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  RESUMO 

Técnicas baseadas em biometria têm sido aplicadas com sucesso em sistemas de 
identificação pessoal. Entre essas técnicas, uma bastante promissora é a que utiliza a 
dinâmica de digitação de cada usuário para reconhecê-lo. Neste trabalho investigamos 
uma arquitetura de um sistema de identificação pessoal através da dinâmica da digitação 
dos usuários. Os principais objetivos deste trabalho são desenvolver um sistema 
totalmente automatizado, ou seja, sem qualquer intervenção humana, e um estudo sobre 
como o módulo de seleção das características pode aumentar a aptidão do sistema. Em 
primeiro lugar, testamos a dificuldade de aprendizado dos dados através de um sistema 
sem seleção de características e com classificadores baseados em distância e máquinas 
de vetores suporte (SVM). Em seguida combinamos ao classificador SVM, um módulo 
de seleção das características da categoria filtro e da categoria wrapper. Avaliamos uma 
técnica da abordagem filtro e duas técnicas de otimização para a abordagem wrapper: 
algoritmos genéticos (AG) e otimização por enxame de partículas (PSO). Como AG é 
uma técnica bastante conhecida e pesquisada em trabalhos anteriores, nos concentramos 
mais no desenvolvimento de abordagens baseadas no algoritmo PSO padrão para a 
seleção das características. Duas novas técnicas baseadas no PSO foram criadas e 
comparadas aos AGs. A avaliação dessas técnicas foram feitas através de três medidas 
de desempenho: erro de classificação (formado pelas taxas de falsa aceitação e falsa 
rejeição), tempo de processamento e taxa de redução dos conjuntos das características. 
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ABSTRACT 

Techniques based on biometrics have been successfully applied to personal 
identification systems. One rather promising technique uses the keystroke dynamics of 
each user in order to recognize him/her. In the present study, we investigate an 
architecture of a personal identification system through keystroke dynamics of the 
users. The main objectives of this work are to develop a system totally automatized, 
without any human intervention, and a study on how the feature selection module can 
increase the accuracy of the system. In first place, we test the difficulty of learning of 
the data through a system without feature selection and with classifiers based on 
distance and support vector machines (SVM). After that, we combine SVM classifier 
with  a module of feature selection of the filter category  and the wrapper category. We 
evaluate one technique for the filter approach and two optimization techniques for the 
wrapper approach: genetic algorithms (GA) and particle swarm optimization (PSO). As 
GA is a rather knowing technique and researched in previous investigations, we 
concentrate more in the development of approaches based on the standard PSO 
algorithm for the feature selection. Two new techniques based on the PSO was created 
and compared with the AGs. These techniques evaluation was performed through three 
measures of performance: classification error (composed by the false acceptance rate 
and false rejection rate), processing time and the reduction rate of the set of features. 

 

 

Keywords: Support Vector Machine, keystroke Dynamics, Particle Swarm 
Optimization. 
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1 
Introdução 

Este capítulo apresenta a introdução desta dissertação. A Seção 1.1 
expõe a motivação do desenvolvimento desta dissertação. A Seção 
1.2 demarca os objetivos do trabalho. A Seção 1.3 contém uma 
descrição do trabalho realizado na dissertação. Uma visão dos 
capítulos da dissertação é fornecida na Seção 1.4. 

1.1 Motivação 

Uma área da computação atual que vem ganhando grande espaço é a segurança da 

informação. As empresas atualmente investem milhões de dólares em diversas formas 

de tornar mais difícil o acesso às informações privilegiadas e sigilosas de suas 

corporações por meio de pessoas indevidas. As formas mais utilizadas de identificação 

pessoal são as senhas e cartões. No entanto, senhas e cartões podem ser perdidos, 

esquecidos ou roubados. A partir deste problema, diversas pesquisas foram 

desenvolvidas com o objetivo de usar características inerentes a cada pessoa para 

identificá-la unicamente, pois, essas características não podem ser roubadas ou perdidas. 

As principais características usadas atualmente para identificação pessoal são: 

assinatura, face, voz, impressão digital, entre outros. 

O termo biometria se refere ao uso de padrões comportamentais ou físicos para 

definir de forma única um indivíduo. Exemplos de biometria comportamental são: 

assinatura, voz, dinâmica da digitação. Enquanto que exemplos relacionados à biometria 

física são: íris, retina, impressão digital.  

Sistemas de segurança da informação baseados em dinâmica da digitação vêem 

ganhando uma atenção especial atualmente por se tratar de uma solução mais barata e 

mais transparente ao usuário do que o reconhecimento de impressão digital ou íris, por 
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exemplo. A idéia neste tipo de sistema é que um usuário seria identificado por um login, 

senha e também pelo ritmo de digitação que ele possui sendo essa característica única, 

com uma dificuldade de cópia bem maior que as demais e sem a possibilidade de ser 

perdida. Este sistema poderia ser usado em qualquer ambiente onde o usuário precisasse 

de senha para ter acesso a determinadas informações e/ou funcionalidades, inclusive na 

internet.  

Sistemas de verificação pessoal através de algum tipo de característica 

biométrica comportamental, como assinatura, voz ou ritmo de digitação, normalmente 

são construídos a partir de um conjunto de exemplos que definem o usuário. No caso do 

ritmo de digitação, por exemplo, seria necessário que o usuário digitasse várias vezes 

seu nome ou senha para que a partir dessas informações, o sistema pudesse extrair 

características relevantes que representassem de forma única esses usuários. Porém, essa 

tarefa de digitar várias vezes seu nome é cansativa e estressante, o que pode levar os 

usuários a não manterem o seu padrão normal. Logo, a maioria dos sistemas baseados 

em biometria tem que trabalhar com um conjunto resumido de informações, ou seja, 

temos pouca informação de onde extrair conhecimento. Para diminuirmos este 

problema, poderíamos usar subconjuntos dos dados que representem melhor as classes 

responsáveis por identificar os vários usuários de um sistema. Além de diminuirmos a 

quantidade de características que precisam ser apreendidas (com isso aumentando a 

aptidão do sistema), diminuiríamos também o tempo necessário de processamento. Uma 

forma de diminuir esse conjunto de informações seria colocar um especialista para 

limpar os dados pouco representativos, porém, esta tarefa é bastante subjetiva e sujeita a 

erros. Além disso, espera-se que um sistema desse porte seja executado de forma 

automática, ou seja, o usuário tem apenas o trabalho de digitar seus dados repetidas 

vezes. Todo o processo de reconhecimento é feito de forma automática pelo sistema.  

1.2 Objetivos da Dissertação 

A ideia principal deste trabalho é mostrar a evolução de um sistema sem seleção 

de características e um sistema com seleção. Testamos diversas contruções de um 
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sistema de identificação pessoal através da dinâmica de digitação. O objetivo é construir 

um sistema composto por um modelo baseado em máquinas de vetores suporte (SVM) 

para a verificação dos dados e um modelo baseado em otimização de um enxame de 

partículas para a seleção de características. Criamos duas variações do PSO padrão para 

esse sistema e a validamos e comparamos com outras técnicas. 

Outro objetivo desse trabalho é a construção de um sistema de verificação de 

identidade pessoal totalmente automático, ou seja, todas as etapas no processo de 

verificação serão executadas pelo sistema sem nenhuma intervenção humana. A etapa 

mais provável de ocorrer intervenção humana seria a seleção das características, porém, 

neste sistema, essa etapa é executada de forma totalmente automática. O usuário tem 

apenas o trabalho de digitar seus dados repetidas vezes. 

1.3 Descrição do Trabalho 

Neste trabalho mostramos diversas possíveis arquiteturas de um sistema de 

identificação pessoal baseado em dinâmica da digitação. Criamos um sistema padrão de 

biometria, onde a arquitetura é composta por quatro módulos: aquisição dos dados, 

extração das características, pré-processamento e a verificação. Este trabalho foca 

principalmente nos módulos de pré-processamento, mais especificamente na seleção das 

características, e na verificação. Testamos algoritmos baseado em distância e máquinas 

de vetores suporte (SVM) para o módulo de verificação e para o módulo de seleção 

testamos duas diferentes categorias dessa tarefa: filtro e wrapper. Pela categoria 

wrapper, usamos uma técnica baseada em algoritmos genéticos, pesquisada em 

trabalhos anteriores e propomos duas novas baseadas em PSO (Particle Swarm 

Otimization) [Bergh, 2002], [Bergh, 2004], [Kennedy and Eberhart, 1995], [Kennedy 

and Eberhart, 2001], técnica de otimização da computação evolucionaria baseada no 

movimento de uma revoada de pássaros.   

Para validamos esse sistema comparamos ele a outros diversos modelos. 

Primeiramente, um sistema sem a etapa de seleção de características.Neste caso, 
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testamos um módulo de verificação baseado em distâncias e outro baseado em SVM. 

Logo depois, testamos um sistema baseado em SVM para verificação e métodos de 

seleção de características da categoria filtro. E por último, um sistema também 

composto por SVM para a etapa de verificação e algoritmos evolucionários (AG e PSO) 

para a etapa de seleção das características. 

1.4 Organização da Dissertação 

O Capítulo 2 apresenta um breve histórico de trabalhos relacionados a 

identificação pessoal através da dinâmica da digitação que serviram de base para o 

desenvolvimento deste trabalho. Neste mesmo capítulo apresentamos também uma 

breve descrição das técnicas utilizadas: Particle Swarm Optimization (PSO), Algoritmos 

Genéticos (AG) e Support Vector Machine (SVM). 

No Capítulo 3 é apresentada a descrição da arquitetura do sistema de 

identificação pessoal desenvolvida neste trabalho. Os módulos de aquisição dos dados, 

extração das características, pré-processamento dos dados (dividido em normalização 

dos dados e seleção das características) e verificação são todos apresentados neste 

capítulo. 

O Capítulo 4 mostra a forma como os dados foram coletados, a divisão da base 

dos dados e os experimentos realizados neste trabalho. Neste Capítulo definimos os 

valores dos parâmetros dos algoritmos usados e definimos também os parâmetros que 

usaremos para avaliar as diversas arquiteturas de sistemas criadas neste trabalho. 

Já no Capítulo 5 mostramos os resultados dos experimentos realizados. Este 

capítulo é dividido em três seções, pois, dividimos os experimentos em três partes 

também. A primeira exibe os resultados de um sistema sem o módulo de seleção das 

características. A segunda seção mostra um sistema com seleção da categoria filtro. E 

na terceira seção é apresentado um sistema com seleção das características da categora 

wrapper. No fim de cada seção, apresentamos uma pequena conclusão dos resultados. 
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Por último, o Capítulo 6 apresenta as conclusões sobre este trabalho e as 

considerações finais. São explicitadas as principais contribuições desta dissertação e a 

proposta para trabalhos futuros. 

 

 
 
  
 



2  
Estado da Arte e Descrição das 
Tecnicas 

Este capítulo apresenta uma breve descrição de alguns importantes 
trabalhos na área de verificação de identidade pessoal através da 
dinâmica da digitação e a descrição das técnicas usadas neste 
trabalho. A seção 2.1 apresenta o estado da arte deste trabalho, que 
não tem a pretensão de ser exaustivo. A seção 2.2 apresenta as 
técnicas usadas neste trabalho: máquinas de vetores suporte, 
algoritmos genéticos e otimização por enxame de partículas.  

2.1 Estado da Arte 

A dinâmica de digitação começou a ser aplicado em sistemas de verificação de 

usuários a partir do trabalho de [Gaines et al., 2002], onde se observou que as pessoas 

quando digitavam palavras pré-definidas mantinham o mesmo padrão (normalmente os 

tempos de pressionamento das teclas eram ou iguais ou bastante parecidos) e, ao mesmo 

tempo, eram bastante diferentes quando diferentes usuários digitavam a mesma palavra. 

Como todo sistema de verificação pessoal baseado em características biométricas, os 

sistemas baseados em dinâmica da digitação possuem quatro fases principais: aquisição 

dos dados, extração das características, pré-processamento dessas características e a 

verificação em si. 

Neste trabalho, sete pessoas foram usadas nos experimentos e vetores de dados 

(características) contendo os tempos de pressionamento das teclas dessas pessoas eram 

usados na construção de um modelo que discriminava os usuários autênticos dos 

impostores.  
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Em 1990, no trabalho de [Bleha et al., 1990] foi utilizado um texto fixo para 

todos os usuários combinado com a senha individual de cada um deles. O texto fixo 

continha a seguinte frase: University of Missouri Columbia. O vetor de características 

foi formado com os tempos de latência. Neste trabalho, foi desprezado o tempo que 

cada uma das teclas ficava pressionada. Trinta e duas pessoas participaram dos 

experimentos, porém apenas 10 dessas pessoas eram considerados usuários autênticos e 

representaram as classes do problema. As demais eram impostores. O sistema proposto 

aqui atingiu as taxas de erro de 3,1% de FRR e 0,5% de FAR. Já em 1991, [Leggett et 

al., 1991] realizou um trabalho parecido com o de [Bleha et al., 1990]. Neste trabalho 

foi utilizado um texto fixo de 537 caracteres. Nenhuma senha individual foi utilizada 

aqui. O sistema proposto atingiu taxas de erro de 5% de FAR e 5,5% de FRR. Outro 

trabalho que utilizou um texto fixo para todos os usuários foi o proposto por [Bergadano 

et al., 2002]. Neste trabalho, um texto de 683 caracteres foi usado por 154 usuários. Este 

sistema atingiu taxas de 4% de FRR e 0,01 de FAR. 

Recentemente, começaram a surgir vários trabalhos que investigavam o uso das 

redes neurais para o problema de dinâmica de digitação. Em 1993, foi apresentado, no 

artigo [Brown and Rogers, 1993], dois modelos de redes (mapas de kohonen, e 

backpropagation) para ser usado na etapa de verificação. Vinte e cinco usuários 

participaram deste trabalho e foram responsáveis pela criação da base de dados dos 

padrões autênticos e dos padrões falsos digitando textos pequenos e parecidos com os 

nomes de nossa realidade. Os resultados obtidos foram 11,5% de FRR e 4,2% de FAR. 

Em 1997, no trabalho de [Obaidat and Sadoun, 1997] foi apresentado um sistema que 

obteve 0% de erro verificação dos usuários através de seu login (com tamanho limitado 

a sete caracteres). Porém, neste trabalho foram usados tanto os dados autênticos quanto 

os dados dos impostores no próprio treinamento. Outro problema deste trabalho era que 

o conjunto de treinamento era extremamente grande, contendo 6300 padrões autênticos 

e 112 padrões de impostores. 

No trabalho [Cho et al., 1998], uma rede neural auto-associativa foi 

desenvolvida na etapa de verificação do sistema. A rede foi treinada apenas com 

padrões dos usuários autênticos. As taxas de erros produzidos aqui foram bastante 
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baixas, 1% de FRR e 0% de FAR, porém o modelo desenvolvido apresentou três 

grandes deficiências. Primeiramente, o desempenho dessa rede era muito baixo (alto 

custo computacional). Segundo, um pré-processamento manual foi executado, o que não 

é muito aceitável em sistemas do mundo real e além do mais, esta tarefa é executada de 

forma bastante subjetiva. Por último, centenas de padrões autênticos foram usados para 

representar todas as classes do sistema, porém, isso não é muito viável na prática, já que 

como sabemos não é nada fácil fazer com que os usuários digitem centenas de vezes um 

login ou senha. Logo, é necessário que se possamos construir um sistema com altos 

índices de acerto através de um conjunto de treinamento pequeno, por volta de 50 a 60 

padrões por usuários. 

Em 2004, no trabalho de [Yu and Cho, 2004], um verificador baseado em 

máquinas de vetores suporte foi construído. A forma como as características foram 

extraídas foi semelhante ao trabalho de [Brown and Rogers, 1993]. Foram usadas 21 

classes de usuário aqui. Um detalhe importante neste trabalho foi que a seleção de 

características foi executada usando algoritmos genéticos. Basicamente, o algoritmo 

criava uma população de soluções (diversos subconjuntos do conjunto original das 

características) e testava usando SVM. A melhor solução de todas, tinha seu 

subconjunto de características como sendo as selecionadas. Através desta técnica foi 

alcançado resultado bastante interessante e significativo, tendo em alguns casos, uma 

redução do conjunto dos padrões de 15 características para 5 para uma determinada 

classe. Neste caso, a classe era reconhecida por apenas três unidades de tempos de 

pressionamento e duas de latência. Os resultados alcançados neste trabalho foram 

3,54% de FRR e 0% de FAR. 

Recentemente, [Cavalcanti et al., 2005], foi construído um sistema verificador 

pessoal de dinâmica de digitação através de um classificador baseado em distância. 

Neste trabalho ocorreu um estudo sobre o efeito da normalização dos dados e da seleção 

das características. O sistema foi construído a partir de 24 classes e os melhores 

resultados obtidos foram aproximadamente 6,05% ± 0,55. 
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2.2 Fundamentos e Técnicas 

Nesta seção descreveremos as principais técnicas usadas neste trabalho. Estas 

técnicas foram usadas tanto no módulo de verificação quanto no módulo de seleção de 

características. São elas: máquinas de vetores suporte e algoritmos evolucionários. No 

caso dos algoritmos evolucionários, usamos duas diferentes técnicas: algoritmos 

genéticos (AGs) e otimização por enxame de partículas (PSO). 

2.2.1 Support Vector Machine (SVM) 

Técnicas de inteligência artificial baseadas em máquinas de vetor suporte (SVM 

– Support Vector Machine), vêm sendo bastante utilizadas em vários trabalhos recentes 

de reconhecimento de padrões. A principal idéia da SVM é construir um hiperplano 

como superfície de decisão de modo que a margem de separação entre exemplos 

positivos e negativos seja máxima. Ela apresenta esta propriedade, pois, é fundamentada 

na teoria de minimização estrutural de riscos [Hayken, 1994]. As máquinas de vetor 

suporte apresentam ótimas taxas de classificação em sistemas de reconhecimento de 

padrões para diversas áreas [Byun and Lee, 2002] e por isso estão sendo bastante 

investigados em pesquisas recentes.  

A maioria dos trabalhos que envolvem SVM, utiliza esta técnica para 

reconhecimento de padrões em problemas que possuem diversas classes. No entanto, 

em trabalhos de detecção de novidades, apenas duas classes são possíveis: uma que 

representa o usuário autêntico e a outra que representa o impostores ou novidades. 

Apesar de termos duas possíveis classes, apenas a classe que representa os padrões 

autênticos deve ser usada no treinamento do algoritmo. No entanto, alguns trabalhos 

recentes usam tanto os padrões autênticos quanto os falsos durante o treinamento, o que 

não é muito aceitável em sistemas reais, uma vez que os impostores não deveriam 

conhecer os dados que estariam tentando falsificar. Outro problema dessa abordagem é 

que existem milhões de possíveis impostores e de formas de falsificar um determinado 

padrão (uma palavra digitada, no exemplo de nosso trabalho), com isso, os padrões 

usados no conjunto de treinamento deixariam muitas possíveis formas de fraudes de 
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fora deste treinamento e o modelo gerado só estaria apto a discriminar os padrões 

autênticos dos poucos tipos de fraudes usados. 

Em trabalhos recentes, tais como, [Tax and Duin], [Schölkopf et al., 2000], 

[Schölkopf et al., 2001], foram propostos alguns modelos de SVM para resolver 

problemas de detecção de novidades. A grosso modo, a idéia básica dessa abordagem é 

criação de uma região que englobasse a grande maioria dos dados pertencentes a uma 

determinada classe, sendo possível que alguns padrões autênticos da classe não 

estivessem contidos nela. Ou seja, o modelo iria gerar a região de menor área possível 

que conseguisse englobar a maioria dos dados e iria definir um determinado limiar que 

indicasse quanto um determinado padrão poderia estar fora dessa região e ainda ser 

considerado um padrão autêntico. Detalhando mais a forma como o SVM iria realizar 

essa tarefa, temos que a idéia seria mapear o conjunto de entrada dos dados em um 

espaço de características de alta dimensionalidade correspondendo ao kernel e então 

separa-los da origem com uma margem máxima. O algoritmo encontraria uma função f 

que retornaria “+1” na região encontrada por ele, e que engloba a maioria dos dados 

contidos no conjunto de entrada, e “-1” para os dados fora dessa região. Depois de 

encontrada essa função, qualquer padrão novo que fosse apresentado a este algoritmo 

iria ter seu valor f(x) determinado pela indicação de qual lado do hiperplano ele se 

encontraria no espaço de características (retornando +1 para os padrões considerados 

autênticos e -1 para os padrões considerados fraudes), como pode ser observado pela 

Figura 2.1. 
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Figura 2.1 – Detecção de novidades baseada em SVM. 

 

 A função kernel mais usada em problemas de detecção de novidades é a 

gaussiana, dada pela Equação 1: 

( ) ( ) 22
2/exp, σyxyxK −−= ,          (1) 

onde o parâmetro σ é responsável pela variação de diferentes estimativas de 

regiões onde os dados autênticos estariam contidos. É importante salientar que o kernel 

gaussiano garante a condição de Mercer, onde, para todo valor de σ, K(x,y) corresponde 

ao produto interno entre os padrões x e y, depois que esses padrões forem mapeados 

para o conjunto de características. Como podemos observar através da Equação 2. 

 

( ) ( ) ( )( )yxyxK Φ⋅Φ=, .          (2) 

 

 As regiões encontradas pelo algoritmo SVM são determinadas por um 

subconjunto dos dados que formam o conjunto de treinamento e que se encontram no 

limite entre estar na região formada pelos dados autênticos ou estarem fora e serem 
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considerados fraudes. Os dados que compõe esse subconjunto são chamados de vetores 

suporte. Como veremos adiante, apenas o conjunto contendo os vetores suportes 

precisam ser armazenados em memória. Com isso, esse algoritmo reduz o custo 

computacional envolvido no trabalho de detecção de novidades.  

Sem entrar em muitos detalhes, temos que para separar os dados autênticos do 

restante, o algoritmo SVM tenta otimizar a seguinte expressão:  

( )jiji xxk ,min αα
α

∑ ,          (3) 

sujeito as seguintes restrições: 

d
i ii

i ν
αα 1

0,,1 ≤≤∀=∑ ,          (4) 

onde d representa a dimensionalidade dos dados e v é um parâmetro livre que atua tanto 

como limite superior para os padrões considerados fraudes como limite inferior para os 

vetores suporte [Schölkopf et al., 2000]. v pode assumir valores entre 1/n e 1, onde n é o 

número de padrões. Os αi’s representam os multiplicadores de lagrange e existe um para 

cada padrão contido no conjunto original. A tarefa do algoritmo é encontrar os valores 

desses coeficientes. É importante salientar que apenas os multiplicadores de lagrange 

associados ao conjunto dos vetores suporte tem valores diferente de zero. Assim que os 

valores desses multiplicadores são obtidos, a função de decisão é definida como:  

( ) ( ) ρα −∑=
∈

xxkxh ii
SVi

, ,          (5) 

onde a soma só é valida para os multiplicadores associados aos vetores suporte. ρ é um 

limiar que é calculado durante o treinamento (para maiores detalhes, ver o artigo 

[Schölkopf et al., 2000]). 

2.2.2 Algoritmos Evolucionários (AEs) 

A idéia básica dos algoritmos evolucionários [Smith e Krasnogor, 2005]  é 

mostrado na Figura 2.2. 
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Figura 2.2 - Esquema padrão dos Algoritmos Evolucionários. 

 

 O principal objetivo dos algoritmos evolucionários é encontrar uma solução 

ótima ou quase ótima em um tempo aceitável, ou seja, é um algoritmo de busca, porém 

com algumas particularidades. A principal diferença entre esses algoritmos e os 

algoritmos de buscas tradicionais é que os AEs trabalham com um conjunto de possíveis 

soluções simultaneamente, enquanto que os algoritmos de buscas tradicionais trabalham 

com apenas uma única solução por vez. 

 Voltando a Figura 2.2, temos que o primeiro passo desses algoritmos é a 

inicialização de população (conjunto de possíveis soluções). Essa inicialização é feita de 

forma aleatória e cada indivíduo dessa população é avaliado por alguma função de 

avaliação da solução que atribui um grau de aptidão ao indivíduo. No caso de 

minimização (ou maximização) de uma função f(x), por exemplo, a própria função para 

atribuir a aptidão aos indivíduos.  

 Depois de inicializada a população e todos os indivíduos terem sido avaliados, 

temos a execução do algoritmo evolucionário até um critério de parada ser atingido. 

Este critério pode ser o encontro de uma solução ótima ou quase ótima (definida pelo 

usuário) ou que um determinado número máximo de iterações tenham sido executadas.  

A primeira instrução dentro do AE é a seleção dos pais. Essa seleção ocorrerá a 

partir dos valores obtidos pelas funções de aptidão de cada um dos indivíduos e os mais 

aptos possuem maiores chances de serem selecionados, ou seja, nem sempre o mais apto 

INÍCIO 
 Inicializar a População aleatoriamente; 
 Avaliar cada indivíduo; 
  Enquanto (condição de parada não for satistafeita) faça 
   Selecionar Pais; 
   Reproduzir Pais; 
   Mutacionar indivíduos; 
   Avaliar cada indivíduo; 
   Selecionar indivíduos para próxima geração; 
  Fim Enquanto 
FIM 
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é selecionado nessa fase. Alguns AEs possuem também uma operação de elitismo, onde 

alguns indivíduos mais aptos são imediatamente selecionados. Depois de selecionados, 

esses indivíduos (pais) são agrupados em dois ou mais indivíduos e recombinados, 

gerando novos indivíduos. Outra operação realizada pelos AEs é a mutação que permite 

mudar uma determinada característica do individuo. Essa operação é importante, pois, 

permite atingir soluções em que apenas a recombinação não conseguiria. 

Depois de executadas essas operações, os indivíduos gerados serão novamente 

avaliados pela função de aptidão e os sobreviventes serão selecionados a partir de 

alguma outra regra de seleção. Se algum critério de parada for satisfeito, o AE será 

finalizado, caso contrário, ele será executado até algum critério de parada ser satisfeito. 

Existem diversos tipos diferentes  de Algoritmos Evolucionários. Neste trabalho, 

apresentamos dois deles: Algoritmos Genéticos (AG) e otimização por enxame de 

partículas (PSO). Os principais conceitos de todo algoritmo evolucionário são: 

§ Processo de inicialização da população; 

§ Representação dos indivíduos; 

§ Função de avaliação ou função de fitness; 

§ População de indivíduos; 

§ Mecanismo de seleção de pais; 

§ Operadores de recombinação e mutação; 

§ Mecanismo de seleção de sobreviventes; 

§ Critério de parada. 

Nas duas seções seguintes apresentamos em detalhes os AGs e o PSO. É importante 

salientar que os termos: individuo e população é usado para os AGs. Esses mesmos 

termos para o PSO são partícula e enxame, respectivamente. 

2.2.2.1 Algoritmos Genéticos 

Algoritmos genéticos são algoritmos de busca e otimização baseados na teoria 

da seleção natural e da genética [Goldberg, 1989]. Os AGs possuem todas as 
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características descritas na seção 2.2.2 para os algoritmos evolucionários. E ainda 

possuem como principal diferença deles para os algoritmos de busca e otimização 

convencionais o fato de trabalhar com um conjunto de possíveis soluções a cada 

instante e não  com apenas uma solução.  

Como dissermos anteriormente, na terminologia do AG, uma solução candidata 

é chamada de indivíduo e um conjunto de indivíduos é chamado de população. Temos 

também a utilização de uma função de aptidão que mede a capacidade de um 

determinado indivíduo. Os AGs possuem uma estratégia de busca paralela, porém com 

um forte componente aleatório, que é voltada em direção aos pontos (ou indivíduos) de 

maior aptidão. Ou seja, a busca é voltada para os pontos em que a função de aptidão a 

ser maximizada (ou minimizada)  possuem valores máximos (ou mínimos). A busca 

executada pelos AGs não são totalmente aleatórias já que informações históricas são 

utilizadas para definir novos pontos de busca. Isto é realizado a cada iteração do 

algoritmo (lembrar Figura 2.2 na seção 2.2.2) e esta iteração é chamada de geração. Em 

cada geração é realizada operações de seleção de indivíduos e reprodução. 

Os algoritmos geneticos são baseados na teoria da evolução natural proposta por 

Charles Darwin em [Darwin, 1859] em seu trabalho chamado The Origin of Species. 

Por este trabalho, temos que a evolução das populações naturais, durante várias 

gerações, ocorre de acordo com os princípios da seleção natural e sobrevivência dos 

mais aptos (ou adaptados). Os AGs seguem a mesma estrutura definida para os 

algoritmos evolucionários e os passos mais importantes na construção do algoritmo são: 

representação dos indivíduos, mecanismos de seleção e reprodução. Detalharemos esses 

passos a seguir. 

Para os algoritmos genéticos, temos que o indivíduo codificado chama-se 

genótipo ou cromossomo, enquanto que o indivíduo antes de ser codificado é chamado 

de fenótipo. Para avaliarmos um determinado cromossomo, temos antes que decodificá-

lo para seu fenótipo correspondente. Considerando este trabalho, teríamos que o 

genótipo seria o vetor binário onde cada elemento do vetor indica se uma determinada 

características será selecionada ou não. Já o fenótipo corresponde seria o conjunto de 

características final, ou seja, o conjunto inicial menos as características descartadas. 
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Neste caso, o conjunto final (ou fenótipo) seria avaliado por algum classificador, SVM 

por exemplo, e o erro de classificação correspondente seria sua nota de aptidão. 

O processo de seleção indica quais os indivíduos da população que serão 

selecionados para o processo de reprodução. Essa seleção é baseada na nota de aptidão 

de cada invidíduo e os indivíduos com maiores notas possuem maiores chances de 

serem selecionados. O principio dos algoritmos genéticos é que um critério de seleção 

faz com que, após várias gerações, o conjunto inicial de indivíduos produza indivíduos 

mais aptos [Braga et al., 2000]. A maioria dos métodos de seleção propostos para os 

AGs tendem a escolher os indivíduos com maiores notas de aptidão, porém ainda existe 

alguns casos em que esses métodos procuram manter a diversificação da espécie, ou 

seja, nem sempre selecionam os mais aptos. Um método de seleção bastante conhecido 

e usado é o método roleta, Figura 2.3, em que cada indivíduo ocupa uma área na roleta 

proporcional a sua aptidão. Logo temos que os indivíduos com maiores notas de aptidão 

serão associados às maiores áreas na roleta. 

 

Figura 2.3 - Método roleta de seleção de indivíduos. 

 

 Depois de selecionados, os indivíduos participaram da fase de reprodução. Nesta 

fase, esse indivíduos podem ser recombinados ou simplesmente modificados, 

produzindo novos indivíduos que formarão a próxima geração. Essas combinações e 

modificações são chamadas de operadores genéticos, que são responsáveis por 

transformar uma população através de sucessivas gerações até a obtenção de um 
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resultado satisfatório. Os principais operadores genéticos são: crossover (cruzamento) e 

mutação. Esses operadores são utilizados para garantir que as características desejáveis 

dos indivíduos de uma geração sejam mantidos na próxima geração. Ainda há um 

operador chamado de elitismo, onde os melhores indivíduos de uma geração são 

automaticamente colocados na próxima geração. 

 O crossover é o operador genético responsável pela recombinação das 

características dos pais durante a reprodução. É considerado o operador predominante, 

tendo uma taxa de crossover bem maior que a taxa de mutação. Os principais tipos de 

crossover são: crossover de um ponto, crossover multipontos e crossover uniforme. No 

crossover de um ponto, a primeira tarefa é escolher um ponto de cruzamento, onde as 

informações genéticas dos pais são trocadas. Um dos filhos herda as informações 

anteriores a este ponto de um dos pais e as posteriores do outro pai. Enquanto que o 

outro filhos herda as demais informações. O operador crossover de um ponto é 

mostrado na Figura 2.4. Já no crossover multipontos, são utilizados vários pontos de 

cruzamento, mas a idéia é a mesma do crossover de um ponto. Outro tipo de crossover é 

o uniforme, mostrado na Figura 2.5, onde uma máscara é utilizada. No crossover 

uniforme, se i-ésimo elemento da máscara apresentar o valor 1, o i-ésimo elemento do 

filho 1 será igual ao i-ésimo elemento do pai 1, caso contrário, o i-ésimo elemento do 

filho 1 será igual ao i-ésimo elemento do pai 2. Ocorre o inverso na determinação do 

filho 2. Por último, temos o operador de mutação, Figura 2.6, que altera arbitrariamente 

um ou mais elementos de um determinado indivíduo escolhidos aleatoriamente. Esse 

operador é responsável pela introdução e manutenção da diversidade genética. Os 

principais parâmetros que precisam ser levados em consideração durante a 

implementação dos algoritmos genéticos são: tamanho da população, taxa de 

cruzamento (crossover) e taxa de mutação. 
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Figura 2.4 – Operação de crossover de um ponto. 

 

 

Figura 2.5 – Operação de crossover uniforme. 

 

 

Figura 2.6 – Operação de mutação. 

 

Pai 1 Pai 2 
0 1 0 0 110 0 11 1 0 1 0 1

 0 1 0  0  110 0 1

0 1 0 

Filho 1 
0 0 0 1100 11

Filho 2 
1 1 0 0110 01

Máscara 
0 1 0 1010 10

Filho 1 
0 1 0 1010 00

Pai 1 
0 1 0 1010 10

Pai 1 Pai 2 
0 1 0 0 110 0 11 1 0 1 0 1

 0 1 0  0  110 0 1

0 1 0 

Ponto de troca 

Filho 1 
1 0 0 0 110 11

Filho 2 
0 1 0 1100 01
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2.2.2.2 Particle Swarm Optimization 

O PSO, introduzido em meados da década de 90 por [Kennedy and Eberhart, 

1995], é uma técnica de busca estocástica que visa otimizar uma função objetivo, e foi 

desenvolvida através da tentativa de simular graficamente a coreografia realizada por 

pássaros em busca de alimentos. Mais tarde, buscando fundamentos teóricos, foram 

realizados estudos sobre a maneira como indivíduos em sociedades, de uma forma geral, 

interagem, trocando informações e revendo seus conceitos em busca de melhores 

soluções para seus problemas [Kennedy and Eberhart, 2001]. 

No PSO, uma população (enxame) de soluções (partículas) é mantida. Seja s o 

tamanho do enxame, n a dimensão do problema e t o instante atual, cada partícula 1 ≤ i 

≤ s possui uma posição xi(t) ∈  Rn no espaço de soluções e uma velocidade vi(t) ∈  Rn 

que rege a direção e a magnitude de seu deslocamento. Adicionalmente, cada partícula 

possui a lembrança yi(t) ∈  Rn da melhor posição individual visitada até o instante t, e o 

enxame possui a lembrança da melhor posição visitada pelo mesmo até então. 

No decorrer do algoritmo, a velocidade de cada partícula é calculada segundo os 

dois principais referenciais, a melhor posição visitada individual yi(t) (termo cognitivo 

de otimização) e a melhor posição visitada do enxame ŷ (t) (termo social de 

otimização). Após o cálculo da velocidade segundo a eq.(6), a posição da partícula é 

atualizada de acordo com a eq. (7). 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )txtyrctxtyrctt iiiii −+−+=+ )
22111 ωυυ ,          (6) 

 

( ) ( ) ( )11 ++=+ ttxtx iii υ .          (7) 

O item w é o peso de inércia (termo de momento) que multiplica a velocidade 

no instante t anterior e faz com que a busca seja mais explorativa no início e mais 

explotativa no final, uma vez que seu valor geralmente decai linearmente de 0,9 para 

0,4. Os termos r1 e r2 são variáveis aleatórias retiradas de U1(0, 1) e U2(0, 1), 

respectivamente. Ambas possuem a função de tornar aleatórias as influências de cada 

termo da expressão (o individual e o global). Os coeficientes de aceleração pessoal e 
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global, 0 < c1, c2 ≤ 2, respectivamente, geralmente possuem valores fixos e iguais, e 

são responsáveis por controlar o quão longe uma partícula irá se mover em apenas uma 

iteração. 

A melhor posição visitada yi(t) de cada partícula é atualizada segundo a eq. (8), 

enquanto que a atualização da melhor posição visitada pelo enxame é feita de acordo 

com a eq. (9). 

( ) ( ) ( )( ) ( )( )
( ) ( )( ) ( )( )




〈++

≥+
=+

tyftxfsetx

tyftxfsety
ty

iii

iii
i 1,1

1,
1 ,          (8) 

 

( ) ( )( ) sityfty i ≤≤+=+ 1,1minarg1ˆ .          (9) 

A velocidade calculada vi(t + 1) em cada ciclo geralmente é limitada ao 

intervalo [−vmax, vmax], com vmax = k.xmax, 0.1 ≤ k ≤ 1.0, o que não garante que a 

partícula estará sempre dentro dos limites do espaço de busca, mas limita a distância 

máxima percorrida pela partícula em uma iteração. O algoritmo completo do PSO 

padrão é apresentado na Figura 2.7. Características freqüentemente atribuídas ao PSO 

são rápida convergência em funções unimodais, com boa taxa de sucesso, e 

convergência prematura em funções multimodais com alta correlação entre os 

componentes. 

 

Figura 2.7 - Algoritmo PSO Padrão. 



3  
Arquitetura 

Neste capítulo é apresentada a arquitetura do sistema proposto neste 
trabalho. A seção 3.1 apresenta uma breve descrição de arquitetura 
usada em projetos de identificação pessoal através da dinâmica da 
digitação. A seção 3.2 trata de como é feita a aquisição dos dados e 
a extração das características. Na seção 3.3 mostramos o módulo de 
pré-processamento dos dados, onde temos ainda o sub-módulo de 
seleção das características, que é o principal foco do estudo 
apresentado neste trabalho. Por último, temos na seção 3.4 uma 
descrição do módulo de verificação das características. 
 

3.1 Introdução 

Como todo sistema de verificação pessoal baseado em características 

biométricas, os sistemas baseados em dinâmica da digitação possuem quatro módulos 

principais: aquisição dos dados, extração das características, pré-processamento dessas 

características e a verificação em si. Como pode ser observado na Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 - - Modelo para a Verificação de Identidade Pessoal através da Dinâmica da Digitação. 
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Em um sistema com essas características, inicialmente, o usuário digita várias 

vezes um texto definido (senha, login, nome ou algum outro texto) que será usado no 

treinamento do sistema.  Em seguida, o sistema é responsável por extrair determinadas 

características (explicadas posteriormente) dos dados digitados e executar um pré-

processamento automático nelas com o intuito de melhorar a performance do sistema. A 

etapa seguinte é a de verificação e a idéia desse módulo é criar um modelo que 

represente a classe (usuário) em questão. Depois de criado um modelo para cada um dos 

usuários que possuem acesso ao sistema, esses modelos serão cadastrados em uma base 

de dados. E toda vez que um possível usuário tentar ter acesso ao sistema, esse usuário 

vai indicar quem ele é e digitar os mesmos dados que foram usados no treinamento do 

sistema. Se os dados digitados forem semelhantes ao modelo em questão, o usuário será 

considerado autêntico, caso contrário um possível impostor. Esses são os conceitos 

básicos do sistema apresentado neste trabalho e cada uma desses módulos será 

detalhado adiante. 

3.2 Aquisição dos Dados e Extração das 
Características 

Na fase da aquisição dos dados, existem duas principais abordagens. Uma 

considera que o texto que o usuário vai digitar é fixo para todos os usuários do sistema, 

enquanto a outra considera que os textos seriam diferentes e da escolha de cada usuário 

(uma senha, por exemplo), que é o caso deste trabalho. Os dados são obtidos a partir de 

várias sessões onde cada usuário digita a mesma palavra várias vezes para formar a base 

de dados. A grande maioria dos trabalhos utiliza apenas os dados autênticos (digitados 

pelo próprio usuário) no treinamento, porém há alguns casos de trabalhos, onde foram 

usados no treinamento padrões autênticos e padrões de impostores como vimos 

anteriormente.  

Para capturarmos o ritmo de digitação seria necessário que os usuários 

digitassem várias vezes o seu próprio nome. O sistema se encarregaria de capturar essas 
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características através de duas medidas que dizem respeito ao tempo (em 

milissegundos) que um determinado usuário mantém uma tecla pressionada e o tempo 

entre soltar a tecla atual e pressionar a tecla seguinte (tempo de latência). Logo, temos, 

por exemplo, que um padrão que representa o usuário “ABCD”, como na Figura 3.2, 

será formado por um vetor de tamanho 7. O primeiro elemento do vetor seria o tempo 

em que a primeira tecla ficou pressionada, o segundo elemento era o tempo de latência 

entre a primeira e a segunda tecla, o terceiro elemento seria o tempo de pressionamento 

da segunda e assim sucessivamente. De maneira geral, para uma palavra de tamanho n, 

será formado um vetor de características de tamanho 2n-1. Neste caso, teríamos que n 

características representariam os tempos de pressionamento das teclas e as outras n-1 

características representariam os tempos entre as teclas consecutivas. Vale ressaltar que 

é possível que o tempo de latência seja negativo, como mostrado na Figura 3.2, pois, é 

possível que um usuário pressione uma tecla antes de soltar a anterior. Normalmente 

isso ocorre com usuários que possuam uma boa técnica de digitação. Neste trabalho, 

cada padrão será formado por um vetor com esses tempos em milissegundos. 

 

Figura 3.2 - Características extraídas da dinâmica de digitação. 

 

Tendo definido como o vetor de características será formado e considerando que 

tpn representa o tempo em que a n-ésima tecla ficou pressionada, tin e tfn representam o 

instante em que a n-ésima tecla é pressionada e solta, respectivamente, e, por último, tln 

que indica o tempo transcorrido entre soltar a (n-1)-ésima tecla e pressionar a n-ésima. 

Podemos ilustrar esse vetor da seguinte forma:  

],,...,,[ 21 pnppentopressionam tttvetor =           (10) 

onde: 
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.,...,, 222111 infnpnifpifp ttttttttt −=−=−=  

 

],,...,,[ )1(21 −= nllllatencia tttvetor           (11) 

onde: 

.,...,, )1()1(232121 −− −=−=−= nfinnlfilfil ttttttttt  

 

Finalmente, temos que: 

 

].,,...,,,[ )1(2211 pnnllplpticascaracteris ttttttvetor −=           (12)  

3.3 Pré-Processamento dos Dados 

Na etapa de pré-processamento das características é realizada a limpeza dos 

dados com o intuito de melhorar a performance do sistema, como pode ser visualizado 

na Figura 3.3. Neste trabalho, esta etapa será constituída da normalização dos dados e 

da seleção de características. É importante salientar que esses métodos serão realizados 

por classe, no intuito, de criar um sistema que seja customizado para o usuário.  

 

 

Figura 3.3 - Esquema do pré-processamento dos dados. 
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3.3.1 Normalização dos Dados 

Essa tarefa é extremamente importante, pois, ela permite que as características 

fiquem todas numa mesma escala, com isso, diminuiríamos a influência dos valores das 

características e daríamos mais importância à informação que as mesmas carregam. Na 

maioria dos trabalhos, os dados são normalizados entre dois valores pré-definidos 

(normalmente entre 0 e 1 ou -1 e 1). No entanto, esta forma de normalização tem uma 

grande falha de segurança, pois, um possível fraudador saberia de antemão qual o valor 

máximo e mínimo que uma característica normalizada pode assumir. 

Neste trabalho, usamos o desvio padrão amostral das características para 

normalizar os dados. Lembrando que o desvio padrão é calculado através da seguinte 

expressão:  

( ) i
n
ii

n
i x

n
xquesabendoxx

n 1

2
1

2

1

1
,

1
1

=− ∑=




 −∑
−

=σ ,          (13) 

E calculando esse desvio para cada uma das características, teremos que Xni = 

Xi/σi, onde Xni e Xi representam, respectivamente, a i-ésima característica normalizada e 

original de um determinado padrão de entrada. 

 

3.3.2 Seleção das Características 

Como foi dito anteriormente, a grande maioria dos sistemas de reconhecimento 

de padrões baseadas em alguma biometria comportamental (assinatura online e offline, 

ritmo de digitação etc) tem poucos dados para representar as classes e muitas 

características para serem aprendidas. A idéia da tarefa de seleção é obter um 

subconjunto de características que possibilite atingir melhores taxas de acerto (com um 

aumento da performance do sistema) que com o conjunto total. Esse subconjunto será 

obtido automaticamente, ou seja, o usuário tem apenas o trabalho de apresentar os dados 

do treinamento ao sistema e este geraria o modelo de seleção de características.  

No trabalho [Yang and Honavar, 1998], foi mostrado que a tarefa de seleção de 

características pode ser classificada em duas categorias: filtro e wrapper. A abordagem 
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filtro não depende do algoritmo usado para a verificação enquanto a abordagem wrapper 

depende deste algoritmo. Logo, a abordagem filtro é bem mais eficiente (em relação ao 

tempo de processamento) do que a wrapper, pois, não existe a necessidade de treinar um 

determinado algoritmo inúmeras vezes com vários possíveis subconjuntos de 

características. A seleção através de um filtro simplesmente descarta algumas 

características irrelevantes através de alguma medida. Já na abordagem wrapper, a idéia 

é gerar vários subconjuntos de características, avalia-los através de algum algoritmo, e 

escolher o subconjunto que represente a melhor solução.  Esta abordagem atinge 

melhores resultados que a abordagem filtro, porém, só é viável se o algoritmo usado 

para treinar o classificador for eficiente (ou seja, apresentar um tempo de processamento 

baixo).  

Neste trabalho, primeiramente, usamos um método de seleção de características 

da categoria filtro que também foi usado em [Cavalcanti et al., 2005]. A idéia deste 

método é que as características que apresentarem os maiores coeficientes de variação 

(CV = σ/ x ) serão descartadas, pois, essas características possuem uma grande variação 

entre os padrões o que tende a dificultar a tarefa de reconhecimento. Em [Cavalcanti et 

al., 2005], além desse método de seleção, é usado um classificador baseado em 

distâncias. Já neste trabalho, usamos esse mesmo método e um classificador baseado em 

SVM e verificamos se houve melhora em relação ao uso apenas do classificador SVM 

sem a seleção de características. 

A seleção das características é um problema de otimização, desde que se deseja 

obter um subconjunto qualquer que minimize uma determinada medida (erro de 

classificação, por exemplo). Como sabemos, um problema de otimização pode ser 

resolvido através de algoritmos estocásticos. No trabalho [Yu and Cho, 2004], 

observamos o uso dos algoritmos genéticos (AG) e neste trabalho propomos usar o 

algoritmo de otimização por enxame de partículas (PSO). 

Neste trabalho, apresentamos um modelo de seleção de características que usa 

duas variações do PSO padrão como algoritmo de otimização e SVM como algoritmo 

de verificação. O modelo proposto aqui segue a estrutura da Figura 3.4. A estrutura 
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desse modelo é semelhante ao modelo apresentado em [Yu and Cho, 2004] e mostrado 

na Figura 3.5.  

 

Figura 3.4 - Modelo híbrido proposto para seleção de características através de SVM e PSO. 

 

No trabalho [Yu and Cho, 2004], foi utilizado um AG que otimizaria um vetor 

de caracteres binários, onde 1 indicaria a presença daquela característica e 0 a ausência. 

Além de utilizarmos o AG da mesma forma que apresentado em [Yu and Cho, 2004], 

propomos duas diferentes abordagens baseada em PSO. Como foi dito na seção 2.2.2.2, 

cada partícula de um PSO é formada por um vetor de números reais e o algoritmo 

otimiza esse vetor. Cada elemento deste vetor representa a influência que cada 

característica exerce no vetor total. Partindo deste fato e normalizando essas influências 

entre 0 e 1, podemos considerar que esses elementos seriam as probabilidades de cada 

uma das características de fazer parte ou não do subconjunto final selecionado. 
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Figura 3.5 - Modelo híbrido proposto para seleção de características através de SVM e AG. 

 

A primeira abordagem desenvolvida neste trabalho sugere a definição de um 

limiar da probabilidade que indicaria que a característica estaria presente no 

subconjunto se ele possuísse valor maior ou igual a esse limiar e ausente, caso contrário. 

Então, o vetor final seria formado por caracteres binários da mesma forma que o 

apresentado no trabalho [Yu and Cho, 2004]. Chamamos essa abordagem de PSO 

Limiar. Para ficar mais claro, consideremos o vetor mostrado na expressão 14, como a 

melhor solução encontrada pelo algoritmo PSO. Se considerarmos um limiar de 0,7, 

teríamos que cada vetor resultante do conjunto inicial de características teria apenas 4 

características, que seriam as de índices 1, 4, 6 e 9, como mostrado na expressão 15. Ou 

seja, nós descartamos os valores menores que o limiar. 

].33,0;72,0;68,0;52,0;81,0;45,0;92,0;27,0;6,0;85,0[=soluçãovetor           (14) 

 

].0;1;0;0;1;0;1;0;0;1[tan =teresulvetor           (15) 
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Já na segunda abordagem, em vez de usarmos o valor original de determinada 

característica usaríamos a probabilidade dessa característica para indicar a influência 

dela. Assim, se uma determinada característica possuísse uma probabilidade igual a 0,8, 

o valor usado seria 80% de seu valor original. Usamos também um limiar como na 

abordagem acima e eliminamos as probabilidades que estivessem abaixo de 

determinado limiar. As demais teriam suas influências afetadas pela probabilidade como 

descrito acima. A esta abordagem demos o nome de PSO Ponderado. Considerando o 

mesmo vetor solução contido na expressão 14, teríamos o vetor resultante mostrado na 

expressão 16. Ou seja, para cada vetor de características, descartaríamos as mesmas que 

foram descartadas na abordagem do PSO limiar e as características de índices 1, 4, 6 e 

9, teriam seus valores ponderados pelas probabilidades 0,85, 0,92, 0,81 e 0,72, 

respectivamente. 

].0;72,0;0;0;81,0;0;92,0;0;0;85,0[=soluçãovetor           (16) 

Em ambas as abordagens acima e aos AGs, a função a ser minimizada será 

representada pelo erro de classificação geral, calculada a partir da soma da taxa de 

falsos positivo e da taxa de falsos negativos, obtidas pelo SVM para o subconjunto das 

características. 

3.4 Verificação 

Já na de verificação, têm-se a construção de um modelo que discrimina os 

usuários autênticos dos impostores, como pode ser observado na Figura 2.1. Depois de 

construído este modelo, sempre que apresentarmos um novo vetor de tempo e este for 

semelhante ao do modelo, o padrão (representado por esse vetor) será considerado um 

usuário autêntico, caso contrário, um impostor. Existem diversas técnicas para 

construção desses modelos. Desde de técnicas baseadas em classificadores estatísticos 

até o uso de modelos de inteligência artificial como redes neurais e SVM (Support 

Vector Machine). As medidas de erro usadas para testar esse sistema são as geralmente 
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usadas nos sistemas de biometria de verificação: FAR (False Acceptance Rate), quando 

um sistema aceita um impostor (ou fraude) como sendo autêntico e FRR (False 

Rejection Rate), quando um sistema rejeita um usuário autêntico. É importante salientar 

que, frequentemente em sistemas de segurança, é mais importante um sistema possua 

uma baixa falsa aceitação do que uma baixa falsa rejeição, pois, as perdas são bem 

maiores quando um impostor tem acesso a informações proibidas do que um usuário 

autêntico digitar sua senha ou seu nome novamente.  
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4  
Divisão da Base de Dados e 
Descrição dos Experimentos 

Neste capítulo é apresentado uma descrição dos dados usados no 
trabalho e a descrição dos experimentos realizados. A seção 4.1 
trata de como os dados foram adquiridos e como foi feita a divisão 
desses dados para os experimentos realizados. Na seção 4.2 mostra 
como foram realizados os experimentos deste trabalho e como os 
resultados obtidos serão medidos. 

4.1 Aquisição e Divisão da Base de Dados  

A base de dados utilizada neste trabalho foi a mesma usada em [Cavalcanti et 

al., 2005]. Esses dados foram obtidos através de um software desenvolvido na 

linguagem Visual Basic que captura as informações que definem o ritmo de digitação de 

cada usuário. O banco de dados usado neste projeto é formado pelas informações de 24 

diferentes usuários. Cada usuário digitou seu próprio nome completo 60 vezes 

aproximadamente. Para obtermos os dados que representariam as fraudes do sistema, 

alguns usuários digitaram aproximadamente 5 vezes os nomes completos dos outros 

usuários. A base de dados gerada aqui possui aproximadamente 60 padrões autênticos 

para cada uma das classes e 40 padrões falsos para cada uma das classes também.  

No trabalho [Yu and Cho, 2004], cada usuário digitava a sua própria senha e o 

tamanho dessa senha variava entre 6 e 10 caracteres, tendo no máximo um vetor de 

tamanho 19, sendo 10 elementos desse vetor os tempos de pressionamento de cada uma 

das teclas e os outros 9 restantes o tempo de latência entre duas teclas consecutivas. Já 

neste trabalho, os usuários digitavam seus nomes completos gerando vetores de 
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tamanho muito grande. Para algumas classes, os vetores de entrada tinham tamanhos 

maiores que 70. Ou seja, existia uma grande quantidade de dados para serem 

aprendidos. Logo, precisaríamos de um conjunto maior de treinamento pra minimizar o 

efeito da grande quantidade de dados a serem aprendidos. No trabalho [Yu and Cho, 

2004], a base de dados era formada por um conjunto de 75 padrões autênticos para cada 

classe, sendo esse conjunto dividido em 35 padrões para treinamento, 15 para validação 

e 25 para testes. Em nosso trabalho, a quantidade de padrões é inferior e dividimos os 

conjuntos de dados em 40 padrões para treinamento, 10 para validação e o restante para 

testes. Como a base de dados usada aqui possuía algumas poucas classes contendo 

menos de 60 padrões, algumas chegando a conter apenas 56 padrões (resultando em 

apenas 6 padrões de testes), ou seja, o conjunto de testes seria muito pouco 

significativo. Então, optamos por descartar as classes que possuíssem menos de 59 

padrões em seu conjunto de dados. Tivemos quatro classes descartadas, resultando em 

20 classes a serem usadas neste trabalho. 

4.2 Experimentos 

Os experimentos realizados neste trabalho são divididos em três etapas. A 

primeira não apresenta o módulo de seleção de características e o pré-processamento 

dos dados só contém a fase de normalização dos dados. Na segunda etapa, temos o uso 

de métodos de seleção de características da categoria filtro. E por último apresentamos 

um modelo baseado em seleção de características da categoria wrapper. A idéia é 

mostrar a evolução dos resultados alcançados através desses métodos para a base de 

dados coletada para este trabalho. 

A primeira etapa dos experimentos tem o intuito de mostrar a dificuldade de 

aprendizado dos dados coletados. Como dito acima, o módulo de pré-processamento é 

formado apenas pela fase de normalização. Nessa etapa dos experimentos foram usados 

dois diferentes algoritmos para a etapa de verificação dos dados: o primeiro é baseado 

em distância e o segundo em SVM. O algoritmo baseado em distância possui uma 
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divisão dos dados um pouco diferente dos demais (mostrada na seção 4.1), pois, nesse 

caso, não é necessário um conjunto de validação. Então teríamos que o conjunto de 

treinamento seria formado por 40 padrões e o de teste pelos demais. A etapa de 

treinamento deste algoritmo consiste apenas em calcular o centro dos dados contidos no 

conjunto de treinamento. Que nesse caso será calculado a partir da média dos dados 

deste conjunto. Na etapa de verificação dos dados será avaliada a distância de cada um 

dos padrões contidos no conjunto de testes ao centro dos dados. Se a distância entre esse 

padrão e o centro for maior que um determinado limiar, o padrão será considerado um 

impostor, caso contrário, um dado normal. Foram usados três diferentes métodos para 

calcular esse limiar: padrão mais próximo, mais distante e a média. O primeiro método 

usa a distância entre o centro e o padrão (contido no conjunto de treinamento) mais 

próximo a ele como limiar, o segundo método utiliza a distância entre o padrão mais 

distante do centro e este e o terceiro a média entre as distâncias do centro para cada um 

dos dados de treinamento. O verificador baseado em distâncias foi usado só para 

garantir que a base de dados não era de fácil aprendizado e não será usado no restante 

do trabalho. O segundo método de verificação utiliza SVM da mesma maneira 

demonstrada na seção (seção 2.2.1). A função kernel utilizada é a função gaussiana. O 

valor do σ usada nesta equação foi obtido empiricamente e é igual a 0,0015. O 

parâmetro v também foi obtido empiricamente e também é igual a 0,0015.  É importante 

salientar que foram testados valores para os parâmetros σ e v variando entre 0,0001 e 

0,99. 

Na segunda etapa dos experimentos, utilizamos um algoritmo de seleção de 

características da categoria filtro combinado com um classificador SVM. Este método 

descartará uma determinada parcela das características que apresentarem os maiores 

coeficientes de variação como apresentado na seção 3.3.2. Essa parcela das 

características descartadas será definida pelo sistema e, neste caso, foram descartadas 

30%, 40% e 50% do conjunto inicial. O verificador usado foi baseado em SVM e possui 

os mesmos valores para os parâmetros σ e v da etapa anterior. 

Na última etapa de experimentos realizados neste trabalho é utilizado algoritmos 

de seleção de características da categoria wrapper. Primeiramente, testamos um modelo 
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desenvolvido em [Yu and Cho, 2004] e que usa AG para a tarefa de seleção de 

características e SVM como classificador. Em seguida, apresentamos duas diferentes 

variações de um módulo de seleção de características baseado em PSO (mostrados na 

seção 3.3.2) [Azevedo et al., 2007a], [Azevedo et al., 2007b] e que também utiliza SVM 

para a verificação. Depois de especificado os parâmetros dos algoritmos de verificação 

e de otimização executamos 30 vezes nossos experimentos, que abrange a apresentação 

dos dados de treinamento, a extração das características, o pré-processamento dos dados 

(normalização e seleção de características) e a etapa de verificação em si (através do 

conjunto de testes). A avaliação do sistema proposto aqui será feita através de três 

medidas: erro de classificação, tempo de processamento e percentual de redução do 

conjunto de características. Essas três medidas de avaliação só são levadas em conta na 

terceira etapa dos experimentos. Nas duas primeiras, apenas o erro de classificação é 

obtido. Na primeira etapa, não existe seleção de características e o tempo de 

processamento é extremamente baixo, na ordem de milissegundos. Já na segunda etapa, 

apesar de existir a seleção de características, esta é pré-definida pelo usuário, ou seja, 

definimos antes o percentual de características descartadas do conjunto inicial e o tempo 

de processamento também é bastante baixo. 

O erro de classificação capturado neste trabalho é apresentado através de duas 

medidas: FAR (False Acceptance Rate), quando um sistema aceita um impostor (ou 

fraude) como sendo autêntico e FRR (False Rejection Rate), quando um sistema rejeita 

um usuário autêntico 

O tempo de processamento foi calculado em segundos e é uma medida bastante 

importante, pois, alguns métodos de seleção wrapper são inviáveis por conta do 

excessivo tempo de processamento necessário para essa atividade.  

A última medida de avaliação do algoritmo proposto neste trabalho diz respeito 

à capacidade de redução das características do conjunto de entrada. Por exemplo, se 

tivermos um padrão, que, inicialmente, possua 60 características e, depois de concluída 

a etapa de seleção esse padrão possua 36 características, teremos que a redução será de 

40%. 
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Neste trabalho, o tamanho da população assumiu valores de 20, 30, 40, 50, 60, 

70, 80, 90 e 100 indivíduos (partículas, no caso do PSO). Isso foi feito no intuito de 

verificar para que tamanho de população o erro de classificação se estabiliza tanto para 

os experimentos realizados com o AG quanto com o PSO. 

Para o AG, cada indivíduo de uma população era representado por um vetor de 

binários. A taxa de crossover foi de 0,8 e a função utilizada foi o crossover de dois 

pontos. Já a taxa de mutação foi de 0,1 e sua função foi a uniforme. 

Já para o algoritmo de otimização PSO, usamos duas possíveis configurações. 

Uma que considera que os coeficientes de aceleração pessoal e global, C1 e C2 são 

iguais a 1,5 e outra que considera que ambos são iguais a 2. Esses valores foram obtidos 

de forma empírica e baseados em alguns trabalhos que utilizaram o PSO. Para o peso de 

inércia w (termo de momento) usamos os valores usados na maioria dos trabalhos com 

PSO, onde seu valor decai linearmente de 0,9 a 0,4. O algoritmo PSO poderia ser 

executado por no máximo 1000 iterações, assim como os AGs. E os valores dos 

limiares, que indica a probabilidade mínima que uma característica deve possuir para 

fazer parte do subconjunto das características, foram de 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 e 0,9.  
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5  
Resultados 

Os resultados obtidos para as três etapas de experimentos 
apresentadas acima são mostrados nas três próximas seções. É 
importante salientar que essa divisão dos experimentos em etapas 
teve o intuito de mostrar uma evolução nos resultados alcançados 
através da utilização de técnicas de seleção de características. Na 
seção 5.1 apresentamos os resultados obtidos para um sistema sem 
seleção das características. A seção 5.2 trata dos resultados obtidos 
para um sistema com seleção das características através de um 
método da categoria filtro. E na seção 5.3 apresentamos os 
resultados obtidos através de um sistema com seleção das 
características através de métodos da categoria wrapper baseados 
em AGs e PSO.   

5.1 Resultados da Primeira Etapa dos 
Experimentos 

Nesta etapa dos experimentos, como dissemos anteriormente, foi usado dois 

algoritmos para o módulo de verificação: um baseado em distâncias e outro em SVM. 

Não houve nenhuma seleção de características. A Tabela 5.1 apresenta os resultados 

obtidos quando o limiar de aceitação foi definido através da distância entre o centro dos 

dados e padrão mais distante deste centro. Como podemos perceber, os resultados 

obtidos foram bastante insatisfatórios. O erro de classificação médio obtido para as 20 

classes consideradas foi de 70,31%, tendo 1,42% de FRR e 68,89% de FAR, e com 

29,22% de desvio padrão, apresentando um desvio bastante elevado. Este elevado 

desvio pode ser percebido pelas grandes variações nos resultados como, por exemplo, 

pra classe 8, o erro de classificação médio foi de 1,79% enquanto que para as classes 4, 

12 e 23 o erro de classificação foi de 100%, ou seja, o modelo não foi capaz de aprender 
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nada sobre os dados. Podemos perceber também por esta tabela que o FAR foi a medida 

de erro que mais contribuiu para o erro de classificação total. De fato, uma possível 

explicação é que o limiar escolhido (a distância entre o padrão mais distante e centro) 

tenha considerado quase todos os padrões como autênticos. Logo, este modelo irá, na 

maioria das vezes, indicar que um padrão é autêntico, gerando um baixo FRR e um alto 

FAR. 

Na Tabela 5.2, apresentamos os resultados obtidos quando o limiar de aceitação 

foi definido através da distância entre o centro dos dados e padrão mais próximo dele. O 

resultado médio geral foi de 98,33%, ou seja, para quase todas as classes o erro 

alcançado foi de 100%. Apenas seis classes não tiveram 100% de erro. O sistema 

apresentou um resultado menos desastroso para a classe 15, onde obteve 90,48% de 

erro. Provavelmente a região encontrada pelo sistema foi muito pequena e o sistema 

ficou com a tendência de indicar todos os padrões como fraude, por isso, o FAR médio 

obtido foi de 0%, enquanto o FRR tendeu a 100%. 

Tabela 5.1 - Resultados obtidos através de um classificador baseado em distância, onde quando o 
limiar de aceitação foi definido através da distância entre o centro dos dados e padrão mais distante 

deste centro. 

Classes FRR (%) FAR (%) Erro de Classif. (%)
classe 1 0,00 42,86 42,86
classe 2 0,00 54,00 54,00
classe 3 0,00 90,57 90,57
classe 4 0,00 100,00 100,00
classe 6 5,26 68,33 73,60
classe 7 0,00 73,33 73,33
classe 8 0,00 1,79 1,79
classe 9 0,00 23,21 23,21
classe 10 0,00 27,12 27,12
classe 11 2,63 79,66 82,29
classe 12 0,00 100,00 100,00
classe 13 0,00 98,33 98,33
classe 15 4,76 61,67 66,43
classe 19 0,00 96,67 96,67
classe 20 0,00 65,00 65,00
classe 21 0,00 94,64 94,64
classe 23 0,00 100,00 100,00
classe 24 15,79 54,24 70,03
classe 25 0,00 50,00 50,00
classe 26 0,00 96,36 96,36
Média 1,42 68,89 70,31
Desvio padrão 3,74 29,41 29,22  
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Já na Tabela 5.3, os resultados foram alcançados através de um limiar definido 

como a média entre as distâncias do centro para cada um dos dados de treinamento. Este 

foi o modelo que apresentou um melhor resultado tendo um erro de classificação de 

42,85%, com FRR de 32,43% e FAR de 10,42%. É importante salientar que este 

modelo também apresentou um alto desvio padrão, de 24,43% na média. Como 

podemos observar, o erro de classificação para a classe 12 foi de 6,75% (melhor 

resultado), enquanto que para a classe 23, foi de 85,91% (pior resultado). Nesse caso, o 

sistema foi mais estável e não apresentou nenhuma tendência em classificar todos os 

padrões como autênticos ou impostores, como nos dois casos anteriores. 

 

Tabela 5.2 - Resultados obtidos através de um classificador baseado em distância, onde o limiar de 
aceitação foi definido através da distância entre o centro dos dados e padrão mais próximo do 

centro. 

Classes FRR (%) FAR (%) Erro de Classif. (%)
classe 1 95,00 0,00 95,00
classe 2 100,00 0,00 100,00
classe 3 100,00 0,00 100,00
classe 4 100,00 0,00 100,00
classe 6 94,74 0,00 94,74
classe 7 100,00 0,00 100,00
classe 8 100,00 0,00 100,00
classe 9 100,00 0,00 100,00
classe 10 100,00 0,00 100,00
classe 11 100,00 0,00 100,00
classe 12 100,00 0,00 100,00
classe 13 100,00 0,00 100,00
classe 15 90,48 0,00 90,48
classe 19 100,00 0,00 100,00
classe 20 100,00 0,00 100,00
classe 21 96,55 0,00 96,55
classe 23 100,00 0,00 100,00
classe 24 94,74 0,00 94,74
classe 25 95,00 0,00 95,00
classe 26 100,00 0,00 100,00
Média 98,33 0,00 98,33
Desvio padrão 2,83 0,00 2,83  
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Tabela 5.3 - Resultados obtidos através de um classificador baseado em distância, onde o limiar de 
aceitação foi definido como a média entre as distâncias do centro para cada um dos dados de 

treinamento. 

Classes FRR (%) FAR (%) Erro de Classif. (%)
classe 1 55,00 0,00 55,00
classe 2 36,84 0,00 36,84
classe 3 45,00 28,30 73,30
classe 4 20,00 2,04 22,04
classe 6 26,32 0,00 26,32
classe 7 35,00 0,00 35,00
classe 8 65,00 0,00 65,00
classe 9 63,33 0,00 63,33
classe 10 10,00 0,00 10,00
classe 11 34,21 20,34 54,55
classe 12 5,00 1,75 6,75
classe 13 28,57 1,67 30,24
classe 15 14,29 1,67 15,95
classe 19 10,00 6,67 16,67
classe 20 25,00 0,00 25,00
classe 21 10,34 75,00 85,34
classe 23 35,00 50,91 85,91
classe 24 57,89 0,00 57,89
classe 25 35,00 0,00 35,00
classe 26 36,84 20,00 56,84
Média 32,43 10,42 42,85
Desvio padrão 18,11 20,16 24,43  

 

Por último, temos um gráfico comparativo dos três modelos baseado em 

distância, na Figura 5.1. Esse gráfico mostra a relação entre as classes e o erro de 

classificação obtido pelo modelo. Como já havíamos observado, o pior desempenho foi 

o obtido através do método baseado na distância mínima, que para todas as classes 

apresentou um desempenho pior ou igual (em poucos casos) aos outros dois métodos. 

Também podemos observar que o método baseado na média teve um melhor 

desempenho, mas para algumas classes, o método baseado na distância máxima se saiu 

melhor. Também podemos comprovar que, com exceção do método da distância 

mínima, os outros dois apresentaram uma alta variação entre os resultados alcançados 

resultando em um alto desvio padrão.  
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Figura 5.1 - Gráfico comparativo entre os resultados obtidos através de classificadores baseados em 
distância. 

 

Continuando os experimentos através dos sistemas sem o módulo de seleção das 

características, apresentamos, na Tabela 5.4, os resultados obtidos através de um 

modelo baseado em SVM para a etapa de verificação. Como dissemos anteriormente, 

foram testados valores para os parâmetros σ e v variando entre 0,0001 e 0,99. Os valores 

escolhidos foram de 0,0015 para ambos os parâmetros. Pela Tabela 5.4, vemos que o 

modelo baseado em SVM apresentou um desempenho em relação ao erro de 

classificarão melhor que os modelos baseados em distância. O erro médio de 

classificação alcançado foi de 31,53%, tendo apresentado um FRR de 31,53% e 0% de 

FAR. Logo, vemos que o modelo proposto não apresenta nenhum erro em relação aos 

falsos positivos, que é de extrema importância, pois, não permite que pessoas não 

autorizadas possam ter acesso a um determinado sistema ou ambiente. No entanto, o 

erro produzido pelo FRR não foi baixo ficando acima dos 30%, na média, o que pode 

ser ruim em um sistema onde a segurança não seja tão importante. O melhor resultado 

alcançado foi para a classe 12, atingindo 5% de erro de classificação, sendo 5% de FRR 

e 0% de FAR. Este modelo também apresentou um alto desvio padrão.  
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Tabela 5.4 - Resultados obtidos através de um classificador baseado em SVM sem seleção de 
características. 

Classes FRR (%) FAR (%) Erro de Classif. (%)
classe 1 65,00 0,00 65,00
classe 2 21,05 0,00 21,05
classe 3 40,00 0,00 40,00
classe 4 45,00 0,00 45,00
classe 6 26,32 0,00 26,32
classe 7 20,00 0,00 20,00
classe 8 60,00 0,00 60,00
classe 9 63,33 0,00 63,33
classe 10 10,00 0,00 10,00
classe 11 31,58 0,00 31,58
classe 12 5,00 0,00 5,00
classe 13 19,05 0,00 19,05
classe 15 23,81 0,00 23,81
classe 19 45,00 0,00 45,00
classe 20 20,00 0,00 20,00
classe 21 17,24 0,00 17,24
classe 23 35,00 0,00 35,00
classe 24 42,11 0,00 42,11
classe 25 20,00 0,00 20,00
classe 26 21,05 0,00 21,05
Média 31,53 0,00 31,53
Desvio padrão 17,37 0,00 17,37  

 

Na Figura 5.2, apresentamos um gráfico comparativo entre o modelo SVM e os 

modelos baseados em distância, considerando apenas os modelos que usam a distância 

máxima e a média. Já que o modelo que considera a distância entre o padrão mais 

próximo ao centro e este apresentou péssimos resultados. Por este gráfico, podemos ver 

que o modelo baseado em SVM consegue melhores resultados que os demais para a 

maioria das classes testadas. Apenas em poucos casos, os modelos baseados em 

distância o superam. Por este gráfico também fica claro a grande variação nos resultados 

obtidos por estes três modelos, o que já tinha sido percebido através dos altos valores 

obtidos para o desvio padrão. 
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Figura 5.2 - Gráfico comparativo entre os resultados obtidos através de classificadores baseados em 
distância e SVM. 

 

5.1.1 Conclusão da Primeira Etapa dos Experimentos 

Como dito anteriormente, o objetivo dessa primeira etapa de experimentos foi 

testar a dificuldade de aprendizado dos dados. Usamos dois modelos baseados: um 

baseado em distância (com três diferentes formas de cálculo do limiar) e um baseado em 

SVM, sem a fase da seleção de características. Nenhum dos dois modelos conseguiu 

bons resultados para a tarefa de identificação pessoal. O modelo que atingiu melhores 

resultados foi o baseado em SVM que obteve 31,53% de erro de classificação, sendo 

31,53% de FRR e 0% de FAR. O resto dos experimentos é executado com o intuito de 

mostrar que a tarefa de seleção das características pode melhorar a capacidade de um 

classificador baseado em SVM conseguir bons resultados para esta mesma base usada 

na primeira etapa dos experimentos. 
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5.2 Resultados da Segunda Etapa dos 
Experimentos 

A segunda etapa dos experimentos tem como intuito mostrar o desempenho de 

um sistema que possui um módulo de verificação baseado em SVM e um módulo de 

seleção das características da categoria filtro. Este método de seleção descartará uma 

determinada parcela das características que apresentarem os maiores coeficientes de 

variação. Como dito anteriormente, a variação nesta fase dos experimentos diz respeito 

à parcela dos dados que serão descartadas. Neste caso, descartamos 30%, 40% e 50% de 

acordo com os critérios definidos na seção de Experimentos. 

Na Tabela 5.5, apresentamos os resultados obtidos quando 50% dos dados são 

descartados. O erro de classificação médio alcançado foi de 39,34%, sendo 39,22% de 

FRR e 0,13% de FAR. Na verdade, apenas para uma classe (6) o FAR não foi 0%. O 

melhor desempenho desse modelo foi para a classe 2, atingindo 10,53% de erro de 

classificação, sendo 10,53% de FRR e 0% de FAR. O desvio padrão foi de 16,18% para 

o erro de classificação. Novamente o desvio foi alto e os resultados variaram de 10,53% 

até 70% de erro de classificação. 

Já na Tabela 5.6, os resultados obtidos através de um descarte de 40% das 

características são apresentados. O erro de classificação médio foi de 40,06%, um pouco 

acima do alcançado através de um descarte de 50% das características, e apresentou 

40,06% de FRR e 0% de FAR. Neste caso, para nenhuma das classes testadas, o sistema 

obteve qualquer erro em relação aos falsos positivos. O desvio padrão também foi alto, 

14,94%, mas já inferior ao obtido anteriormente. Mesmo assim, a variação entre as 

classes onde o melhor e o pior resultado foram alcançados foi maior que a anterior, 

variando de 10,53% (classe 2) até 75% (classe 1). 
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Tabela 5.5 - Resultados obtidos através de um classificador baseado em SVM com seleção de 
características da categoria filtro com redução de 50% das características. 

Classes FRR (%) FAR (%) Erro de Classif. (%)
classe 1 70,00 0,00 70,00
classe 2 10,53 0,00 10,53
classe 3 30,00 0,00 30,00
classe 4 70,00 0,00 70,00
classe 6 52,63 2,50 55,13
classe 7 25,00 0,00 25,00
classe 8 55,00 0,00 55,00
classe 9 53,33 0,00 53,33
classe 10 35,00 0,00 35,00
classe 11 44,74 0,00 44,74
classe 12 35,00 0,00 35,00
classe 13 47,62 0,00 47,62
classe 15 33,33 0,00 33,33
classe 19 40,00 0,00 40,00
classe 20 20,00 0,00 20,00
classe 21 44,83 0,00 44,83
classe 23 30,00 0,00 30,00
classe 24 15,79 0,00 15,79
classe 25 40,00 0,00 40,00
classe 26 31,58 0,00 31,58
Média 39,22 0,13 39,34
Desvio padrão 16,06 0,56 16,18  

 

Por último, temos na Tabela 5.7, os resultados obtidos através de um processo 

de seleção que descartou 30% das características. O resultado obtido teve pouca 

variação em relação aos modelos que descartaram 40% e 50%, no entanto, apresentou 

uma pequena melhora com erro de classificação de 38,26%. O FRR obtido foi de 

38,12% e o FAR de 0,14%. O desvio padrão foi o mais alto apresentado nesta etapa dos 

experimentos, 19,82%, e a variação entre o melhor e o pior resultado também foi maior 

que as variações obtidas anteriormente. Tendo que o melhor resultado obtido foi 5% de 

erro de classificação e o pior 75%. Assim como o modelo que descartou 50% das 

características, este modelo não obteve um FAR de 0% apenas para uma das classes 

(26), onde o FAR foi de 2,86%. A classe que apresentou melhor resultado foi a 20. 
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Tabela 5.6 - Resultados obtidos através de um classificador baseado em SVM com seleção de 
características da categoria filtro com redução de 40% das características. 

Classes FRR (%) FAR (%) Erro de Classif. (%)
classe 1 75,00 0,00 75,00
classe 2 10,53 0,00 10,53
classe 3 45,00 0,00 45,00
classe 4 65,00 0,00 65,00
classe 6 42,11 0,00 42,11
classe 7 40,00 0,00 40,00
classe 8 55,00 0,00 55,00
classe 9 50,00 0,00 50,00
classe 10 35,00 0,00 35,00
classe 11 36,84 0,00 36,84
classe 12 40,00 0,00 40,00
classe 13 38,10 0,00 38,10
classe 15 47,62 0,00 47,62
classe 19 40,00 0,00 40,00
classe 20 15,00 0,00 15,00
classe 21 27,59 0,00 27,59
classe 23 30,00 0,00 30,00
classe 24 26,32 0,00 26,32
classe 25 40,00 0,00 40,00
classe 26 42,11 0,00 42,11
Média 40,06 0,00 40,06
Desvio padrão 14,94 0,00 14,94  

 

Finalmente, temos na Figura 5.3, um gráfico comparativo dos resultados obtidos 

nesta etapa. Como podemos observar, os resultados foram praticamente os mesmos. 

Nenhuma variação do método de seleção filtro se sobressaiu sobre os demais. Como já 

havíamos comentando, os resultados apresentaram um alto desvio padrão e isto pode ser 

observado neste gráfico. 
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Tabela 5.7 - Resultados obtidos através de um classificador baseado em SVM com seleção de 
características da categoria filtro com redução de 30% das características. 

Classes FRR (%) FAR (%) Erro de Classif. (%)
classe 1 75,00 0,00 75,00
classe 2 10,53 0,00 10,53
classe 3 35,00 0,00 35,00
classe 4 65,00 0,00 65,00
classe 6 42,11 0,00 42,11
classe 7 35,00 0,00 35,00
classe 8 75,00 0,00 75,00
classe 9 56,67 0,00 56,67
classe 10 30,00 0,00 30,00
classe 11 28,95 0,00 28,95
classe 12 55,00 0,00 55,00
classe 13 33,33 0,00 33,33
classe 15 38,10 0,00 38,10
classe 19 50,00 0,00 50,00
classe 20 5,00 0,00 5,00
classe 21 10,34 0,00 10,34
classe 23 40,00 0,00 40,00
classe 24 26,32 0,00 26,32
classe 25 30,00 0,00 30,00
classe 26 21,05 2,86 23,91
Média 38,12 0,14 38,26
Desvio padrão 19,94 0,64 19,82  
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Figura 5.3 - Gráfico comparativo entre os resultados obtidos através de classificadores baseados em 
SVM e seleção de características da categoria filtro. 
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5.2.1 Conclusão da Segunda Etapa dos Experimentos 

Pelos resultados mostrados anteriormente, vimos que apesar de nesta seção 

termos apresentado um sistema que também usava um classificador baseado em SVM, 

como na primeira etapa dos experimentos, e ainda um módulo de seleção de 

características da categoria filtro, os resultados obtidos foram ainda piores. O erro de 

classificação médio para o sistema da primeira etapa (seção 5.1) foi de 31,53%, sendo 

31,53% de FRR 0% de FAR, enquanto o melhor resultado alcançado aqui foi de 

38,26%, sendo 38,12% de FRR e 0,14% de FAR para um processo de seleção que 

descartava 30% das características. Esses resultados podem ser observados na Figura 

5.4, onde apresentamos um gráfico comparativo dos resultados obtidos através dos 

métodos desta seção com o do classificador SVM sem seleção. Os resultados são 

bastante semelhantes, ficando as curvas bem próximas. Porém, para algumas classes, 

vemos claramente que o SVM sem seleção apresenta resultados bem melhores que os 

demais. 

Este mesmo método de seleção de características foi aplicado em [Cavalcanti et 

al., 2005] para a mesma base usada aqui e houve uma melhora nos resultados, porém o 

classificador usado em [Cavalcanti et al., 2005] era baseado em distância. Uma possível 

explicação é que a aplicação de uma técnica de seleção que elimina as características 

que apresentam os maiores coeficientes de variação tende a deixar os dados autênticos 

mais próximos da média, tornando mais fácil o trabalho do classificador em encontrar a 

região, centro e limiar, que englobe todos os dados autênticos. Por exemplo, se para 

uma determinada classe formada por uma palavra digitada de tamanho 10, o usuário 

sempre digita 7 dígitos de forma semelhante e os outros 3 apresentam uma grande 

variação. Logo, serão esses 3 dígitos que vão complicar a decisão do classificador, pois, 

dependendo da variação desses dígitos de um padrão para outro, um padrão pode ser 

considerado autêntico e outro não. Com um selecionador de características capaz de 

eliminar esses dados, o sistema estaria mais apto a identificar um determinado padrão 

como autêntico ou falso. Já no caso do classificador baseado em SVM não está muito 

claro o conhecimento que o algoritmo extrai dos dados, logo descartar através de um 

método fixo como este pode melhorar os resultados ou não. Neste caso, houve uma 
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piora. Provavelmente, as características que mais influenciam na identificação de um 

dado padrão podem estar contidas nas características descartadas pelo método de 

seleção usado nesta etapa.  
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Figura 5.4 - Gráfico comparativo entre os resultados obtidos através de classificadores baseados em 
SVM sem seleção e com seleção de características da categoria filtro. 

 

5.3 Resultados da Terceira Etapa dos 
Experimentos 

Como dito anteriormente, os experimentos são executados no intuito de 

demonstrar que o processo de seleção de características pode melhorar o desempenho 

do sistema. Na seção 5.2, vimos que seleção da categoria filtro não melhorava os 

resultados obtidos através de um classificador SVM e nesta seção usamos seleção de 

características da categoria wrapper baseada em algoritmos genéticos e otimização por 

enxame de partículas. 

O primeiro ponto nesta etapa é definir a quantidade de indivíduos (partículas no 

caso do PSO) necessários para que o sistema fique estável, ou seja, o erro de 

classificação não decaia mais. Definimos que o tamanho da população inicial seria 20 e 

o tamanho final seria definido aqui. Para definirmos este valor, faríamos uso do sistema 
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que usa AG para a seleção e uma das configurações do PSO, que por sorteio foi a 

definida com aceleração pessoal e global igual a 2,0. Na Figura 5.5 estão os resultados 

obtidos para os algoritmos genéticos e PSO. Por esse gráfico, verificamos que, para os 

algoritmos genéticos, o erro de classificação não diminui quando o tamanho da 

população passa de 90 para 100 indivíduos. Ou seja, ocorre uma estabilização da curva 

de queda do erro indicando que um aumento do tamanho da população não 

necessariamente implicaria em uma diminuição do erro de classificação. O mesmo 

ocorre para o algoritmo PSO com limiar 0,5, 0,7 e 0,8. Para o PSO com limiar 0,7 e 0,8 

ainda ocorre uma elevação do erro de classificação, sendo esta ainda mais brusca para o 

PSO com 0,7 de limiar. Já para o algoritmo PSO com limiar igual a 0,6 e 0,9 vemos que 

apesar de algumas pioras de desempenho durante o aumento do tamanho da população, 

o erro de classificação continua caindo até a população de tamanho 100. Para o limiar 

de 0,6 o melhor resultado é alcançado para a população de tamanho 100, já para o limiar 

0,9, apesar de o erro cair na variação de 90 para 100 indivíduos na população, o melhor 

resultado obtido não é com 100 indivíduos e sim com 60. Mesmo tendo alguns casos em 

que o erro de classificação diminua com a variação de 90 para 100 indivíduos, o 

tamanho máximo da população foi definido em 100, já que este é um valor muito alto e 

para a maioria das configurações testadas o erro de classificação se estabilizou ou 

aumentou.  

Esta seção será dividida em quatro partes referentes aos resultados obtidos 

através de um módulo de seleção de características baseado em AG e três variações do 

PSO padrão. Para todas as configurações testadas, o tamanho mínimo e máximo da 

população será 20 e 100, respectivamente. É importante lembrar também que, nesta 

etapa dos resultados, apresentamos também o tempo de processamento de cada 

algoritmo e a taxa de redução das características. 
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Figura 5.5 - Variação do erro de classificação pelo tamanho da população para o AG e o PSO 
limiar 2.0. 

 

5.3.1 Resultados Obtidos através dos AGs 

Depois de definido os limites para o tamanho da população, começamos os 

experimentos de fato. Na Tabela 5.8, apresentamos os resultados obtidos a partir de um 

verificador SVM combinado com algoritmos genéticos para realizar a tarefa de seleção 

das características. Pela Tabela 5.8, podemos observar que o melhor resultado alcançado 

foi para a população composta por 90 indivíduos, como já havíamos visto na Figura 5.5. 

O erro de classificação foi de 2,87%, tendo o FRR igual a 2,50% e o FAR igual a 

0,37%. O menor tempo de processamento obtido também foi para a população de 

tamanho 90, sendo de 1.93s. Podemos observar pela Tabela 5.8, que à medida que o 

tamanho da população vai crescendo o tempo de processamento vai diminuindo até se 

estabilizar para a população de tamanho 90. Como também ocorreu com o erro de 

classificação. Podemos verificar também que houve uma grande melhora no tempo de 

processamento, saindo de 7,54s para 1,93s, representando uma melhora em torno de 

74,4%. É possível que isso tenha ocorrido, pois, com o aumento da população temos 

também o aumento de possíveis boas soluções logo no inicio, acarretando um menor 

tempo de processamento. Já em relação à taxa de redução das características não houve 
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muita variação e o melhor resultado alcançado foi de 52,59 %, um pouco superior a 

melhor configuração do AG que foi de 52,54%. 

 

Tabela 5.8 - Resultados obtidos através de um classificador baseado em SVM com seleção de 
características da categoria wrapper baseado em AGs. 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio
20 7,004 6,344 0,538 6,662 7,542 6,662 7,902 11,760 52,390 2,075
30 5,305 5,282 0,478 0,762 5,783 5,509 5,695 11,973 52,146 1,998
40 4,628 4,949 0,416 0,813 5,044 5,143 4,229 8,920 52,178 2,548
50 4,081 4,542 0,375 0,748 4,455 4,778 2,034 3,178 52,105 2,057
60 3,637 4,219 0,304 0,495 3,941 4,351 2,380 4,251 52,038 2,375
70 2,916 3,904 0,328 0,596 3,244 4,071 2,453 4,341 52,075 2,301
80 2,831 4,034 0,342 0,569 3,173 4,218 2,192 1,863 52,588 2,192
90 2,502 3,668 0,368 0,709 2,870 3,914 1,934 0,626 52,542 2,401

100 2,521 3,853 0,362 0,752 2,883 4,002 2,019 0,621 52,514 1,814

Tempo (s) Redução(%)Pop FRR(%) FAR(%) Erro Class. (%)

 

 

5.3.2 Resultados Obtidos através do PSO Limiar 

Esta subseção e a próxima irão mostrar os resultados obtidos através de um 

sistema com um módulo de seleção das características baseadas em duas variações do 

PSO. A primeira delas, como já havia dito, é baseada num limiar, e nós chamamos de 

PSO Limiar, onde se uma determinada característica possui um valor de influência 

menor que este limiar, a característica é eliminada do conjunto inicial. Os valores 

usados para este limiar foram iguais a 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 e 0,9. Nas Tabelas 5.9 a 5.13, 

apresentamos os resultados obtidos para o PSO com aceleração pessoal e global igual a 

1,5. Já na Tabela 5.9, temos os resultados para um PSO com limiar igual a 0,5. O 

melhor resultado obtido foi para uma enxame de 100 partículas (tamanho máximo) 

tendo um erro de classificação igual a 8,109%, sendo o FRR igual a 8,095% e o FAR 

igual a 0,014%. Este resultado foi bem pior que o alcançado pelos AGs. O tempo médio 

de processamento para a melhor configuração do PSO foi de 1,845s. Diferentemente do 

que ocorreu aos AGs, o pior tempo alcançado foi para a maior população e o tempo 

cresceu a medida que o tamanho da população crescia. A taxa da redução das 

características foi bastante pequena, atingindo seu valor máximo, 16,831%, para uma 
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população com 20 partículas. A taxa de redução da melhor configuração do PSO foi de 

14,464%. Neste caso, foi a pior taxa de redução alcançada por esta configuração do 

PSO. 

 

Tabela 5.9 - Resultados obtidos através de um classificador baseado em SVM com seleção de 
características da categoria wrapper baseado no PSO limiar com aceleração pessoal e global igual a 

1,5 e limiar igual a 0,5. 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio
0,5-20 8,597 9,110 0,082 0,215 8,679 9,099 0,551 0,309 16,831 4,180
0,5-30 9,608 9,668 0,176 0,788 9,785 9,536 0,732 0,418 15,433 3,220
0,5-40 9,193 9,364 0,120 0,538 9,313 9,426 0,907 0,495 15,271 4,240
0,5-50 8,976 9,268 0,130 0,494 9,106 9,207 1,109 0,593 14,590 1,895
0,5-60 8,628 8,927 0,149 0,461 8,777 8,871 1,201 0,407 14,596 1,868
0,5-70 8,717 9,556 0,095 0,426 8,812 9,494 1,364 0,427 14,485 1,687
0,5-80 9,051 10,602 0,000 0,000 9,051 10,602 1,542 0,359 14,365 1,984
0,5-90 9,461 9,116 0,014 0,064 9,475 9,117 1,656 0,389 14,433 1,567
0,5-100 8,095 9,199 0,014 0,062 8,109 9,228 1,845 0,415 14,364 1,255

Redução(%)Lim-Pop FRR(%) FAR(%) Erro Class. (%) Tempo (s)

 

 

Na Tabela 5.10, temos os resultados obtidos com um limiar de 0,6. Neste caso, o 

melhor resultado alcançado foi para um enxame com apenas 60 partículas e não com o 

tamanho máximo, como no caso anterior. O erro de classificação médio para a melhor 

configuração foi de 6,111%, tendo FRR igual a 6,107% e FAR 0,004. O resultado 

alcançado para este valor de limiar já foi consideravelmente inferior ao obtido pelo 

limiar igual a 0,5. O tempo médio de processamento obtido pela melhor configuração 

foi de 0,857s. Este tempo também cresceu com o aumento da população e foi 

consideravelmente melhor que os obtidos através dos AGs. A taxa de redução 

apresentou uma melhora em relação à configuração anterior e para a população de 

tamanho 60 foi de 20,278%. Ainda bem inferior as obtidos pelos AGs, mas aumentando 

de acordo com o aumento do valor do limiar. 

Já na Tabela 5.11, apresentamos os resultados obtidos através de um limiar igual 

a 0,7. O melhor resultado foi alcançado com um enxame composto por 100 partículas. 

O erro de classificação obtido foi de 6,405%, tendo apresentado um FRR de 4,55% e 

um FAR de 0,018%. O erro de classificação começou crescendo até o enxame de 
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tamanho 30, diminuindo a partir daí, até atingir o valor mínimo com o enxame de 

tamanho 100. O tempo de processamento novamente cresceu com o aumento do 

tamanho do enxame atingindo seu maior valor, 1,139s, para a melhor configuração do 

PSO obtido para este valor de limiar. A taxa de redução das características continua 

crescendo com o aumento do limiar e, para a melhor configuração, obteve 26,932%. 

Este foi o pior resultado alcançado aqui.  

 

Tabela 5.10 - Resultados obtidos através de um classificador baseado em SVM com seleção de 
características da categoria wrapper baseado no PSO limiar com aceleração pessoal e global igual a 

1,5 e limiar igual a 0,6. 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio
0,6-20 8,925 9,716 0,046 0,139 8,971 9,685 0,362 0,164 20,909 3,568
0,6-30 8,372 8,408 0,124 0,554 8,496 8,296 0,489 0,165 20,231 2,081
0,6-40 8,994 9,408 0,250 1,118 9,244 9,388 0,639 0,279 20,247 2,144
0,6-50 9,334 10,664 0,403 1,395 9,737 10,644 0,749 0,211 19,696 1,486
0,6-60 6,107 7,195 0,004 0,019 6,111 7,191 0,857 0,176 20,278 1,522
0,6-70 7,439 9,201 0,000 0,000 7,439 9,201 1,007 0,281 19,913 1,532
0,6-80 7,535 9,077 0,025 0,112 7,560 9,055 1,108 0,210 19,863 0,605
0,6-90 7,245 8,999 0,028 0,107 7,273 8,977 1,255 0,228 19,922 1,210
0,6-100 7,914 8,030 0,000 0,000 7,914 8,030 1,370 0,224 19,942 1,295

FRR(%) FAR(%) Erro Class. (%) Tempo (s)Lim-Pop Redução(%)

 

 

Tabela 5.11 -  Resultados obtidos através de um classificador baseado em SVM com seleção de 
características da categoria wrapper baseado no PSO limiar com aceleração pessoal e global igual a 

1,5 e limiar igual a 0,7. 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio
0,7-20 5,017 7,277 0,446 1,913 5,463 7,207 0,302 0,250 28,601 3,870
0,7-30 6,725 8,559 0,045 0,128 6,771 8,569 0,369 0,123 27,843 1,782
0,7-40 6,567 7,440 0,143 0,639 6,710 7,447 0,482 0,146 27,828 1,702
0,7-50 5,873 8,548 0,077 0,221 5,950 8,593 0,611 0,255 27,940 1,224
0,7-60 5,135 6,918 0,115 0,516 5,250 6,939 0,710 0,225 27,229 0,913
0,7-70 5,643 7,021 0,019 0,085 5,662 7,012 0,856 0,380 27,227 2,045
0,7-80 5,226 6,876 0,000 0,000 5,226 6,876 0,926 0,202 27,398 1,079
0,7-90 5,076 7,222 0,000 0,000 5,076 7,222 1,009 0,168 26,968 1,121
0,7-100 4,550 6,407 0,018 0,048 4,568 6,405 1,139 0,241 26,932 1,395

Erro Class. (%) Tempo (s) Redução(%)Lim-Pop FRR(%) FAR(%)

 

 

Os resultados obtidos através de um limiar igual a 0,8 são mostrados na Tabela 

5.12. O melhor resultado obtido para esse valor de limiar possuía 70 partículas no 
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enxame e obteve um erro de classificação de 3,022%, com 3,018% de FRR e 0,004% de 

FAR. Como podemos perceber o erro de classificação também diminui com o aumento 

do limiar e já atinge valores bem próximo ao obtido pelos AGs, que foi de 2,87%. O 

tempo médio de processamento para a melhor configuração foi de 0,663s. Esse tempo é 

cerca de três vezes menor que o obtido pela melhor configuração do AG, que foi de 

1,934s. A taxa de redução das características mínima foi de 36,71% e a obtida pela 

melhor configuração foi de 35,424%. Ainda inferior as taxas obtidas pelo AG, mas 

crescendo sempre que o limiar cresce. 

 

Tabela 5.12 - Resultados obtidos através de um classificador baseado em SVM com seleção de 
características da categoria wrapper baseado no PSO limiar com aceleração pessoal e global igual a 

1,5 e limiar igual a 0,8. 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio
0,8-20 4,016 6,449 0,178 0,538 4,194 6,470 0,275 0,313 36,710 2,685
0,8-30 4,404 5,547 0,022 0,057 4,426 5,544 0,419 0,660 36,167 2,298
0,8-40 4,005 5,675 0,124 0,428 4,129 5,821 0,422 0,283 35,856 2,178
0,8-50 4,083 5,913 0,083 0,373 4,166 6,082 0,539 0,485 36,165 2,364
0,8-60 4,066 5,487 0,009 0,038 4,074 5,501 0,569 0,244 35,982 1,922
0,8-70 3,018 5,219 0,004 0,019 3,022 5,227 0,663 0,311 35,424 1,832
0,8-80 3,569 5,064 0,160 0,592 3,729 5,184 0,739 0,288 35,430 1,142
0,8-90 3,321 5,092 0,014 0,047 3,335 5,090 0,928 0,621 35,456 1,109
0,8-100 3,345 4,838 0,014 0,064 3,359 4,828 0,975 0,451 35,285 1,447

Tempo (s) Redução(%)Lim-Pop FRR(%) FAR(%) Erro Class. (%)

 

 

Finalmente, temos na Tabela 5.13 os resultados obtidos através de um limiar 

igual a 0,9, último valor de limiar para o PSO com aceleração pessoal e global igual a 

1,5. O melhor resultado foi obtido para um enxame de tamanho 100. O erro de 

classificação nesse caso foi de 1,09%, sendo 0,941% de FRR e 0,138% de FAR. O erro 

de classificação obtido por essa configuração do PSO foi o menor até o momento, 

considerando todos os experimentos realizados neste trabalho. O tempo médio de 

processamento para a melhor configuração foi de 1,022s. A taxa de redução para a 

melhor configuração foi de 45,125%. Esta taxa já se aproxima bastante das alcançadas 

pelos AGs e continua aumentando na medida que o valor do limiar vai aumentando. Os 

melhores valores de tempo e de taxa de redução das características foram obtidos com 

um enxame de tamanho 20 e foram igual a 0,55s e 47,379%, respectivamente.  
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Tabela 5.13 - Resultados obtidos através de um classificador baseado em SVM com seleção de 
características da categoria wrapper baseado no PSO limiar com aceleração pessoal e global igual a 

1,5 e limiar igual a 0,9. 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio
0,9-20 1,875 3,119 0,520 0,999 2,395 3,246 0,550 1,389 47,379 2,262
0,9-30 2,092 3,364 0,188 0,664 2,280 3,428 0,537 1,201 45,700 2,918
0,9-40 1,618 2,993 0,345 0,946 1,963 3,497 0,718 1,786 46,307 2,874
0,9-50 1,961 3,254 0,088 0,282 2,049 3,335 0,606 1,140 45,682 2,477
0,9-60 2,228 3,868 0,187 0,549 2,415 3,960 0,743 1,505 44,772 1,655
0,9-70 1,842 3,125 0,405 1,142 2,247 3,481 0,647 0,930 44,799 1,887
0,9-80 1,662 2,962 0,069 0,168 1,731 3,003 0,888 1,736 45,057 1,458
0,9-90 2,034 3,661 0,005 0,021 2,039 3,659 0,792 1,101 45,696 1,675
0,9-100 0,941 1,810 0,138 0,555 1,079 1,933 1,022 1,871 45,125 1,949

Tempo (s) Redução(%)Lim-Pop FRR(%) FAR(%) Erro Class. (%)

 

 

Nas Tabelas 5.14 a 5.18, apresentamos os resultados obtidos para o PSO com 

aceleração pessoal e global igual a 2,0. A Tabela 5.14 apresenta os resultados 

alcançados através de um PSO com limiar igual a 0,5. O melhor resultado obtido foi 

para um enxame com 70 partículas com um erro de classificação de 6,413%, tendo 

6,25% de FRR e 0,163% de FAR. O tempo de processamento foi de 1,343s e a taxa de 

redução média foi de 18,066% para a melhor configuração. A taxa de redução das 

características diminuiu à medida que o tamanho da população aumentava. É importante 

salientar também que os resultados obtidos para o PSO com aceleração pessoal e global 

igual a 2,0 foram superiores aos obtidos pelo PSO com aceleração pessoal e global igual 

a 1,5 em relação ao erro de classificação, tempo e taxa de redução para os mesmos 

valores de limiar. 

Tabela 5.14 - Resultados obtidos através de um classificador baseado em SVM com seleção de 
características da categoria wrapper baseado no PSO limiar com aceleração pessoal e global igual a 

2,0 e limiar igual a 0,5. 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio
0,5-20 7,936 9,448 0,284 1,191 8,220 9,321 0,618 0,551 21,260 5,968
0,5-30 7,630 9,271 0,186 0,525 7,816 9,306 0,754 0,497 19,715 4,849
0,5-40 8,002 9,064 0,165 0,681 8,167 8,978 0,893 0,456 19,576 4,640
0,5-50 7,367 9,024 0,214 0,682 7,581 8,907 0,999 0,356 18,389 3,180
0,5-60 7,386 8,871 0,093 0,329 7,479 8,833 1,159 0,317 18,321 3,183
0,5-70 6,250 6,499 0,163 0,622 6,413 6,412 1,343 0,383 18,066 2,718
0,5-80 7,835 8,639 0,005 0,021 7,839 8,638 1,498 0,367 18,291 2,993
0,5-90 6,590 8,528 0,124 0,554 6,713 8,445 1,670 0,443 17,944 2,767
0,5-100 8,096 9,180 0,000 0,000 8,096 9,180 1,780 0,359 17,631 1,864

Lim-Pop FRR(%) FAR(%) Erro Class. (%) Tempo (s) Redução(%)
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Já na Tabela 5.15, apresentamos os resultados gerados através de um limiar 

igual a 0,6. O menor erro de classificação obtido foi 5,737%, com 5,647% de FRR e 

0,09% de FAR. A melhor configuração para este valor de limiar, possui 100 partículas 

no enxame. O tempo de processamento para a melhor configuração, como em todos os 

outros casos, foi o pior obtido. O tempo de processamento cresceu 3,62 vezes com o 

aumento do enxame de 20 para 100 partículas, saindo de 0,379s para 1,372s. A taxa de 

redução média das características foi de 22,533% para esta mesma configuração. 

 

Tabela 5.15 - Resultados obtidos através de um classificador baseado em SVM com seleção de 
características da categoria wrapper baseado no PSO limiar com aceleração pessoal e global igual a 

2,0 e limiar igual a 0,6. 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio
0,6-20 5,954 7,567 0,000 0,000 5,954 7,567 0,379 0,267 24,614 4,528
0,6-30 6,979 8,241 0,088 0,270 7,067 8,263 0,480 0,172 24,099 3,162
0,6-40 6,714 7,276 0,080 0,249 6,793 7,318 0,616 0,239 23,538 3,165
0,6-50 6,423 8,430 0,092 0,373 6,515 8,512 0,738 0,199 23,805 1,700
0,6-60 6,457 8,410 0,052 0,176 6,509 8,375 0,893 0,307 23,362 2,603
0,6-70 5,741 7,229 0,048 0,152 5,789 7,225 0,975 0,190 23,226 1,247
0,6-80 6,496 7,983 0,071 0,298 6,567 7,939 1,089 0,172 22,847 0,994
0,6-90 6,425 7,510 0,042 0,186 6,467 7,516 1,255 0,228 22,549 1,240
0,6-100 5,647 7,079 0,090 0,383 5,737 7,033 1,372 0,238 22,533 1,296

Lim-Pop FRR(%) Erro Class. (%)FAR(%) Tempo (s) Redução(%)

 

 

Na Tabela 5.16, são mostrados os resultados para um limiar igual a 0,7. O erro 

de classificação para a melhor configuração, com 90 partículas no enxame, foi de 

4,221%, sendo 4,221% de FRR e 0% de FAR. Ou seja, para esta configuração não 

houve nenhum erro do sistema em relação à aceitação de impostores como autênticos. O 

tempo médio de processamento para esta configuração foi de 1,024s e a taxa de redução 

média foi de 30,058%. Vemos claramente, que à medida que o limiar cresce a taxa de 

redução das características também cresce, enquanto o erro de classificação diminui.  

 

 

 



_______________________________________________________________________ 
 

 

57

Tabela 5.16 - Resultados obtidos através de um classificador baseado em SVM com seleção de 
características da categoria wrapper baseado no PSO limiar com aceleração pessoal e global igual a 

2,0 e limiar igual a 0,7. 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio
0,7-20 6,365 7,689 0,104 0,319 6,470 7,655 0,295 0,194 30,313 2,092
0,7-30 4,940 6,670 0,235 0,866 5,175 6,781 0,403 0,269 30,419 2,387
0,7-40 5,403 7,074 0,091 0,272 5,493 7,088 0,484 0,184 29,769 2,174
0,7-50 4,267 6,101 0,000 0,000 4,267 6,101 0,622 0,210 29,973 2,726
0,7-60 5,481 7,926 0,013 0,042 5,494 7,931 0,726 0,224 29,741 1,721
0,7-70 4,940 6,944 0,045 0,139 4,985 6,912 0,854 0,250 29,982 1,531
0,7-80 4,858 6,999 0,092 0,301 4,950 7,002 0,903 0,155 29,472 1,243
0,7-90 4,221 5,583 0,000 0,000 4,221 5,583 1,024 0,231 30,058 1,762
0,7-100 4,373 6,589 0,000 0,000 4,373 6,589 1,120 0,177 29,624 1,107

Lim-Pop FRR(%) FAR(%) Erro Class. (%) Tempo (s) Redução(%)

 

 

Pela Tabela 5.17, temos que o melhor resultado alcançado para o limiar 0,8 foi 

de 2,465% de erro de classificação, sendo 2,446% de FRR e 0,019% de FAR. Esse 

resultado foi obtido através de um enxame com 80 partículas. O tempo de 

processamento foi de 0,808s e a taxa de redução das características foi de 37,147% para 

o PSO com 80 partículas no enxame. Este valor de taxa de redução foi o terceiro melhor 

obtido através desse valor de limiar. 

 

Tabela 5.17 - Resultados obtidos através de um classificador baseado em SVM com seleção de 
características da categoria wrapper baseado no PSO limiar com aceleração pessoal e global igual a 

2,0 e limiar igual a 0,8. 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio
0,8-20 3,729 4,414 0,303 0,867 4,032 4,723 0,288 0,346 38,380 2,728
0,8-30 4,263 5,649 0,300 1,062 4,563 6,052 0,326 0,251 38,123 1,980
0,8-40 4,724 6,041 0,197 0,819 4,922 5,984 0,430 0,285 37,954 1,965
0,8-50 2,982 4,929 0,065 0,220 3,047 5,029 0,546 0,460 38,179 3,215
0,8-60 3,880 5,364 0,071 0,205 3,951 5,332 0,603 0,385 37,149 1,778
0,8-70 3,359 4,669 0,083 0,275 3,442 4,681 0,744 0,677 37,608 1,981
0,8-80 2,446 3,952 0,019 0,066 2,465 3,946 0,808 0,543 37,147 1,880
0,8-90 2,444 3,980 0,160 0,424 2,604 4,100 0,827 0,299 37,719 1,223
0,8-100 2,671 4,369 0,000 0,000 2,671 4,369 0,909 0,262 36,787 1,051

Tempo (s) Redução(%)Lim-Pop FRR(%) FAR(%) Erro Class. (%)

 

 

 

 



_______________________________________________________________________ 
 

 

58

Tabela 5.18 - Resultados obtidos através de um classificador baseado em SVM com seleção de 
características da categoria wrapper baseado no PSO limiar com aceleração pessoal e global igual a 

2,0 e limiar igual a 0,9. 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio
0,9-20 2,915 4,123 0,267 0,649 3,183 4,501 0,432 0,934 48,245 3,433
0,9-30 2,228 3,694 0,188 0,547 2,416 3,868 0,622 1,579 47,040 2,661
0,9-40 1,802 3,239 0,107 0,244 1,909 3,331 0,560 1,164 47,224 3,258
0,9-50 2,263 3,478 0,128 0,300 2,390 3,545 0,562 0,958 46,032 2,514
0,9-60 1,330 2,535 0,124 0,419 1,455 2,824 0,623 1,008 46,140 2,085
0,9-70 1,344 2,612 0,274 0,775 1,618 2,866 0,756 1,364 46,214 1,546
0,9-80 1,661 2,740 0,192 0,522 1,853 3,105 0,758 1,200 45,661 1,661
0,9-90 2,065 3,308 0,085 0,257 2,150 3,419 0,890 1,498 45,867 2,137
0,9-100 1,516 2,858 0,093 0,190 1,609 2,902 0,876 1,068 45,789 1,361

Tempo (s) Redução(%)Lim-Pop FRR(%) FAR(%) Erro Class. (%)

 

 

Por último, temos na Tabela 5.18, os resultados obtidos através do limiar igual a 

0,9. O menor erro de classificação foi de 1,455%, sendo 1,33% de FRR e 0,124% de 

FAR. O tempo médio de processamento foi de 0,623s e a taxa de redução das 

características foi de 46,14%. O melhor resultado foi obtido para um enxame com 60 

partículas e foi o melhor para o PSO com aceleração pessoal e global igual a 2,0. O 

resultado obtido por esse valor de limiar foi pior que o obtido pelo mesmo valor para o 

PSO com aceleração pessoal e global igual a 1,5, que foi de 1,079% de erro de 

classificação. Apesar da piora em relação ao erro, vimos uma pequena melhora em 

relação à taxa de redução das características, de 45,125% para 46,14%. Sempre 

considerando as melhores configurações para ambos os casos. Em comparação aos 

AGs, houve uma melhora tanto em relação ao erro de classificação quanto ao tempo de 

processamento. Apenas na comparação com a taxa de redução das características o AG 

foi superior. 

 

5.3.3 Resultados Obtidos através do PSO Ponderado 

A outra abordagem baseada em PSO utiliza uma ponderação das características 

através de suas influências, chamada de PSO Ponderado, além de um limiar que 

indicaria se uma característica vai participar do conjunto final ou não. Se participar, o 
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valor dessa característica será ponderado pela sua influência. Os limiares testados e os 

valores de aceleração pessoal e global igual foram os mesmos da abordagem anterior.  

Nas Tabelas 5.19 a 5.23, apresentamos os resultados obtidos para o PSO com 

aceleração pessoal e global igual a 1,5. Para o limiar igual a 0,5, Tabela 5.19, tem-se 

que o melhor resultado obtido possui 90 partículas no enxame e alcançou um erro de 

classificação de 2,62%, sendo o FRR igual a 2,095% e o FAR 0,519%. O tempo de 

processamento foi igual a 1,661s, o segundo pior. Como podemos observar, o tempo 

aumentou conforme o tamanho do enxame também aumentou diferentemente do 

comportamento apresentado pelo AG. A taxa de redução das características se manteve 

estável e seu melhor resultado foi igual a 54,098% para o enxame de tamanho 30, já 

maior que as obtidas pelo AG. Vale salientar que o erro de classificação obtido para 

esse valor de limiar foi bem inferior ao obtido pelo PSO com aceleração pessoal e 

global igual a 1,5 e 2,0 para o mesmo valor de limiar. E muito superior em relação a 

taxa de redução das características. 

 

Tabela 5.19 - Resultados obtidos através de um classificador baseado em SVM com seleção de 
características da categoria wrapper baseado no PSO ponderado com aceleração pessoal e global 

igual a 1,5 e limiar igual a 0,5. 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio
0,5-20 5,339 5,137 0,671 1,059 6,009 5,659 0,522 0,417 53,096 6,008
0,5-30 3,855 4,144 0,658 0,851 4,513 4,566 0,597 0,218 54,098 5,568
0,5-40 3,496 3,806 0,556 0,795 4,060 4,317 0,785 0,322 52,834 3,714
0,5-50 2,831 3,284 0,617 0,948 3,448 3,792 0,955 0,360 52,681 5,227
0,5-60 2,754 3,596 0,456 0,673 3,210 4,051 1,083 0,309 53,007 5,000
0,5-70 2,679 3,427 0,565 0,842 3,250 3,929 1,235 0,291 53,371 4,452
0,5-80 2,547 3,738 0,470 0,788 3,018 4,169 1,470 0,454 53,104 4,350
0,5-90 2,095 2,811 0,519 0,778 2,620 3,249 1,661 0,614 52,373 4,316
0,5-100 2,200 2,765 0,448 0,740 2,648 3,179 1,744 0,381 52,877 4,646

Redução(%)Lim-Pop FRR(%) FAR(%) Erro Class. (%) Tempo (s)

 

 

Na Tabela 5.20, apresentamos os resultados obtidos para o PSO 1,5 e limiar 

igual a 0,6. O melhor resultado alcançado foi obtido através de um enxame com 100 

partículas. O erro de classificação, para esta configuração, foi de 1,74%, tendo o FRR 

igual a 1,136% e o FAR 0,596%. Para essa configuração, o tempo de processamento foi 
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de 1,37s, sendo o maior encontrado. A taxa de redução das características foi de 

66,513% e essa taxa se manteve estável, variando de 65,926% até 66,958%. 

 

Tabela 5.20 - Resultados obtidos através de um classificador baseado em SVM com seleção de 
características da categoria wrapper baseado no PSO ponderado com aceleração pessoal e global 

igual a 1,5 e limiar igual a 0,6. 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio
0,6-20 3,485 3,362 1,009 1,370 4,500 4,249 0,360 0,245 66,958 4,267
0,6-30 2,729 3,010 0,964 1,353 3,693 3,750 0,466 0,185 66,842 4,085
0,6-40 2,448 2,945 0,975 1,345 3,430 3,848 0,581 0,149 65,980 3,569
0,6-50 1,756 2,656 0,860 1,063 2,617 3,398 0,712 0,176 66,538 3,306
0,6-60 1,852 2,413 0,775 1,100 2,628 3,250 0,835 0,169 65,951 3,314
0,6-70 1,504 2,409 0,719 1,071 2,223 3,192 0,973 0,195 65,926 4,637
0,6-80 1,424 2,352 0,726 1,148 2,150 3,170 1,105 0,236 66,767 3,947
0,6-90 1,289 2,263 0,660 0,888 1,949 2,884 1,215 0,191 66,265 4,784
0,6-100 1,136 1,755 0,596 0,864 1,740 2,435 1,370 0,214 66,513 4,327

Lim-Pop Redução(%)FRR(%) FAR(%) Erro Class. (%) Tempo (s)

 

 

Na tabela 5.21 é apresentado os resultados obtidos através do PSO 1,5 e limiar 

0,7. O menor erro de classificação alcançado foi de 1,57%, tendo FRR igual a 0,81% e 

FAR igual a 0,76%, através de um enxame com 100 partículas. O tempo de 

processamento foi de 1,132s e a taxa de redução foi de 77,042%. Pelas tabelas 5.19, 

5.20 e 5.21, vemos que o erro de classificação foi diminuindo à medida que o limiar 

aumentava, como ocorreu na abordagem baseado em um limiar também. Esse fato 

também foi verificado em relação ao tempo de processamento e taxa de redução das 

características. A maior taxa de redução das características alcançada aqui foi de 

77,435%, que já representa uma enorme redução do conjunto original. Por exemplo, se 

tivéssemos originalmente 60 características, depois de aplicado o algoritmo PSO, o 

conjunto resultante teria 14 características. 

Na Tabela 5.22, temos os resultados para o limiar igual a 0,8. A melhor 

configuração obtida possui 100 partículas no enxame e o erro de classificação obtido foi 

de 2,451%, sendo o FRR igual a 1,129% e o FAR igual a 1,323%.  Podemos ver que os 

valores obtidos para o erro de classificação começou a aumentar com a variação do 

valor do limiar de 0,7 para 0,8, saindo de 1,57% para 2,451%, considerando as melhores 
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configuração de ambos. O tempo de processamento foi de 0,889s e a taxa de redução 

das características foi de 85,678%. Apesar da piora em relação ao erro de classificação 

com o aumento de limiar para 0,8, o tempo médio de processamento e a taxa de redução 

das características foram superiores em relação aos outros valores de limiar. 

 

Tabela 5.21 - Resultados obtidos através de um classificador baseado em SVM com seleção de 
características da categoria wrapper baseado no PSO ponderado com aceleração pessoal e global 

igual a 1,5 e limiar igual a 0,7. 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio
0,7-20 3,073 3,134 1,792 2,189 4,865 4,858 0,328 0,376 77,221 3,095
0,7-30 2,168 2,714 1,529 1,873 3,697 4,065 0,389 0,202 77,435 2,645
0,7-40 1,724 2,083 1,353 1,486 3,070 3,334 0,505 0,272 77,340 2,755
0,7-50 1,508 2,039 1,099 1,404 2,608 3,260 0,625 0,332 77,184 3,291
0,7-60 1,128 1,583 1,149 1,654 2,277 3,098 0,702 0,199 76,846 3,749
0,7-70 1,246 1,873 0,973 1,359 2,219 2,906 0,817 0,291 77,315 3,184
0,7-80 1,018 1,634 0,919 1,177 1,937 2,654 0,923 0,234 76,822 3,419
0,7-90 0,974 1,723 0,975 1,417 1,940 2,757 1,085 0,282 77,381 3,104
0,7-100 0,810 1,415 0,760 1,110 1,570 2,263 1,132 0,160 77,042 3,364

Lim-Pop FRR(%) FAR(%) Erro Class. (%) Tempo (s) Redução(%)

 

 

Tabela 5.22 - Resultados obtidos através de um classificador baseado em SVM com seleção de 
características da categoria wrapper baseado no PSO ponderado com aceleração pessoal e global 

igual a 1,5 e limiar igual a 0,8. 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio
0,8-20 2,696 2,760 2,768 2,522 5,463 4,739 0,290 0,422 86,469 1,816
0,8-30 2,556 2,414 2,426 2,473 4,982 4,380 0,360 0,360 86,412 2,031
0,8-40 1,976 2,184 2,219 2,221 4,195 4,090 0,457 0,443 86,253 1,761
0,8-50 1,364 1,842 1,880 1,891 3,244 3,442 0,498 0,308 86,242 2,057
0,8-60 1,377 1,903 1,780 2,108 3,157 3,430 0,589 0,350 85,970 2,318
0,8-70 1,218 1,658 1,611 1,991 2,829 3,283 0,649 0,265 85,863 1,741
0,8-80 1,142 1,554 1,392 1,623 2,534 2,968 0,802 0,551 85,601 2,159
0,8-90 1,052 1,607 1,440 1,782 2,492 3,008 0,857 0,460 86,139 2,029
0,8-100 1,129 1,739 1,323 1,603 2,451 3,060 0,889 0,246 85,678 2,279

FAR(%) Erro Class. (%)Lim-Pop FRR(%) Tempo (s) Redução(%)

 

 

Por último, temos na Tabela 5.23 os resultados para o limiar 0,9. O menor erro 

de classificação foi igual a 3,933%, que confirma a tendência de subida do erro quando 

o limiar passa de 0,7. Este valor foi obtido para um enxame com 100 partículas e obteve 

FRR igual a 1,33% e FAR igual a 2,602%. Também podemos perceber que para um 
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limiar igual a 0,9, o FRR não foi muito alto, porém o FAR cresceu bastante e elevou o 

erro de classificação geral. O tempo de processamento médio para a melhor 

configuração foi de 0,939s e a taxa de redução das características foi de 92,416%. A 

taxa de redução continuou crescendo com o aumento do valor de limiar chegando a um 

altíssimo valor de 92,416%, ou seja, para um conjunto inicial de 60 características, 

teríamos um final de aproximadamente 5 características.  

 

Tabela 5.23 - Resultados obtidos através de um classificador baseado em SVM com seleção de 
características da categoria wrapper baseado no PSO ponderado com aceleração pessoal e global 

igual a 1,5 e limiar igual a 0,9. 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio
0,9-20 3,779 2,882 5,286 4,010 9,065 5,627 0,452 1,026 93,121 1,443
0,9-30 2,960 3,034 4,538 4,023 7,498 5,674 0,593 1,269 92,877 1,360
0,9-40 2,755 2,435 4,137 3,824 6,892 5,624 0,581 1,198 92,833 1,425
0,9-50 1,993 2,279 3,925 3,487 5,918 4,792 0,841 2,080 92,796 1,421
0,9-60 1,894 1,786 3,246 3,605 5,140 4,925 0,752 1,442 92,650 1,558
0,9-70 1,474 1,501 3,222 3,063 4,697 4,102 0,892 1,912 92,411 1,501
0,9-80 1,557 1,879 2,948 3,035 4,505 4,223 0,817 1,245 92,495 1,484
0,9-90 1,406 1,603 2,886 3,220 4,293 4,296 1,007 1,853 92,367 1,608
0,9-100 1,330 1,681 2,602 2,956 3,933 3,991 0,939 1,416 92,416 1,386

Lim-Pop FRR(%) FAR(%) Erro Class. (%) Tempo (s) Redução(%)

 

 

Nas Tabelas 5.24 a 5.28 apresentamos os resultados obtidos para o PSO com 

aceleração pessoal e global igual a 2,0. Na Tabela 5.24, onde apresentamos os 

resultados para o limiar 0,5, temos que o menor erro alcançado foi de 2,519% com FRR 

de 2,012% e FAR de 0,508%. Esse valor foi alcançado para o enxame com 100 

partículas. O tempo obtido foi de 1,693s, o pior dos experimentos com essa 

configuração. E a taxa de redução foi de 54,933%, a melhor alcançada. 

Já na Tabela 5.25, o menor erro de classificação foi de 1,984%, com FRR igual 

a 1,211% e FAR igual a 0,772%. A taxa de redução das características foi de 67,158% e 

o tempo de processamento foi de 1,361s, novamente o pior tempo de processamento 

obtido. E como aconteceu anteriormente, a taxa de redução aumenta com o aumento do 

valor de limiar. 
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Tabela 5.24 - Resultados obtidos através de um classificador baseado em SVM com seleção de 
características da categoria wrapper baseado no PSO ponderado com aceleração pessoal e global 

igual a 2,0 e limiar igual a 0,5. 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio
0,5-20 5,168 4,731 0,803 1,117 5,971 5,554 0,487 0,293 53,968 6,770
0,5-30 4,182 4,632 0,734 0,978 4,910 5,267 0,643 0,326 53,748 7,364
0,5-40 3,646 3,877 0,636 0,968 4,290 4,576 0,821 0,449 53,977 6,769
0,5-50 3,009 3,477 0,747 1,049 3,755 4,131 0,933 0,349 54,417 5,862
0,5-60 3,067 3,599 0,613 0,883 3,680 4,065 1,054 0,229 54,798 6,830
0,5-70 2,429 2,939 0,686 1,111 3,116 3,690 1,247 0,311 53,681 6,650
0,5-80 2,762 3,398 0,448 0,603 3,210 3,775 1,460 0,432 53,530 6,185
0,5-90 2,264 2,856 0,443 0,543 2,700 3,261 1,603 0,480 54,622 6,785
0,5-100 2,012 2,779 0,508 0,773 2,519 3,342 1,693 0,330 54,933 6,100

Lim-Pop FRR(%) FAR(%) Erro Class. (%) Tempo (s) Redução(%)

 

 

Tabela 5.25 - Resultados obtidos através de um classificador baseado em SVM com seleção de 
características da categoria wrapper baseado no PSO ponderado com aceleração pessoal e global 

igual a 2,0 e limiar igual a 0,6. 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio
0,6-20 3,716 3,533 1,266 1,439 4,990 4,471 0,342 0,204 67,341 4,867
0,6-30 2,913 3,206 1,171 1,317 4,084 4,322 0,485 0,247 66,858 5,963
0,6-40 1,978 2,579 1,289 1,466 3,267 3,737 0,612 0,275 67,943 5,095
0,6-50 2,113 2,489 0,788 0,987 2,901 3,308 0,724 0,197 67,225 5,570
0,6-60 1,631 2,383 0,817 1,081 2,447 3,035 0,867 0,290 68,225 5,495
0,6-70 1,494 2,256 0,703 0,928 2,190 2,950 0,969 0,191 67,769 5,109
0,6-80 1,399 2,202 0,586 0,769 1,990 2,886 1,084 0,182 67,147 5,841
0,6-90 1,527 2,188 0,610 0,853 2,137 2,854 1,238 0,258 67,431 4,568
0,6-100 1,211 1,859 0,772 1,180 1,984 2,767 1,361 0,232 67,158 6,039

Tempo (s) Redução(%)Erro Class. (%)FAR(%)Lim-Pop FRR(%)

 

Na Tabela 5.26, apresentamos os resultados encontrados através do PSO 2,0 e 

limiar 0,7. O menor erro de classificação foi de 1,773%, com FRR de 0,973% e FRR e 

0,80%. O tempo de processamento foi de 1,118% e a taxa de redução das características 

foi de 77,589%. Até o momento, esse foi o melhor resultado obtido para o PSO 

ponderado com aceleração pessoal e global igual a 2,0, porém esse resultado é inferior 

ao obtido pelo PSO 1,5 para o mesmo valor de limiar em relação ao erro de 

classificação e superior em relação ao tempo e a taxa de redução das características. 

Na Tabela 5.27, os resultados referentes ao PSO com limiar igual a 0,8 são 

apresentados. O menor erro de classificação atingido foi de 2,617%, sendo o FRR igual 

a 1,174% e o FAR igual a 1,444%. A configuração que atingiu esse resultado possuiu 
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100 partículas no enxame. O tempo de processamento médio, nesse caso, foi de 0,87s e 

a taxa de redução das características foi de 85,849%. Da mesma maneira que ocorreu 

para o PSO ponderado com aceleração pessoal e global igual a 2,0, o erro de 

classificação aumentou com a variação do valor do limiar de 0,7 para 0,8, enquanto o 

tempo de processamento diminuiu e a taxa de redução das características também 

aumentou.  

 

Tabela 5.26 - Resultados obtidos através de um classificador baseado em SVM com seleção de 
características da categoria wrapper baseado no PSO ponderado com aceleração pessoal e global 

igual a 2,0 e limiar igual a 0,7. 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio
0,7-20 2,775 2,752 2,235 2,264 5,020 4,565 0,291 0,255 78,175 3,857
0,7-30 1,947 2,316 1,565 2,057 3,520 4,085 0,377 0,204 78,140 3,806
0,7-40 1,744 2,391 1,309 1,421 3,054 3,359 0,467 0,178 78,462 3,377
0,7-50 1,795 2,509 1,246 1,441 3,041 3,667 0,571 0,188 78,033 3,621
0,7-60 1,376 1,749 1,297 1,646 2,680 3,129 0,673 0,204 77,570 3,791
0,7-70 1,229 1,865 1,078 1,182 2,307 2,749 0,792 0,156 78,066 4,698
0,7-80 1,030 1,717 0,867 1,122 1,896 2,575 0,898 0,138 78,230 3,975
0,7-90 0,958 1,597 1,132 1,702 2,090 2,928 0,989 0,161 77,887 4,356
0,7-100 0,973 1,703 0,800 1,032 1,773 2,482 1,118 0,275 77,589 4,099

Lim-Pop FRR(%) FAR(%) Erro Class. (%) Tempo (s) Redução(%)

 

 

Tabela 5.27 - Resultados obtidos através de um classificador baseado em SVM com seleção de 
características da categoria wrapper baseado no PSO ponderado com aceleração pessoal e global 

igual a 2,0 e limiar igual a 0,8. 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio
0,8-20 3,101 2,787 3,195 2,771 6,296 5,212 0,282 0,369 86,539 2,204
0,8-30 2,300 2,550 2,891 2,773 5,191 4,890 0,333 0,246 86,586 2,300
0,8-40 1,890 2,042 2,418 2,646 4,309 4,070 0,452 0,427 86,326 2,687
0,8-50 1,687 2,216 2,052 2,148 3,739 3,991 0,534 0,428 86,112 2,052
0,8-60 1,586 2,240 2,029 2,257 3,615 3,924 0,593 0,278 86,506 2,765
0,8-70 1,389 1,882 1,816 2,133 3,205 3,500 0,695 0,395 86,502 2,500
0,8-80 1,203 1,788 1,729 2,256 2,932 3,399 0,814 0,266 86,369 2,797
0,8-90 1,063 1,670 1,787 2,098 2,851 3,409 0,829 0,351 86,041 2,737
0,8-100 1,174 1,860 1,444 1,728 2,617 3,294 0,870 0,165 85,849 2,446

FAR(%) Erro Class. (%)Lim-Pop FRR(%) Tempo (s) Redução(%)

 

 

Por último, temos na Tabela 5.28 os resultados obtidos pelo PSO ponderado 

com limiar igual a 0,9. O erro de classificação obtido foi de 4,614%, tendo um FRR de 
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1,463% e um FAR de 3,151%. Mais uma vez o erro de classificação cresceu com o 

aumento do limiar a partir de 0,7 e esse aumento se deveu ao aumento do FAR. Esse 

erro foi obtido para um enxame com 100 partículas, melhor configuração. O tempo de 

processamento para esta configuração foi de 0,846s e a taxa de redução das 

características foi de 92,710%. A maior taxa de redução das características atingida para 

este valor de limiar foi de 93,341% para um enxame com 20 partículas e foi a maior 

alcançada em todo este trabalho. 

 

Tabela 5.28 - Resultados obtidos através de um classificador baseado em SVM com seleção de 
características da categoria wrapper baseado no PSO ponderado com aceleração pessoal e global 

igual a 2,0 e limiar igual a 0,9. 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio
0,9-20 4,031 2,793 5,976 4,352 10,007 5,897 0,418 0,776 93,341 1,229
0,9-30 3,399 2,853 4,930 3,549 8,329 5,528 0,622 1,551 93,156 1,161
0,9-40 2,697 2,281 4,527 3,232 7,224 4,677 0,519 1,044 93,286 1,317
0,9-50 2,249 2,184 4,353 3,242 6,602 4,600 0,887 2,449 93,169 1,342
0,9-60 2,393 2,475 3,730 3,037 6,123 4,892 0,838 1,928 93,057 1,568
0,9-70 1,825 2,221 3,330 3,252 5,155 4,712 0,774 1,390 92,916 1,640
0,9-80 1,784 1,941 3,218 2,901 5,002 4,151 0,802 1,176 92,683 1,661
0,9-90 1,839 2,215 3,106 3,070 4,945 4,526 0,859 1,347 92,777 1,636
0,9-100 1,463 1,935 3,151 3,241 4,614 4,237 0,846 1,141 92,710 1,423

FAR(%) Erro Class. (%)Lim-Pop FRR(%) Tempo (s) Redução(%)

 

 

5.3.4 Conclusão da Terceira Etapa dos Experimentos 

Pelos resultados mostrados acima, vemos que o processo de seleção das 

características da categoria wrapper realmente melhora bastante os resultados. Enquanto 

tivemos um erro de classificação de 31,53% através de um classificador baseado em 

SVM sem seleção de características, um erro em torno de 40% através de um 

classificador baseado em SVM e seleção das características da categoria filtro, 

conseguimos um mínimo de 1,079% de erro de classificação através do SVM e seleção 

de características baseado no PSO Limiar. Ou seja, entre o melhor resultado alcançado e 

o obtido pelo sistema sem seleção, tivemos uma melhora em torno de 96,5%. Na Figura 

5.6, mostramos um gráfico comparativo do erro de classificação obtido por um sistema 

baseado em SVM sem seleção de características, um baseado em SVM e com seleção 
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através de um filtro que eliminava 30% das características e, por último, um sistema 

baseado em SVM e com seleção baseado no PSO Limiar com aceleração pessoal e 

global igual a 1,5. Vemos claramente pela Figura 5.6, a supremacia de um sistema 

baseado no PSO Limiar. Enquanto os resultados através de um sistema sem seleção e 

seleção baseada em filtro ficam bastante próximos, entre 30% e 40%, os resultados 

obtidos através do PSO Limiar ficam bastante próximos de 0%, chegando à zero para 12 

das 20 classes testadas neste trabalho. 
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Figura 5.6 - Gráfico comparativo entre os resultados obtidos através de classificadores baseados em 
SVM sem seleção e com seleção de características da categoria filtro e wrapper através do PSO 

limiar 1,5. 

 

A partir desse momento iremos fazer um comparativo entre os resultados 

obtidos através de um sistema baseado em AGs, PSO Limiar e PSO Ponderado para a 

seleção de características. Em todos os casos, o classificador foi baseado em SVM. 

Usamos o AG padrão, e dois possíveis valores de aceleração pessoal e global para cada 

uma das variações do PSO. Além disso, usamos 5 diferentes valores de limiar para o 

PSO. O gráficos seguintes referem-se aos resultados obtidos através de um PSO Limiar 

com aceleração pessoal e global igual a 1,5, limiar igual a 0,9 e com 100 partículas no 

enxame e um PSO Ponderado com aceleração pessoal e global igual a 1,5, com limiar 

igual 0,7 e 100 partículas no enxame. Além dos resultados obtidos pelos AGs, onde o 

menor erro de classificação foi alcançado através de uma população com 90 indivíduos. 
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Essas configurações foram escolhidas, pois, apresentaram os melhores resultados em 

relação ao erro de classificação. 

A Figura 5.7 mostra um comparativo entre os erros de classificação obtidos 

através dos três diferentes métodos de seleção de características citados aqui. Nesta 

Figura, PSO L significa PSO Limiar, enquanto PSO P indica o PSO Ponderado. Vemos 

claramente, que apesar de próximos, os resultados alcançados pelos AGs foram 

inferiores aos obtidos pelas duas variações do PSO usadas neste trabalho, apesar de ter 

sido igual em alguns pontos. Os resultados obtidos pelos PSOs limiar e ponderado 

foram bastante semelhantes, tendo o PSO limiar se saído um pouco melhor que o 

ponderado. Vemos também que os três modelos testados apresentaram um alto desvio 

padrão, com seus erros de classificação variando bastante. Esta variação ainda foi maior 

para os AGs do que para os PSOs. 
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Figura 5.7 - Gráfico comparativo entre os erros de classificação obtidos através de classificadores 
baseados em SVM com seleção de características da categoria wrapper através de AG, PSO limiar 

1,5 e PSO ponderado 1,5. 

 

Na Figura 5.8, temos o gráfico comparativo do AG, PSO limiar e PSO 

ponderado em relação ao tempo de processamento. Apesar de não ter havido uma 

grande diferença nos resultados, vemos claramente que os tempos obtidos pelo PSO 

limiar foram, na média, o menor dos três modelos. Apesar de que para a vigésima 

classe, o tempo obtido por ele cresceu bastante e foi em torno de 9s, o maior tempo 
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encontrado aqui, considerando esses três modelos. Os resultados obtidos pelos AGs 

foram, novamente, os piores ficando, na média, igual a 2s, enquanto que os obtidos pelo 

PSO limiar foram, na média, igual a 0,6, ou seja, uma redução em torno de 70% do 

tempo de processamento. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Classes

T
em

po
 (

s)

AG

PSO L 1,5

PSO P 1,5

 

Figura 5.8 - Gráfico comparativo entre tempos de processamento obtidos através de classificadores 
baseados em SVM com seleção de características da categoria wrapper através de AG, PSO limiar 

1,5 e PSO ponderado 1,5. 

 

Já na Figura 5.9, apresentamos um gráfico comparativo dos resultados em 

relação às taxas de redução das características. Esse foi o único caso em que o PSO 

limiar não se saiu melhor que os demais. Vemos pelo gráfico que o PSO limiar obteve 

uma taxa de redução em torno de 45%, o AG entre 50% e 55% e o PSO ponderado entre 

70% e 80%, obtendo a maior taxa de redução dos três modelos apresentados no gráfico. 

Vimos pelos resultados apresentados que o PSO ponderado realmente se saiu bem 

melhor que os demais,chegando a atingir mais de 90% de redução do conjunto das 

características através de um limiar igual a 0,9. 
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Figura 5.9 - Gráfico comparativo entre as taxas de redução obtidas através de classificadores 
baseados em SVM com seleção de características da categoria wrapper através de AG, PSO limiar 

1,5 e PSO ponderado 1,5. 

 

 



6  
Conclusão 

Este capítulo apresenta as considerações finais sobre o trabalho 
desenvolvido nesta dissertação. A Seção 7.1 apresenta algumas 
considerações sobre os resultados obtidos nos experimentos. Na 
Seção 7.2 são descritas as contribuições desta dissertação e a Seção 
7.3 apresenta algumas propostas para trabalhos futuros. 

6.1 Considerações Finais 

Neste trabalho desenvolvemos um sistema de identificação pessoal através da 

dinâmica de digitação. O foco principal, como dito anteriormente, foi a construção de 

um sistema que não necessitasse de nenhuma intervenção humana para um bom 

funcionamento e uma análise detalhada de como a seleção de características pode 

contribuir para um bom resultado. Testamos dois diferentes classificadores: um baseado 

em distância e outro em máquinas de vetores suporte. Testamos também duas diferentes 

categorias de seleção: filtro e wrapper. 

Os experimentos realizados neste trabalho foram dividos em 3 etapas. Na 

primeira, desenvolvemos um sistema sem seleção de características e testamos os dois 

classificadores mencionados acima. Na segunda etapa, usamos apenas o classificador 

baseado em SVM, por ter apresentado melhores resultados, e também um módulo de 

seleção da categoria filtro. Tivemos uma piora dos resultados em relação aos obtidos a 

partir de um classificador SVM sem seleção.  

Por último, na terceira etapa dos experimentos, testamos duas diferentes 

abordagens da categoria wrapper: uma baseada em AGs e outra em PSO. Como AG é 

uma técnica já bastante utilizada para esse tipo de problema, utilizamos uma abordagem 

padrão desta. O foco principal foi o desenvolvimento de duas abordagens baseadas no 
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PSO padrão: PSO Limiar e PSO Ponderado. Essas duas abordagens se mostraram 

bastante eficazes e eficientes para o sistema construído neste trabalho. 

Os experimentos realizados através das duas abordagens baseadas em PSO 

criadas neste trabalho obtiveram resultados bastante promissores e melhores que os 

obtidos em um sistema sem a seleção de características. Para o PSO Limiar 

conseguimos um erro de classificação médio (para a melhor configuração testada) de 

1,079% e para o PSO Ponderado o erro de classificação médio foi de 1,57% (também 

considerando apenas a melhor configuração). Como podemos ver anteriormente houve 

uma redução bastante grande no valor do erro de classificação quando inserimos um 

módulo de seleção de caracteristicas baseado em PSO em um sistema com um 

classificador SVM. Passamos de 31,53% para 1,079% (melhor resultado obtido neste 

trabalho) de erro de classificação, ou seja, uma melhora 96,5% aproximadamente. Os 

resultados obtidos através do PSO também foram superiores em relação aos obtidos 

pelos AGs. Para a melhor configuração dos AGs, atingimos 2,87% de erro de 

classificação, 1,934s de tempo de processamento e 52,542% de taxa de redução das 

características. Enquanto que para a melhor configuração do PSO, atingimos 1,079% de 

erro, 1,022s de tempo de processamento e 45,125% de taxa de redução. Logo, temos 

que entre as três medidas de desempenho utilizadas neste trabalho, o PSO, considerando 

apenas a melhor configuração, não se saiu melhor que os AGs apenas em relação à taxa 

de redução. Porém, como vimos anteriormente, atingimos a taxa de redução máxima 

para o PSO Ponderado que foi de 93,341%. 

6.2 Principais Contribuições deste Trabalho 

Além dos bons resultados obtidos neste trabalho, podemos destacar mais 

algumas contribuições do mesmo, tais como: 

• Criação de um sistema de verificação pessoal através da dinâmica da 

digitação totalmente automático, ou seja, sem intervenção humana. 

Como dissemos anteriormente, alguns trabalhos apresentavam um 
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módulo de pré-processamento dos dados onde era executado uma 

limpeza nestes de forma manual por um especialista no intuito de 

melhorar o desempenho. Já neste sistema, temos uma enorme melhora 

desse desempenho através de algoritmos que selecionam as 

características que mais influênciam o reconhecimento dos padrões sem 

nenhum auxilio externo. 

• Outra contribuição importante foi mostrar que a seleção das 

características pode influenciar de forma bastante positiva a aptidão de 

um sistema de reconhecimento de padrões. Como podemos ver neste 

trabalho, tivemos uma redução de 96,5% no erro de classificação obtido 

por um sistema sem o módulo de seleção das características e em um 

sistema com esse módulo baseado no PSO Limiar. 

• Por último podemos citar como uma importante contribuição a utilização 

de algoritmos baseados no PSO para a seleção de características, já que 

não é muito convencional seu uso para esta tarefa, e como esses 

algoritmos foram eficientes neste trabalho. Esses algoritmos poderiam 

ser usados em outros trabalhos semelhantes no intuito de melhorar o 

desempenho destes. 

6.3 Proposta para Trabalhos Futuros 

Apesar dos resultados obtidos neste trabalho terem sido bastante satisfatórios, 

podemos ainda propor algumas sugestões para trabalhos futuros. Primeiramente, 

poderíamos explorar ainda mais o uso do PSO como algoritmo para seleção de 

características, visando estudar melhor a variação dos seus parâmetros e a influência 

destes no resultado. Neste trabalho, os valores dos parâmetros usados foram definidos 

empiricamente e com base em outros trabalhos onde o PSO foi usado. Poderíamos 

explorar mais os valores desses parâmetros usando algum tipo de algoritmo de busca 
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inteligente para encontrar valores desses parâmetros que levem a melhores resultados de 

erro de classificação, tempo de processamento e taxa de redução das características. 

Outra alternativa de trabalho futuro seria explorar mais o uso de técnicas de 

seleção de características da categoria filtro, já que apenas uma técnica foi usada neste 

trabalho. Poderíamos também testar essas técnicas em conjunto com o PSO, ou seja, 

executaríamos antes o filtro no conjunto dos dados e em seguida processaríamos os 

algoritmos descritos neste trabalho em cima do conjunto já reduzidos dos dados. 

Poderíamos ainda propor como alternativa de trabalho futuro utilizar redes 

neurais auto-associativa no módulo de verificação, já que vimos em outros trabalhos 

que essas redes atingiram bons resultados em sistemas de verificação pessoal através da 

dinâmica da digitação. No entanto, nestes mesmos trabalhos foi identificado que essas 

redes são bastante lentas, o que impossibilita o uso destas em sistemas desse tipo. 

Apesar de termos verificado, no trabalho atual, que o PSO apresentou um tempo de 

processamento bastante inferior aos AGs, provavelmente ainda não foi suficiente para 

tornar aceitável um classificador baseado em redes auto-associativa, logo teríamos que 

explorar mais o PSO no intuito de baixar ainda mais o tempo de processamento. 

Por último, poderíamos aplicar o modelo criado neste trabalho em outros 

problemas de reconhecimentos de padrões, tais como, verificação pessoal através de 

reconhecimento da face, de assinatura offline, de assinatura online, entre outros. O 

intuito aqui seria a validação dos modelos propostos neste trabalho em outros dados 

referentes a problemas de reconhecimento de padrões onde o foco não fosse a dinâmica 

de digitação e analisar se o sistema desenvolvido poderia ser usado para qualquer um 

desses problemas. 
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