,6495

Shadow Code 0,8171
dtemplate CPDP 0,8307

EE 0,7297
Shadow Code 0,8680

dncentral CPDP 0,8612
EE 0,7464

Tabela 5.22 Área sob a curva ROC para cada distância aplicada ao classificador SVDD para a Base de
Dados 2.

A fim de analisar os melhores resultados de cada classificador, esses foram agrupados nas
Tabelas 5.23 e 5.24, enfatizando que para todos eles o método de extração Shadow Code apre-
sentou os melhores resultados globais. É possível observar ainda, que o método CPDP se
sobressaiu na maioria dos experimentos usando apenas as falsificações aleatórias.

Classificador Distância Aleatória Habilidosa Global
AANN dcentral 0,9338 0,6154 0,8566
k-Médias dcentral 0,8979 0,7176 0,8118
NN dmax 0,8394 0,6788 0,7578
KNN dncentral 0,9257 0,7711 0,8471
LPDD dncentral 0,9675 0,8211 0,8931
Parzen dncentral 0,9667 0,8200 0,8922
SV dncentral 0,9671 0,8185 0,8918

Tabela 5.23 Comparação entre os classificadores para a Base de Dados 1.

Verifica-se através das tabelas que os classificadores LPDD, Janela de Parzen e SVDD
apresentaram as maiores AUC tanto para a Base de Dados 1 quanto para a Base de Dados
2, tendo o LPDD alcançado o melhor de todos os resultados. Pode-se notar que os melhores
resultados dos classificadores para a Base de Dados 2 ficaram bem próximos, ainda assim o
classificador LPDD levou uma pequena vantagem.
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Classificador Distância Habilidosa
AANN dcentral 0,8644
k-Médias dncentral 0,8680
NN dncentral 0,8677
KNN dncentral 0,8678
LPDD dcentral 0,8689
Parzen dcentral 0,8683
SV dcentral 0,8688

Tabela 5.24 Comparação entre os classificadores para a Base de Dados 2.

5.4.3 Terceiro Experimento

O terceiro experimento usa as distâncias calculadas combinadas de diferentes formas para,
então, serem submetidas aos classificadores. A Tabela 5.25 mostra a AUC dessas combinações
usando a Base de Dados 1 e o classificador AANN.

Função Característica Aleatória Habilidosa Global
Shadow Code 0,9494 0,7530 0,8569

produto CPDP 0,9494 0,6604 0,7935
EE 0,8709 0,5856 0,7344

Shadow Code 0,8489 0,6644 0,7586
média CPDP 0,9380 0,6318 0,7148

EE 0,8817 0,5589 0,6882
Shadow Code 0,6917 0,7031 0,7723

máximo CPDP 0,9471 0,6321 0,7761
EE 0,8564 0,5564 0,7351

Shadow Code 0,9352 0,7986 0,7791
mínimo CPDP 0,9018 0,4626 0,7219

EE 0,8366 0,5572 0,7068
Shadow Code 0,8994 0,4586 0,8099

soma CPDP 0,9242 0,6145 0,7684
EE 0,8454 0,5439 0,6969

Tabela 5.25 Área sob a curva ROC para as combinações das distâncias aplicadas ao classificador AANN
para Base de Dados 1.

O melhor resultado global obteve uma AUC de 0,8569 usando a técnica Shadow Code e
a combinação por produto, que é um pouco maior que o melhor resultado do segundo expe-
rimento também usando o classificador AANN. Ainda é possível observar que, para algumas
distâncias, o método CPDP conseguiu atingir uma maior AUC nas falsificações aleatórias.

Dessa vez, para a Base de Dados 2 o método CPDP conseguiu o melhor resultado global,
ver Tabela 5.26, com AUC igual a 0,8391. Por outro lado, esse resultado é inferior ao melhor
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resultado obtido no segundo experimento utilizando a mesma técnica.

Função Característica Habilidosa
Shadow Code 0,8203

produto CPDP 0,8354
EE 0,7293

Shadow Code 0,8032
média CPDP 0,8247

EE 0,7411
Shadow Code 0,7447

máximo CPDP 0,8252
EE 0,7158

Shadow Code 0,6939
mínimo CPDP 0,7093

EE 0,6994
Shadow Code 0,8233

soma CPDP 0,8391
EE 0,7106

Tabela 5.26 Área sob a curva ROC para as combinações das distâncias aplicadas ao classificador AANN
para a Base de Dados 2.

Com a Base de Dados 1 e utilizando o algoritmo do vizinho mais próximo, o método CPDP
obteve o melhor resultado global com uma AUC de 0,7171 usando a função de combinação
mínimo (Tabela 5.27). Desta vez, a superioridade do método CPDP em relação às falsificações
aleatórias fez com que este método obtivesse o melhor resultado global. Porém, apesar de apre-
sentar uma melhora em relação aos resultados obtidos utilizando a mesma técnica no experi-
mento anterior, nota-se que isso só foi possível devido a uma queda considerável do rendimento
do método Shadow Code quando feita a combinação para aplicar ao algoritmo do vizinho mais
próximo.

Assim como para a Base de Dados 1, para a Base de Dados 2 o melhor resultado também
foi obtido a partir do método CPDP, como é monstrado na Tabela 5.28, a AUC foi de 0,8292
usando a combinação de máximo.
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Função Característica Aleatória Habilidosa Global
Shadow Code 0,6580 0,5575 0,6069

produto CPDP 0,7703 0,5142 0,6401
EE 0,8182 0,5054 0,6593

Shadow Code 0,6065 0,5073 0,5561
média CPDP 0,7280 0,5277 0,6262

EE 0,7712 0,5493 0,6585
Shadow Code 0,5549 0,4937 0,5238

máximo CPDP 0,6831 0,5131 0,5967
EE 0,7523 0,5095 0,6289

Shadow Code 0,8103 0,6100 0,7085
mínimo CPDP 0,8709 0,5683 0,7171

EE 0,8295 0,5657 0,6955
Shadow Code 0,6065 0,5073 0,5561

soma CPDP 0,7280 0,5277 0,6262
EE 0,7712 0,5493 0,6585

Tabela 5.27 Área sob a curva ROC para as combinações das distâncias aplicadas ao classificador NN
para Base de Dados 1.

Função Característica Habilidosa
Shadow Code 0,7216

produto CPDP 0,8173
EE 0,6836

Shadow Code 0,6692
média CPDP 0,8241

EE 0,7257
Shadow Code 0,5319

máximo CPDP 0,8292
EE 0,6747

Shadow Code 0,7484
mínimo CPDP 0,7723

EE 0,7071
Shadow Code 0,6692

soma CPDP 0,8241
EE 0,7257

Tabela 5.28 Área sob a curva ROC para as combinações das distâncias aplicadas ao classificador NN
para a Base de Dados 2.

Com o algoritmo k-vizinhos, Tabela 5.29, usando o método Shadow Code e a combinação
por produto com a Base de Dados 1, obteve-se a AUC global igual a 0,8879, valor superior ao
obtido no experimento anterior.
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Função Característica Aleatória Habilidosa Global
Shadow Code 0,9668 0,8116 0,8879

produto CPDP 0,9611 0,6869 0,8217
EE 0,8842 0,6437 0,7620

Shadow Code 0,9210 0,7279 0,8229
média CPDP 0,9312 0,6432 0,7848

EE 0,8527 0,6135 0,7312
Shadow Code 0,8909 0,7143 0,8012

máximo CPDP 0,9303 0,6622 0,7941
EE 0,8473 0,6113 0,7274

Shadow Code 0,8328 0,6227 0,7260
mínimo CPDP 0,9105 0,5687 0,7368

EE 0,8502 0,5811 0,7134
Shadow Code 0,9210 0,7279 0,8229

soma CPDP 0,9312 0,6432 0,7848
EE 0,8527 0,6135 0,7312

Tabela 5.29 Área sob a curva ROC para as combinações das distâncias aplicadas ao classificador KNN
para Base de Dados 1.

Para a Base de Dados 2, o melhor resultado global também foi obtido utilizando-se o
método Shadow Code e a combinação do produto. Como é possível verificar na Tabela 5.30,
a maior AUC foi de 0,8597, o que ficou um pouco aquém do resultado para o experimento
anterior.

Função Característica Habilidosa
Shadow Code 0,8597

produto CPDP 0,8595
EE 0,7276

Shadow Code 0,8023
média CPDP 0,8183

EE 0,7194
Shadow Code 0,7412

máximo CPDP 0,8411
EE 0,6980

Shadow Code 0,5532
mínimo CPDP 0,7082

EE 0,6777
Shadow Code 0,8023

soma CPDP 0,8183
EE 0,7194

Tabela 5.30 Área sob a curva ROC para as combinações das distâncias aplicadas ao classificador KNN
para a Base de Dados 2.

Mais uma vez com o algoritmo Shadow Code e a combinação por produto, usando agora
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o k-Médias foi atingida uma AUC de 0,8393, obteve-se na Tabela 5.31 os resultados dos ex-
perimentos para este classificador utilizando a Base de Dados 1. A combinação utilizando o
produto melhorou o rendimento deste classificador em relação ao experimento anterior.

Função Característica Aleatória Habilidosa Global
Shadow Code 0,9394 0,7425 0,8393

produto CPDP 0,9411 0,6611 0,7988
EE 0,8814 0,6414 0,7594

Shadow Code 0,8844 0,7012 0,7905
média CPDP 0,8880 0,6286 0,7770

EE 0,8543 0,5978 0,7263
Shadow Code 0,8347 0,7218 0,7942

máximo CPDP 0,9215 0,6137 0,7651
EE 0,8538 0,5969 0,7233

Shadow Code 0,8298 0,6569 0,7300
mínimo CPDP 0,9078 0,5468 0,7367

EE 0,8418 0,5737 0,7035
Shadow Code 0,8835 0,7012 0,7801

soma CPDP 0,9237 0,6145 0,7426
EE 0,8543 0,6024 0,7027

Tabela 5.31 Área sob a curva ROC para as combinações das distâncias aplicadas ao classificador k-
Médias para Base de Dados 1.

Função Característica Habilidosa
Shadow Code 0,8266

produto CPDP 0,8415
EE 0,7245

Shadow Code 0,7692
média CPDP 0,8088

EE 0,6629
Shadow Code 0,7428

máximo CPDP 0,8389
EE 0,7072

Shadow Code 0,6179
mínimo CPDP 0,7484

EE 0,6790
Shadow Code 0,7938

soma CPDP 0,8390
EE 0,7221

Tabela 5.32 Área sob a curva ROC para as combinações das distâncias aplicadas ao classificador k-
Médias para a Base de Dados 2.

O terceiro experimento utilizando o classificador k-Média para a Base de Dados 2 também
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teve seu melhor desempenho utilizando a extração CPDP, que com a combinação do produto
atingiu a AUC de 0,8415, como mostra a Tabela 5.32. Esse resultado também foi menos ex-
pressivo que o obtido com o segundo experimento para a Base de Dados 2.

Função Característica Aleatória Habilidosa Global
Shadow Code 0,9701 0,8242 0,8959

produto CPDP 0,9612 0,6858 0,8213
EE 0,8841 0,6438 0,7620

Shadow Code 0,9691 0,8226 0,8946
média CPDP 0,9604 0,6836 0,8198

EE 0,8818 0,6440 0,7609
Shadow Code 0,9529 0,7976 0,8740

máximo CPDP 0,9541 0,6736 0,8116
EE 0,8732 0,6413 0,7553

Shadow Code 0,9488 0,7945 0,8704
mínimo CPDP 0,9549 0,6933 0,8220

EE 0,8839 0,6326 0,7562
Shadow Code 0,9691 0,8226 0,8946

soma CPDP 0,9604 0,6836 0,8198
EE 0,8818 0,6440 0,7609

Tabela 5.33 Área sob a curva ROC para as combinações das distâncias aplicadas ao classificador LPDD
para Base de Dados 1.

Função Característica Habilidosa
Shadow Code 0,8609

produto CPDP 0,8593
EE 0,7277

Shadow Code 0,8585
média CPDP 0,8576

EE 0,7279
Shadow Code 0,8258

máximo CPDP 0,8418
EE 0,7233

Shadow Code 0,8735
mínimo CPDP 0,8456

EE 0,7216
Shadow Code 0,8585

soma CPDP 0,8576
EE 0,7279

Tabela 5.34 Área sob a curva ROC para as combinações das distâncias aplicadas ao classificador LPDD
para a Base de Dados 2.

Os resultados dos experimentos com o algoritmo de programação linear estão ilustrados
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na Tabela 5.33. Nesse classificador, assim como para o algoritmo do vizinho mais próximo,
a maior AUC global obtida foi de 0,8959 para a Base de Dados 1, usando a técnica Shadow

Code e a combinação por produto. A Base de Dados 2, vide Tabela 5.34, também apresentou
o melhor resultado usando o método Shadow Code, usando a combinação do mínimo, a maior
AUC global foi de 0,8735.

Com o classificador baseado na janela de Parzen, obteve-se uma AUC global igual a 0,8893,
usando a técnica de extração Shadow Code e combinação por produto. A Tabela 5.35 expressa
esses resultados para a Base de Dados 1.

Função Característica Aleatória Habilidosa Global
Shadow Code 0,9682 0,8129 0,8893

produto CPDP 0,9568 0,6606 0,8063
EE 0,8530 0,6044 0,7267

Shadow Code 0,9634 0,7942 0,8774
média CPDP 0,9558 0,6480 0,7994

EE 0,8766 0,6408 0,7568
Shadow Code 0,9530 0,7960 0,8732

máximo CPDP 0,9527 0,6581 0,8030
EE 0,8718 0,6435 0,7558

Shadow Code 0,8259 0,6103 0,7164
mínimo CPDP 0,8920 0,5539 0,7202

EE 0,8223 0,5663 0,6922
Shadow Code 0,9634 0,7942 0,8774

soma CPDP 0,9604 0,6836 0,8198
EE 0,8766 0,6408 0,7568

Tabela 5.35 Área sob a curva ROC para as combinações das distâncias aplicadas ao classificador Janela
de Parzen para Base de Dados 1.

O mesmo ocorreu com a Base de Dados 2, como mostra a Tabela 5.36, que teve uma AUC
global de 0,8572 usando o método Shadow Code e a combinação por produto.

As AUCs para os experimentos realizados com o classificador SVDD, podem ser obser-
vadas na Tabela 5.37 a seguir, que atingindo a AUC global de 0,8818, usando o método de
extração Shadow Code e combinação por soma.

Para a Base 2 (Tabela 5.38), o melhor resultado foi obtido, mais uma vez, usando o método
Shadow Code, dessa vez com a combinação do mínimo, que obteve uma AUC global máxima
igual a 0,8735.

Mais uma vez comparando os experimentos realizados utilizando essa arquitetura com di-
versos classificadores, pode-se observar, de acordo com a Tabela 5.39, que o classificador com
melhor AUC global foi o classificador LPDD com uma AUC correspondente a 0,8959.
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Função Característica Habilidosa
Shadow Code 0,8572

produto CPDP 0,7917
EE 0,7174

Shadow Code 0,8561
média CPDP 0,8318

EE 0,7172
Shadow Code 0,7889

máximo CPDP 0,8359
EE 0,6924

Shadow Code 0,6394
mínimo CPDP 0,7304

EE 0,6954
Shadow Code 0,8561

soma CPDP 0,8318
EE 0,7172

Tabela 5.36 Área sob a curva ROC para as combinações das distâncias aplicadas ao classificador Janela
de Parzen para a Base de Dados 2.

Função Característica Aleatória Habilidosa Global
Shadow Code 0,9652 0,8122 0,8777

produto CPDP 0,9554 0,6483 0,8023
EE 0,8563 0,5877 0,7130

Shadow Code 0,9654 0,8107 0,8789
média CPDP 0,9444 0,6335 0,8097

EE 0,8462 0,6246 0,7063
Shadow Code 0,9519 0,8107 0,8539

máximo CPDP 0,9001 0,6220 0,7743
EE 0,8602 0,6053 0,7139

Shadow Code 0,8282 0,7607 0,8702
mínimo CPDP 0,9311 0,6832 0,8064

EE 0,8047 0,5425 0,6911
Shadow Code 0,9657 0,8090 0,8818

soma CPDP 0,9566 0,6194 0,7881
EE 0,8510 0,6281 0,7370

Tabela 5.37 Área sob a curva ROC para as combinações das distâncias aplicadas ao classificador SVDD
para Base de Dados 1.

Observa-se que, na grande maioria dos casos, os melhores resultados vieram do algoritmo
Shadow Code e da combinação do produto. Pode-se observar, também, que para a maioria dos
classificadores os melhores resultados provenientes do terceiro experimento foram maiores que
para o segundo experimento.
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Função Característica Habilidosa
Shadow Code 0,7941

produto CPDP 0,8104
EE 0,7029

Shadow Code 0,8536
média CPDP 0,8524

EE 0,7283
Shadow Code 0,7474

máximo CPDP 0,8083
EE 0,6958

Shadow Code 0,8735
mínimo CPDP 0,8457

EE 0,7345
Shadow Code 0,8536

soma CPDP 0,8501
EE 0,7454

Tabela 5.38 Área sob a curva ROC para as combinações das distâncias aplicadas ao classificador SVDD
para a Base de Dados 2.

Classificador Combinação Aleatória Habilidosa Global
AANN Shadow/produto 0,9494 0,7530 0,8569
NN CPDP/mínimo 0,8709 0,5683 0,7171
KNN Shadow/produto 0,9668 0,8116 0,8879
k-Médias Shadow/produto 0,9394 0,7425 0,8393
LPDD Shadow/produto 0,9701 0,8242 0,8959
Parzen Shadow/produto 0,9682 0,8129 0,8893
SVDD Shadow/soma 0,9657 0,8090 0,8818

Tabela 5.39 Comparação entre os classificadores para a Base de Dados 1.

Classificador Combinação Habilidosa
AANN CPDP/soma 0,8391
NN CPDP/mínimo 0,8292
KNN Shadow/produto 0,8597
k-Médias CPDP/produto 0,8415
LPDD Shadow/mínimo 0,8735
Parzen Shadow/produto 0,8572
SVDD Shadow/mínimo 0,8735

Tabela 5.40 Comparação entre os classificadores para a Base de Dados 2.

Para a Base de Dados 2, pode-se observar pela Tabela 5.40 que os classificadores que apre-
sentaram os melhores resultados foram o LPDD e o SVDD, ambos usando a extração Shadow

Code e a combinação do mínimo, suas AUCs foram iguais a 0,8735. Esse resultado foi superior
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que ao melhor resultado do segundo experimento mas, em geral, observa-se que para a maioria
dos classificadores a combinação das distâncias acarretou uma perda em seus desempenhos.

5.4.4 Quarto Experimento

O quarto experimento utiliza a Arquitetura 4, na qual é selecionado o melhor classificador
para cada classe de assinaturas. Como mostrado anteriormente, a seleção pode ser feita de
duas formas: a primeira utilizando a maior distância de Hausdorff e a segunda utilizando a
menor razão entre as médias. Foram feitos alguns experimentos para validar a eficiência desse
processo no sistema desenvolvido, todavia, os resultados não foram satisfatórios.

Foi observado que, apesar de em alguns casos os resultados para as assinaturas falsas
aleatórias terem melhorado, houve uma piora considerável para as assinaturas falsas habili-
dosas, o que passava a comprometer o desempenho geral do sistema. Essa resposta era espera-
da devido à utilização apenas de assinaturas verdadeiras no processo de seleção. Como visto na
Seção 4.6, essa estratégia foi tomada devido à necessidade de uma simulação de classificação
com um conjunto de teste. Para não usar a base de testes disponível, procurou-se contornar
este problema utilizando as assinaturas verdadeiras das outras classes. Para comparar o resul-
tado da seleção automática com o resultado ideal de escolha, foi observado durante o processo
natural de experimentos para a Arquitetura 1, qual dos três métodos de extração apresentava
as maiores curvas ROC por classe. Uma vez coletadas essas informações, o experimento foi
repetido usando apenas os melhores métodos de extração por classe, e esse experimento foi
denominado de seleção manual.

Método Aleatória Habilidosa Global
Arquitetura 1 sem modificação 0,9445 0,7835 0,8627

Arquitetura 1 com seleção automática (Hausdorff) 0,9079 0,7061 0,8053
Arquitetura 1 com seleção automática 0,8973 0,7028 0,8007

(Razão entre as médias)
Arquitetura 1 com seleção manual 0,9112 0,7126 0,8103

Tabela 5.41 Experimentos para avaliar a viabilidade da utilização de um método seletivo para escolher
a melhor extração de características por classe.

A Tabela 5.41 apresenta uma comparação entre alguns resultado. Na primeira linha estão
os resultados utilizando a Arquitetura 1 sem utilização de nenhum critério de seleção de carac-
terísticas por classe; na segunda linha é apresentado o mesmo experimento, agora utilizando
a seleção automática do método de extração por classe, utilizando a distância de Hausdorff; e
por fim, foi refeito o experimento usando a seleção manual dos melhores métodos de extração
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para cada classe. Como pode ser observado na Tabela 5.41, a AUC global para a Arquitetura
1 era originalmente de 0,8627, e passou para 0,8053 utilizando a seleção automática. Pode-se
observar, contudo, que os valores para as AUC do experimento manual foram bem próximas
ao obtido pela seleção automática. Diante da piora dos resultados gerais, optou-se por não usar
a seleção automática no decorrer deste trabalho.

5.5 Comparação Entre os Experimentos

Para os melhores resultados de cada classificador foram coletadas as taxas de classificação cor-
retas das assinaturas verdadeiras para alguns pontos da curva ROC, por exemplo, os percentuais
de 5 e 10% de falsos positivos. A escolha de valores relativamente baixos para a taxa de falsos
positivos se deve a priorização de pequenos erros na classificação das falsificações, permitindo
uma flexibilidade maior no número de assinaturas verdadeiras classificadas como falsas. As
taxas obtidas para a Base de Dados 1 são mostradas na Tabela 5.42. A primeira coluna de re-
sultados se refere ao experimento realizado sem utilização de nenhum classificador, lembrando
que, em todos os casos, os melhores resultados de cada classificador foram obtidos utilizando
o método Shadow Code. Pode-se perceber mais uma vez que os melhores resultados, agora
representados por porcentagem de acerto, se referem aos classificadores LPDD e SVDD, que
para esses pontos em especial apresentaram a mesma taxa de acerto.

Na Figura 5.5 tem-se a curva ROC dos melhores resultados de cada classificador no Ex-
perimento 2 usando a Base de Dados 1. Percebe-se que, em geral, o uso dos classificadores
colaborou para a melhoria dos resultados. Comparando, por exemplo, a melhor taxa de acerto
do Experimento 1 com a melhor taxa do Experimento 2 considerando 10% de falsos posi-
tivos, tem-se, respectivamente, 65,91% e 75,26%, ou seja, uma melhora de quase 10 pontos
percentuais. Destaca-se também a alta taxa de acerto obtida para as falsificações aleatórias,
que chegou a 91,87%, ainda considerando 10% de falsos positivos. A taxa de acerto para as
assinaturas falsas habilidosas foi mais modesta, 59,18%.
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dcentral dmax dncentral dcentral dncentraldncentraldncentral
dncentral + + + + + + +

AANN NN KNN k-Médias LPDD Parzen SVDD
Global (%) FP=5 41,79 64,44 47,70 56,00 58,07 66,67 65,04 66,67

FP=10 65,91 72,59 55,85 65,63 66,81 75,26 75,11 75,26
Habilidosa (%) FP=5 41,79 32,36 28,86 37,90 36,15 46,36 45,48 46,36

FP=10 46,59 41,69 39,36 50,44 47,23 59,18 58,89 59,18
Aleatória (%) FP=5 85,73 69,88 67,17 74,70 76,20 87,65 85,24 87,65

FP=10 91,54 79,52 72,89 81,33 81,63 91,87 91,87 91,87

Tabela 5.42 Taxa de classificações corretas das assinaturas verdadeiras (dos melhores resultados)
quando o número de Falsos Positivos é de 5 e 10%, para a Base de Dados 1. Em todos os casos o
método de extração de características Shadow Code foi utilizado.

É possível verificar que alguns dos resultados da Tabela 5.42 giram em torno dos 50%
de verdadeiros positivos, no entanto vale salientar que esses valores não correspondem a uma
taxa de classificação em torno de 50%, visto que o limite de assinaturas falsas classificadas
erroneamente já foi limitado para 5 ou 10%.

Para a Base de Dados 2, o primeiro experimento havia conseguido uma taxa de acerto igual
a 54,17% e 66,67%, no que diz respeito às taxas de 5% e 10% de falsos positivos, nesta ordem.
Verificou-se que, apesar do LPDD e da Janela de Parzen terem atingindo as maiores AUC,
tratando-se especificamente dos pontos correspondentes aos falsos positivos de 5% e 10%, os
métodos NN, KNN e k-Médias apresentaram as maiores taxas, com 58,81% para 5% de falsos
positivos e 58,98% para 10% de falsos positivos. Especificamente para 10% de falsos positivos,
o Experimento 1 se sobressaiu ficando com a maior taxa de verdadeiros positivos, que foi igual
a 66,67%. Como a Base de Dados 2 possui apenas assinaturas falsas habilidosas, percebe-se
que sua taxa de acerto, se comparada com a taxa de acerto das assinaturas falsas habilidosas da
Base de Dados 1, obteve praticamente o mesmo valor, considerando 10% de falsas positivas. A
Figura 5.6 mostra as curvas ROC dos melhores resultados que são apresentados na Tabela 5.45.

dcentral dncentral dncentral dncentral dcentral dcentral dcentral
dcentral + + + + + + +

AANN NN KNN k-Médias LPDD Parzen SVDD
FP=5% 54,17% 57,29% 58,81% 58,81% 58,81% 57,29% 57,29% 57,29%
FP=10% 66,67% 57,34% 58,98% 58,98% 58,98% 57,34% 57,34% 57,34%

Tabela 5.43 Taxa de classificações corretas das assinaturas verdadeiras (dos melhores resultados)
quando o número de Falsos Positivos é de 5 e 10%, para a Base de Dados 2. Em todos os casos o
método de extração de características Shadow Code foi utilizado.
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Utilizando a combinação entre as distâncias, os melhores resultados foram, mais uma vez,
coletados com as informações referentes às taxas de classificação corretas das assinaturas ver-
dadeiras para os percentuais de 5 e 10% de falsos positivos. As taxas obtidas para a Base
de Dados 1 são mostradas na Tabela 5.44. A primeira coluna de resultados se refere ao ex-
perimento realizado sem utilização de nenhum classificador. Os melhores resultados globais
são referentes aos classificadores KNN, LPDD, janela de Parzen e SVDD. Considerando a
taxa de falsos positivos de 10%, as maiores taxas obtidas foram: 75,85% para as assinaturas
globais, 59,18% para as falsas habilidosas e 93,37% para as falsas aleatórias. Observa-se que
a combinação das distâncias trouxe uma pequena melhora nas taxas de acerto, destacando-se
a combinação do produto, que foi a melhor para a maioria dos classificadores. Na Figura 5.7
tem-se a curva ROC dos resultados mostrados na tabela.

Shadow CPDP Shadow Shadow ShadowShadowShadow
dncentral produtomínimoproduto produto produtoproduto soma

AANN NN KNN k-Médias LPDD Parzen SVDD
Global (%) FP=5 41,79 62,67 34,07 66,81 62,81 66,81 66,81 65,78

FP=10 65,91 71,11 42,67 75,70 70,81 74,81 74,81 75,85
Habilidosa (%) FP=5 41,79 43,15 9,33 46,94 44,02 46,94 46,94 45,48

FP=10 46,59 54,52 15,16 58,60 53,64 57,14 57,14 59,18
Aleatória (%) FP=5 85,73 84,94 59,64 87,35 82,23 87,35 87,35 87,35

FP=10 91,54 88,55 71,08 93,37 88,55 93,07 93,07 93,07

Tabela 5.44 Taxa de classificações corretas das assinaturas verdadeiras (dos melhores resultados)
quando o número de Falsos Positivos é de 5 e 10%, para a Base de Dados 1. Em todos os casos o
método de extração de características Shadow Code foi utilizado.

O resultado das combinações para a Base de Dados 2 foram bem mais heterogêneos, como
se pode verificar pela Tabela 5.45. O método CPDP se destacou em alguns classificadores, e
as combinações que obtiveram os melhores resultados foram a do produto e a de mínimo. Os
classificadores que obtiveram as maiores taxas de acerto foram NN, KNN e janela de Parzen, e
as maiores taxas foram de 59,41% para 5% de falsos positivos e de 60,88% para 10% de falsos
positivos, o que também representa uma pequena melhora em relação ao Experimento 2. Ainda
assim, apesar das combinações terem atingindo um melhor resultado em relação aos AUC e em
alguns pontos da curva ROC, nota-se através da tabela que, para uma taxa equivalente a 10% de
falsos positivos, o Experimento 1 se sobressaiu ficando com uma taxa de verdadeiros positivos
igual a 66,67%. As curvas ROC para os melhores resultados do Experimento 3 utilizando a
Base de Dados 2 são mostradas na Figura 5.8.

Como mencionando anteriormente, a Base de Dados 2 foi disponibilizada para uma com-
petição entre sistemas de verificação de assinaturas [2] com o objetivo de servir de base para o
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treinamento dos sistemas. Apesar da base utilizada para testar os sistemas durante a competição
ser diferente da base disponível no sítio da competição, serão comparados os resultados obtidos
na competição com os alcançados nessa dissertação. A competição contou com oito equipes
com sistemas de verificação off-line de assinaturas [11]. Para avaliar esses sistemas foi utilizado
o critério de taxa de erro igual (Equal Error Rate - EER), que corresponde à taxa de erro para
a qual o valor de falsos positivos corresponde ao valor de verdadeiros negativos. O resultado
obtido pelos oito sistemas, do melhor para o pior foi de: 9,15%, 15,50%, 15,78%, 16,10%,
18,27%, 23,00%, 41,12% e 43,02%. O melhor resultado obtido neste trabalho para a Base de
Dados 2 e utilizando taxa de erro igual é de 21,04%. Enfatizando que a Base de Dados 2 não é
a mesma utilizada para testar os demais classificadores, visto que, a organização da competição
não disponibilizou a base de dados utilizada durante o evento.

CPDP CPDP Shadow CPDP Shadow Shadow Shadow
dcentral soma mínimo produto produto mínimo produto mínimo

AANN NN KNN k-Médias LPDD Parzen SVDD
FP=5% 54,17% 55,71% 56,86% 59,41% 56,09% 54,08% 59,41% 54,08%
FP=10% 66,67% 58,27% 60,88% 59,96% 58,71% 57,51% 59,96% 57,51%

Tabela 5.45 Taxa de classificações corretas das assinaturas verdadeiras (dos melhores resultados)
quando o número de Falsos Positivos é de 5 e 10%, para a Base de Dados 2. Em todos os casos o
método de extração de características Shadow Code foi utilizado.
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Figura 5.5 Para a Base de Dados 1, de cima para baixo e da esquerda para a direita, tem-se as curvas
ROC para o melhor resultado do Experimento 1 e os melhores resultados para os classificadores do
Experimento 2: AANN , NN, KNN, k-Médias, LPDD, Parzen e SVDD.
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Figura 5.6 Para a Base de Dados 2, de cima para baixo e da esquerda para a direita, tem-se as curvas
ROC para o melhor resultado do Experimento 1 e os melhores resultados para os classificadores do
Experimento 2: AANN , NN, KNN, k-Médias, LPDD, Parzen e SVDD.
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Figura 5.7 Para a Base de Dados 1, de cima para baixo e da esquerda para a direita, tem-se as curvas
ROC para o melhor resultado do Experimento 1 e os melhores resultados para os classificadores do
Experimento 3: AANN , NN, KNN, k-Médias, LPDD, Parzen e SVDD.
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Figura 5.8 Para a Base de Dados 2, de cima para baixo e da esquerda para a direita, tem-se as curvas
ROC para o melhor resultado do Experimento 1 e os melhores resultados para os classificadores do
Experimento 3: AANN , NN, KNN, k-Médias, LPDD, Parzen e SVDD.
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5.6 Análise dos Erros para os Melhores Resultados

Através da análise da Base de Dados 1, observa-se que o conjunto de teste é formado por
792 imagens verdadeiras, haja vista que 265 são usadas para treinamento, e 675 imagens fal-
sas, somando as assinaturas falsas habilidosas e aleatórias. Na comparação entre os resultados
foi fixado o número de falsos positivos, isso quer dizer que: o número de assinaturas falsas,
erroneamente classificadas como verdadeiras durante o experimento, foi limitado a uma deter-
minada porcentagem. Essa limitação foi realizada porque, no caso das assinaturas, é preferível
considerar uma assinatura verdadeira como falsa, que considerar uma assinatura falsa como
verdadeira. E quanto menor é o número de falsos positivos, menor será também o número de
verdadeiros positivos, ou seja, mais assinaturas verdadeiras serão consideradas falsas.

Tomando, por exemplo, uma taxa fixa de falsos positivos igual a 10% para a Base de Da-
dos 1, o número de assinaturas falsas ainda consideradas verdadeiras fica em torno de 68, se
realizado o experimento global. Analisando essas 68 imagens, foi observado que três delas
pertencem à classe de assinaturas falsas aleatórias, e a grande maioria, 65 assinaturas, per-
tencem à classe de falsas habilidosas. Analisando ainda a que classes essas imagens pertencem,
observa-se que as três imagens falsas aleatórias, que foram classificadas erroneamente como
verdadeiras, pertencem a mesma classe. Dessa forma, o erro de classificação das assinaturas
aleatórias, nesse caso, ocorreu exclusivamente para a classe 36, que de dez imagens falsas
aleatórias teve três classificadas como verdadeiras. A Figura 5.9 mostra as cinco imagens ver-
dadeiras do conjunto de referência da classe 36 e, à sua direita, as três imagens falsas aleatórias
classificadas de maneira errada.
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Figura 5.9 Para a Base de Dados 1, à esquerda, tem-se as imagens do conjunto de referência para a
classe 36 e, à direita, imagens falsas aleatórias da classe 36 classificadas como verdadeiras.

Como o número de assinaturas falsas habilidosas classificadas erroneamente é bem maior,
seria inviável listar todas as classes e imagens que foram classificadas erroneamente, assim
como foi feito para as falsas aleatória. Por este motivo, foram analisadas as duas classes que
tiveram a maior taxa de erro: 40 e 47. Para estas duas classes há quatro assinaturas falsas ha-
bilidosas e, dessas quatro, três foram classificadas como verdadeiras. A seguir, na Figura 5.10,
são mostradas as cinco imagens verdadeiras do conjunto de referência das classe 40 e 47 e,
à direita, as três imagens falsas aleatórias de cada uma das classes, classificadas de maneira
errada.
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Classe 40

Classe 47

Figura 5.10 Para a Base de Dados 1, à esquerda, tem-se as imagens do conjunto de referência para as
classes 40 e 47 e, à direita, imagens falsas habilidosas das classes 40 e 47 classificadas como verdadeiras.

Observando os erros para as demais classes, foi verificado que com essa configuração, 19
classes não tiveram nenhuma imagem falsa classificada como verdadeira, e em média, as de-
mais tiveram duas imagens falsas consideradas verdadeiras. Fixando a taxa de falsos positivos
para o experimento com o melhor resultado, acarretou em uma taxa de verdadeiros positivos
global equivalente a 75,85%. Assim, pode-se afirmar que, para 10% de falsos positivos há
24,15% de verdadeiros negativos, que corresponde a cerca de 191 imagens verdadeiras con-
sideradas como falsas. Esse erro corresponde a aproximadamente 3,6 imagens por classe.
Analisando melhor as classes nas quais o número de imagens classificadas erroneamente se
sobressai, foi identificado que as classes 6, 21, 25, 47 e 52 concentram 25% do número de
assinaturas verdadeiras classificadas como falsas.
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A Figura 5.11 mostra os histogramas para a distância dncentral , que foi a distância que mais
se destacou, calculada a partir da extração Shadow Code usando a Base de Dados 1. Os his-
togramas mostrados na figura se referem às distâncias para as assinaturas verdadeiras, falsas
aleatórias e falsas habilidosas, nesta ordem. É possível observar que os valores das distâncias
verdadeiras são bem mais próximos uns dos outros, com uma baixa variabilidade, e seu inter-
valo está concentrado principalmente entre os valores 0,8 e 1,9. Já para as assinaturas falsas
aleatórias existe uma grande variabilidade, a maior dentre as três, e seus valores se concentram
principalmente entre 1,1 e 3,2, apesar de para algumas imagens a distância chega a mais de 6.
Para as distâncias falsas habilidosas também existe uma grande variação das distâncias, e seus
valores se concentram entre 1,0 e 2,7. Através das imagens desse histograma é possível veri-
ficar que de maneira geral existe uma grande área de intersecção entre as distâncias desses três
tipos de assinaturas. Porém, é preciso observar que os dados dos histogramas dizem respeitos
a todas as classes, e que se consideradas as classes de forma independente, a separação entre
as distâncias das assinaturas verdadeiras e falsas seria mais evidente, por outro lado, o sistema
deixaria de ser independente das classes.

Mudando o foco para a Base de Dados 2 nota-se, primeiramente, a grande escassez de
assinaturas verdadeiras para treinamento, o oposto do que ocorria com a Base de Dados 1, na
qual o número de assinaturas verdadeiras era bem superior. Das 60 assinaturas verdadeiras, 36
foram usadas para treinamento e restaram apenas 24 para teste. Ainda assim, considerando que
a Base de Dados 2 oferece poucos exemplos de assinaturas verdadeiras e que é formada apenas
por falsificações habilidosas, os resultados se mostraram muito satisfatórios. A Base de Dados
2 possui 1838 assinaturas falsas, assim, considerando 10% de assinaturas falsas positivas, tem-
se cerca de 184 assinaturas falsas consideradas como verdadeiras.
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Figura 5.11 Histogramas da distância dncentral para as assinaturas verdadeiras, falsas aleatórias e falsas
habilidosas, nesta ordem e considerando a Base de Dados 1.
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Estudando um pouco esse conjunto de assinaturas falsas classificadas erroneamente, observa-
se que em apenas quatro classes está concentrado 89% dessas assinaturas. Essas classes são as
5, 6, 9 e 10, que juntas possuem 164 assinaturas falsas classificadas como verdadeiras. Dessas
classes, foi escolhida aquela com o maior número de erros, e alguns exemplos de assinaturas
falsas classificadas de maneira errada foram escolhidas e, juntamente com as assinaturas do
conjunto de referência dessa classe, são mostradas na Figura 5.12.

Figura 5.12 Para a Base de Dados 2, à esquerda, tem-se as imagens do conjunto de referência para a
classe 9 e, à direita, algumas imagens falsas habilidosas da mesma classe classificadas como verdadeiras.

Nos histogramas da Figura 5.13 são ilustradas as frequências da distância dcentral , calculada
usando o método Shadow Code e a Base de Dados 2. Os histogramas mostrados na figura,
referem-se, respectivamente, às distâncias para as assinaturas verdadeiras e falsas habilidosas.
Mais uma vez é possível observar que os valores das distâncias verdadeiras possuem uma varia-
bilidade bem menor que para as assinaturas falsas, e seu intervalo se concentra entre os valores
0,9 e 2,0. Para as assinaturas falsas aleatórias nota-se uma grande variabilidade, e seus valores
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se concentram principalmente entre 1,1 e 3,0, apesar de que para algumas imagens a distância
chega a ser maior que 5. Mais um vez percebe-se que existe uma grande área de intersecção
entre as distâncias das assinaturas verdadeiras e falsas.
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Figura 5.13 Histogramas da distância dcentral para as assinaturas verdadeiras e Falsas habilidosas, nesta
ordem, e considerando a Base de Dados 2.



CAPÍTULO 6

Conclusão

6.1 Considerações Finais

Neste trabalho foi apresentado um sistema para verificação de assinaturas off-line, desenvolvido
inteiramente em MATLAB [3], que é independente das classes, ou seja, é usado apenas um
classificador para todas as classes [50]. Para isso foram utilizadas quatro arquiteturas. A divisão
do sistema em diferentes arquiteturas se mostrou fundamental para a avaliação da contribuição
de cada fase para o desempenho do sistema, seja ela positiva ou negativa. E ajudou, também,
na condução dos experimentos. O sistema desenvolvido permite a realização automática de
todos os experimentos mostrados. Através de uma interface gráfica também em MATLAB, é
possível testar várias imagens de um conjunto, ou escolher apenas uma para determinar sua
autenticidade.

Assim como as arquiteturas, os experimentos foram divididos em quatro, cada um corres-
pondendo a uma arquitetura. O primeiro experimento usa apenas as distâncias calculadas a
partir dos vetores de características. O segundo experimento, por sua vez, mostra como os
resultados do primeiro experimentos se comportam com o uso de classificadores. O terceiro
experimento é aquele no qual as distâncias calculadas são combinadas de cinco maneiras dife-
rentes e essas combinações são usadas nos classificadores. O quarto experimento utiliza uma
etapa de seleção da melhor extração de característica para cada classe, e esse conceito pode ser
aplicado a quaisquer das três primeiras arquiteturas.

A utilização de classificadores de uma classe foi muito importante, em especial para Base
de Dados 1, que possui poucos exemplos de assinaturas falsas para algumas classes. Com o
uso de classificadores de uma classe foi possível realizar o treinamento do sistema utilizando
apenas assinaturas verdadeiras.

Pode-se observar que para as bases de dados trabalhadas, o método de extração de carac-
terísticas Shadow Code foi o melhor, com algumas poucas exceções. Foi possível perceber,
também, que as distâncias dcentral e dncentral se destacaram das demais, e que a combinação do
produto foi a melhor na maioria dos experimentos. Os classificadores apresentaram resultados
bastante heterogêneos, alguns se mostrando ineficientes em certos casos, mas se destacando

83
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em outros. Entretanto, de maneira geral, pode-se destacar os classificadores: descrição de dis-
similaridade dos dados por programação linear, janela de Parzen e descrição de dados vetor de
suporte.

6.2 Contribuições

A principal contribuição deste trabalho foi o desenvolvimento de um sistema para verificação
de assinaturas. Nesse sistema são associadas diferentes técnicas de extração, algumas medidas
de distância e combinações entre elas para usar com diferentes classificadores de uma classe. É
importante enfatizar que o sistema desenvolvido é independente de classe. Esse trabalho gerou
um artigo [65] apresentado no SBRN em 2008.

Também foram importantes contribuições desta pesquisa:

• Avaliação o desempenho dos três métodos de extração de características implementados;

• Associação das características extraídas com a medida de cinco distâncias normalizadas.

• Comparação dos resultados apresentados pelas cinco distâncias calculadas utilizando as
características extraídas;

• Estudo da contribuição dos classificadores de uma classe no desempenho do sistema, e
comparação dos seus resultados;

• Observação dos resultados obtidos com a utilização das combinações das distâncias.

6.3 Limitações

O sistema desenvolvido foi primeiramente concebido para lidar com a Base de Dados 1, onde,
assim como em situações reais, existe uma certa quantidade de exemplos de assinaturas ver-
dadeiras, e uma quantidade bem inferior, ou até inexistente, de assinaturas falsas para algumas
classes. Por outro lado, foi possível perceber que algumas bases de assinaturas, como a Base
de Dados 2, existe a preocupação de coletar um número bem maior de assinaturas falsas em
comparação com as verdadeiras. Apesar de não ter sido desenvolvido com esse enfoque, o sis-
tema apresentado neste trabalho, apresentou resultados satisfatórios até mesmo para a Base de
Dados 2, mas ficou abaixo do resultado alcançado por algumas equipes durante a competição
realizada este ano durante o ICDAR.
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Foi possível verificar também que devido a grande quantidade de processamento necessário
para classificação das imagens, o teste para verificar se uma nova imagem pertence ou não a
uma determinada classe toma em média dez segundos.

6.4 Trabalhos Futuros

Importantes experimentos foram realizados na extração de características nos últimos anos, al-
guns deles bastantes extensos e complexos, o que inviabilizava suas implementações em tempo
hábil. Seria interessante, contudo, extrair os principais conceitos envolvidos nesses métodos
para desenvolver um método próprio, levando em consideração as características específicas
para as bases de dados que foram trabalhadas.

Em relação aos classificadores, pode-se criar uma nova arquitetura capaz de combinar os
classificadores que se mostraram mais eficientes. Estabelecendo algum critério de voto entre
eles, dessa forma conseguindo resultados ainda mais confiáveis.

Construir uma nova base de dados, com uma quantidade maior de assinaturas. Buscando
opter um número maior e mais homogêneo de assinaturas verdadeiras, falsas aleatórias e falsas
habilidosas.
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