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TESTES DE CONFIABILIDADE 
 
A confiabilidade da identificação é importante para sistemas de grande escala. O SDK 
MegaMatcher inclui um algoritmo mesclado para identificação rápida e confiável usando 
vários cadastros biométricos retirados da mesma pessoa. 
 
Como não possuímos um único banco de dados com todas as modalidades biométricas 
suportadas, testes separados com modalidades selecionadas foram realizados para os 
mecanismo biométricos MegaMatcher demonstrarem sua confiabilidade e desempenho 
com modalidades biométricas específicas e combinações de várias modalidades: 
 

● Testes de mecanismo de impressão digital, face e íris com banco de dados 

multimodal interno 

● Testes de impressão de voz e de face com banco de dados XM2VTS 

● Teste do mecanismo de impressão de palma da mão 

 
TESTES DE MECANISMOS DE VERIFICAÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL, FACE E ÍRIS 
 
Os testes com os mecanismos biométricos de impressão digital, face e íris do 
MegaMatcher e o algoritmo de verificação de templates mesclados foram realizados 
usando a base de dados multi-biométrico interno da Neurotechnology: 

● O banco de dados continha 7.500 conjuntos de cadastros biométricos; cada 

conjunto continha 1 face, 2 íris e 10 impressões digitais representando uma pessoa 

única. 

● 1.500 pessoas únicas foram representadas no banco de dados. 

● Foram realizadas 5 sessões de captura para cada pessoa. 

 
Os testes foram realizados com esses tipos de templates biométricos: 

● 1 cadastro de impressão digital extraído da imagem de impressão digital do 

indicador esquerdo. 

● 1 cadastro de face. 

● 1 cadastro de íris extraído da imagem do olho esquerdo. 

● 2 cadastros de impressão digital extraídos das imagens de impressão digital da 

esquerda e direita da mesma pessoa. 

● 2 cadastros de íris extraídos de diferentes imagens oculares da mesma pessoa. 
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● 1 impressão digital + 1 registro de face - impressão digital do indicador esquerdo e 

face retirados da mesma pessoa. 

● 1 face + 1 cadastros de íris - íris esquerda e face retiradas da mesma pessoa. 

● 1 impressão digital + 1 registros de íris - impressão digital do indicador esquerdo e 

íris esquerda retiradas da mesma pessoa. 

● 1 impressão digital + 1 face + 1 registros de íris - impressão digital do indicador 

esquerdo, íris esquerda e face retiradas da mesma pessoa. 

 
Os mecanismos biométricos estabeleceram esses parâmetros: 

● Foi utilizado um valor de tolerância de rotação de impressão digital de ± 90 graus 

para a verificação de templates; 

● Foi utilizado um valor de tolerância de rotação de íris de ±15 graus para a 

verificação de templates. 

 
Dois testes foram realizados com cada tipo de template: 

● Teste 1: máxima precisão de verificação. A confiabilidade do algoritmo mesclado 

do MegaMatcher 10.0 neste teste é mostrada nas curvas azuis nos gráficos ROC. 

● Teste 2: máxima velocidade de verificação. A confiabilidade do algoritmo mesclado 

do MegaMatcher 10.0 neste teste é mostrada como curvas vermelhas nos gráficos 

ROC. 

 
Os testes com templates. que continham 1 impressão digital + 1 face + 1 cadastro de íris, 
resultaram em 0% de FRR para todos os valores FAR. 
 
As curvas de característica de operação do receptor (ROC - Receiver operation 
characteristic) são geralmente usadas para demonstrar a qualidade de reconhecimento de 
um algoritmo. As curvas ROC mostram a dependência da taxa de rejeição falsa (FRR - false 
rejection rate) na taxa de aceitação falsa (FAR - false acceptance rate). 
 
 

1 Impressão digital 
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1 face 

 
 

1 íris 
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2 impressões digitais 

 
 

2 íris 
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1 impressão digital + 1 face 
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1 impressão digital + 1 íris 

 
 

1 face + 1 íris 
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MegaMatcher 10.0 - Resultados dos testes de confiabilidade dos mecanismo de 
verificação de templates 

Um template contém esses 
cadastros biométricos 

FRR em 
0.001 % FAR 

FRR em 
0.0001 % FAR 

Teste 1 Teste 2 Teste 1 Teste 2 

1 impressão digital 0.0200 % 0.0833 % 0.0833 % 0.1167 % 

1 face 4.5870 % 7.0670 % 9.2000 % 11.7000 % 

1 íris 0.7000 % 0.8967 % 1.0030 % 1.1130 % 

2 impressões digitais 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 

2 íris 0.1233 % 0.1933 % 0.1500 % 0.2733 % 

1 impressão digital + 1 face 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 0.0100 % 

1 impressão digital + 1 íris 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 

1 face + 1 íris 0.0633 % 0.1400 % 0.0900 % 0.2033 % 

1 impressão digital + 1 face + 1 íris 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 

 
Esses testes mostram que um sistema de identificação biométrica automatizado em 
grande escala, baseado no MegaMatcher, fornece alta confiabilidade de identificação ao 
usar impressões digitais, utilizando as mesmas biometrias mescladas (diferentes 
impressões digitais ou íris da mesma pessoa) diminuindo significativamente o FRR, e 
usando os resultados de identificação multi-biométrica com um significativo aumento de 
confiabilidade, permitindo que o sistema atinja quase 0% de FRR. 
 
 
TESTES DE MECANISMOS DE VERIFICAÇÃO DE VOZ E FACE 
 
Os testes com os mecanismos biométricos de verificação e impressão biométrica do 
MegaMatcher e o algoritmo de verificação de template mesclado foram realizados usando 
imagens de face e amostras de voz do banco de dados XM2VTS: 

● Foram representadas 295 pessoas únicas no banco de dados. 

● Foram realizadas 8 sessões de captura para cada pessoa. 

● A frase 1 do banco de dados foi usada para o teste, o que significa que a mesma 

frase fixa foi usada para todos os usuários. 
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Os testes foram realizados com esses tipos de templates biométricos: 

● 1 cadastro de face. 

● 1 cadastro de impressão de voz. 

● 1 impressão de voz + 1 cadastro de face retirados da mesma pessoa. 

 
As curvas de característica de operação do receptor (ROC) são geralmente usadas para 
demonstrar a qualidade de reconhecimento de um algoritmo. As curvas ROC mostram a 
dependência da taxa de rejeição falsa (FRR) na taxa de aceitação falsa (FAR). 
 

1 voz e 1 face 

 
 

Teste de mecanismos de verificação de face, voz e templates mesclados do 
MegaMatcher 10.0 

  1 face 
em um template 

1 voz 
em um template 

1 voz 
+ 1 face 

em um template 

FRR em 0.001 % FAR 1.0300 % 22.9500 % 0.1300 % 

FRR em 0.0001 % FAR 1.5000 % 32.7900 % 0.2700 % 
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TESTES DE MECANISMO DE IMPRESSÃO DA PALMA DA MÃO 
 
Os testes de confiabilidade do algoritmo de verificação de template de impressão de 
palma da mão do MegaMatcher foram realizados usando o banco de dados interno de 
imagens de impressão de palma da mão. O banco de dados continha 1.993 imagens de 
palmas da mão direita e 1.996 imagens de palmas da mão esquerda. A base de dados 
representava 1.000 pessoas únicas. 
 
As curvas de característica de operação do receptor (ROC) são geralmente usadas para 
demonstrar a qualidade de reconhecimento de um algoritmo. As curvas ROC mostram a 
dependência da taxa de rejeição falsa (FRR) na taxa de aceitação falsa (FAR). O gráfico com 
curvas ROC para o algoritmo de verificação de template de palma da mão do 
MegaMatcher está disponível abaixo. 
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