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RESUMO 

Uma grande quantidade de estudos relacionados a sistemas on-line de verificação vem 
sendo conduzida por pesquisadores nos últimos anos. No entanto, investigações a 
respeito da influência do tamanho das assinaturas no seu processo de formação são 
escassas. De fato, este tipo de análise para sistemas de verificação on-line está sendo 
feito pela primeira vez. Nesta dissertação, com o objetivo de investigar esta influência, 
uma base de dados contendo assinaturas com três tamanhos diferentes foi criada. Os 
resultados obtidos mostraram que assinaturas de tamanhos diferentes são 
estatisticamente diferentes e podem influenciar as técnicas de extração de 
características, o que, por sua vez, influenciam as taxas de acertos dos sistemas de 
verificação. Portanto, uma atenção especial deve ser tomada na implementação de 
aplicações globais que utilizam bases de dados com assinaturas de diferentes tamanhos. 
Nos experimentos realizados, as assinaturas médias, no melhor dos casos, obtiveram um 
erro médio de classificação de 1,96%, enquanto que as assinaturas pequenas e grandes, 
após um processo de seleção de característica, obtiveram um erro médio de 4,04% e 
4,25% respectivamente. Através de uma seleção local de características, foi possível 
minimizar a influência dessas distorções causadas pela variação dos tamanhos das 
assinaturas. 

Palavras-chave: Verificação on-line de assinatura, extração de características e seleção 
de características. 

                                                 
1 Dissertação de Mestrado em Ciência da Computação, Centro de Informática, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, PE, (93p.), Julho de 2006. 
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ABSTRACT 

A great number of studies concerning on-line verification systems have been conducted 
by researchers in the last years. However, investigations on the influence of different 
signature sizes on the process of signature formation are little. In fact, this kind of 
analysis for on-line signature verification system is been made for the first time. In this 
dissertation, in order to investigate this influence, a database containing signatures of 
three different sizes was created. The experimental results show that signatures of 
different sizes are statistically different and they can influence the feature extraction 
techniques. Thus, a special attention has to be taken in the implementation of global 
applications that use databases with signatures of different sizes. In the experiments 
performed, in the best case, the medium signatures had an error mean of 1,96%, while 
the small and large signatures after a feature selection had an error mean of 4,04% and 
4,25% respectively. Throughout a local feature selection it was possible to minimize the 
influence of the distortions caused by the signature size variations. 

 

Keywords: On-line signature verification, feature extraction and feature selection. 

                                                 
2 Master of Science dissertation in Computer Science, Informatics Center, Federal University of 

Pernambuco, Recife, PE, (93p.), July, 2006. 
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1 
Introdução 

Este capítulo apresenta a motivação desta dissertação, analisando 
aspectos inerentes ao processo de reconhecimento de assinaturas, 
além de apresentar os objetivos e a descrição deste trabalho. A 
Seção 1.1 expõe brevemente a motivação da dissertação. A Seção 1.2 
demarca os objetivos deste trabalho. A seção 1.3 contém uma 
sucinta descrição do trabalho realizado na dissertação. Por fim, a 
Seção 1.4 fornece uma visão dos capítulos da dissertação. 

1.1 Motivação 

Questões relacionadas à identificação pessoal automática cada vez mais vêm se 

tornando de grande interesse no nosso tempo. À medida que a sociedade se integra 

através de redes de comunicação de dados, as organizações procuram por sistemas de 

autenticação de identidade de usuários para que possam garantir a integridade das 

informações que trafegam nesta rede [Jain et al., 2000]. Várias formas de identificação 

pessoal vêm sendo estudadas ultimamente, tendo destaque as verificações biométricas. 

As técnicas de identificações mais conhecidas são íris, retina, face, impressão digital, 

além da assinatura, sendo esta última o objeto principal da presente dissertação. 

Atributos como íris, retina e impressão digital não mudam com o tempo e, 

portanto, têm uma variação intraclasse muito pequena [Jain et al., 2002]. No entanto, os 
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sistemas que trabalham com esses atributos precisam de hardwares especiais 

relativamente caros para a captura das imagens. No caso da assinatura, sua maior 

vantagem está no fato de que ela já faz parte da tradição em termos de autenticação de 

documentos e transações financeiras, como afirma [Jain et al., 1999]. Ela também tem a 

vantagem em relação a outras formas de autenticação, como é o caso de senhas, chaves 

e cartões, pois não podem ser perdidas ou esquecidas. 

No caso de sistemas de verificação de assinaturas, eles podem ser divididos em 

dois tipos, de acordo com a forma de aquisição dos dados: sistemas de verificação on-

line e sistemas de verificação off-line. Nos sistemas off-line, a imagem da assinatura está 

disponível em um documento e a mesma é digitalizada. No caso dos sistemas on-line, a 

assinatura é capturada por um digitalizador ou tablet, onde normalmente são extraídas 

características da dinâmica da assinatura, tais como: posição, velocidade, aceleração e a 

pressão em função do tempo [Plamondon e Shihari, 2000]. 

Os sistemas de verificação on-line comumente têm uma vantagem em relação 

aos sistemas off-line por terem acesso a um conjunto bem maior de características, uma 

vez que, além das características morfológicas da assinatura, ele também pode captar 

informações temporais. Os sistemas de verificação on-line podem ser aplicados na 

maioria dos sistemas que coletam assinaturas como, por exemplo, transações bancárias, 

transações com cartão de crédito ou autenticação de documentos legais. Além destas 

aplicações, a assinatura on-line pode substituir em alguns casos sistemas que utilizem 

passwords ou senhas. Isto inclui sistemas de acesso e de segurança. 

A diferença entre os tamanhos das assinaturas de autores diferentes é um 

aspecto inerente de cada autor, uma vez que as pessoas possuem estilos próprios de 

assinatura, umas possuem assinaturas maiores e outras possuem assinaturas menores 

como afirma [Dória, 2001a]. No entanto, quando um autor tem que assinar em espaços 

de tamanhos diferentes, este processo em si influencia a forma que o autor passa a 

assinar. 

Neste trabalho, procuramos investigar, de forma detalhada, o nível de influência 

que assinaturas de diferentes tamanhos possam ter diante de técnicas tradicionais de 

extração de características em sistemas de verificação on-line de assinatura.  
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Um dos fatores que motivaram a pesquisa nesta área é certamente a 

possibilidade de utilização em aplicações reais, as quais podem funcionar de uma forma 

mais abrangente integrando bases de assinaturas de diferentes tamanhos, além é claro da 

escassez de análises desse tipo na literatura, principalmente considerando sistemas de 

verificação on-line. 

Embora estudos a respeito da influência de assinaturas de tamanhos diferentes já 

tenham sido feitos [Dória, 2001a; Dória et al., 2001b], esta análise baseada em 

assinaturas capturadas de forma on-line está sendo feita pela primeira vez. 

1.2 Objetivo 

Esta dissertação investiga a influência de assinaturas de tamanhos diferentes no 

processo de formação das mesmas, bem como uma análise estatística desta influência 

em relação às técnicas de extração de características apresentadas na literatura. 

Objetiva-se, ainda, contribuir para a criação de uma base de assinaturas 

adquiridas de forma on-line, além de desenvolver um ambiente computacional para 

análises e simulação relacionadas aos sistemas de verificação de assinaturas. 

1.3 Descrição do trabalho 

Este trabalho consistiu das seguintes etapas: (1) criação de uma base contendo 

assinaturas de diferentes tamanhos; (2) implementação de algoritmos para extração de 

características; (3) investigação de diferentes técnicas de reconhecimento de assinaturas; 

(4) execução de experimentos de verificação de assinaturas; (5), análise estatística das 

características; (6) seleção de características; (7) combinação de classificadores.  
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Figura 1.1 – Diagrama de etapas do sistema. 

A etapa de criação da base de dados foi uma das etapas mais longas do processo, 

uma vez que a mesma necessitou da colaboração de vários voluntários. Inicialmente, foi 

feita a definição dos aspectos da base de dados, o que incluiu definir não só as 

quantidades de assinaturas que seriam coletadas, como também definir o modelo do 

banco de dados. O segundo passo deste processo consistiu na coleta de assinaturas, para 

isso, vários voluntários foram mobilizados e os mesmos, contribuíram com várias 

amostras de suas assinaturas em três tamanhos diferentes, além de contribuírem para o 

processo de falsificação de assinaturas. 

Concomitantemente ao processo de aquisição dos dados, iniciou-se o processo 

de implementação de características que foram utilizadas nos experimentos dessa 

dissertação. Um total de 35 características foi implementado, tendo como base o 

trabalho de [Lee et al., 1996] e [Hansheng e Govindaraju, 2005]. 

O próximo passo consistiu em investigar diferentes técnicas de verificação de 

assinaturas e, posteriormente, escolher e implementar algumas dessas técnicas. Foram 

selecionadas, portanto, duas técnicas de verificação baseadas em distância [Araújo et 

al., 2006a, Araújo et al, 2006b, Kholmatov e Yanikoglu, 2005; Dimauro et al., 1992; 
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Dimauro et al., 1994;], por serem bastante utilizadas na literatura, por obterem ótimos 

resultados, além de serem mais fáceis de implementar, quando comparadas a outras 

técnicas, como, por exemplo, HMM [Fuentes et al., 2002; Yang et al., 1993; Yang et al., 

1995] e Redes Neurais [Tseng e Huang, 1992]. 

Após a implementação das técnicas de verificação, vários experimentos foram 

executados com o objetivo de avaliar o desempenho do sistema diante de diferentes 

tamanhos de assinaturas. Esses experimentos possibilitaram a verificação e, 

posteriormente, uma avaliação estatística de que assinaturas de tamanhos diferentes 

tiveram influência sobre as características extraídas. 

O processo de seleção consistiu em selecionar um grupo de características, as 

quais possuíam os menores coeficientes de variação, e posteriormente aplicá-las no 

sistema de verificação, com o intuito de melhorar as taxas de erro nos três grupos de 

tamanhos de assinaturas. Verificou-se que a seleção local de características mostrou-se 

apropriada para o tipo de problema. 

A etapa de combinação de classificadores consistiu em combinar linearmente 

três tipos de distâncias utilizadas no processo de verificação. Essa abordagem foi 

utilizada em [Kholmatov e Yanikoglu, 2005] para fazer verificação de assinaturas e, 

neste trabalho, serviu para mostrar as disparidades entre os três tamanhos de assinaturas 

utilizados. 

Todos os métodos investigados foram implementados e testados com o 

programa de simulação Matlab3.                                           

1.4 Organização da dissertação 

O Capítulo 2 apresenta uma introdução aos sistemas de verificação de assinaturas. São 

descritas todas as etapas deste tipo de sistema: aquisição dos dados, pré-processamento, 

extração de características, treinamento e verificação. A partir desta descrição, são 

                                                 
3 MATLAB, the Language of Technical Computing. Marca registrada da empresa The MathWorks, Inc. 
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destacadas, em linhas gerais, as principais abordagens propostas na literatura para 

sistemas de verificação de assinaturas. 

No Capítulo 3, é mostrada a arquitetura utilizada na dissertação e cada etapa do 

processo é descrita de forma detalhada. Nesse capítulo, foi apresentado desde a criação 

da base, passando pela descrição das características utilizadas, até os métodos de 

treinamento e verificação do sistema. 

O Capítulo 4 descreve os experimentos realizados com uma das técnicas 

investigadas para a verificação de assinaturas, ou seja, a técnica que usa a distância para 

o centróide da classe. São expostos, nesse capítulo, os experimentos e os resultados 

desta abordagem. Os resultados completos são detalhados nos Apêndices A e B. 

Outros experimentos são descritos no capítulo 5, desta feita com uma outra 

técnica de verificação, que utiliza três distâncias diferentes, ou seja, distância para a 

assinatura template da classe, distância para a assinatura mais próxima e distância para a 

assinatura mais distante. Também são expostos os experimentos e os resultados de cada 

uma das distâncias usadas e da combinação das três. As tabelas com os resultados por 

classe são mostradas no Apêndice A. 

A conclusão e as considerações finais sobre o trabalho apresentado nesta 

dissertação estarão no Capítulo 6. Além da conclusão e das considerações finais, este 

capítulo apresenta uma descrição das contribuições desta dissertação e algumas 

propostas para trabalhos futuros. 



 

 
 
 
 
 
 
 

2 
Sistemas de Verificação de 
Assinaturas 

Este capítulo apresenta um breve histórico sobre o desenvolvimento 
dos sistemas de verificação de assinaturas. São analisadas suas 
partes constituintes, bem como as diversas abordagens existentes na 
literatura. Na Seção 2.1, é apresentada uma visão geral dos sistemas 
de verificação de assinaturas. Na Seção 2.2, um resumo sobre a 
aquisição de dados é apresentado. Na Seção 2.3, são descritas as 
técnicas de pré-processamento. A seção 2.4 descreve as técnicas de 
extração de características e, na seção 2.5, são descritas as técnicas 
de verificação de assinaturas. 

2.1 Visão Geral dos Sistemas de Verificação de 
Assinatura 

Em qualquer sistema de verificação faz-se necessário seguir algumas etapas para que o 

processo de verificação seja completo. Um sistema genérico de verificação possui pelo 

menos quatro etapas, são elas: aquisição dos dados, pré-processamento, extração de 

características e verificação [Gonzales e Woods, 1992]. A Figura 2.1 ilustra todas estas 

etapas do processo e acrescenta a necessidade de uma base de conhecimento que se 

comunica nos dois sentidos com cada módulo do sistema. Esta base é responsável tanto 
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para armazenar as características das assinaturas como prover informações do 

comportamento de cada classe, algo que será importante no momento da verificação. 

 

 

Figura 2.1 – Arquitetura geral de um sistema de verificação de assinaturas. 

No caso específico dos sistemas on-line, foco principal da presente pesquisa, a 

etapa de aquisição de dados é feita através de mesas digitalizadoras, também conhecida 

como tablets. A partir destes equipamentos, é possível capturar informações, tais como: 

posição, velocidade, aceleração e pressão. 

Nas próximas seções, será apresentada uma breve descrição de cada uma das 

etapas que compõe um sistema de verificação de assinaturas. 

2.2 Aquisição dos Dados 

Os sistemas de verificação de assinaturas podem ser divididos em dois tipos, de acordo 

com a forma de aquisição dos dados: sistemas de verificação on-line e sistemas de 

verificação off-line. Nos sistemas off-line, a imagem da assinatura está disponível em 

um documento e a mesma é digitalizada. No caso dos sistemas on-line, a assinatura é 

capturada por um digitalizador ou tablet, onde normalmente são extraídas características 

da dinâmica da assinatura, tais como: posição, velocidade, aceleração e a pressão em 

função do tempo [Plamondon e Shihari, 2000]. 
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2.2.1 Aquisição Off-Line 

A aquisição off-line consiste em capturar uma imagem escrita em um papel através de 

um processo de scaneamento, ou seja, a imagem manuscrita é digitalizada através de 

um dispositivo scanner. Diferentemente do processo de aquisição on-line, onde é 

possível obter as coordenadas da imagem em função do tempo e, conseqüentemente, é 

possível identificar em que ordem os traços da assinatura foram realizados, no processo 

off-line de aquisição, tem-se apenas acesso à imagem da assinatura (Figura 2.2). 

 

Figura 2.2 – Exemplo de assinatura capturada de forma off-line. 

 Devido à natureza desse processo de aquisição, é possível apenas fazer análises 

relacionadas ao espaço e à características pseudodinâmicas [Dória, 2001b]. No entanto, 

na aquisição off-line, também segundo [Dória, 2001b], não é necessária a presença do 

autor no ato da escrita e as assinaturas são capturadas diretamente dos documentos. Este 

é o processo mais natural e mais encontrado nos problemas do dia-a-dia. 

2.2.2 Aquisição On-Line 

A utilização de sistemas que realizam aquisição de dados de forma on-line vem 

crescendo rapidamente, devido a avanços na tecnologia e ao barateamento dos 

dispositivos sensíveis a pressão. Uma grande quantidade de estudos nessa área está 

disponível nos meios acadêmicos [Araujo et al. 2006a; Araujo et al. 2006b; Araujo et al. 

2006c; Kholmatov e Yanikoglu, 2005; Hansheng e Govindaraju, 2005]. 

A aquisição de dados feita de forma on-line normalmente tem uma vantagem em 

relação à aquisição off-line por possibilitar o acesso a um conjunto bem maior de 

informações, uma vez que, além das características da forma da assinatura ele também 

pode capturar informações temporais e de pressão (Figura 2.3). O processo de aquisição 
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on-line pode ser aplicado na maioria dos sistemas que coletam assinaturas como, por 

exemplo, transações com cartão de crédito ou autenticação de documentos [Jain et al., 

2002]. Além destas aplicações, a assinatura on-line pode substituir em alguns casos 

sistemas que utilizem passwords. Isto inclui os sistemas de acesso [Softpro, 2006]. 

 
Figura 2.3 – Exemplo de assinaturas capturadas de forma on-line.  (a) assinatura com informações 

de coordenadas. (b) assinatura em função do tempo. 

2.3 Pré-processamento  

Após a fase de aquisição dos dados segue o pré-processamento. Nesta fase, são 

realizadas operações para melhorar a qualidade dos dados de entrada. No entanto, nos 

sistemas on-line, a utilização de filtros de ruídos, tão comuns nos sistemas off-line, é 

inexistente, devido à natureza do equipamento de aquisição, o qual capta diretamente os 

sinais da caneta. Após esta fase, normalmente são feitas normalizações para padronizar 

as assinaturas no tempo e no tamanho. Ainda na da fase de pré-processamento, tem-se a 

tarefa de segmentação que, segundo consta em [Dimauro et al., 2004], pode ser 

realizada através de várias técnicas, tais quais, segmentação por sinais de pen-up/pen-

down, presentes, por exemplo, nos trabalhos de [Castellano et al., 1990; Schmidt e 

Kraiss, 1997; Dimauro et al., 1992; Dimauro et al., 1994], segmentação por análise de 

velocidade do sinal, a qual consta no trabalho de [Plamondon et al., 1992], segmentação 
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orientada por pontos relevantes, que está presente em [Brault e Plamondon, 1993] e 

finalmente a segmentação dinâmica presente em [Dimauro et al., 1993].  

2.4 Extração de características 

Existem dois tipos de características utilizadas pelos sistemas de verificação de 

assinaturas, segundo [Plamondon e Lorette, 1989; Dimauro et al., 2004], são elas: 

características baseads em parâmetros e características baseadas em funções. Quando 

parâmetros são usados como características, a assinatura é representada como um vetor 

de elementos, cada um definindo um valor da característica. Quando as funções são 

usadas como características, as assinaturas são definidas em termos de uma função 

tempo, cujos valores constituem um conjunto de características. Ainda segundo 

[Dimauro et al., 2004], as características de função podem garantir um melhor 

desempenho de acerto em relação às características de parâmetros, apesar de requerer 

procedimentos de comparação mais custosos em relação ao tempo. Alguns exemplos de 

características baseadas em funções são: posição, velocidade, aceleração, direção do 

movimento da caneta, pressão e força. Destas, a velocidade mostra-se mais informativa 

em relação à posição e aceleração para verificação dinâmica de assinatura. No caso das 

características de parâmetros, temos centenas de exemplos, podemos destacar alguns: 

máximo, mínimo e média da velocidade e aceleração, total de tempo da assinatura e 

quantidade de pen Ups/pen Downs.  

Ainda em relação às características extraídas das assinaturas, [Jain et al., 2002] 

considera que as mesmas podem ser de duas categorias: características globais e 

características locais. As características globais descrevem propriedades da assinatura 

como um todo, como, por exemplo, tempo total de escrita, limites da assinatura e 

número de strokes (traços da assinatura). As características locais são propriedades que 

se referem a uma posição dentro da assinatura, cujos exemplos incluem curvatura local 

e velocidade. As características globais têm vantagem no tempo de processamento em 
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relação às características locais [Lee et al., 1996], no entanto, as taxas de erro geradas a 

partir das características locais tendem a ser menor. 

Em relação às características propriamente ditas, encontra-se na literatura estudo 

relacionado à consistência das características mais comumentes usadas nos sistemas de 

verificação on-line [Hansheng e Govindaraju, 2005]. Os resultados mostram como 

características de maior consistência, informações simples como coordenadas X e Y, 

velocidade de escrita e ângulo com o eixo X. 

2.5 Verificação de assinaturas 

O processo de verificação de autenticidade de uma assinatura de teste consiste 

basicamente em comparar informações desta determinada assinatura com as 

informações da classe que a assinatura de teste está sendo confrontada, as quais devem 

estar armazenadas em alguma base de conhecimento. Este processo de comparação gera 

como saída para o sistema uma resposta binária, ou seja, pertence ou não a classe. 

Quanto às informações guardadas na base de conhecimento, segundo [Dimauro et al., 

2004], elas podem ser de dois tipos: baseada em apenas um template de assinatura 

genuína por classe, ou em um conjunto de referências. Neste segundo caso, faz-se 

necessário escolher qual a quantidade ótima de referência que deve ser utilizada como 

base para a comparação com as assinaturas de teste. Sobre esta quantidade, [I. 

Yoshimura e M. Yoshimura, 1992] estabelecem o número 3 como sendo uma 

quantidade suficiente e representativa. 

Baseado ainda na abordagem de utilização de um conjunto de referência para 

comparação de assinaturas observa-se também a estratégia de comparação de strings, 

que pode ser utilizada de três maneiras diferentes: wholistic matching, regional 

matching e multiple regional matching. A abordagem chamada de wholistic matching é 

definida como sendo uma comparação como um todo, da assinatura de teste com cada 

uma das assinaturas do conjunto de referência. A abordagem reginal matching é 

definida como uma comparação da assinatura de teste com cada uma das assinaturas do 
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conjunto de referência só que nesta abordagem a análise é realizada por regiões da 

assinatura, uma vez que as assinaturas são consideradas por partes. A última abordagem 

definida é a chamada multiple regional matching que compara cada região da assinatura 

de teste com cada uma das regiões correspondentes das assinaturas do conjunto de 

referência. Neste caso, a assinatura é considerada autêntica quando for atingido um 

determinado número de acertos para cada região da assinatura.   

O trabalho de [Jain et al., 2002], que utiliza um conjunto de referência para fazer 

a comparação de strings, vai mais a fundo na questão da escolha de limiares para 

classificação e faz um levantamento dos tipos de limiares, que segundo ele são dois: 

limiar comum, ou limiar por classe. A escolha de um limiar comum tem a vantagem de 

que todas as assinaturas inseridas no sistema podem ser utilizadas para encontrar um 

limiar ótimo. Uma medida de dissimilaridade entre todas as assinaturas de todas as 

classes é computada e o valor de um limiar é selecionado baseado no critério de erro 

mínimo. Já no caso do limiar por classe, o mesmo é derivado apenas das assinaturas da 

própria classe. 

No processo de comparação são utilizadas diferentes técnicas baseadas em 

medidas de similaridade ou dissimilaridade. A distância Euclidiana [Dimauro et al., 

1992] é uma das mais utilizadas em sistemas que usam parâmetros como característica. 

Nos sistemas que utilizam funções como características uma das técnicas mais usadas é 

o elastic matching. Outras técnicas de comparação são HMM (Hidden Markov Models) 

[Yang et al., 1993; Yang et al., 1995; Fuentes et al., 2002; Kashi et al., 1998], redes 

neurais [Fuentes et al., 2002] e string matching [Jain et al., 2002]. 



 

 
 
 
 
 
 
 

3 
Descrição da Arquitetura 
Proposta 

Neste capítulo, será mostrada a descrição de cada etapa do processo 
de verificação on-line de assinaturas utilizadas neste trabalho, além 
da descrição dos critérios de avaliação utilizados e dos métodos de 
comparação entre abordagens. Na Seção 3.1, é descrita a 
arquitetura do sistema em alto nível. A Seção 3.2 trata da aquisição 
dos dados. Na seção 3.3, é apresentada a etapa de extração de 
características e a descrição das mesmas. Na seção 3.4, serão 
descritos o processo de treinamento e verificação do sistema, além 
dos critérios de avaliação e métodos de comparação entre 
abordagens. 

3.1 Arquitetura do sistema 

A arquitetura utilizada nesta dissertação segue o procedimento genérico dos sistemas de 

verificação de assinatura. A Figura 3.1 mostra uma visão alto nível do sistema proposto. 

O módulo de aquisição de dados é responsável por capturar as informações de posição, 

pressão e tempo da assinatura. No módulo de extração de características, as informações 

brutas extraídas do dispositivo serão representadas de uma outra forma, ou seja, em 

termos de parâmetros e funções. Estas informações serão armazenadas num banco de 

dados e servirão para gerar uma representação da classe treinada. O módulo de 

verificação servirá para aceitar ou rejeitar uma assinatura de teste que está sendo 
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confrontada com a representação de uma determinada classe. Esta decisão é tomada 

através de uma medida de dissimilaridade entre a assinatura de teste e o conjunto de 

referência que representa a classe em questão. 

 

 

Figura 3.1 – Representação alto nível da arquitetura do sistema de verificação on-line utilizado na 
dissertação. 

Como pode ser visto na Figura 3.1, o sistema possui duas fases: uma fase de 

treinamento e uma fase de teste. Na fase de treinamento, as assinaturas capturadas pelo 

tablet servirão para criar o padrão da classe da qual a mesmas pertencem. Para isso, as 

assinaturas passarão para o módulo de extração de características, onde as 

características serão calculadas e a partir daí estas informações serão armazenadas no 
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banco de dados. Através do conjunto de características armazenado, é calculado o limiar 

da classe, que será explicado mais detalhadamente na Seção 3.4. Na fase de teste, as 

assinaturas serão confrontadas com uma representação da classe, que será chamada de 

limiar e aí sim o sistema dará a informação se esta assinatura de teste pertence ou não a 

classe que a mesma está sendo confrontada. 

3.2 Aquisição dos dados 

O processo de aquisição de dados nos sistemas de verificação de assinaturas on-line é 

realizado por dispositivos sensíveis à pressão, estes dispositivos, também conhecidos 

como tablets ou mesas digitalizadoras, captam informações de posição, tempo e 

pressão. 

Para esta dissertação, os dados foram adquiridos a partir de uma mesa 

digitalizadora da marca WACOM modelo CTE-430 (Figura 3.3). Um total de 1828 

assinaturas, incluindo assinaturas falsas de vários tamanhos, foram coletadas de um 

grupo de 20 pessoas, grupo este contendo 6 mulheres e 14 homens de idades diferentes. 

Além disso, 10% das assinaturas foram feitas por pessoas canhotas. Todos os 

voluntários contribuíram com 20 assinaturas autênticas de 3 tamanhos diferentes, sendo 

4 de tamanho considerado pequeno (1,0cm x 7,0cm), 12 consideradas médias (2,0cm x 

8,0cm) e 4 consideradas grandes (4,0cm x 9,5cm), como pode ser visto na Figura 3.2. 

Estes 3 tamanhos representam, respectivamente, os espaços de um cartão de crédito, de 

um documento de identificação e de um cheque bancário brasileiro. Para facilitar a 

execução das assinaturas, foi utilizada uma linha horizontal colocada sobre a superfície 

do tablet e que serviu como base para as assinaturas. Ao mesmo tempo, as áreas das 

assinaturas foram delimitadas de acordo com os tamanhos citados acima.   
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Figura 3.2 – Tamanho das áreas das assinaturas. 

 
Figura 3.3 - Graphire3 6x8 Pen Tablet. 

As assinaturas falsificadas foram divididas em 2 tipos: falsificações simples e 

falsificações habilidosas. Nas falsificações simples, o falsificador sabe apenas o nome 

que será falsificado e não tem acesso à imagem da assinatura. Já nas falsificações 

habilidosas, o falsificador pode ver a assinatura genuína e também tem tempo para 

praticá-la. Esta base de falsos contém entre 10 e 12 assinaturas médias falsificadas de 
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forma simples e entre 10 e 12 assinaturas falsificadas de forma habilidosa para cada 

classe.  

Para realizar a captura dos dados, foi implementado um sistema em Visual Basic 

que tem como objetivo fazer a interface do harware com o software através de uma API 

da WACOM. O software implementado permite fazer toda a entrada de dados do 

sistema, além de gerenciar um banco dados que armazena informações de coordenadas, 

pressão e tempo. A tela principal do sistema pode ser vista na Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 - Tela principal do software de captura de assinaturas. 

No banco de dados, foram armazenadas as informações de cada assinatura, tais 

como: coordenadas X e Y, pressão e tempo. Além dessas informações principais, 

também foram armazenadas as informações de cada voluntário e todas as características 

já processadas pelo módulo de extração de características. O banco de dados gerenciado 

pelo sistema também armazena os limiares das classes que já foram treinadas além de 

fazer o controle e separação das imagens que foram usadas como treinamento e teste. A 

Figura 3.5 mostra o modelo de dados utilizado para armazenar as informações das 

assinaturas e o mesmo é composto por 5 tabelas, que são: 
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• tb_user: tabela que armazena o identificador e o nome dono da assinatura; 

• tb_features: tabela que armazena as posições X e Y, pressão e tempo das 

assinaturas autênticas; 

• tb_features_false: tabela que armazena as posições X e Y, pressão e tempo 

das assinaturas falsas; 

• tb_features_processed: tabela que armazena as características processadas 

das assinaturas genuínas e falsas; 

• Tb_param_sys: tabela de configuração do sistema. 

 

Figura 3.5 – Modelo Entidade x Relacionamento da base de assinaturas. 

A partir das coordenadas e do tempo é possível reproduzir as assinaturas de cada 

pessoa, como é mostrado na Figura 3.6. Estão sendo representados, nesta figura, alguns 

exemplos de assinaturas pequenas, médias e grandes de três pessoas diferentes, além de 

uma falsificação habilidosa de cada uma. 



 

33 

 
Figura 3.6 - Exemplo de três classes diferentes.  (a) Assinaturas pequenas.  (b) Assinaturas médias.  

(c) Assinaturas grandes.  (d) Assinaturas falsas habilidosas. 

Nota-se que existe uma diferença visual entre os três tamanhos de assinaturas, 

principalmente quando se observam as assinaturas grandes, ao mesmo tempo, também 

se percebe a grande semelhança visual das falsificações com as assinaturas genuínas. 

3.3 Extração de Características 

Um total de 35 características foram implementadas nesta dissertação e todas elas foram 

baseadas em um subconjunto de características usadas em [Lee, 1996], que, por sua vez, 

se baseou na literatura e nas suas próprias experiências. Dentre este conjunto, estão 

presentes características estáticas e dinâmicas. Este conjunto de características é 

baseado em coordenadas, velocidades médias e tempo de duração, as quais são 

confirmadas como sendo entre as mais consistentes características, como é mostrado no 

trabalho de [Hansheng e Govindaraju, 2005], onde é feito um estudo comparativo de 

características usadas em sistemas de verificação on-line de assinaturas. Pode-se 

entender por características com alto nível de consistência, aquelas cujos valores estão 

próximos uns dos outros quando extraídos de assinaturas genuínas, ao mesmo tempo em 

que estão distantes umas das outras quando são comparadas com assinaturas falsas. A 

característica de pressão, apesar de ser uma das características dinâmicas mais 

comumente usadas por ser invisível e difícil de falsificar, não obteve resultados muito 

altos em sua medida de consistência realizado no trabalho de [Hansheng e Govindaraju, 
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2005]. Isto significa dizer que a pressão da assinatura de uma mesma pessoa varia 

inconscientemente. O que o trabalho concluiu também é que grande variação de pressão 

não necessariamente indica que a assinatura é falsa, mas um padrão de pressão bastante 

similar é um forte indício que a assinatura é genuína. Por essa razão a característica de 

pressão não foi utilizada nos experimentos. 

A lista completa de características pode ser vista na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 - Lista de características implementadas. 

# característica Descrição das características 
T1 Velocidade média da escrita 
T2 Velocidade máxima da escrita 
T3 Tempo da velocidade máxima 
T4 Duração total da assinatura 

T5 
Duração total da caneta em contato 

com a mesa 
T6 Velocidade mínima na horizontal 

T7 
Tempo da velocidade mínima 

horizontal 
T8 Número total de pontos registrados 

T9 
Média do tempo de execução dos 

pontos 

T10 
Número de vezes que a caneta se afasta 

da mesa 

T11 
Tempo da segunda aproximação da 

caneta com a mesa. 
T12 Duração de Vx > 0 
T13 Duração de Vx < 0 
T14 Duração de Vy > 0 
T15 Duração de Vy < 0 
T16 Média de Vx positivo 
T17 Média de Vx negativo 
T18 Média de Vy positivo 
T19 Média de Vy negativo 
T20 Total de pontos Vx = 0 
T21 Total de pontos Vy = 0 
T22 Máximo Vx – Média Vx 
T23 Máximo Vy – Média Vy 
T24 Máximo Vx – Mínimo Vx 
T25 Máximo Vx – Mínimo Vy 
T26 Máximo Vy – Mínimo Vy 

T27 
Tempo Max X / tempo total da caneta 

em contato com a mesa 
T28 Tempo Min X / tempo total da caneta 



 

35 

em contato com a mesa 
T29 (Max X - Min X) x (Max Y - Min Y) 
T30 X Inicial – Mínimo X 
T31 X Final – Máximo X 
T32 X Final – Mínimo X 
T33 (Max X - Min X)/(Max Y - Min Y) 
T34 Desvio padrão de X 
T35 Desvio padrão de Y 

Todas as características são invariantes, no que diz respeito à translação. Este 

aspecto é fundamental para os nossos experimentos, uma vez que as assinaturas foram 

coletadas em áreas distintas da mesa digitalizadora. Nas subseções abaixo, serão 

descritas todas as características utilizadas nos experimentos. 

3.3.1 Características Relacionadas às Coordenadas 

As características que possuem relação com as coordenadas utilizadas nesta dissertação 

consistem basicamente da distância entre pontos chaves da assinatura, como se constata 

nas características T30, T31 e T32, que observam a posição inicial e final das 

coordenadas X e as suas menores e maiores coordenadas, e de medidas de relação entre 

altura e largura, quando se observam as características T29 e T33. A Característica T29, 

que mostra o produto das alturas e larguras das assinaturas, apesar de ser bastante 

consistente para verificação de assinaturas de mesmo tamanho, tende a mostrar grande 

variação para assinaturas de tamanhos diferentes, que é o alvo principal da análise dessa 

dissertação. Portanto, essa característica passa a ser não relevante quando é feita análise 

de assinaturas de tamanhos diferentes. Além destes dois tipos, também foram utilizadas 

medidas de dispersão, como é o caso das características T34 e T35, que utilizam, para 

isso, o desvio padrão das coordenadas no eixo X. 

3.3.2 Características Relacionadas ao Tempo 

Um outro conjunto de característica diz respeito ao tempo. As características que serão 

descritas nesta subseção têm, de algum modo, o fator tempo envolvido em seu cálculo. 

Por exemplo, as características T12, T13, T14 e T15 medem o intervalo de tempo em 
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que o processo de escrita da assinatura utilizou velocidades positivas ou negativas tanto 

no eixo X como no eixo Y, em outras palavras, o tempo de duração dos traços em cada 

uma das direções e sentidos. 

Com o auxílio da informação da pressão é possível identificar os momentos em 

que, no processo de escrita, a caneta está tocando o tablet ou não. Estas informações 

permitem calcular mais duas características utilizadas na dissertação, que são: T5 e T11. 

Na T5, é medido o tempo que a caneta está em contato com o tablet, conhecido como 

pen down e, na T11, é capturado o momento em que acontece a segunda aproximação 

da caneta no tablet, ou seja, a segunda pen down. 

Ainda utilizando o conceito de pen down, mais duas características foram 

implementadas: T27 e T28. A característica T27 consiste da razão entre o tempo do X 

máximo e o tempo total de pen down e a característica T28 consiste da razão entre o 

tempo do X mínimo e o tempo total de pen down.  

As características T3 e T7 correspondem respectivamente ao tempo t, onde a 

velocidade é máxima e o tempo t, onde a velocidade é mínima na horizontal. No caso da 

característica T4, ela representa o tempo total de duração da assinatura. Já no caso da 

T9, o tempo médio da execução dos pontos. 

O tempo é um dos fatores que diferenciam a captura on-line da off-line. A partir 

da utilização do tempo no cálculo das características, torna-se possível observar os 

aspectos dinâmicos das mesmas, algo inerente aos sistemas on-line, como já foi dito. 

Tendo-se conhecimento do tempo, é possível também obter outros tipos de 

características como é o caso da velocidade, o qual será visto a seguir. 

3.3.3 Características Relacionadas à Velocidade 

Um outro conjunto de características utilizadas está relacionado à velocidade. 

Basicamente, as velocidades observadas são as aquelas do eixo X e Y (Vx e Vy), as 

velocidades positivas e negativas, que podem ser tanto no eixo X como no eixo Y e as 

velocidades máximas e mínimas (Máximo Vx, Máximo Vy, Mínimo Vx e Mínimo Vy). 

Para se calcular a velocidade de um eixo, basta observar a distância percorrida através 



 

37 

das coordenadas e dividir pelo tempo. No caso das velocidades negativas, basta 

observar a velocidade nos pontos onde o sentido do traço é na decrescente dos eixos X 

ou Y. 

As características T16, T17, T18 e T19 consistem, respectivamente, da média da 

velocidade Vx no sentido positivo e negativo e da média da velocidade Vy no sentido 

positivo e negativo. Nas características T22 e T23, o que se observa em seu cálculo é a 

diferença entre a velocidade máxima nos eixo X e Y e suas respectivas médias de 

velocidade também no eixo X e Y. Já nas características T24 e T25, o que se observa é a 

diferença entre a velocidade máxima no eixo X e a velocidade mínima no eixo X e Y 

respectivamente. A característica T26 é calculada da mesma forma que a característica 

T24, no entanto, observando-se as velocidades máxima e mínima do eixo Y. 

Outras características que envolvem velocidade são as características T1, T2 e 

T6. Na T1, é calculada a velocidade média da escrita, na T2, é calculada a velocidade 

máxima de escrita e, na T6, é calculada a velocidade mínima na horizontal. 

Assim como o tempo, a velocidade desempenha um papel muito importante no 

conjunto de características, pois as mesmas representam os aspectos dinâmicos dos 

padrões, algo que é peculiar aos sistemas on-line de verificação. Diferente das 

características morfológicas, as características dinâmicas são muito mais difíceis de 

serem falsificadas. 

3.4 Estratégia de Treinamento e Verificação 

O processo de treinamento e verificação nesta dissertação foi feito de duas formas 

diferentes: treinamento e verificação, baseado na distância para o centróide, e 

treinamento e verificação, baseado em um conjunto de três distâncias. O objetivo de 

utilizar dois métodos de treinamento e verificação foi observar os resultados dos 

experimentos de uma forma mais consistente, ou seja, verificar se existe uma repetição 

do comportamento dos dados independente da abordagem. Abaixo serão descritos cada 

um dos métodos utilizados. 
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3.4.1 Treinamento e Verificação pela Distância para o Centróide 

Nesta abordagem, durante a fase de treinamento, todos os vetores de características de 

cada classe foram utilizados com o objetivo de encontrar um valor que represente uma 

classe específica. Para encontrar este valor, foi calculado o centróide da classe [Dória 

2001b], que representa a média de cada uma das características das assinaturas do 

conjunto de referência ou conjunto de treinamento. Em outras palavras, o 

comportamento médio das características das assinaturas de treinamento da classe. Uma 

vez tendo o centróide de cada classe calculado, o próximo passo consistiu em confrontar 

cada assinatura de teste com o centróide da classe e medir suas respectivas distâncias, 

para isso foi utilizado a distância Euclidiana, definida pela Equação 3.1. 

22
22

2
11 )(...)()(),( nn babababaED −++−+−=  (3.1)

Lembrando que a é o vetor de característica e b o vetor do centróide. Vale 

salientar que antes do cálculo do centróide todas as características foram normalizadas 

de modo que a média fosse igual a 0 (zero) e a variância igual a 1 (um) e que os 

parâmetros de normalização foram colhidos de forma independente tanto para o 

conjunto treinamento como para o conjunto de teste. Após observar todas as distâncias 

das assinaturas de teste, as quais incluem as assinaturas falsificadas e as assinaturas 

pequenas, médias e grandes, o limiar da classe é escolhido e passa a ser a distância da 

assinatura falsa mais próxima. Isto implica dizer que o limiar compreende a distância do 

centro da classe até o padrão falso mais próximo, o que vai garantir que nenhuma 

assinatura falsa esteja dentro do limiar da classe e que conseqüentemente a taxa de falso 

positivo será zero, como será explicado mais detalhadamente na Seção 3.4.3. 

 Uma vez que o limiar da classe foi calculado, o processo de verificação se reduz 

apenas a verificar se a distância de um padrão de teste para o centro da classe é maior ou 

menor que o limiar. Duas respostas são possíveis: 

• Aceitar a assinatura como sendo da classe, se a distância do padrão de teste for 

menor ou igual ao limar da classe; 
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• Rejeitar a assinatura como sendo da classe, se a distância do padrão de teste for 

maior que o limiar da classe. Ver Figura 3.7 

 

Figura 3.7 - Distância do padrão de teste Y ao centro da classe de referência. O limiar da classe está 
sendo representando por L enquanto d representa a distância do padrão de teste ao centro da 

classe. 

A Figura 3.7 mostra os padrões de treinamento representados pelas letras X e o 

ponto central da classe representando o centróide da mesma. O limiar da classe 

representado pela letra L mostra o limite de aceitação da classe. Portanto, qualquer 

padrão que esteja a uma distância maior que este limiar não será considerado como 

pertencente à classe. 

3.4.2 Treinamento e Verificação através de Três Distâncias 

O segundo processo de treinamento e verificação utilizado é baseado no trabalho 

[Kholmatov e Yanikoglu, 2005]. O método utilizado calcula a distância entre si de todos 

os vetores de características dos dados de referência por cada classe. Posteriormente, a 

assinatura que possui a menor distância média para todos os outros padrões é escolhida 

como sendo a assinatura template. Após a definição da assinatura template o próximo 

passo foi calcular três distâncias, que são: 

• Distâncias das assinaturas de referência para seus vizinhos mais próximos 

( mind ); 

X1 

X2 

X4 

X5 

X3 

Y 

d 

L 
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• Distâncias das assinaturas de referência para seus vizinhos mais distantes 

( maxd ); 

• Distâncias das assinaturas de referência para a assinatura template ( dtemplate ) 

Estas distâncias descrevem, de certo modo, a variação das assinaturas do usuário 

e serão utilizadas para normalizar as distâncias dmin, dmax e dtemplate, que serão 

calculadas para cada assinatura de teste. O cálculo destas três distâncias consiste em 

comparar cada assinatura de teste com cada uma das assinaturas de referência e 

posteriormente destacar três distâncias: a distância para a assinatura mais próxima 

(dmin), a distância para a assinatura mais afastada (dmax) e a distância para a assinatura 

template (dtemplate). A Figura 3.8 demonstra estas distâncias. 

 

Figura 3.8 - Y representa o padrão de teste.  XT  representa assinatura template e dmin, dmax e 
dtemplate representam respectivamente a distância para o padrão mais próximo, a distância para o 

padrão mais distante e a distancia para o padrão template.  

Durante o processo de verificação, as distâncias dmin, dmax e dtemplate foram 

normalizadas pelas distâncias médias da classe verificada ( mind , maxd  e dtemplate ), 

ou seja, 
dtemplate
dtemplatee

d
d

d
d

max
max,

min
min , e que portanto, essa normalização deixa todas as 

assinaturas, mesmo de classes diferentes, numa mesma escala de distância. 

Posteriormente, estas distâncias normalizadas foram comparadas com o limiar da classe. 

Neste trabalho, foi calculado um limiar para cada tipo de distância, ou seja, um limiar 

para verificar as distâncias dmin, um limiar para verificar as distâncias dmax e um 

limiar para verificar as distâncias dtemplate. Desta forma, foi possível verificar as taxas 

X1

X2

XT

X4

X5

X3

Y

dmin 

dmax 

dtemplate 
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de erro, utilizando cada uma das distâncias isoladamente. Além dessa análise individual 

por tipo de distância, também foi criado um limiar para a combinação das três 

distâncias. Para realizar a verificação utilizando as três distâncias, foi feita uma 

combinação linear com pesos iguais para cada uma das distâncias. 

Para verificar se uma assinatura de teste pertence ou não a uma determinada 

classe, foi criado um limiar local [Araujo et al. 2006a], ou seja, um limiar por classe. 

Uma vez que as assinaturas falsas já se encontravam disponíveis num banco de dados, o 

valor de cada limiar foi calculado utilizando a distância da assinatura falsificada mais 

próxima de acordo com o tipo de distância utilizada (dmin, dmax e dtemplate). Com 

isso, foi possível ter todos os padrões falsos fora da área do limiar, assim como na 

abordagem que utiliza o centróide. Logo, para todos os experimentos que utilizam este 

treinamento e verificação também foi mantida uma taxa de falso positivo igual a zero. 

3.4.3 Critério de Avaliação e Comparação 

Os critérios de avaliação dos sistemas de verificação de assinaturas e a maioria dos 

sistemas biométricos são feitos através da taxa de falsa aceitação (FAR - False 

Acceptance Rate) e da taxa de falsa rejeição (FRR - False Rejection Rate). O FRR 

representa uma situação, na qual um usuário autêntico não é considerado como sendo da 

classe e o FAR representa uma situação, em que um impostor é considerado como 

sendo da classe. Uma vez que estas duas taxas são inversamente relacionadas, para 

comparar o desempenho do sistema foi mantido um FAR igual a zero como foi descrito 

nas seções 3.4.1 e 3.4.2, portanto, o FRR será usado como a medida de erro do sistema. 

Além da utilização do FAR e do FRR para avaliar os experimentos, também foi 

utilizado, para fins de comparação, um procedimento chamado Teste de Hipótese [Jain 

et al., 2000]. Este procedimento é usado amplamente nas áreas em que existe 

variabilidade. O teste de hipóteses utilizado neste trabalho é o teste t de Student, no caso 

específico um teste de diferença entre médias populacionais, para dados não-pareados, 

ou seja, para populações distintas. 



 

 
 
 
 
 
 
 

4 
Experimento 1 – Verificação 
Utilizando Distância para o 
Centróide da Classe 

Este capítulo descreve o primeiro conjunto de experimentos 
realizados nesta dissertação. A Seção 4.1 expõe os resultados dos 
experimentos, observando-se as taxas de erro da verificação de 
assinaturas. Na Seção 4.2, são descritos os resultados de uma 
análise estatística. Os experimentos da análise do coeficiente de 
variação são expostos na Seção 4.3. A Seção 4.4 descreve os 
resultados do uso de uma seleção de características. Na Seção 4.5, é 
apresentada uma abordagem de verificação com seleção de 
característica por classe. Por fim, a Seção 4.6 faz uma análise final 
dos resultados. 

4.1 Análise de Verificação de Assinaturas 

O experimento descrito abaixo segue os processos de aquisição de dados, extração de 

características, treinamento e verificação que foram descritos no capítulo anterior. O 

objetivo principal deste experimento é observar a variação das taxas de erro das 

assinaturas, quando o sistema é treinado com um conjunto de assinaturas médias (M) e 

testado com assinaturas pequenas (P) e grandes (G). Os resultados foram obtidos através 
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de um processo de verificação de assinaturas, no qual estão envolvidas assinaturas 

falsas e genuínas.   

4.1.1 Divisão do Conjunto de Padrões em Treinamento e Teste 

A base de dados contém 20 classes, sendo que cada classe contém 20 assinaturas 

autênticas, dessas 20 assinaturas autênticas, 12 são médias, 4 são pequenas e 4 são 

grandes. Para este experimento, o conjunto de treinamento contém 8 assinaturas, as 

quais foram escolhidas dentre 12 pertencentes ao conjunto de assinaturas médias. As 4 

assinaturas restantes, juntamente com as 4 assinaturas pequenas e as 4 grandes foram 

reservadas para o conjunto de teste. Serão adicionadas a este conjunto de teste, 10 

assinaturas falsificadas de forma habilidosa.  

Para que um resultado mais consistente pudesse ser obtido, repetimos este 

experimento 30 vezes, utilizando-se conjuntos diferentes de treinamento gerados de 

forma aleatória. 

4.1.2 Metodologia do Experimento e Resultados Obtidos 

Após a separação dos conjuntos, o sistema foi treinado com as assinaturas médias e 

posteriormente foi testado com as assinaturas médias de teste. Para garantir uma taxa de 

falso positivo (FP) zero, os padrões falsos foram apresentados ao sistema e o limiar foi 

calculado, tendo em vista a distância entre o centróide da classe e a assinatura falsa mais 

próxima. Tendo como base esta condição e utilizando o vetor de 35 características 

descrito na seção que explica a extração de características, a taxa de falso negativo (FN) 

para assinaturas médias após 30 execuções foi de 2,67%. O que representa 2,13 erros a 

cada 80 padrões. 

 O segundo passo do experimento foi testar o sistema, que foi treinado com 

assinaturas médias, com assinaturas P e G. Os resultados, porém, foram bastante 

diferentes. A Tabela 4.1 mostra as taxas erro. Nota-se, pelo resultado, uma grande 

diferença entre os 3 conjuntos de assinaturas. O conjunto M teve uma taxa de erro muito 
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baixa, apenas 2,67% de erro, como já foi dito; em contrapartida, o conjunto P e G 

tiveram uma taxa de erro bem maior, 12,25% e 21,04% respectivamente [Araujo et al. 

2006a]. Além do fato que as assinaturas P e G tiveram um maior desvio padrão. 

Tabela 4.1 - Taxas de erro das assinaturas P, M e G usando o vetor completo de características e 
treinado com 8 assinaturas. Estão sendo usados falsos habilidosos e uma taxa de FP igual a zero. 

# imagens de 
treinamento

Taxa de Erro com 35 
características 

8 P M G 
média 12,25 2,67 21,04 
desvio 3,88 1,85 4,87 

Os resultados deste experimento confirmam, através de números, a suspeita da 

diferença visual entre assinaturas pequenas e grandes, o que pode ser observado na 

Figura 3.6. Conseqüentemente, o fato de ter treinado o sistema com assinaturas médias 

e testado o mesmo com assinaturas pequenas e grandes causaram esta diferença nas 

taxas, como será mostrado estatisticamente no próximo experimento através de um teste 

de hipótese. 

A Figura 4.1 mostra a taxa de erro por classe e suas respectivas tabelas estão no 

Apêndice A. Nota-se que as classes 4, 5 e 16 mostraram uma grande variação entre as 

assinaturas médias e grandes. Por outro lado, as classes 2, 8 e 10 mostraram nenhuma 

variação entre suas assinaturas. O que pode sugerir que algumas pessoas não variam o 

tamanho de suas assinaturas de acordo com o espaço dados. No entanto, a grande 

maioria das classes apresenta variação. Também pode ser percebido que as assinaturas 

grandes tiveram uma maior taxa de erro comparada com as assinaturas pequenas, o que 

mostra que a variação nas assinaturas grandes é maior que nas pequenas. Esta tendência 

leva a crer que quanto maior o tamanho da assinatura maior é sua distorção em relação 

às assinaturas médias. Apesar das classes 4 e 16 terem se comportado de forma 

diferente da tendência geral. 



 

45 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

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

Classes

FN
 (%

) PEQUENA 
MÉDIA
GRANDE

 

Figura 4.1 - Gráfico das taxas de erro por classe usando vetor completo de características e 
treinado com 8 assinaturas. Estão sendo usados falsos habilidosos e uma taxa de FP igual a zero. 

4.2 Análise Estatística 

Com o objetivo de verificar a relevância estatística do resultado do experimento 

anterior, 3 grupos de distâncias foram calculados: o primeiro consiste das distâncias 

entre as assinaturas de teste pequenas e o centro do grupo das assinaturas médias 

(distâncias P), o segundo consiste das distâncias entre as assinaturas de teste grandes e o 

centro do grupo das assinaturas médias (distâncias G) e o terceiro consiste das 

distâncias entre as assinaturas médias e o centro das assinaturas médias (distâncias M). 

As médias destas distâncias foram observadas duas a duas, ou seja, distâncias M foram 

comparadas com as distâncias P (M com P) e as distâncias M foram comparadas com as 

distâncias G (M com G). Cada comparação (M com P e M com G) foi submetida a um 

teste de hipótese. A idéia deste teste é verificar se as distâncias P são similares às 

distâncias M, ou não, e se as distâncias G são similares às distâncias M, ou não, de 

modo a comprovar estatisticamente as diferenças nas taxas de erro observadas na 

análise de verificação de assinaturas realizadas no experimento anterior. Para este teste 

foi utilizado um nível de significância de 1%. A Tabela 4.2 mostra o resultado das 

médias dos diferentes grupos e o valor de z dos testes estatísticos. Os tabela completa 

pode ser vista no Apêndice B. 

Ainda na Tabela 4.2 pode-se perceber que as médias das distâncias dos grupos 

G e P foram de 0,7651 e 0,4861 respectivamente, bem diferentes da média das 

distâncias das assinaturas M que foi de 0,2439. Percebe-se, também, que as assinaturas 
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G estão mais distantes das distâncias M, quando comparadas com as assinaturas P, 

mostrando que há uma maior distorção neste tipo de assinatura. 

Tabela 4.2 - Resultado do teste de hipótese aplicado nas médias das distâncias dos grupos P, M e G. 

Vetor completo de características  
M G M P 

Assinatura 1.1 0,2146 0,2789 0,2146 0,2664 
Assinatura 1.2 0,1670 0,2313 0,1670 0,2640 
Assinatura 1.3 0,2685 0,3639 0,2685 0,3061 
Assinatura 1.4 0,2742 0,2907 0,2742 0,2777 

: : : : : 

Assinatura 20.1 0,3112 0,4023 0,3112 0,4681 
Assinatura 20.2 0,2409 0,4408 0,2409 0,3896 
Assinatura 20.3 0,1638 0,3428 0,1638 0,3591 
Assinatura 20.4 0,2616 0,4380 0,2616 0,3644 

     
Média 0,2439 0,7651 0,2439 0,4861 

Desvio Padrão 0,2027 1,6223 0,2027 0,5722 
     

Teste estatístico (z) -2,8517 (teste 1) -3,5698 (teste 2) 

Os limites para a região de aceitação do teste para um intervalo de confiança de 

99% estão no intervalo entre -2.58 e 2.58 para uma distribuição normal, uma vez que o 

resultado das distâncias médias das assinaturas grandes para o centro das assinaturas 

médias foi de z = -2,8517 e a distância média das assinaturas pequenas para o centro das 

assinaturas médias foi de z = -3,5698, foi verificado através do teste de hipótese que a 

hipótese nula foi negada, ou seja, estas médias são diferentes. 

Tabela 4.3 - Estatística do teste não emparelhado t de Student. 

210 : μμ =H  

211 : μμ ≠H  
Amostras Valor de z Decisão 

M em relação a G -2,8517 
0H  Rejeitada 

M em relação a P -3,5698 
0H  Rejeitada 

 

A Tabela 4.3 apresenta os resultados do teste t para amostras não emparelhadas, 

com nível de significância de 1%. Nesta tabela, 1μ  e 2μ  são respectivamente as médias 

das distâncias (M com G) e as médias das distâncias (M com P). Nos dois casos, as 
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hipóteses nulas (as duas médias são iguais) foram rejeitadas com significância de 1%. 

Portanto, os resultados comprovam que as duas médias são bastante diferentes, ou seja, 

as distâncias P e G estão muito distantes das distâncias M [Araujo et al. 2006b]. Ao 

mesmo tempo elas validam os resultados do experimento realizados na Seção 4.1. 

4.3 Análise do Coeficiente de Variação 

Após a constatação que as médias das distâncias entre as assinaturas dos grupos P, M e 

G são realmente diferentes, e que, portanto, as taxas de erros também são diferentes, 

como foi constatado na Seção 4.2, o próximo passo foi fazer uma análise das 

características. O objetivo desta análise é verificar se existe alguma alteração na 

dispersão das características quando o sistema é observado com assinaturas pequenas e 

grandes comparado com as características do sistema apenas com assinaturas médias.  

Usando a análise do coeficiente de variação (CV) é possível identificar as 

características que possuem uma maior dispersão [Dória, 2001b]. O coeficiente de 

variação revela o comportamento dispersivo dos dados. Em uma situação ideal, estes 

dados devem se manter agrupados para um conjunto de assinaturas do mesmo autor e 

dispersas para assinaturas de autores diferentes. Portanto, as características que 

apresentam um coeficiente de variação maior tendem a representar de forma menos 

consistente o comportamento da classe. O coeficiente de variação é obtido pela Equação 

(4.1): 

μ
σ

=CV  (4.1)

sabendo que σ é o desvio padrão e μ é a média. 
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Figura 4.2 - Média do CV de cada característica considerando o grupo I como sendo o grupo 
formado pelas assinaturas médias e o grupo II como sendo o grupo formado pelas assinaturas de 
tamanhos diferentes. 

Para este experimento, foram definidos 2 grupos diferentes: grupo I, contendo 12 

assinaturas médias por classe e grupo II também contendo 12 assinaturas. No entanto, 

destas 12 assinaturas, 4 delas são médias, 4 são grandes e 4 são pequenas. Para cada 

grupo foi calculado o coeficiente de variação de cada característica. Estes coeficientes 

serão comparados nos dois grupos. Se o valor do coeficiente de variação no grupo II for 

maior que o valor no grupo I, isto significa que as assinaturas no grupo II estão mais 

dispersas do que no grupo I. De fato, as características do grupo II, que contém 

assinaturas de tamanhos diferentes, são mais dispersas que as assinaturas do grupo I, 

como mostra a Figura 4.2. Esta observação mostra que a qualidade das características é 

afetada pela variação do tamanho. Também se pode observar que a característica T29 é 

a que possui o maior CV, o que mostra que em ambos os grupos esta característica tem 

uma grande variação. A característica T29 é justamente a característica que observa a 

relação entre altura e largura da assinatura. A tabela com os dados numéricos desse 

gráfico pode ser visto no Apêndice B. 

Um outro aspecto que pode ser observado a partir deste experimento, caso 

façamos uma análise mais aprofundada, é o fato de que algumas características sofrem 

pouca influência com a variação de tamanho. São os casos principalmente das 

características T3, T7, T10 e T27. Estas características estão ligadas basicamente ao 

tempo e a quantidade de pen ups. 
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A partir deste resultado, esta medida foi utilizada para dar um sentimento de quais 

características poderiam ser eliminadas. Foi feito um ranking das características menos 

dispersas e as últimas características desta lista foram eliminadas. Com isso, um novo 

experimento foi realizado e o mesmo será descrito na próxima seção.  

4.4 Verificação com Seleção de Características 

Através do coeficiente de variação foi possível eliminar as características mais 

inconsistentes. Com isso, foi criado um subconjunto composto por características que 

tiveram coeficiente de variação menor que 1, o qual resultou num conjunto de 20 

características menos dispersas que são: T1, T2, T3, T6, T7, T9, T10, T11, T16, T17, 

T18, T19, T22, T23, T24, T25, T26, T27, T28 e T33. A partir daí, os experimentos 

foram executados novamente, seguindo os mesmo critérios dos experimentos anteriores, 

ou seja, treinando o sistema com 8 assinaturas e repetindo o experimento 30 vezes com 

conjuntos de treinamento gerados aleatoriamente. O objetivo deste experimento é fazer 

uma análise das assinaturas, assim como foi feito no experimento da Seção 4.1, só que 

desta vez, utilizando um conjunto reduzido de características, ou seja, utilizando o 

subconjunto de 20 características que foi selecionado a partir do coeficiente de variação.  

Observando os resultados na Tabela 4.4 e na Figura 4.3, pode-se verificar que os 

erros são praticamente os mesmos que foram observados, quando foi utilizado o vetor 

completo de características. Na verdade, observou-se um aumento nas taxas de erro das 

assinaturas grandes, mas, por outro lado, notou-se um decréscimo nas taxas de acerto 

das assinaturas médias e pequenas, o que basicamente não altera os resultados finais. 

Apenas houve uma diminuição dos desvios padrão nas assinaturas P e G.  

Tabela 4.4 - Taxas de erro das assinaturas P, M e G usando as 20 características de menor CV e 
treinando com 8 assinaturas. Estão sendo usados falsos habilidosos e uma taxa de FP igual a zero. 

# imagens de 
treinamento

Taxa de Erro com 20 
características 

8 P M G 
média 14,87 4,79 16,54 
desvio 2,79 2,46 2,38 
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Figura 4.3 - Gráfico das taxas de erro por classe usando as 20 características de menor coeficiente 
de variação e treinando com 8 assinaturas. Estão sendo usados falsos habilidosos e uma taxa de FP 
igual a zero. 

4.5 Seleção Local de Características 

Devido ao fato de não ter sido encontrado um conjunto de características comuns que 

gere um resultado similar e de baixa taxa de erro, passou-se a investigar a utilização de 

um vetor de característica para cada classe. Este novo conjunto de características tem o 

objetivo de minimizar as taxas de erro por classe. Para cada classe, separamos as 

características com coeficiente de variação menor que 1 o que resultou nas 20 

características de menor dispersão e, para garantir uma maior consistência, este 

experimento também foi realizado 30 vezes com conjuntos diferentes de treinamento. 

Observando a Tabela 4.5, fica fácil de ver a evidente melhora nos resultados. A taxa de 

erro das assinaturas M foi mantida quase no mesmo nível. Em contrapartida, as taxas de 

erro das assinaturas P e G caíram para 5,62% e 4,67%, respectivamente, o que os 

tornam taxas similares. Além de haver uma queda no patamar dos desvios padrão em 

termos gerais. A tabela com o resultados por classe pode ser vista no Apêndice A. 

Tabela 4.5 - Taxas de erro das assinaturas P, M e G usando as 20 características de menor CV por 
classe e treinando com 8 assinaturas. Estão sendo usados falsos habilidosos e uma taxa de FP igual 

à zero. 

# imagens de 
treinamento

Taxa de Erro com 
seleção local 

8 P M G 
média 5,62 2,54 4,67 
desvio 3,56 1,72 1,70 
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Figura 4.4 - Gráfico das taxas de erro por classe usando uma seleção local de características e 
treinado com 8 assinaturas. Estão sendo usados falsos habilidosos e uma taxa de FP igual a zero. 

Portanto, os resultados deste experimento mostram que é possível encontrar um 

vetor de características que minimiza as taxas de erro para os 3 tamanhos de assinaturas 

[Araujo et al. 2006c]. Observa-se, portanto, que é possível ter bons resultados, mesmo 

se forem usadas assinaturas de tamanhos diferentes.  

Um outro aspecto que pode ser observado a partir deste experimento, caso 

façamos uma análise mais aprofundada, é o fato de que algumas características sofrem 

pouca influência com a variação de tamanho. São os casos das características T3, T7, 

T10 e T27. No entanto, se observarmos a freqüência das características de cada classe 

na Figura 4.5, podemos observar que sua distribuição não indica uma convergência para 

um grupo específico de características, isso demonstra que um vetor único de 

características não dará bons resultados. Um outro aspecto relacionado às características 

é que T29 e T35 se mostraram ineficientes para verificação de assinaturas de tamanhos 

diferentes. Fica claro, portanto, baseado nos resultados, que para cada classe de 

assinatura existe um conjunto de características que traz melhores resultados. 
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Figura 4.5 - Freqüência de aparição das características após a seleção local. 

Se observarmos a Figura 4.4, poderemos perceber também que, mesmo usando 

uma seleção local de característica, as classes 4, 9 e 16 permanecem tendo altas taxas de 

erro, como pode ser verificado no primeiro experimento (Figura 4.1), o que mostra uma 

grande variação interclasse nestas classes citadas. 

4.6 Análise dos Resultados 

Este capítulo apresentou os resultados de vários experimentos realizados, utilizando 

verificação de assinaturas com diferentes conjuntos de características e utilizando 

diferentes técnicas. O objetivo de tais experimentos foi verificar a influência dos 

diferentes tamanhos de assinaturas no comportamento das características e como isso 

pode influenciar os resultados dos sistemas.  

No primeiro experimento, que utilizou uma verificação de assinaturas baseada 

em vetor de características, obteve-se uma taxa de 12,25% para assinaturas pequenas, 

2,67% para assinaturas médias e 21,04% para assinaturas grandes, lembrando que o 

sistema foi treinado com as assinaturas médias e testado com assinaturas pequenas, 

médias, grandes e falsas. Os resultados deste experimento mostraram uma alta taxa de 

erro para as assinaturas P e G e uma baixa taxa de erro para as assinaturas médias. Esta 
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diferença de erro mostrou uma influência dos tamanhos das assinaturas nas taxas de 

erro. Para confirmar esta suspeita foi executado um teste de hipótese que confirmou a 

diferença da média das distâncias entre assinaturas de mesmo tamanho e assinaturas de 

tamanhos diferentes. 

Também foi executado um experimento que analisou os coeficientes de variação 

das características utilizadas. Este experimento serviu para avaliar duas coisas: o quanto 

um grupo formado por assinaturas feitas em espaços de diferentes tamanhos possui 

maior variação do que um outro grupo formado apenas por assinaturas que foram feitas 

em espaço do mesmo tamanho e serviu também para fazer uma seleção de 

características. 

O próximo experimento fez uma verificação de assinaturas com seleção de 

características. Nesta seleção, foram escolhidas as vinte características de menor 

coeficiente de variação. Os resultados obtidos neste experimento foram de 14,87% para 

assinaturas pequenas, 4,79% para assinaturas médias e 16,54% para assinaturas grandes. 

Os resultados deste experimento foram considerados semelhantes àquele que utilizou o 

vetor completo de assinaturas e, portanto, com o mesmo comportamento relacionado à 

diferença de taxas de erro entre as assinaturas P, M e G. 

Com o objetivo de tentar baixar as taxas de erro e encontrar um conjunto de 

características que fosse invariantes aos tamanhos da assinatura, foi feita uma seleção 

local de características, ou seja, uma seleção por classe. Com este tipo de seleção, 

conseguiram-se resultados próximos independente dos tamanhos das assinaturas. As 

assinaturas pequenas tiveram taxas de 5,62%, as assinaturas médias ficaram com 2,54% 

e as assinaturas grandes ficaram com 4,67%. 

Baseado nos experimentos executados observou-se que assinaturas de tamanhos 

diferentes, quando verificadas por sistemas que foram treinados com assinaturas do 

mesmo tamanho, tiveram seus resultados prejudicados devido à influência que a 

variação de tamanho exerce no processo de escrita. 

O próximo capítulo mostra novos experimentos, utilizando uma outra 

abordagem de verificação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Experimento 2 – Verificação 
Usando Vetor Tridimensional de 
distâncias 

Este capítulo descreve um segundo conjunto de experimentos 
realizados nesta dissertação. A seção 5.1 expõe os resultados dos 
experimentos, observando-se as taxas de erro.  A seção 5.2 descreve 
os resultados do uso de uma seleção de características. Na seção 
5.3, é apresentada uma abordagem de verificação com seleção de 
característica por classe. Na seção 5.4, é feita uma combinação 
linear de três distâncias. Finalmente, na Seção 5.5 é feita uma 
análise dos resultados. 

5.1 Análise de Verificação de Assinaturas Utilizando 
Três Distâncias 

Para que a verificação de assinaturas não ficasse restrita a apenas um tipo de 

abordagem, uma outra forma de verificação foi utilizada para os experimentos. Como 
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foi explicada na seção sobre estratégias de treinamento e verificação, a abordagem de 

[Kholmatov e Yanikoglu, 2005] consiste em alinhar a assinatura de teste com as 

assinaturas de referência, utilizando para isso Dynamic Time Warping (DTW). As 

distâncias da assinatura de teste para a assinatura de referência mais próxima, mais 

distante e para a assinatura template são normalizadas pelos correspondentes valores 

médios obtidos a partir do conjunto de referência para formar um vetor tridimensional.  

Baseado na abordagem de [Kholmatov e Yanikoglu, 2005] foi feita uma 

adaptação e passou-se a calcular as três distâncias referidas, as quais serão chamadas de 

dmin, dmax e dtemplate, só que desta feita, as distâncias se referem às distâncias entre 

os vetores de características das assinaturas de teste e os seus respectivos vetores de 

características de referência. Esta abordagem é diferente da utilizada nos experimentos 

anteriores, uma vez que a mesma utiliza três distâncias ao invés de uma única distância 

entre o vetor de característica de teste e o centro da classe como vinha sido feito. 

5.1.1 Divisão do Conjunto de Padrões em Treinamento e Teste 

Para este experimento, a mesma divisão do conjunto de treinamento e teste do capítulo 

4 foi utilizada, ou seja, o conjunto de treinamento contém 8 assinaturas, as quais foram 

escolhidas dentre 12 pertencentes ao conjunto de assinaturas médias. As 4 assinaturas 

restantes, juntamente com as 4 assinaturas pequenas e as 4 grandes foram reservadas 

para o conjunto de teste. Serão adicionadas a este conjunto de teste, 10 assinaturas 

falsificadas de forma habilidosa. A descrição de assinaturas falsas habilidosas foi feita 

na Seção 3.2. 

Também, neste capítulo, os experimentos foram repetidos 30 vezes, utilizando-

se conjuntos diferentes de treinamento gerados de forma aleatória. 

5.1.2 Metodologia do Experimento e Resultados Obtidos 

Da mesma forma que nos experimentos anteriores, o sistema foi treinado com as 

assinaturas médias e, posteriormente, foi testado com as assinaturas médias, pequenas e 
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grandes. O mesmo processo para garantir uma taxa de falso positivo (FP) zero foi 

repetido e o mesmo vetor de 35 características foi utilizado. Após 30 execuções com 

diferentes conjuntos de treinamento, os resultados da média dos experimentos podem 

ser vistos na Tabela 5.1 e a tabela completa com os resultados por classe pode ser vista 

no Apêndice A. 

 Tabela 5.1 - Taxas de erro das assinaturas P, M e G usando o vetor completo de características e 
treinado com 8 assinaturas. Estão sendo usados falsos habilidosos e uma taxa de FP igual a zero. 

Taxa de Erro com 35 
características Tipo 

distância P M G 
Dtemplate    

média 12,63 2,88 21,54 
desvio 3,57 1,97 4,81 
Dmin    
média 10,75 2,58 21,79 
desvio 3,84 1,83 5,17 
Dmax    
média 12,13 4,13 22,54 
desvio 3,52 1,83 5,01 

O experimento mostra as taxas de erro para os tamanhos P, M e G, utilizando as 

três distâncias (dtemplate, dmin e dmax). Percebe-se que, o mesmo comportamento 

verificado na abordagem que utiliza a distância para o centro da classe também se repete 

nesta abordagem. Nos três tipos de distâncias observados (dtemplate, dmin e dmax), vê-

se que a disparidade entre as taxas de erros das assinaturas P e G continuam grande em 

relação às assinaturas M incluse nos desvios padrão. 

Para ilustrar esta dispersão, foi montada a Figura 5.1, que mostra um gráfico 

tridimensional que possui no seu eixo X a distância dtemplate, no eixo Y a distância 

dmin e no eixo Z a distância dmax. Os pontos azuis representam as assinaturas médias, 

os pontos verdes representam as assinaturas pequenas e os pontos amarelos representam 

as assinaturas grandes. O gráfico mostra claramente o grande agrupamento das 

assinaturas M próximas à origem e a grande dispersão das assinaturas P e G ao longo 

dos eixos. Observe que há uma clara separação das assinaturas M em relação às 

assinaturas P e G. Por outro lado, as assinaturas P e G se encontram misturadas, sendo 

as assinaturas G um pouco mais dispersas.  
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Figura 5.1 - Gráfico das assinaturas P (verde), M (azul) e G (amarelo) utilizando o vetor 

tridimensional de distâncias (Dtemplate, Dmin e Dmax) usando vetor completo de características. 

A conclusão que se tem é que as assinaturas P e G estão distantes do cluster das 

assinaturas M, logo, não é trivial encontrar um limiar que separe as assinaturas 

autênticas (P, M e G) das assinaturas falsas, pois as assinaturas falsas se misturam com 

as assinaturas P e G, como pode ser visto na Figura 5.2, onde as assinaturas falsas estão 

sendo representadas por estrelas vermelhas e as assinaturas autênticas (P, M e G) estão 

sendo representadas pelas estrelas azuis. Percebe-se, no gráfico da direita, que 

corresponde ao gráfico da esquerda ampliado, que há uma grande interseção entre 

assinaturas autênticas e as assinaturas falsas. Ou seja, as assinaturas P e G se parecem 

muito com as assinaturas falsas, quando se treina o sistema apenas com assinaturas M e 

se leva em consideração o vetor completo de características. 
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Figura 5.2 - Gráfico das assinaturas autênticas (P, M e G) e das assinaturas falsas utilizando o vetor 
tridimensional de distâncias (Dtemplate, Dmin e Dmax) usando vetor completo de características. 

Por outro lado, quando se verifica o gráfico apenas com as assinaturas médias, 

ou seja, com as assinaturas de mesmo tamanho das que foi treinado o sistema, nota-se 

que há uma boa separação entre eles. A Figura 5.3 mostra as assinaturas médias 

autênticas em azul e as assinaturas falsas em vermelho. O gráfico da direita mostra a 

zona de separação entre os dois tipos de assinaturas de uma forma ampliada. 

 
Figura 5.3 - Gráfico das assinaturas autênticas (M) e das assinaturas falsas utilizando o vetor 
tridimensional de distâncias (Dtemplate, Dmin e Dmax) usando vetor completo de características. 

Todos estes gráficos reforçam a suspeita, já levantada anteriormente, da 

influência clara dos tamanhos das assinaturas nos resultados dos sistemas de 

verificação. Também pode ser verificado que existe uma semelhança muito grande entre 

os resultados observados na Seção 4.1, que utiliza a distância para o centróide da classe. 

Podem-se observar as taxas de erro por classe na Figura 5.4, Figura 5.5 e Figura 5.6 
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Figura 5.4 - Gráfico das taxas de erro por classe usando vetor completo de características, 
Dtemplate e treinado com 8 assinaturas. Estão sendo usados falsos habilidosos e uma taxa de FP 

igual a zero 
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Figura 5.5 - Gráfico das taxas de erro por classe usando vetor completo de características, Dmin e 
treinado com 8 assinaturas. Estão sendo usados falsos habilidosos e uma taxa de FP igual a zero 
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Figura 5.6 - Gráfico das taxas de erro por classe usando vetor completo de características, Dmax e 
treinado com 8 assinaturas. Estão sendo usados falsos habilidosos e uma taxa de FP igual a zero 

O mesmo comportamento das classes 4, 5 e 16 se repete, ou seja, estas classes 

são as que possuem uma maior variação entre os tamanhos P, M e G. As classes 2, 8 e 

10 também mantiveram o mesmo comportamento de não ter variação, quando se 
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observam as 3 distâncias e as assinaturas grandes continuaram tendo uma maior 

influência na variação das taxas. 

5.2 Verificação com Seleção de Característica 
Usando Três Distâncias 

Neste experimento, o mesmo processo de seleção de características através do CV foi 

utilizado. Portanto, o mesmo conjunto de 20 características de menor dispersão também 

foi utilizado. O objetivo deste experimento é verificar se o comportamento dos 

resultados se repete, quando comparado aos resultados da Seção 4.4, que utiliza um 

processo de verificação com uma única distância em relação ao centróide da classe.  

De fato, o que correu neste experimento foram resultados bastante semelhantes, 

ou seja, as taxas de erro são bastante parecidas, as disparidades entre as taxas de erro 

dos diferentes tamanhos das assinaturas também continuam se repetindo, apesar da 

melhora dos desvios padrão. O fato de não ter encontrado um vetor único de 

características que uniformiza os erros das três tamanhos também se repetiu nessa nova 

abordagem. Pode-se concluir, com isso, que apesar de estar usando uma forma diferente 

de verificar as assinaturas, as influências dos tamanhos continuam se repetido. Os 

resultados estão sendo mostrados na Tabela 5.2. 

Tabela 5.2 - Taxas de erro das assinaturas P, M e G usando as 20 características de menor CV e 
treinando com 8 assinaturas. Estão sendo usados falsos habilidosos e uma taxa de FP igual a zero. 

Taxa de Erro com 20 
características Tipo 

distância P M G 
Dtemplate    

média 13,17 4,88 18,96 
desvio 3,21 2,73 3,05 
Dmin    
média 11,96 5,04 16,13 
desvio 3,98 2,19 3,17 
Dmax    
média 17,38 5,04 16,38 
desvio 3,39 2,47 2,33 
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Nos três tipos de distâncias, tivemos resultados parecidos, ao não ser pelo 

pequeno aumento das taxas de erro das assinaturas pequenas utilizando a distância 

Dmax.  

A Figura 5.7 mostra o gráfico tridimensional das assinaturas P, M e G, 

utilizando as distâncias dtemplate, dmin e dmax. 

 

Figura 5.7 - Gráfico das assinaturas autênticas (P, M e G) e das assinaturas falsas utilizando o vetor 
tridimensional de distâncias (Dtemplate, Dmin e Dmax) usando vetor com as 20 características 

menos dispersas. 

Assim como foi constatado através das taxas de erro, o gráfico tridimensional 

também confirma a influência das assinaturas P, M e G, desta feita, verificando suas 

distâncias em relação ao template da classe (dtemplate), em relação a menor distância 

(dmin) e em relação a maior distância (dmax). O mesmo comportamento observado no 

experimento que utiliza o vetor completo de características (Figura 5.1) se repete, ou 

seja, as assinaturas P, M e G continuam dispersas uma das outras e misturadas com as 

assinaturas falsas. Este fato apenas reforça a idéia de que ainda não foi possível 

encontrar um limiar que separe as assinaturas autênticas (P, M e G) das assinaturas 

falsas, usando apenas um conjunto fixo de características. 

Para uma visão mais detalhada das taxas de erro, a Figura 5.8, Figura 5.9 e 

Figura 5.10, localizadas abaixo, mostram os resultados dos erros por classe com as 

distâncias dtemplate, dmin e dmax respectivamente, utilizando um vetor com as 20 

características menos dispersas, enquanto o Apêndice A mostra os resultados numéricos 

em forma de tabela. 
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Figura 5.8 - Gráfico das taxas de erro por classe usando vetor completo de características, 
Dtemplate e treinado com 8 assinaturas. Estão sendo usados falsos habilidosos e uma taxa de FP 

igual a zero. 
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Figura 5.9 - Gráfico das taxas de erro por classe usando vetor completo de características, Dmin e 
treinado com 8 assinaturas. Estão sendo usados falsos habilidosos e uma taxa de FP igual a zero. 
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Figura 5.10 - Gráfico das taxas de erro por classe usando vetor completo de características, Dmax e 
treinado com 8 assinaturas. Estão sendo usados falsos habilidosos e uma taxa de FP igual a zero. 

Os resultados por classe também mantêm uma repetição de valores, quando 

comparados com o experimento da Seção 4.4. Em ambos os experimentos, as classes 4, 

11 e 16 tiveram um grande aumento nas taxas de erro das assinaturas P. 
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5.3 Seleção Local de Características Utilizando 3 
Distâncias 

Assim como foi feito no experimento da Seção 4.5, um processo de seleção de 

características por classe também foi feito neste caso, ou seja, para cada classe 

isoladamente foram selecionados as 20 características menos dispersas. Como sempre 

vem sendo feito na verificação, esse experimento é repetido 30 vezes, utilizando em 

cada execução um conjunto de treinamento diferente. As taxas de erro mostradas na 

Tabela 5.3 representam a média total de erros destes 30 experimentos. Os resultados por 

classe podem ser vistos no Apêndice A. 

Tabela 5.3 - Taxas de erro das assinaturas P, M e G usando as 20 características de menor CV por 
classe e treinando com 8 assinaturas. Estão sendo usados falsos habilidosos e uma taxa de FP igual 

a zero. 

Taxa de Erro com 20 
características Tipo 

distância P M G 
Dtemplate    

média 4,04 2,83 4,25 
desvio 3,21 1,88 2,09 
Dmin    
média 3,21 1,96 5,63 
desvio 2,70 1,30 2,29 
Dmax    
média 9,50 5,79 9,38 
desvio 4,28 2,04 3,14 

Combinação    
média 4,29 2,33 4,63 
desvio 3,31 1,42 2,18 

O que se observa nos resultados é uma certa uniformização das taxas de erro das 

assinaturas P, M e G. Este comportamento já havia sido verificado na Seção 4.5 e mais 

uma vez ele se repete. Desta feita, utilizando-se uma nova forma de cálculo de distância.  

Outra observação que pode ser feita é que utilizando a distância dtemplate, 

conseguiu-se a taxa de erro mais uniforme dentre todos os experimentos realizados, 

levando-se em conta os três tamanhos de assinaturas. As taxas são as seguintes: 4,04% 

para assinaturas pequenas, 2,83% para assinaturas médias e 4,25% para assinaturas 
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grandes. Observa-se nesses dados uma variação muito pequena no erro das assinaturas P 

e G em relação ao erro das assinaturas M, que foram utilizadas como treinamento e uma 

diminuição dos desvios padrão de uma forma geral. Além disso, utilizando-se a 

distância dmin consegue-se a menor taxa total, levando-se em conta a soma das três 

taxas de erro (P, M e G). Foi também utilizando esta distância, que se conseguiu a 

menor taxa de erro para assinaturas médias, apenas 1,96% de erro total. Apesar de 

utilizar bases diferentes, se compararmos com a abordagem original de [Kholmatov e 

Yanikoglu, 2005], que obteve uma taxa de 2,8% de FAR e FRR, percebe-se que ouve 

uma melhora nos resultados. Mesmo o foco deste trabalho não sendo encontrar o 

melhor sistema de verificação e sim mostrar que existe uma diferença entre assinaturas 

de tamanhos diferentes, esta abordagem mostrou-se ser bastante eficiente para os 

sistemas de verificação de assinaturas em geral.  

Também foi verificada, neste experimento, uma combinação linear das três 

distâncias envolvidas, no entanto, os resultados ficaram bastante próximos aos 

resultados de dtemplate e dmin, o que posteriormente foi confirmado no experimento da 

Seção 5.4, que faz uma comparação entre as distâncias. As assinaturas e suas 

respectivas distâncias podem ser vistas na Figura 5.11. 

 
Figura 5.11 - Gráfico das assinaturas autênticas (P, M e G) e das assinaturas falsas utilizando o 
vetor tridimensional de distâncias (Dtemplate, Dmin e Dmax) e seleção local de características. 

Por intermédio do gráfico, fica bastante evidente a convergência dos três 

tamanhos de assinaturas para uma região comum. Percebe-se que as assinaturas P, M e 

G estão aglomeradas numa mesma área, diferentemente dos experimentos anteriores 

que utilizavam o vetor completo de característica. Portanto, a seleção local de 
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características conseguiu encontrar para cada classe um subconjunto de características 

que diminui a influência da variação dos tamanhos e que por isso permitiu uniformizar 

os resultados e ao mesmo tempo minimizar as taxas de erro. 

No entanto, se observarmos a freqüência das características de cada classe como 

já foi feito na Figura 4.5 do capítulo anterior, pode-se observar que sua distribuição não 

indica uma convergência para um grupo específico de características, o que demonstra 

que um vetor único de características não dará bons resultados. Um outro aspecto 

relacionado às características é que T29 e T35 se mostrou ineficiente para verificação de 

assinaturas de tamanhos diferentes. Fica claro, portanto, baseado nos resultados, que 

para cada classe de assinatura existe um conjunto de características que traz melhores 

resultados. 

Abaixo estão sendo mostradas na Figura 5.12, Figura 5.13, Figura 5.14 e Figura 

5.15 os erros por classe para os diferentes tipos de distâncias utilizados: dtemplate, dmin 

, dmax e combinação dos três respectivamente. 
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Figura 5.12 - Gráfico das taxas de erro por classe usando seleção local de características, distância 
Dtemplate e treinamento com 8 assinaturas. Estão sendo usados falsos habilidosos e uma taxa de FP 

igual a zero 
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Figura 5.13 - Gráfico das taxas de erro por classe usando seleção local de características, distância 
Dmin e treinamento com 8 assinaturas. Estão sendo usados falsos habilidosos e uma taxa de FP 

igual a zero 
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Figura 5.14 - Gráfico das taxas de erro por classe usando seleção local de características, distância 
Dmax e treinamento com 8 assinaturas. Estão sendo usados falsos habilidosos e uma taxa de FP 

igual a zero 
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Figura 5.15 - Gráfico das taxas de erro por classe usando seleção local de características, 
combinação linear das três distâncias e treinamento com 8 assinaturas. Estão sendo usados falsos 
habilidosos e uma taxa de FP igual a zero 

Se observarmos Figura 5.12, Figura 5.13, Figura 5.14 e Figura 5.15, pode-se 

perceber também que, mesmo usando uma seleção local de característica as classes 4, 9 

e 16 permanecem tendo altas taxas de erro. Este comportamento também ocorreu no 
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experimento realizado na Seção 4.5, o qual também utilizou uma seleção local de 

características, só que usando uma outra abordagem de verificação. O fato de que 

sistema mostra altas taxas de erro nestas classes dá-se simplesmente pela variação 

interclasse causada pela falta de consistência no momento de assinar.  

5.4 Comparação entre as Três Distâncias e a sua 
Combinação Linear Usando Limiar Global 

O último experimento realizado consiste em fazer uma comparação sem a influência da 

seleção local de características entre as três distâncias utilizadas e a combinação linear 

das três, ou seja, dtemplate, dmin, dmax e a sua combinação linear. Para realizar este 

experimento, foi assumida a utilização de um limiar global, o que significa dizer que 

será utilizado apenas um limiar para todas as classes, ao invés de um limiar por classe 

como havia sido feito até o momento. Esta condição vai permitir fazer uma comparação 

mais consistente e justa. Para cada distância individual será gerada uma curva ROC 

(Figura 5.16), assim como para a combinação das três. 
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Figura 5.16 - Curva ROC das três distâncias utilizadas (Dtemplate, Dmin, Dmax e a combinação das 
3). 

Para gerar esta curva, foram utilizados diversos limiares e para cada limiar 

foram calculadas as respectivas taxas de erro e acerto. Para a distância dtemplate, foi 

criada uma curva na cor verde, para a distância dmin, a cor azul foi utilizada, para dmax, 

a cor preta foi utilizada, e, finalmente, para a combinação das três distâncias, a cor 

vermelha foi utiliza. A combinação usada foi do tipo linear, utilizando peso 1/3 para 

cada distância e pode ser representada pela Equação 5.1. 

zwywxw 321 ++  (5.1)

Sabendo-se que w1, w2 e w3 são constantes e neste caso específico iguais a 1/3. 

O resultado da curva mostrou que as distâncias dtemplate, dmin e a combinação 

das três distâncias tiveram comportamentos bastante semelhantes, tendo praticamente as 

mesmas taxas de erro. O ponto mais próximo do vértice deu por volta de 3,89% de falso 

negativo e uma taxa de acerto de 98,25%, para este ponto observou-se uma 
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sobreposição de dtemplate, dmin e da combinação das três distâncias. O que podemos 

concluir deste experimento é que uma combinação destas distâncias possui praticamente 

a mesma eficiência em termos de taxa de acerto quando comparadas com as distâncias 

dtemplate e dmin isoladamente. 

5.5 Análise dos resultados 

Com o objetivo de verificar a repetição do comportamento dos experimentos já 

executados até o momento, uma nova técnica de verificação foi utilizada: a abordagem 

de [Kholmatov e Yanikoglu, 2005]. Para este experimento, mais uma vez foi utilizado o 

vetor completo de características com o objetivo de comparar as duas abordagens de 

distância. Através do uso da distância dmin, obteve-se a melhor taxa de erro 10,75% 

para assinaturas pequenas, 2,58% para assinaturas médias e 21,79% para assinaturas 

grandes. O fato de ter mudado a abordagem da verificação não alterou o comportamento 

que vinha se repetindo até o momento. Ou seja, uma diferença muito grande das 

assinaturas P e G em relação às assinaturas médias. 

Mais uma vez procurou-se fazer uma seleção de características, só que desta vez 

utilizando as abordagens que utilizam as distâncias dtemplate, dmin e dmax. Os 

resultados permaneceram bastante semelhantes ao da abordagem que utiliza a distância 

para o centróide da classe. Para as assinaturas P, a taxa de erro foi de 11,96%, para as 

assinaturas M, a taxa foi de 5,04%, para as assinaturas G, a taxa foi de 16,13%, isso 

utilizando a distância dmin. O que se percebe é que a escala das assinaturas continua 

influenciando as taxas de erro das assinaturas P e G. 

Assim como foi feito na abordagem da distância para o centróide da classe, 

também foi feita uma seleção local de características para a abordagem que usa 

dtemplate, dmin, dmax e a combinação das três distâncias. Da mesma forma que na 

primeira abordagem, a nova técnica também mostrou ótimos resultados. As taxas de 

erro se mostraram bem próximas para os três tamanhos, o que mostrou ser possível, 

ainda que utilizando uma seleção por classe, obter características que pudessem ser 
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invariantes ao tamanho das assinaturas. Utilizando esta abordagem, obtiveram-se os 

seguintes resultados: 4,04% de falso negativo para assinaturas P, 2,83% para assinaturas 

M e 4,25% para assinaturas G para a distância Dtemplate. Utilizando a distância Dmin 

obtiveram-se taxas de erro ainda menores apesar de mais dispesas entre elas, uma vez 

que o resultado foi de 3,21% para assinaturas P, 1,96% para assinaturas M e 5,63% para 

assinaturas G. Embora seja difícil fazer qualquer tipo de comparação entre abordagem 

no que diz respeito a performance de taxa de erro, uma vez que estão sendo utilizadas 

bases de dados diferentes e na técnica proposta as assinaturas falsas estão sendo levadas 

em consideração, o que se percebe é que o sistema mostrou resultados competitivos, se 

comparados com a abordagem original [Kholmatov e Yanikoglu, 2005], a qual teve taxa 

de erro média de 2,8%. 

Finalmente, o capítulo mostrou uma comparação entre as distâncias dtemplate, 

dmin e dmax, além de combinar as três distâncias. O resultado observado na 

comparação é que dtemplate, dmin e a combinação das três distâncias são as melhores 

distâncias para se avaliar assinaturas neste contexto e nesta base. 

Assim como foi verificado no capítulo anterior, que utilizou a distância 

euclidiana para o centróide da classe, os resultados obtidos neste conjunto de 

experimentos que utilizou uma nova abordagem, também obtiveram resultados 

semelhantes, no que diz respeito à influência dos tamanhos nas taxas de erro. De fato, 

em ambas as abordagens observou-se que as características sofrem influências dos 

tamanhos das assinaturas e, por conseguinte, influenciam em suas taxas de acerto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

6 
Conclusão 

Este capítulo apresenta as considerações finais sobre o trabalho 
desenvolvido nesta dissertação. A seção 6.1 apresenta algumas 
considerações sobre os resultados obtidos nos experimentos. Na 
seção 6.2, são descritas as contribuições desta dissertação e a seção 
6.3 apresenta algumas propostas para trabalhos futuros. 

6.1 Considerações finais 

A verificação on-line de assinaturas é uma área que vem crescendo bastante e 

rapidamente vem tomando o espaço dos sistemas de verificação off-line. Muitas 

pesquisas vêm sendo realizadas, com o intuito de melhorar estes sistemas e investigar 

suas particularidades. 

O presente trabalho buscou identificar alguns problemas que envolvem os 

sistemas de verificação de assinaturas on-line, mais precisamente, o problema da 

influência que os tamanhos das assinaturas exercem nas características extraídas das 

assinaturas e, conseqüentemente, nos seus resultados. 
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Durante esta investigação, várias técnicas foram utilizadas para verificar e 

constatar estas influências, entre elas, a verificação de assinaturas utilizando três grupos 

de tamanhos: pequenas, médias e grandes. Para isso, foram utilizadas duas abordagens 

de verificação baseadas em distâncias: distância para o centróide, ou seja, média das 

características das assinaturas de referência e a abordagem de distância que usa um 

conjunto de três distâncias diferentes (dtemplate, dmin e dmax). Através destes 

experimentos e após suas devidas comprovações estatísticas ficou provado que a 

variação de tamanho das assinaturas causa uma distorção nos resultados do sistema. Foi 

visto, também, que através de uma seleção local de características foi possível encontrar 

um conjunto de características por classe que minimiza essas distorções de tamanho. 

Apesar de o foco desta dissertação não ser achar técnicas que melhorem o 

desempenho dos resultados, a abordagem que utiliza a distância do vetor de 

características para o padrão mais próximo (dmin) mostrou ótimos resultados em termos 

de taxa de acerto utilizando ou não um processo de seleção de características. 

6.2 Contribuições deste trabalho 

Além dos resultados obtidos neste trabalho servirem de base para uma análise da 

influência dos tamanhos das assinaturas nos sistemas de verificação on-line, outras 

contribuições podem ser destacadas, por exemplo: 

Criação de uma base de dados on-line com amostras de assinaturas de diferentes 

tamanhos contendo informações de coordenadas, pressão e tempo; 

Criação de um ambiente de simulação para estudos de sistemas de verificação 

on-line que contempla toda a etapa de aquisição de dados, ou seja, faz a interface do 

dispositivo de captura e o software, gerencia o acesso ao banco e realiza as verificações. 

Além da validação de uma abordagem baseada em [Kholmatov e Yanikoglu, 2005] só 

que utilizando vetores de características ao invés de DTW [Martens e Claesen, 1996]. 
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6.3 Proposta para trabalhos futuros 

Muitos experimentos poderiam ter sido incluídos neste trabalho. No entanto, 

pelo fato de serem extensos ou complexos, os mesmos não fizeram parte desta 

dissertação. Os principais tópicos são mencionados a seguir e podem ser estendidos em 

futuras investigações. 

Utilizar uma base de dados mais representativa que possuísse mais assinaturas 

de testes principalmente de tamanhos pequenos e grandes. Além de possuir uma 

quantidade maior de classes. 

Realizar experimentos que treinasse o sistema não só com assinaturas médias, 

mas que utilizasse para isso assinaturas pequenas e grandes. Além de utilizar outros 

conjuntos de características e outras técnicas de verificação. 



 

 

 

 

 

 

 

Apêndice A 
Resultados dos Experimentos de 
Verificação de Assinaturas 

Neste apêndice, serão mostrados os resultados completos dos experimentos de 

verificação de assinatura realizados nos capítulos 4 e 5. 

Verificação de Assinaturas Utilizando Centróide 

Resultado das médias e desvios padrão das taxas de erro por classe utilizando 

vetor com 35 características. Estes resultados são referentes a 30 execuções com 

conjuntos de treinamento diferentes escolhidos de forma aleatória. 

Tabela A. 1 – Média e desvio padrão por classe para assinaturas M utilizando centróide. 

CLASSES Média Desvio Padrão 
classe 1 1,67 6,34 
classe 2 0,00 0,00 
classe 3 0,00 0,00 
classe 4 5,83 10,75 
classe 5 0,00 0,00 
classe 6 0,00 0,00 
classe 7 11,67 12,69 
classe 8 0,00 0,00 
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classe 9 0,00 0,00 
classe 10 0,00 0,00 
classe 11 0,00 0,00 
classe 12 0,00 0,00 
classe 13 8,33 18,95 
classe 14 0,00 0,00 
classe 15 0,00 0,00 
classe 16 15,00 14,08 
classe 17 1,67 6,34 
classe 18 6,67 13,02 
classe 19 0,00 0,00 
classe 20 2,50 13,69 

Média Total 2,67  
Desvio Total 1,85  

Tabela A. 2 – Média e desvio padrão por classe para assinaturas P utilizando centróide. 

CLASSES Média Desvio Padrão 
classe 1 0,00 0,00 
classe 2 0,00 0,00 
classe 3 0,00 0,00 
classe 4 76,67 43,02 
classe 5 25,83 22,25 
classe 6 0,00 0,00 
classe 7 0,00 0,00 
classe 8 0,00 0,00 
classe 9 0,00 0,00 

classe 10 0,00 0,00 
classe 11 2,50 7,63 
classe 12 5,00 10,17 
classe 13 0,00 0,00 
classe 14 18,33 11,24 
classe 15 0,00 0,00 
classe 16 97,50 10,06 
classe 17 0,83 4,56 
classe 18 8,33 26,53 
classe 19 9,17 12,25 
classe 20 0,83 4,56 

Média Total 12,25  
Desvio Total 3,88  

Tabela A. 3 – Média e desvio padrão por classe para assinaturas G utilizando centróide. 

CLASSES Média Desvio Padrão 
classe 1 4,17 9,48 
classe 2 0,00 0,00 
classe 3 0,83 4,56 
classe 4 44,17 15,65 
classe 5 66,67 31,03 
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classe 6 30,00 16,61 
classe 7 29,17 9,48 
classe 8 0,00 0,00 
classe 9 41,67 23,06 

classe 10 0,00 0,00 
classe 11 25,00 0,00 
classe 12 0,83 4,56 
classe 13 8,33 18,95 
classe 14 0,00 0,00 
classe 15 10,00 16,87 
classe 16 89,17 16,97 
classe 17 30,83 19,35 
classe 18 30,83 40,83 
classe 19 9,17 12,25 
classe 20 0,00 0,00 

Média Total 21,04  
Desvio Total 4,87  

Verificação de Assinaturas com Seleção de Característica 

Resultado das médias e desvios padrão das taxas de erro por classe utilizando 

seleção de características. Estes resultados são referentes a 30 execuções com conjuntos 

de treinamento diferentes escolhidos de forma aleatória. 

Tabela A. 4 – Média e desvio padrão por classe para assinaturas M utilizando centróide e seleção de 
características. 

CLASSES Média Desvio Padrão 
classe 1 6,67 11,24 
classe 2 0,00 0,00 
classe 3 1,67 6,34 
classe 4 5,83 10,75 
classe 5 0,83 4,56 
classe 6 0,00 0,00 
classe 7 11,67 12,69 
classe 8 0,00 0,00 
classe 9 0,00 0,00 

classe 10 0,00 0,00 
classe 11 7,50 11,65 
classe 12 0,00 0,00 
classe 13 8,33 18,95 
classe 14 4,17 9,48 
classe 15 3,33 12,69 
classe 16 21,67 26,04 
classe 17 7,50 17,56 
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classe 18 12,50 14,31 
classe 19 1,67 6,34 
classe 20 2,50 13,69 

Média Total 4,79  
Desvio Total 2,46  

Tabela A. 5 – Média e desvio padrão por classe para assinaturas P utilizando centróide e seleção de 
características. 

CLASSES Média Desvio Padrão 
classe 1 0,00 0,00 
classe 2 0,00 0,00 
classe 3 3,33 8,64 
classe 4 28,33 21,51 
classe 5 11,67 17,04 
classe 6 0,00 0,00 
classe 7 0,00 0,00 
classe 8 0,00 0,00 
classe 9 23,33 34,70 

classe 10 0,00 0,00 
classe 11 95,00 15,26 
classe 12 19,17 10,75 
classe 13 0,00 0,00 
classe 14 0,00 0,00 
classe 15 0,00 0,00 
classe 16 100,00 0,00 
classe 17 2,50 7,63 
classe 18 0,00 0,00 
classe 19 10,83 12,60 
classe 20 3,33 10,85 

Média Total 14,87  
Desvio Total 2,79  

Tabela A. 6 – Média e desvio padrão por classe para assinaturas G utilizando centróide e seleção de 
características. 

CLASSES Média Desvio Padrão 
classe 1 15,00 15,54 
classe 2 0,00 0,00 
classe 3 1,67 9,13 
classe 4 46,67 12,69 
classe 5 13,33 20,48 
classe 6 5,00 10,17 
classe 7 25,00 0,00 
classe 8 0,00 0,00 
classe 9 33,33 11,99 

classe 10 0,00 0,00 
classe 11 25,00 0,00 
classe 12 1,67 6,34 
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classe 13 8,33 18,95 
classe 14 35,83 21,46 
classe 15 11,67 12,69 
classe 16 34,17 17,96 
classe 17 55,00 24,91 
classe 18 10,00 12,46 
classe 19 9,17 12,25 
classe 20 0,00 0,00 

Média Total 16,54  
Desvio Total 2,38  

Verificação de Assinaturas com Seleção Local 

Resultado das médias e desvios padrão das taxas de erro por classe utilizando 

seleção local de características. Estes resultados são referentes a 30 execuções com 

conjuntos de treinamento diferentes escolhidos de forma aleatória. 

Tabela A. 7 – Média e desvio padrão por classe para assinaturas M utilizando centróide e seleção 
local de características. 

CLASSES Média Desvio Padrão 
classe 1 8,33 15,16 
classe 2 0,00 0,00 
classe 3 0,00 0,00 
classe 4 5,83 10,75 
classe 5 0,00 0,00 
classe 6 0,00 0,00 
classe 7 11,67 12,69 
classe 8 0,00 0,00 
classe 9 0,00 0,00 

classe 10 0,00 0,00 
classe 11 15,00 14,08 
classe 12 0,00 0,00 
classe 13 0,00 0,00 
classe 14 0,00 0,00 
classe 15 0,00 0,00 
classe 16 10,00 14,08 
classe 17 0,00 0,00 
classe 18 0,00 0,00 
classe 19 0,00 0,00 
classe 20 0,00 0,00 

Média Total 2,54  
Desvio Total 1,72  
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Tabela A. 8 – Média e desvio padrão por classe para assinaturas P utilizando centróide e seleção 
local de características. 

CLASSES Média Desvio Padrão 
classe 1 0,00 0,00 
classe 2 0,00 0,00 
classe 3 0,00 0,00 
classe 4 53,33 35,80 
classe 5 0,00 0,00 
classe 6 0,00 0,00 
classe 7 0,00 0,00 
classe 8 0,00 0,00 
classe 9 28,33 35,19 

classe 10 0,00 0,00 
classe 11 8,33 21,10 
classe 12 2,50 7,63 
classe 13 0,00 0,00 
classe 14 0,00 0,00 
classe 15 0,00 0,00 
classe 16 20,00 19,03 
classe 17 0,00 0,00 
classe 18 0,00 0,00 
classe 19 0,00 0,00 
classe 20 0,00 0,00 

Média Total 5,62  
Desvio Total 3,56  

Tabela A. 9 – Média e desvio padrão por classe para assinaturas G utilizando centróide e seleção 
local de características. 

CLASSES Média Desvio Padrão 
classe 1 0,83 4,56 
classe 2 0,00 0,00 
classe 3 0,00 0,00 
classe 4 0,00 0,00 
classe 5 0,00 0,00 
classe 6 0,00 0,00 
classe 7 1,67 6,34 
classe 8 0,00 0,00 
classe 9 50,00 17,37 

classe 10 0,00 0,00 
classe 11 0,00 0,00 
classe 12 0,00 0,00 
classe 13 0,00 0,00 
classe 14 0,00 0,00 
classe 15 0,00 0,00 
classe 16 40,83 24,99 
classe 17 0,00 0,00 
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classe 18 0,00 0,00 
classe 19 0,00 0,00 
classe 20 0,00 0,00 

Média Total 4,67  
Desvio Total 1,70  

Verificação de Assinaturas Utilizando Três Distâncias 

Resultado das médias e desvios padrão das taxas de erro por classe utilizando 

vetor com 35 características e utilizando distâncias para o padrão template, para o 

padrão mais próximo e para o padrão mais distante. Estes resultados são referentes a 30 

execuções com conjuntos de treinamento diferentes escolhidos de forma aleatória. 

Tabela A. 10 – Média e desvio padrão por classe para assinaturas M utilizando três distâncias. 

Dtemplate Dmin Dmax 

CLASSES Média 
Desvio 
Padrão Média 

Desvio 
Padrão Média 

Desvio 
Padrão 

classe 1 4,17 9,48 1,67 6,34 0,83 4,56 
classe 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 4 6,67 11,24 5,83 10,75 31,67 15,99 
classe 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 7 11,67 12,69 11,67 12,69 11,67 12,69 
classe 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

classe 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 13 8,33 18,95 8,33 18,95 8,33 18,95 
classe 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 16 15,83 16,72 13,33 12,69 19,17 21,46 
classe 17 1,67 6,34 1,67 6,34 1,67 6,34 
classe 18 6,67 13,02 6,67 13,02 6,67 13,02 
classe 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 20 2,50 13,69 2,50 13,69 2,50 13,69 

Média Total 2,88   2,58   4,13  
Desvio Total 1,97   1,83   1,83  

Tabela A. 11 – Média e desvio padrão por classe para assinaturas P utilizando três distâncias.  

Dtemplate Dmin Dmax 
CLASSES Média Desvio Média Desvio Média Desvio 
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Padrão Padrão Padrão 
classe 1 4,17 14,80 0,00 0,00 0,83 4,56 
classe 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 4 73,33 42,51 57,50 37,23 76,67 43,02 
classe 5 20,83 20,85 24,17 20,22 16,67 20,06 
classe 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 9 0,00 0,00 0,83 4,56 0,00 0,00 

classe 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 11 10,83 26,00 0,83 4,56 4,17 11,53 
classe 12 7,50 11,65 17,50 11,65 5,00 10,17 
classe 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 14 22,50 7,63 15,83 12,25 20,00 10,17 
classe 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 16 94,17 12,60 76,67 20,69 99,17 4,56 
classe 17 0,83 4,56 0,83 4,56 0,83 4,56 
classe 18 8,33 25,71 10,83 30,57 9,17 28,23 
classe 19 9,17 12,25 9,17 12,25 9,17 12,25 
classe 20 0,83 4,56 0,83 4,56 0,83 4,56 

Média Total 12,63   10,75   12,13  
Desvio Total 3,57   3,84   3,52  

Tabela A. 12 – Média e desvio padrão por classe para assinaturas G utilizando três distâncias. 

Dtemplate Dmin Dmax 

CLASSES Média 
Desvio 
Padrão Média 

Desvio 
Padrão Média 

Desvio 
Padrão 

classe 1 11,67 20,48 3,33 8,64 15,83 12,25 
classe 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 3 0,83 4,56 1,67 9,13 0,00 0,00 
classe 4 45,83 17,47 47,50 15,19 80,83 35,77 
classe 5 61,67 31,30 71,67 29,89 51,67 31,44 
classe 6 33,33 17,78 43,33 27,02 30,00 16,61 
classe 7 31,67 11,24 26,67 6,34 28,33 8,64 
classe 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 9 41,67 26,53 55,83 34,54 37,50 21,53 

classe 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 11 25,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 
classe 12 0,83 4,56 6,67 11,24 0,00 0,00 
classe 13 8,33 18,95 8,33 18,95 8,33 18,95 
classe 14 0,83 4,56 0,83 4,56 0,00 0,00 
classe 15 14,17 24,29 13,33 22,49 6,67 13,02 
classe 16 84,17 26,65 61,67 24,33 98,33 6,34 
classe 17 30,83 19,35 30,00 19,03 30,00 19,03 
classe 18 30,83 40,83 30,83 40,83 29,17 41,04 
classe 19 9,17 12,25 9,17 12,25 9,17 12,25 
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classe 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Média Total 21,54   21,79   22,54  
Desvio Total 4,81   5,17   5,01  

Verificação com Três Distâncias e Seleção de Características 

Resultado das médias e desvios padrão das taxas de erro por classe utilizando 

seleção de características e utilizando distâncias para o padrão template, para o padrão 

mais próximo e para o padrão mais distante. Estes resultados são referentes a 30 

execuções com conjuntos de treinamento diferentes escolhidos de forma aleatória. 

Tabela A. 13 – Média e desvio padrão por classe para assinaturas M utilizando três distâncias e 
seleção de caractrísticas. 

Dtemplate Dmin Dmax 

CLASSES Média 
Desvio 
Padrão Média 

Desvio 
Padrão Média 

Desvio 
Padrão 

classe 1 12,50 12,71 20,00 12,11 3,33 8,64 
classe 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 3 2,50 7,63 0,83 4,56 0,83 4,56 
classe 4 5,83 10,75 5,83 10,75 18,33 13,02 
classe 5 0,83 4,56 0,83 4,56 0,00 0,00 
classe 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 7 11,67 12,69 11,67 12,69 11,67 12,69 
classe 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

classe 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 11 7,50 11,65 7,50 11,65 7,50 11,65 
classe 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 13 8,33 18,95 8,33 18,95 8,33 18,95 
classe 14 2,50 7,63 5,00 10,17 6,67 11,24 
classe 15 3,33 12,69 3,33 12,69 3,33 12,69 
classe 16 16,67 16,52 14,17 14,21 17,50 18,74 
classe 17 10,00 19,25 7,50 17,56 7,50 17,56 
classe 18 12,50 14,31 12,50 14,31 12,50 14,31 
classe 19 0,83 4,56 0,83 4,56 0,83 4,56 
classe 20 2,50 13,69 2,50 13,69 2,50 13,69 

Média Total 4,88   5,04   5,04  
Desvio Total 2,73   2,19   2,47  

Tabela A. 14 – Média e desvio padrão por classe para assinaturas P utilizando três distâncias e 
seleção de caractrísticas. 

Dtemplate Dmin Dmax 

CLASSES Média 
Desvio 
Padrão Média 

Desvio 
Padrão Média 

Desvio 
Padrão 
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classe 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 3 8,33 13,67 1,67 6,34 3,33 8,64 
classe 4 40,00 35,72 7,50 13,37 76,67 43,02 
classe 5 12,50 20,50 20,00 20,13 20,00 17,86 
classe 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 9 10,00 21,38 23,33 37,10 20,00 29,65 

classe 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 11 69,17 36,95 80,00 33,09 94,17 19,35 
classe 12 19,17 10,75 21,67 15,72 20,83 9,48 
classe 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 14 3,33 8,64 2,50 7,63 0,00 0,00 
classe 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 16 85,83 22,44 69,17 27,61 100,00 0,00 
classe 17 2,50 7,63 2,50 7,63 1,67 6,34 
classe 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 19 9,17 12,25 9,17 12,25 9,17 12,25 
classe 20 3,33 10,85 1,67 9,13 1,67 9,13 

Média Total 13,17   11,96   17,38  
Desvio Total 3,21   3,98   3,39  

Tabela A. 15 – Média e desvio padrão por classe para assinaturas G utilizando três distâncias e 
seleção de caractrísticas. 

Dtemplate Dmin Dmax 

CLASSES Média 
Desvio 
Padrão Média 

Desvio 
Padrão Média 

Desvio 
Padrão 

classe 1 27,50 25,72 13,33 24,33 15,00 12,46 
classe 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 3 1,67 9,13 1,67 9,13 1,67 9,13 
classe 4 45,00 12,11 48,33 9,13 42,50 17,56 
classe 5 20,83 25,50 14,17 22,44 15,00 21,38 
classe 6 5,83 10,75 14,17 12,60 4,17 9,48 
classe 7 25,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 
classe 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 9 34,17 13,90 30,83 10,75 32,50 11,65 

classe 10 0,00 0,00 0,83 4,56 0,00 0,00 
classe 11 25,00 0,00 23,33 6,34 23,33 6,34 
classe 12 2,50 7,63 1,67 6,34 0,83 4,56 
classe 13 8,33 18,95 8,33 18,95 8,33 18,95 
classe 14 43,33 27,02 36,67 20,48 32,50 23,81 
classe 15 15,83 15,37 6,67 11,24 15,83 15,37 
classe 16 36,67 19,40 26,67 22,68 34,17 19,12 
classe 17 57,50 26,38 52,50 23,99 53,33 24,33 
classe 18 17,50 16,28 9,17 12,25 14,17 15,65 
classe 19 9,17 12,25 9,17 12,25 9,17 12,25 
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classe 20 3,33 12,69 0,00 0,00 0,00 0,00 
Média Total 18,96   16,13   16,38  
Desvio Total 3,05   3,17   2,33  

Verificação com Três Distâncias e Seleção Local de Características 

Resultado das médias e desvios padrão das taxas de erro por classe utilizando 

seleção local de características e utilizando distâncias para o padrão template, para o 

padrão mais próximo e para o padrão mais distante. Estes resultados são referentes a 30 

execuções com conjuntos de treinamento diferentes escolhidos de forma aleatória. 

Tabela A. 16 – Média e desvio padrão por classe para assinaturas M utilizando três distâncias e 
seleção local de caractrísticas. 

Dtemplate Dmin Dmax 

CLASSES Média 
Desvio 
Padrão Média 

Desvio 
Padrão Média 

Desvio 
Padrão 

classe 1 8,33 13,67 2,50 7,63 10,00 16,87 
classe 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 4 10,83 12,60 7,50 11,65 52,50 23,99 
classe 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 7 14,17 15,65 11,67 12,69 30,00 19,03 
classe 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

classe 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 11 15,83 15,37 9,17 13,90 16,67 16,52 
classe 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 16 7,50 18,74 8,33 11,99 6,67 14,58 
classe 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Média Total 2,83   1,96   5,79  
Desvio Total 1,88   1,30   2,04  

Tabela A. 17 – Média e desvio padrão por classe para assinaturas P utilizando três distâncias e 
seleção local de caractrísticas. 

Dtemplate Dmin Dmax 

CLASSES Média 
Desvio 
Padrão Média 

Desvio 
Padrão Média 

Desvio 
Padrão 
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classe 1 0,83 4,56 0,00 0,00 6,67 11,24 
classe 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 4 37,50 40,87 7,50 18,74 76,67 43,02 
classe 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 7 0,00 0,00 0,00 0,00 27,50 23,07 
classe 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 9 17,50 29,47 40,83 39,11 33,33 34,32 

classe 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 11 7,50 16,28 8,33 20,06 3,33 8,64 
classe 12 2,50 7,63 1,67 6,34 2,50 7,63 
classe 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 16 15,00 25,09 5,83 15,65 39,17 31,27 
classe 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 4,56 
classe 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Média Total 4,04   3,21   9,50  
Desvio Total 3,21   2,70   4,28  

Tabela A. 18 – Média e desvio padrão por classe para assinaturas G utilizando três distâncias e 
seleção local de caractrísticas. 

Dtemplate Dmin Dmax 

CLASSES Média 
Desvio 
Padrão Média 

Desvio 
Padrão Média 

Desvio 
Padrão 

classe 1 0,83 4,56 0,00 0,00 8,33 13,67 
classe 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 4 5,00 10,17 5,00 12,11 67,50 41,60 
classe 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 7 5,83 14,21 5,83 12,60 5,83 15,65 
classe 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 9 48,33 18,49 51,67 21,71 47,50 10,06 

classe 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 11 0,83 4,56 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 12 0,83 4,56 0,83 4,56 0,00 0,00 
classe 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 16 23,33 36,51 47,50 26,55 58,33 27,33 
classe 17 0,00 0,00 1,67 6,34 0,00 0,00 
classe 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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classe 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Média Total 4,25   5,63   9,38  
Desvio Total 2,09   2,29   3,14  

Tabela A. 19 – Média e desvio padrão por classe para assinaturas P, M e G combinando as três 
distâncias e utilizando seleção local de características. 

Combinação Linear das 3 distâncias 
M P G 

CLASSES Média 
Desvio 
Padrão Média 

Desvio 
Padrão Média 

Desvio 
Padrão 

classe 1 2,50 7,63 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 4 8,33 11,99 40,83 36,25 4,17 9,48 
classe 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 7 12,50 14,31 0,00 0,00 1,67 6,34 
classe 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 9 0,00 0,00 27,50 37,34 51,67 21,71 

classe 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 11 14,17 14,21 5,83 15,65 0,00 0,00 
classe 12 0,00 0,00 2,50 7,63 0,83 4,56 
classe 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 16 9,17 13,90 9,17 16,72 34,17 28,98 
classe 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
classe 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Média Total 2,33   4,29   4,63  
Desvio Total 1,42   3,31   2,18  



 

 
 
 
 
 
 
 

Apêndice B 
Análises Estatísticas e de Coeficiente 
de Variação 

Neste apêndice, serão mostrados os resultados completos para os testes de diferença de 

médias e a análise completa dos coeficientes de variação de cada característica. 

Teste de Diferença de Médias 

Tabela B. 1 – Resultado dos testes de diferença de média entre assinaturas P, M e G. 

Vetor completo de características  
M G M P 

Assinatura 1.1 0,2146 0,2789 0,2146 0,2664 
Assinatura 1.2 0,1670 0,2313 0,1670 0,2640 
Assinatura 1.3 0,2685 0,3639 0,2685 0,3061 
Assinatura 1.4 0,2742 0,2907 0,2742 0,2777 
Assinatura 2.1 0,2330 0,5075 0,2330 0,2607 
Assinatura 2.2 0,1796 0,4981 0,1796 0,3117 
Assinatura 2.3 0,2489 0,3398 0,2489 0,2720 
Assinatura 2.4 0,2806 0,4630 0,2806 0,2680 
Assinatura 3.1 0,3826 0,4385 0,3826 0,5456 
Assinatura 3.2 0,3473 0,7382 0,3473 0,4850 
Assinatura 3.3 0,3236 0,7875 0,3236 0,5397 
Assinatura 3.4 0,3430 0,4159 0,3430 0,4758 
Assinatura 4.1 0,1048 0,3548 0,1048 0,3839 
Assinatura 4.2 0,1681 0,3761 0,1681 0,3506 
Assinatura 4.3 0,2290 0,2219 0,2290 0,3267 
Assinatura 4.4 0,1995 0,2361 0,1995 0,3120 
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Assinatura 5.1 0,2187 0,7289 0,2187 0,5318 
Assinatura 5.2 0,2033 0,6782 0,2033 0,6514 
Assinatura 5.3 0,1540 0,8012 0,1540 0,4887 
Assinatura 5.4 0,1706 0,6178 0,1706 0,6976 
Assinatura 6.1 0,2834 0,7259 0,2834 0,4637 
Assinatura 6.2 0,3208 0,7268 0,3208 0,5562 
Assinatura 6.3 0,2831 0,8209 0,2831 0,5316 
Assinatura 6.4 0,3261 1,5115 0,3261 0,4883 
Assinatura 7.1 1,8681 0,3421 1,8681 0,3689 
Assinatura 7.2 0,2960 0,2961 0,2960 0,2835 
Assinatura 7.3 0,1427 0,9556 0,1427 0,4058 
Assinatura 7.4 0,2111 0,5571 0,2111 0,2962 
Assinatura 8.1 0,1835 0,6407 0,1835 0,5759 
Assinatura 8.2 0,2887 0,6338 0,2887 0,6095 
Assinatura 8.3 0,2511 0,6406 0,2511 0,6672 
Assinatura 8.4 0,3049 0,6604 0,3049 0,6219 
Assinatura 9.1 0,1683 14,2093 0,1683 0,3686 
Assinatura 9.2 0,1510 0,4709 0,1510 0,3592 
Assinatura 9.3 0,1571 0,5685 0,1571 0,3711 
Assinatura 9.4 0,3262 0,4975 0,3262 0,3759 

Assinatura 10.1 0,1473 0,2229 0,1473 0,3485 
Assinatura 10.2 0,1895 0,3201 0,1895 0,2664 
Assinatura 10.3 0,1319 0,4109 0,1319 0,3372 
Assinatura 10.4 0,2185 0,3054 0,2185 0,3124 
Assinatura 11.1 0,1510 0,2387 0,1510 0,4887 
Assinatura 11.2 0,2224 0,1870 0,2224 0,5466 
Assinatura 11.3 0,1993 0,3167 0,1993 0,5482 
Assinatura 11.4 0,2174 0,8317 0,2174 0,5757 
Assinatura 12.1 0,1754 0,4580 0,1754 1,1357 
Assinatura 12.2 0,2539 0,4134 0,2539 0,6898 
Assinatura 12.3 0,4898 0,4109 0,4898 0,4198 
Assinatura 12.4 0,4639 1,0434 0,4639 0,4091 
Assinatura 13.1 0,1518 0,2372 0,1518 0,4551 
Assinatura 13.2 0,2229 0,3086 0,2229 0,3225 
Assinatura 13.3 0,1020 0,4316 0,1020 0,3958 
Assinatura 13.4 0,1212 0,3258 0,1212 0,3963 
Assinatura 14.1 0,2802 0,4141 0,2802 0,6071 
Assinatura 14.2 0,1817 0,4507 0,1817 0,3987 
Assinatura 14.3 0,2498 0,3587 0,2498 0,3537 
Assinatura 14.4 0,2217 0,3610 0,2217 0,4207 
Assinatura 15.1 0,2046 0,4876 0,2046 0,4805 
Assinatura 15.2 0,1880 0,6597 0,1880 0,5092 
Assinatura 15.3 0,1882 0,6176 0,1882 0,4572 
Assinatura 15.4 0,1714 0,6214 0,1714 0,4888 
Assinatura 16.1 0,1992 0,4291 0,1992 0,3541 
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Assinatura 16.2 0,1307 0,3159 0,1307 0,3849 
Assinatura 16.3 0,1522 0,3845 0,1522 0,3849 
Assinatura 16.4 0,1135 0,4105 0,1135 0,3228 
Assinatura 17.1 0,2101 0,3556 0,2101 0,3087 
Assinatura 17.2 0,1411 3,6204 0,1411 0,2694 
Assinatura 17.3 0,1971 0,6279 0,1971 0,2995 
Assinatura 17.4 0,1647 0,4402 0,1647 0,2478 
Assinatura 18.1 0,1418 0,6073 0,1418 0,4395 
Assinatura 18.2 0,1711 0,5609 0,1711 0,4108 
Assinatura 18.3 0,2254 0,6768 0,2254 0,3836 
Assinatura 18.4 0,1548 0,5986 0,1548 0,3961 
Assinatura 19.1 0,1539 0,7099 0,1539 0,3368 
Assinatura 19.2 0,6273 0,7256 0,6273 0,3354 
Assinatura 19.3 0,1604 0,7157 0,1604 0,2898 
Assinatura 19.4 0,1708 4,3444 0,1708 5,4215 
Assinatura 20.1 0,3112 0,4023 0,3112 0,4681 
Assinatura 20.2 0,2409 0,4408 0,2409 0,3896 
Assinatura 20.3 0,1638 0,3428 0,1638 0,3591 
Assinatura 20.4 0,2616 0,4380 0,2616 0,3644 

     
Média 0,2439 0,7651 0,2439 0,4861 

Desvio Padrão 0,2027 1,6223 0,2027 0,5722 
     

Teste estatístico (z) -2,8517 (teste 1) -3,5698 (teste 2) 

Análise de Coeficiente de Variação 

Tabela B. 2 – Resultado dos testes de diferença de média entre assinaturas P, M e G. 

Características GRUPO I GRUPO II Desvio Padrão da 
Diferença entre I e 

II 
T1 0,0020 0,0028 0,0006 
T2 0,1198 0,1606 0,0289 
T3 0,1421 0,1637 0,0153 
T4 22,0450 36,9540 10,5423 
T5 14,3660 22,0640 5,4433 
T6 0,0843 0,1032 0,0134 
T7 0,1448 0,1630 0,0128 
T8 28,5380 35,4140 4,8621 
T9 0,0162 0,0305 0,0101 

T10 0,6747 0,8027 0,0905 
T11 0,0189 0,0352 0,0115 
T12 4,2865 8,0218 2,6413 
T13 3,0134 5,9194 2,0549 
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T14 4,5019 7,8401 2,3605 
T15 4,6542 7,2378 1,8269 
T16 0,0067 0,0113 0,0032 
T17 0,0079 0,0116 0,0026 
T18 0,0063 0,0121 0,0041 
T19 0,0073 0,0133 0,0043 
T20 25,2410 33,0970 5,5550 
T21 23,6750 32,4940 6,2360 
T22 0,0915 0,1150 0,0166 
T23 0,0804 0,0979 0,0123 
T24 0,1464 0,1917 0,0320 
T25 0,1289 0,1829 0,0382 
T26 0,1193 0,1739 0,0386 
T27 0,0005 0,0005 0,0000 
T28 0,0005 0,0006 0,0001 
T29 950,7100 2801,0000 1308,3526 
T30 2,4187 3,4042 0,6969 
T31 4,0811 5,5072 1,0084 
T32 8,5553 17,6570 6,4359 
T33 0,4302 0,6390 0,1476 
T34 2,3898 5,1072 1,9215 
T35 0,5220 2,4281 1,3478 
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