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Resumo

A democratização do acesso a Internet tem permitido que cada vez mais empresas
possam digitalizar os seus serviços. Á medida que novos serviços são oferecidos na rede,
cresce a preocupação com a possibilidade de acesso indevido às informações sensíveis de
usuários, empresas e governo. O aumento no número de ataques e roubo de credenciais
tem obrigado os promotores de serviço a desenvolverem novas soluções de segurança.
Como resposta a esses ataques, os mecanismos de autenticação de usuários tem evoluído.
Muitas serviços tem migrado seus métodos de autenticação de abordagens baseadas em
apenas um fator para abordagens multifator, onde o usuário necessita de mais de uma
credencial para ter acesso ao sistema.

Um novo método para autenticação de usuários baseado em uma abordagem multi-
fator é apresentado. No método concebido, o usuário ganha acesso a um determinado
sistema utilizando um conjunto de características relacionadas a fatores físicos, de pos-
sessão e conhecimento. A identidade biométrica representa o fator físico. Uma técnica
de criptografia óptica baseada na interferência de onda e em mapas caóticos completam
o esquema proposto. Nesse sentido, a semente de um mapa caótico representa uma se-
nha de usuário, correspondendo ao fator de conhecimento e um interferograma resultante
do processo de interferência de duas ondas planares representa o fator de possessão. As
simulações numéricas são executadas a fim de demonstrar a efetividade do método. Um
conjunto de análises estatísticas, de espaço das chaves e de sensibilidade são feitas. Além
disso, são feitas algumas comparações com métodos similares disponíveis na literatura.

Palavras-chave: Autenticação Multifator, Mapas Caóticos, Interferência de Onda,
Biometria.





Abstract

The democratization of Internet access has allowed more and more companies to digi-
tize their services. As new services are offered on the network, there is growing concern
about the possibility of undue access to sensitive information from users, businesses and
government. The increase in the number of attacks and theft of credentials has forced
service delivery companies to develop new security solutions. In response to these at-
tacks, user authentication mechanisms have evolved. Many services have migrated their
authentication methods from one-factor approaches to multifactor approaches where the
user needs more than one credential to access the system.

A novel method for user authentication based on multifactor approach is presented.
For this security technique, a user authenticates into a system using a set of three charac-
teristics related to physical, possession and knowledge factors. Biometrics authentication
represents the physical factor. An optical authentication technique based on two-beam
interference and chaotic maps complete the proposed scheme. In this sense, the seed of
a chaotic map represents a user password corresponding to a knowledge factor and a re-
sultant interferogram from an optical authentication technique represents the possession
factor. Numerical simulation demonstrate the feasibility of our method. Moreover, we
perform key space, sensibility and statistical analysis to demonstrate the effectiveness of
the solution. In addition, some comparisons are made with the methods available in the
literature.

Keywords: MultiFactor Authentication, Chaotic Maps, Optical Interference, Biome-
trics.
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Capítulo 1

Introdução

A facilidade de acesso a Internet tem possibilitado o surgimento de um número cada
vez maior de serviços on-line. À medida que serviços mais complexos vão sendo ofereci-
dos de forma online, requisitos de segurança mais rígidos são exigidos por tais aplicações.
As áreas de aplicações financeiras, gestão de corporações por meio de infraestrutura de
clouds e compras online, são exemplos de setores onde o aparecimento de serviços por
meio da Internet exigem que tais aplicações ofereçam maior segurança para seus usuá-
rios. O tráfego de informações sensíveis de pessoas, organizações e governos por meio da
rede desperta a curiosidade e atenção de pessoas mal-intencionadas. Como consequência,
percebe-se uma preocupação crescente com as diretrizes e procedimentos para autenti-
cação de usuários em aplicações online. Tais preocupações estão relacionadas a forma
como os serviços permitem a autenticação dos usuários credenciados, quão forte são as
credenciais utilizadas e como elas são armazenadas.

O número de serviços que tiveram seus dados comprometidos nos últimos anos é
consideravelmente alto. No período entre 2011-2016 alguns dos maiores vazamentos de
informações de usuários que ocorreram, incluem empresas que oferecem serviços popu-
lares como a Play Station Network da empresa Sony (McMillan 2011), IEEE (Dragusin
2012), Apple (Athur 2013), Twitter (Cellan-Jones 2013), a Nasdaq (McCrank 2013),
Gmail (Protalinski 2014), EBay (Peterson 2014), Yahoo (Tsukayama et al. 2016), Veri-
zon (Hackett 2016) e Dropbox (McGoogan 2016)1. A frequência com que tais incidentes
tem ocorrido demonstra que abordagens de autenticação de usuário baseadas em um único
fator, também conhecidas como abordagens SFA (Single Factor Authentication), não são
suficientemente seguras e, consequentemente, não atendem os requisitos de segurança
para maioria dos serviços online. Na década passada, o órgão federal americano para con-
trole de instituições financeiras, FFIEC (US Federal Financial Institutions Examination
Council) já tinha alertado dos riscos de segurança na utilização de métodos SFA e sugeriu
que as instituições financeiras americanas utilizassem em suas transações online métodos
de autenticação baseadas em mecanismos de autenticação multifator, também conhecidos
como métodos MFA (Multi Factor Authentication). Recentemente, como forma de con-
tornar a vulnerabilidade inerente a sistemas SFA, grandes serviços online tem modificado
seus mecanismos de autenticação para suportar métodos MFA (Davis 2017).

1Para uma lista atualizada de dezenas de empresas que tiveram dados de usuários expostos nos últimos
anos favor consultar (Wikipedia 2016)



2 CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

A autenticação MFA oferece um mecanismo que garante acesso a um sistema por
meio da validação de várias credenciais apresentadas pelo usuário. Estas credencias ge-
ralmente estão ligadas a três grupos de informação, quais sejam: conhecimento, possessão
e presença física (Fleischhacker et al. 2014). Senhas e outras informações que possam ser
memorizadas pelo usuário correspondem ao grupo de fatores de conhecimento. Dispositi-
vos, tokens, cartões e outras elementos físicos que podem ser usados como mecanismos de
autenticação são parte do grupo de fatores de possessão. Finalmente, o fator de presença
física está relacionado a credenciais baseadas em informação biométrica como impressão
digital, palma da mão, íris, face, perfil de voz e quaisquer outras características físicas que
identifiquem um usuário unicamente.

O uso de características biométricas tem se tornado um mecanismo popular e regular-
mente utilizado em aplicações com requisitos mais robustos de segurança. Um sistema
biométrico utiliza características biológicas únicas e mensuráveis para verificar a identi-
dade de seres humanos. Tais características tornam sistemas biométricos mais naturais
e práticos para serem utilizados como ferramentas no processo autenticação de usuário.
Contudo, com o aumento do uso desse tipo de tecnologia por parte de governos e corpora-
ções, tais sistemas passaram a ser alvo de ataques por pessoas mal-intencionadas e organi-
zações criminosas. Os ataques mais comuns focam na interface do usuário, apresentando
um dado biométrico falsificado (biometric spoofing) (Haupt & Mozer 2015). Um usuário
não autorizado pode roubar um template biométrico e utilizá-lo. Além disso, um template
biométrico pode ser substituído por uma cópia falsa na base de dados (Nandakumar 2008).
Existem ainda, várias formas de se obter acesso aos dados biométricos, uma vez que usuá-
rios podem deixar suas impressões digitais e da palma da mão em qualquer lugar onde
tocam, câmeras escondidas ou fotos em alta definição podem servir como meios para
captura de impressão digital (Chowdhry 2017) e para obter acesso a sistemas baseados
em reconhecimento facial (Hern 2014). Dessa forma, soluções que melhorem a segu-
rança de aplicações de segurança estritamente biométricas são necessárias para mitigar
tais problemas.

O processamento de informação baseada em técnicas ópticas tem sido explorado como
uma alternativa para o design de sistemas de segurança. Como exemplos de técnicas óp-
ticas aplicadas em sistemas de autenticação e criptografia é possível citar o método DRP
(Double Random Encoding) (Refregier & Javidi 1995a) (Chen & Chen 2014) (Deepan
et al. 2014) e o método de interferência de onda (Zhang & Wang 2008) (Abuturab 2014) (Chen,
Liu, Wen, Gao, Mao, Shi & Qu 2015). Tais técnicas tem ganho atenção de pesquisadores
devido a algumas características como o paralelismo intrínseco dos métodos, a possibili-
dade de implementação utilizando hardware específico ou simulação por computador, a
possibilidade de trabalhar com dados bidimensionais no domínio dos números comple-
xos, além de amplo espaço de chaves que torna tais técnicas boas soluções contra ataques
de força bruta, por exemplo. Com base nas características das chaves geradas por essas
técnicas, elas destacam-se como boas candidatas na construção de credenciais baseadas
no fator de possessão no contexto dos métodos MFA. Isso se dá pelo fato das chaves
geradas serem geralmente extensas, impossibilitando a sua memorização, bem como não
representarem uma característica física de um indivíduo. Desta forma, seu uso pode se dar
a partir de sua gravação em um dispositivo de segurança como um pendriver ou outro tipo
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de token. Por outro lado, embora as técnicas ópticas sejam uma boa ferramenta para cons-
trução de sistema de segurança, é preciso tomar cuidado na forma como esses métodos são
utilizados, uma vez que eles podem inserir vulnerabilidades no sistema de autenticação,
tornando-os frágeis em relação a certos tipos de ataques clássicos como são os casos dos
ataques de texto conhecido (Rajput & Nishchal 2013), texto escolhido (Zhang et al. 2013)
e ataque diferencial (Yuan et al. 2013b).

Recentemente, mapas caóticos têm sido utilizados em conjunto com métodos ópti-
cos para prover soluções de criptografia de dados de forma mais segura (Borujeni &
Eshghi 2013) (Zhang & Xiao 2013) (Elshamy et al. 2013) (Zhou et al. 2015). Mapas caóti-
cos são funções matemáticas que apresentam comportamento caótico e geram sequências
com diferentes números em função das condições iniciais de entrada. Algoritmos base-
ados em funções caóticas apresentam alto grau de sensibilidade às condições iniciais e
têm sido amplamente utilizados em aplicações na área de segurança da informação, no-
tadamente na etapa de embaralhamento dos dados. Dada a natureza dos mapas caóticos,
que geralmente exigem um conjunto de entradas como parâmetros semente, esse tipo de
técnica pode ser modelada para servir como base para criação de credenciais em sistemas
MFA. Sua aplicação se faz no contexto do fator de conhecimento, uma vez que senhas
de usuário são um atributo comumente utilizado como dado de entrada para geração das
sequências caóticas.

A necessidade de melhoria dos atuais mecanismos de autenticação em serviços online
abre uma demanda para criação de novos métodos para validação de credenciais de usuá-
rios. Os repetidos roubos de informações sensíveis de usuários e organizações são indícios
de que o uso de modelos de autenticação SFA está se tornando obsoleto. Nesse sentido,
novos métodos de autenticação MFA têm surgido. Alguns desses métodos baseiam-se no
uso de tecnologias biométricas e técnicas ópticas. Contudo, a partir do que foi discutido
brevemente nessa introdução, surge o seguinte problema de pesquisa:

• Métodos de autenticação/criptografia baseadas técnicas ópticas e biometria pos-
suem certas vulnerabilidades que permitem que usuários mal intencionados possam
ter acesso indevido a sistemas ou dados sensíveis de pessoas, governos e corpora-
ções.

Esse trabalho, por sua vez, propõe um método de autenticação multifator, conside-
rando a seguinte hipótese:

• Embora cada grupo de fatores possua vulnerabilidades que possam comprometê-los
particularmente, uma combinação de fatores faz com que a solução de segurança
empregada seja mais resistente a ataques desde que certas condições sejam atendi-
das, quais sejam:

– Devem existir mecanismos de segurança para proteção dos dados relacionados
aos fatores na base de dados do sistema de segurança;

– Os fatores devem possuir uma interdepedência para que o comprometimento
de um não comprometa o sistema;

– A implementação dos métodos biométrico e óptico escolhido deve levar em
consideração as vulnerabilidades existentes e contorná-las a fim de tornar a
solução final mais robusta;
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1.1 Contribuições
O presente trabalho tem como principal contribuição o desenvolvimento de um mé-

todo de autenticação de usuário baseado em uma abordagem MFA. O método desenvol-
vido explora o uso de biometria, cifragem óptica e mapas caóticos em conjunto, de forma
a oferecer uma solução de segurança mais robusta. A verificação biométrica é utilizada
como fator de presença física, uma chave de fase gerada a partir do método óptico de in-
terferência de ondas é utilizada como fator de possessão e uma senha baseada na semente
de um mapa de Chebyshev (Kocarev & Tasev 2003) é utilizado como fator de conheci-
mento. O método prevê ainda um conjunto de características que contornam algumas das
vulnerabilidades que são frequentemente observadas em técnicas dessa natureza. Nesse
sentido, algumas das características que esse método incorpora e que também podem ser
vistas como contribuição são:

• Prospecção, em função da análise do estado da arte, de um conjunto de requisitos
que devem ser contemplados no design de métodos de autenticação multifator que
envolve a combinação de credenciais relativas à biometria, métodos ópticos e mapas
caóticos.
• Criação de um método com três fatores - Existem poucos métodos na literatura

que oferecem soluções MFA com três fatores e geralmente quando oferecem, dois
deles são parecidos. Serviços mais sofisticados, como aplicações para transações
financeiras e manipulação de dados sensíveis de empresas podem exigir um nível a
mais de segurança que pode ser coberto pela solução proposta.
• Uso do método de interferência óptica para geração de token usado como fator de

possessão no sistema MFA - No levantamento bibliográfico não foi detectada a
existência de métodos com essa característica;
• Criptografia do template biométrico para armazenamento seguro - Essa caracterís-

tica é um requisito na construção de métodos de autenticação modernos que visa
dificultar o acesso a cópias da informação biométrica por meio de ataques as ba-
ses de dados. Na estratégia definida no método construído essa criptografia é feita
utilizando algoritmos de criptografia simétrica. Além disso, a proteção do template
biométrico está diretamente associada aos dois outros fatores;
• Inclusão de uma função de difusão na geração do par de imagens cifradas pelo mé-

todo de interferência óptica - Essa característica é imprescindível quando se traba-
lha com técnicas ópticas, uma vez que em sua maioria tais métodos são vulneráveis
contra ataques do tipo texto conhecido, texto escolhido e ataque diferencial.
• O uso de um mapa de Chebyshev melhorado que permite a criação de sequências

caóticas mais uniformes - O uso de um mapa de Chebyshev melhorado em conjunto
com o método óptico permite a construção de pares de chaves com maior nível de
entropia, menor correlação entre dados adjacentes e consequentemente mais segu-
ros.

Do ponto de vista da análise de algoritmos de autenticação baseados em biometria e
técnicas ópticas, outra contribuição da presente pesquisa é o levantamento de alguns dos
principais conjuntos de técnicas utilizadas e algumas das vulnerabilidades que podem ser
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exploradas, conforme é discutido no capítulo 4. Tal discussão culmina com a definição
de alguns dos cuidados que devem ser tomados no processo de design de métodos de
autenticação MFA baseados nessas tecnologias.

1.2 Estrutura da Tese
O presente trabalho está organizado de forma a apresentar um embasamento teórico

sobre o tema investigado e o método desenvolvido. Nesse sentido, no capítulo 2 são apre-
sentados os principais conceitos que cobrem o escopo da pesquisa discorrendo, quando
couber, sobre definições, histórico e descrição dos métodos abordados. No capítulo 3 é
apresentada uma descrição dos trabalhos relacionados ao objeto da pesquisa, a fim de lo-
calizar o leitor no estado da arte no tocante ao processamento de informação baseada em
técnicas ópticas aplicadas no contexto de segurança da informação, bem como discorrer
sobre métodos de autenticação biométrica e mapas caóticos. No capítulo 4 é apresen-
tada a problemática que envolve o desenvolvimento de técnicas multifator, com foco em
questões de segurança que envolvem o processamento dos dados biométricos e o uso de
métodos ópticos no contexto da autenticação de usuários. Também são apresentados o
método proposto, sua descrição, definições matemáticas, workflow, algoritmos e consi-
derações. No capítulo 5 são apresentadas as simulações numéricas, análises estatísticas,
apontamentos e comparações com outros métodos e discutidos os resultados. No capítulo
6 são apresentadas as considerações finais e conclusões a cerca da pesquisa, bem como
trabalhos futuros que podem ser derivados de forma direta ou transversal em função dos
conhecimentos adquiridos no trabalho de pesquisa.
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Capítulo 2

Teoria

Neste capítulo são apresentados alguns dos conceitos relacionados ao objeto de in-
vestigação da presente pesquisa. Notadamente, serão discutidos alguns conceitos relaci-
onados a autenticação biométrica, com foco no processo de autenticação por impressão
digital. Serão discutidas as bases para teoria da Óptica de Fourier, difração de Fresnel, o
método DRP e a técnica de criptografia por Interferência de Onda. Por fim, serão apre-
sentados alguns conceitos relacionados ao Mapa de Chebyshev, que é o mapa caótico
utilizado nesse trabalho.

2.1 Autenticação Biométrica

O uso de biometria em sistemas de autenticação tem se tornado popular dado que
tal mecanismo utiliza características próprias do indivíduo para identificá-lo unicamente.
Basicamente, as técnicas biométricas são aplicadas em sistemas de verificação e de identi-
ficação. Em sistemas de verificação, a informação biométrica coletada é comparada a um
conjunto de informações previamente armazenadas e que pertence ao mesmo indivíduo.
Tais sistemas também são conhecidos como sistemas um para um. Nos sistemas de iden-
tificação por sua vez, o dado biométrico é comparado com um conjunto de informações
em uma base de dados, a fim de identificar a qual indivíduo tal dado pertence. Nesse caso,
o sistema é dito um para muitos.

Do ponto de vista de identificação de um indivíduo, várias características podem ser
utilizadas para o desenvolvimento de sistemas biométricos, como é o caso da impres-
são digital, palma da mão, face, íris, retina, DNA, etc. Maltoni et al. (2009) apresenta
um comparativo entre os diversos tipos de características que podem ser utilizadas para
construção de sistemas biométricos. Para cada fator biométrico que pode identificar um
indivíduo unicamente, os autores avaliam sua confiabilidade em relação a sete caracterís-
ticas, aplicando nível de confiança alto (A), médio (M) ou baixo (B). As características
avaliadas são:

1. Distinção: refere-se a quanto um fator biométrico pode distinguir um indivíduo do
outro;

2. Universalidade: informa se um fator biométrico é encontrado em todos os indiví-
duos;
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3. Permanência: refere-se ao fato da biometria permanecer inalterada ao longo da vida
do indivíduo;

4. Coleta: refere-se a facilidade de aquisição do dado biométrico;
5. Aceitação: refere-se a aceitação de um grupo de indivíduos ao uso desse fator bio-

métrico como método de verificação/identificação no seu cotidiano;
6. Desempenho: velocidade, precisão e robustez do método;
7. Fraude: refere-se a dificuldade de fraudar o sistema;

O comparativo entre os diversos fatores biométricos analisados é apresentado na ta-
bela 2.1. Como é possível observar, a impressão digital é um dos fatores biométricos
mais consistentes em relação as características analisadas, principalmente nos aspectos
distinção, permanência e desempenho. Além disso, esse fator biométrico apresenta fa-
cilidade no processo de aquisição. Embora a solução desenvolvida nesse trabalho possa
ser aplicada a qualquer tipo de dado biométrico que necessite de armazenar alguma in-
formação, a autenticação biométrica por impressão digital foi escolhida como fator de
possessão para fins de análise do método desenvolvido.

Fator Biométrico 1 2 3 4 5 6 7
Assinatura B B B A A B A
Caminhada B M B A A B M
Dinâmica de Digitação B B B M M B M
DNA A A A B B A B
Face B A M A A B A
Geometria da Mão M M M A M M M
Impressão Digital A M A M M A M
Íris A A A M B A B
Odor A A A B M B B
Orelha M M A M A M M
Retina A A M B B A B
Termograma Facial A A B A A M B
Veias da Mão M M M M M M B
Voz B M B M A B A

Tabela 2.1: Comparativo entre diversos tipos de fatores biométricos

2.1.1 Reconhecimento de Impressão Digital
Sistemas de reconhecimento automático de impressão digital são mecanismos que

incorporam algoritmos capazes de dado uma impressão digital e uma base de dados ve-
rificar/identificar a amostra dada em relação a um template biométrico previamente ar-
mazenado. Em sistemas dessa natureza um módulo de reconhecimento é responsável por
processar o dado biométrico de entrada, extrair as informações necessárias e realizar a
busca da identidade desejada. O processo de reconhecimento de uma impressão digital
não é simples dada as questões que envolvem a captura da amostra da impressão de um
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usuário. Alguns dos fatores externos que afetam esse processo são poeira, arranhões e
marcas no sensor de captura. Além disso, outro fator que complica o reconhecimento é
a grande variabilidade das amostras capturadas, uma vez que rotação dos dedos, posici-
onamento irregular e distorções na pele provenientes da pressão com que o dedo é posto
no sensor, afetam diretamente a amostra. Como forma de exemplificar esses desafios, na
figura 2.1 são apresentadas diferentes amostras da mesma impressão digital retiradas da
base de dados FVC2002 (Maio et al. 2002).

Figura 2.1: Quatro amostras da mesma impressão digital retiradas da base de dados
FVC2002. Rotação, posicionamento irregular e deformação dificultam o processo de
reconhecimento da impressão digital.

Alguns dos fatores que impactam no desempenho dos métodos de reconhecimento
são a qualidade da imagem capturada, os métodos utilizados para o processamento prévio
dessa imagem, os algoritmos de extração de características, além dos algoritmos para
comparação das informações extraídas. Abraham et al. (2011) divide os algoritmos de
reconhecimento de impressão digital em três classes:

1. Baseados em correlação - Por meio da sobreposição calcula-se a correlação pixel a
pixel para diferentes posições e rotações (Hirata & Takahashi 2009) (Akhtar et al.
2015).

2. Baseados em minúcias - Extraem minúcias (geralmente informação de posição e
rotação para um conjunto de pontos específicos) do template biométrico e com-
para com o conjunto de minúcias extraído a partir da captura da impressão di-
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gital do indivíduo no momento do processo de verificação/identificação (Peralta
et al. 2015) (Peralta et al. 2017).

3. Baseados em características - Esses métodos se diferenciam dos baseados em minú-
cias pois utilizam outros tipos de características que não representam minúcias. Ge-
ralmente procuram por outros padrões que compoem uma impressão digital como
cume e vales ou podem utilizar metodologias de reconhecimento diversas (Yang
et al. 2013) (Guesmi et al. 2015).

Os métodos baseados em minúcias são os mais populares dentre outros fatores pela
sua aceitação legal na maioria dos países e pelo fato de serem análogos aos métodos de
análise forense de impressão digital. Além disso, pontos de minúcia tem boas proprieda-
des para representar unicamente impressões digitais de indivíduos diferentes, facilitando
o reconhecimento.

2.1.2 Reconhecimento Baseado em Minúcias

Na literatura existem diversos métodos para reconhecimento de impressão digital ba-
seado em minúcias. A maioria dos métodos trabalham com o processamento da impressão
digital convertendo a amostra para uma imagem binária ou trabalham diretamente com a
imagem em escala de cinza com ou sem pré-processamento. Basicamente o processo
de reconhecimento pode ser divido em melhoramento da imagem capturada, extração de
minúcias e processo de comparação.

Após a captura da impressão digital por meio de um sensor, as amostras passam por
algum tipo de pré-processamento para facilitar a extração das minúcias. Os algoritmos
clássicos normalmente binarizam a imagem capturada por meio em um determinado li-
miar estático ou adaptativo. Após isso, uma operação de afinamento é aplicada à imagem
binária por meio, por exemplo, de operações morfológicas. A imagem resultantes é cha-
mada de skeleton.

Após o pré-processamento da amostra aplicam-se os algoritmos para extração das
minúcias. Um dos algoritmos clássicos para a extração dessas características é o método
Crossing Number desenvolvido por Rutovitz (1966) apud (Dong et al. 2016). Nesse
algoritmo, dado um pixel central p em uma vizinhança 3x3, o número de transações de
preto para branco é contada por meio da equação:

Cn(p) =
1
2

8

∑
i=1
|val(pmod(i,8))− val(pi−1)| (2.1)

em que val(pi) retorna o valor do pixel p na posição i e a operação mod(i,8) retorna o
resto da divisão de i por 8. Após a aplicação do algoritmo, o tipo de minúcia que um
determinado pixel representa é definida pelo valor Cn(p) para o pixel p correspondente.
Na tabela 2.2 são apresentados os tipos de minúcias em função do valor de Cn(p). Como
parte do processo de extração de minúcias, alguns métodos executam um passo adicio-
nal para remover os elementos falsos ou com pouca relevância. Alguns algoritmos pro-
cessam apenas minúcias de certos tipos, por exemplo, apenas terminações e bifurcações
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(Castro 2008). Na figura 2.2 é apresentado um resumo dos passos de pré-processamento
e extração de minúcias apresentado até aqui.

Valor de Cn(p) p
0 Ponto Isolado
1 Terminação
2 Crista Normal
3 Bifurcação

4 ou mais Não considerado

Tabela 2.2: Tipos de minúcias em função do valor de Cn(p)

b)

d)

a)

c)

Figura 2.2: Amostra de impressão digital em várias etapas de processamento para extra-
ção de minúcias. a) Impressão digital capturada pelo sensor. b) Imagem após o processo
de binarização. c) Imagem após o processo de afinamento. d) Imagem com minúcias
identificadas.

Por fim, a partir das minúcias extraídas, é feita a comparação com as minúcias arma-
zenadas no template biométrico do indivíduo para o caso de um sistema de verificação
ou com um conjunto de templates para o caso de um sistema identificação. O processo
de comparação basicamente executa uma rotina de mapeamento um-para-um entre um
conjunto de minúcias base e conjunto de minúcias alvo. Formalmente, dado um conjunto
de minúcias:

A = {mA1,mA2, ...,mAp}, em que mAi = {xAi,yAi,θAi} e 1≤ i≤ p (2.2)
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em que mAi representa uma minúcia com posição (xAi,yAi) e orientação θAi . O algoritmo
de reconhecimento deve comparar essa minúcia alvo com uma minúcia base:

B = {mB1,mB2, ...,mBp}, em que mBi = {xBi,yBi,θBi} e 1≤ i≤ p (2.3)

de tal forma que os pares (mAk ,mBk) satisfaçam um limiar de similaridade que per-
mita verificar esses pares como sendo do mesmo indivíduo. Os algoritmos de cálculo
de similaridade entre pares de minúcias levam também em questão distorções, variações
de posicionamento e rotação entre o conjunto de minúcias do template armazenado e da
impressão digital capturada.

2.2 Cifragem óptica

2.2.1 Óptica de Fourier
A óptica de Fourier envolve o estudo da óptica clássica à luz das teorias que envolvem

sistemas lineares invariantes no tempo e a transformada de Fourier. A transformada de
Fourier, por sua vez, permite a análise de um sinal arbitrário a partir da decomposição
deste sinal em uma soma infinita de harmônicos (Bracewell 1986). Dado que o espaço
livre é considerado um componente óptico linear e dada a linearidade da equação da
onda, é possível utilizar o conjunto de teorias referentes à sistemas LTI para descrever um
sistema óptico de propagação de ondas (Goodman 2005).

Uma onda monocromática é caracterizada por uma radiação eletromagnética na faixa
visível de luz composta por um único comprimento de onda. Tal onda pode ser represen-
tada por uma função harmônica dependente do tempo,

u(r, t) = a(r)cos[2πvt +φ(r)] (2.4)

em que v é a frequência (dada em Hz), r é a posição, ω = 2πvt é a frenquência angular
(dada em radianos/s), a(r) é a amplitude e φ(r) é a fase da onda.

A onda descrita pela equação 2.4 também pode ser representada em termos de uma
função complexa U(r, t) , em que:

U(r, t) = a(r)exp[ jφ(r)]exp( j2πvt) (2.5)

de forma que u(r, t) = ℜ{U(r, t)}. De forma análoga, a função complexa para uma onda
monocromática pode ser descrita como:

U(r, t) =U(r)exp( j2πvt) (2.6)

em que U(r) = a(r)exp( jφ(r)) é um fator independente do tempo conhecido como am-
plitude complexa. Dada uma posição r, a amplitude complexa U(r) possui magnitude
|U(r)|= a(r) e fase arg{U(r)}= φ(r).

Dada uma onda planar com amplitude complexa representada por:

U(x,y,z) = Aexp[− j(kxx+ kyy+ kzz)] (2.7)
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em uma posição ~r = (x,y,z), A representa o envelope complexo da onda e o vetor~k =
(kx,ky,kz) representa a direção da onda. U(x,y,x) é uma função harmônica. Conside-
rando uma onda planar perpendicular ao plano z, no caso particular em que z = 0, temos
U(x,y,0) como uma função harmônica representada por Aexp[− j2π(vxx+ vyy)] em que
vx = kx/2π e vy = ky/2π são as freqüências espaciais. Nesse sentido, uma onda arbitrá-
ria pode ser analisada como uma superposição de ondas planares conforme ilustração da
figura 2.3.

Figura 2.3: Análise de uma onda arbitrária a partir da superposição de ondas planares

Uma vez conhecida a forma como o sistema óptico linear modifica as ondas planares
é possível utilizar o princípio da superposição para determinar o efeito do sistema quando
aplicado à uma onda arbitrária. Na figura 2.4 é apresentado um esboço de um sistema
óptico linear em que uma onda U(x,y,z) parte de um plano de entrada f (x,y) =U(x,y,0)
se propaganda por meio do espaço livre. A onda que parte do plano f (x,y) entra em
um sistema óptico que a processa e gera como resultado uma onda g(x,y) =U(x,y,d) no
plano de saída posicionado a uma distância d do plano de entrada.

A solução para equação da onda com amplitude complexa dada por U(x,y,0) é obtida
por meio da soma ponderada de todas as possíveis ondas planares elementares da seguinte
forma:

U(x,y,z) =
∫∫

∞

−∞

Ũ(kx,ky,z)exp(− j(kxx+ kyy))exp(± jz
√

k2− k2
x − k2

y)dkxdky (2.8)

Para o caso particular em que z = 0 temos:

U(x,y,0) =
∫∫

∞

−∞

Ũ(kx,ky,0)exp(− j(kxx+ kyy))dkxdky (2.9)
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Sistema
Óptico

Plano de 
Entrada

Plano de 
Saída

U(x,y,x)

f(x,y) g(x,y)

Figura 2.4: Sistema óptico linear com entrada e saída descritas pelas funções f (x,y) e
g(x,y).

de onde é possível observar que Ũ(kx,ky,0) = F {U(x,y,0)} é o par de transformadas de
Fourier no plano z = 0.

Para o cálculo do espectro no plano de saída posicionado em z, temos

Ũ(kx,ky,z) = Ũ(kx,ky,0)×H (kx,ky) (2.10)

em que H (kx,ky) é a função de resposta ao impulso no espaço livre.
Por fim, para obtermos a amplitude complexa de uma onda arbitrária monocromática

em uma posição z qualquer aplicamos a seguinte equação:

U(z) = F −1{F {U(0)}×H } (2.11)

2.2.2 Correlator Óptico 4f
Um correlator óptico 4f é um sistema de manipulação de imagens composto por duas

lentes com comprimento focal f dispostas entre dois planos (plano de entrada e saída)
separados à uma distância distância f de cada lente. As lentes são dispostas uma da outra
por uma distância 2f. Nessa configuração um plano virtual é formado entre as duas lentes,
onde a luz aplicada ao aparato converge. Esse plano é chamado de plano de Fourier.
O correlator 4f é baseado no teorema de convolução dado pela teoria da transformada de
Fourier, em que uma convolução no domínio do espaço é equivalente a uma multiplicação
direta no domínio da freqüência (Horner & Makekau 1989).

Na figura 2.5 é apresentado o desenho esquemático de um correlator 4f. Assume-se
que uma onda plana arbitrária incide, a partir da esquerda, no plano de entrada que contém
uma função 2D f (x,y) (uma imagem, no caso deste trabalho) posicionada em uma trans-
parência. A transparência modula espacialmente em amplitude e fase a onda incidente
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como no lado esquerdo da equação 2.8, produzindo uma representação espectral da onda
planar que corresponde a transformada de Fourier da função f (x,y), como descrito no
lado direito da equação 2.8. O espectro da função é então formado à uma distância focal
f da primeira lente. Uma máscara contento a transformada de Fourier da função g(x,y) é
colocada no mesmo local em que se encontra o espectro da função f (x,y). Nesse instante
é calculado o produto de ambas funções F { f (x,y)}×F {g(x,y)}. Após a segunda lente,
no plano de saída, é reconstruída a função no domínio do espaço resultante da multipli-
cação dos espectros de f (x,y) por g(x,y). Em outras palavras, o plano de saída contém a
função resultante de operação de convolução f (x,y)⊗g(x,y).

f f f f
*TF = Transformada de Fourier

Plano de 
Entrada 

contendo a 
imagem f(x,y)

Onda Planar Lente L1 Lente L2

Plano de saída 
contendo a 

imagem 
processada 

pela 
convolução 
de f(x,y) por 

g(x,y)

Plano de 
Fourier com a 
TF* de f(x,y)

Máscara 
multiplicativa 
contendo a TF 

de g(x,y)

Correlator 4f

Figura 2.5: Correlator Óptico 4f

A máscara F {g(x,y)} posicionada no plano de Fourier é a função de resposta ao
impulso do sistema. Ela representa um filtro no domínio da freqüência com a definição
necessária para extrair as características que se deseja da função de entrada f (x,y). O
correlator 4f é utilizado como um aparato físico para ilustrar operações que envolvem a
transformação baseadas em sistemas que utilizam a teoria Óptica de Fourier.

2.2.3 Modelo de Difração de Fresnel
O processamento de imagens no domínio de Fresnel é um dos métodos, associado a

teoria óptica de Fourier, utilizados na construção de técnicas para cifragem de imagens
(Situ & Zhang 2004) (Chang et al. 2011) (Rajput & Nishchal 2014a). O modelo de
difração de Fresnel permite o estudo do fenômeno de difração e propagação de ondas no
caso especial em que o plano de saída está a uma distância não muito grande do objeto ou
abertura por onde a onda passa. Além disso, para que esse modelo seja válido a distância
entre o plano de saída e o objeto deve ser muito maior do que o raio do objeto. Quando
essas condições são atingidas é dito que o observador está na região de difração de fresnel
ou no campo próximo do objeto (Goodman 2005). A região onde o modelo de difração
de Fresnel é válido pode ser determinado através do número de Fresnel F . Para o aparato
óptico desejado F é dada pela seguinte equação:

F = a2/Lλ (2.12)
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em que a é o tamanho característico do objeto ou raio de abertura, L é a distância do
objeto para o plano de saída e λ é o comprimento da onda incidente. Quando F � 1 é
dito que a onda difratada está no campo próximo ao objeto.

Para uma onda arbitrária o padrão de difração em um ponto (x,y,z) é dado pela se-
guinte equação:

E(x,y,z) =
z
jλ

∫∫
∞

−∞

E(x′,y′,0)
exp( jkr)

r2 dx′dy′ (2.13)

em que E(x,y,0) é o plano onde ocorre a difração e r =
√

((x− x′)2 +(y− y′)2 + z2.

Quando as condições especiais para aplicação do modelo de difração de Fresnel são
válidas é possível simplificar a equação 2.13 utilizando a aproximação de fresnel dada
pela seguinte expressão:

r ≈ z+
(x− x′)2 +(y− y′)2

2z
(2.14)

Desta forma, a difração de Fresnel para uma onda arbitrária no ponto (x,y,z) pode ser
descrita como:

E(x,y,z) =
exp( jkz)

jλz

∫∫
∞

−∞

E(x′,y′,0)exp(
jk
2z

[(x− x′)2 +(y− y′)2])dx′dy′ (2.15)

A equação 2.15 é conhecida como a integral de Fresnel. Com o objetivo de facilitar o
cálculo desta integral, para os casos em que sua aplicação é válida, é possível expressá-la
utilizando a teoria da transformada de Fourier que possui implementações de algoritmos
rápidos computacionalmente. Desta forma, a integral de Fresnel pode ser reescrita em
termos do operador de convolução da seguinte forma:

E(x,y,z) =
∫∫

∞

−∞

E(x′,y′,0)h(x− x′,y− y′)dx′dy′ (2.16)

em que o kernel da convolução é dado por h(x,y) = exp( jkz)
jλz exp( jk

2z(x
2 + y2)). Assim,

podemos escrever 2.16 como:

E(x,y,z) = E(x,y,0)⊗h(x,y) (2.17)

A equação 2.15 pode ser reescrita ainda em termos da transformada de Fourier como:

Ẽ(η,ξ;z) = Ẽ(η,ξ;0)×H (η,ξ) (2.18)

em que Ẽ(η,ξ;0) = F {E(x,y,0)} e H (η,ξ) = F {h(x,y)}. Por conseguinte, aplicando a
transformada inversa de Fourier obtemos E(x,y,z) = F −1{Ẽ(η,ξ;z)}.
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2.2.4 Método de Cifragem de Fase Dupla Aleatória
Dentre os métodos utilizados para cifragem óptica de imagens, a cifragem de Fase

Dupla Aleatória (DRP) é um dos mais populares dada a sua simplicidade e eficiência.
O método foi desenvolvido por Refregier & Javidi (1995b) e viabilizaram a criação de
uma variedade de outras propostas relacionadas ao desenvolvimento de sistemas ópticos
seguros. Basicamente, o método consiste na cifragem de uma imagem utilizando duas
máscaras de fase geradas aleatoriamente. A partir da aplicação das máscaras à imagem,
esta é convertida em um sinal com ruído branco.

Figura 2.6: Ilustração do método de cifragem de Fase Dupla Aleatória utilizando um
correlator óptico 4f.

O método pode ser ilustrado por meio do uso de um correlator óptico 4f (ver figura
2.6). Uma imagem posicionada no plano de entrada do correlator é modulada em fase
pela primeira máscara de fase RP1 = exp( j2πn(x,y)), em que n(x,y) é um ruído branco
uniformemente distribuído entre [0,1]. Essa primeira máscara é utilizada para converter o
espectro colorido da imagem (maior parte da energia concentrada em baixas freqüências)
em espectro branco. O ruído branco é escolhido pois maximiza a entropia do sistema e,
conseqüentemente, amplia o espaço de possibilidades para chave criptográfica (Refregier
& Javidi 1995b). Após modular a imagem em fase, o sistema de lentes do correlator 4f
aplica a transformação de Fourier à imagem resultante. De mãos do espectro do sinal,
este é multiplicado por uma segunda máscara de fase RP2 = exp( j2πb(u,v)), em que
b(x,y) é um ruído branco distribuído uniformemente entre [0,1] e independente de n(x,y).
Uma vez multiplicada pela segunda máscara, o espectro resultante é submetido a uma
transformada de Fourier inversa e assim é obtida a imagem criptografada. O processo
pode ser sintetizado pela seguinte equação:

Ic(x,y) = (I(x,y)exp( j2πn(x,y)))⊗h(x,y) (2.19)

Ic(x,y) = F −1(F (I(x,y)∗RP1)∗RP2) (2.20)
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em que Ic é a imagem criptografada no plano de saída.
Para decodificação da imagem o processo contrário é executado em um correlator

óptico 4f. Inicialmente a transformada de Fourier da imagem criptografada é obtida. Após
a transformada, o espectro resultante é multiplicado pelo conjugado da máscara RP2∗ =
exp(− j2πb(u,v)) e então é obtida a transformada inversa do resultado. O resultado da
transformação é a imagem original I(x,y)modulada em fase. Para obtermos a imagem
modulada em amplitude executamos a operação |I(x,y)|2 = |I(x,y)exp( j2πn(x,y))|2.

Esse método pode ser implementado através de um sistema óptico ou digitalmente por
meio de simulação numérica. O método de Fase Dupla Aleatória empregado de forma
pura é robusto contra ataques de força bruta, principalmente quando a máscara N ×M
utilizada é grande. Uma vez que a força da chave depende de seu tamanho e esta é pro-
porcional a resolução da imagem a ser criptografada, quanto maior a resolução utilizada
maior será a robustez do método. Alguns trabalhos apresentam possibilidades de ata-
ques para quebra da criptografia do método DRP (Peng, Zhang, Wei & Yu 2006) (Frauel
et al. 2007). Embora o ataque de força bruta seja intratável para este tipo de técnica, os
autores demonstraram que conhecendo algumas imagens originais é possível descobrir a
chave. Dessa forma é recomendado que as chaves possuam uma resolução larga (acima
de 1000×1000 pixels) e sejam renovadas constantemente (Alfalou & Brosseau 2009).

2.2.5 Codificação por Interferência de Onda

Uma imagem pode ser codificada em duas máscaras de fase utilizando o método de
interferência de ondas. Dois feixes de luz coerente são modulados por duas máscaras
de fase (M1 e M2) e então interferem entre si no ponto HM de forma a gerar um novo
padrão de onda no plano de saída (ver figura 2.7). O método proposto por Zhang &
Wang (2008) foca na execução do processo reverso de interferência para separar uma
imagem em duas máscaras de fase que podem ser usadas como chaves em um método
de segurança. Desta forma, considerando uma distribuição de amplitudes não negativa
O(m,n), uma distribuição de onda pode ser construída por:

O′(m,n) =
√

O(m,n)∗ exp( j2πφ(m,n)) (2.21)

em que φ(m,n) é uma distribuição aleatória uniforme no intervalo [0,1], j é um número
imaginário e ∗ representa a operação de modulação. Para representar essa novo plano
complexo em função das duas máscaras de fase, O′(m,n) pode ser expresso como:

O′(m,n) = exp( jM1)⊗h(x,y, l)+ exp( jM2)⊗h(x,y, l) (2.22)

em que ⊗ representa a operação de convolução e h(x,y, l) é a função de resposta ao im-
pulso definida como:

h(x,y, l) =
exp( j2πl/λ)

jlλ
exp
[

jπ
lλ

(x2 + y2)

]
(2.23)

em que l é a distância de M1 e M2 até o plano de saída e λ é o comprimento de onda dos
feixes de luz incidentes. Reescrevendo a equação 2.22 é possível obter:
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M1

HM
Output

M2

Figura 2.7: Método de interferência de ondas. Duas máscaras de fase M1 e M2 são
combinadas em HM e geram um padrão de onda no plano de saída.

exp( jM1)+ exp( jM2) = D, (2.24)

D = F −1
{

F {O′(m,n)}
F {h(x,y, l}

}
(2.25)

em que F {} corresponde a Transformada de Fourier e F −1{} corresponde a transformada
inversa. Por fim, M1 e M2 são calculados da seguinte forma:

M1 = arg(D)−arccos(abs(D)/2) (2.26)

M2 = arg(D− exp( jM1)) (2.27)

em que arg(D) retorna o ângulo de fase de D e abs(D) o módulo complexo.

2.3 Mapa de Chebyshev
Um mapa de Chebyshev pode ser definido como:

xn+1 = f (xn) = cos(k arccos(xn)) (2.28)

em que−1≤ xn ≤ 1 e k é um parâmetro de controle. Dada as suas várias propriedades es-
tatísticas, mapas de Chebyshev são um candidato ideal para serem utilizados em sistemas
para geração de sequências com comportamento caótico (Geisel & Fairen 1984). Para
valores de k ∈ [2, inf], o mapa de Chebyshev produz sequências reais, infinitas e não pe-
riódicas como ilustrado pelo diagrama de bifurcação na figura 2.8. Dependendo do valor
inicial x0 o mapa caótico gera uma sequência completamente diferente. Dessa forma, o
valor inicial pode ser utilizado como uma chave em um sistema de segurança. Os mapas
de Chebyshev podem ser utilizados para embaralhar imagens, por exemplo, modificando
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Figura 2.8: Diagrama de bifurcação para um mapa de Chebyshev. O comportamento
caótico se apresenta para k ≥ 2.

os índices de uma tabela de cores ou mudando os valores dos pixels em uma imagem
utilizando operadores como mod e xor.

Um dos problemas em se utilizar a definição dada pela equação 2.28 para geração de
números pseudo-aleatórios, é que as sequências geradas não satisfazem uma distribuição
uniforme. Uma simples observação de um histograma (figura 2.9) gerado a partir da
interação direta de um mapa de Chebyshev permite-nos observar que de fato não existe
uniformidade, uma vez que a probabilidade de obtermos valores próximos das extremida-
des é maior.

A fim de permitir que mapas de Chebyshev gerem sequências pseudoaleatórias, Zhen
& Hongyan (2015) propuseram um método para geração de variáveis aleatórias uniforme-
mente distribuídas no intervalo [0,1]. Como resultado, os autores definiram um mapa de
Chebyshev melhorado que pode gerar sequências pseudo-aleatórias uniformes em função
das equações:

yn = arccos(−xn)/π (2.29)

yn = 2arcsin(
√
(xn +1)/2)/π (2.30)

em que xn é uma sequência gerada por meio da equação 2.28. Em seu trabalho os autores
demonstraram que as equações 2.29 e 2.30 são essencialmente a mesma. Além disso,
foi demonstrado por meio de testes estatísticos que as sequências geradas seguem de fato
uma distribuição uniforme no intervalo [0,1]. Para efeitos de comparação visual, na figura
2.10 é apresentado um histograma construído a partir de uma sequência gerada por um
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Figura 2.9: Histograma gerado a partir da interação direta de um mapa de Chebyshev com
x0 = 0.532464 e k = 3.

mapa de Chebyshev melhorado utilizando as mesmas condições iniciais da sequência
geradora do histograma da figura 2.9. Como pode ser constatado a partir da observação
do novo histograma, não é perceptível uma variação drástica na frequência de ocorrência
de elementos entre as extremidades e o restante do histograma.

2.4 Considerações
Os conceitos e técnicas descritos nesse capítulo são, resguardada a profundidade com

que foram apresentados, a base para compreensão do método desenvolvido no presente
trabalho. Foi apresentada um pouco da teoria que envolve o processo de reconhecimento
biométrico. Dado o vasto conteúdo relacionado ao tema, foram abordados apenas um
conjunto de conceitos necessários para permitir que o leitor entenda como o método de-
senvolvido lida com a segurança e armazenamento das informações biométricas coletadas
do indivíduo.

Foram apresentados também alguns conceitos relacionados a criptografia de imagens
baseadas em métodos ópticos. Tais conceitos são fundamentais para a compreensão da
forma como a credencial referente ao fator de possessão foi concebida, além de entender
como esse fator se relaciona com os demais com o objetivo de ampliar a segurança do
método.

Por fim, foi introduzido o conceito do Mapa de Chebyshev e sua variante que oferece
melhores propriedades de uniformidade e melhor desempenho no processo de geração
de números pseudo-aleatórios. No capítulo 3 serão apresentados e discutidos alguns dos
trabalhos que utilizam os conceitos abordados nessa seção a fim de orientar o desenvol-
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Figura 2.10: Histograma gerado a partir da interação direta de um mapa de Chebyshev
melhorado, utilizando a equação 2.29 e com x0 = 0.532464 e k = 3.

vimento da pesquisa em questão, localizando o trabalho dentro do estado da arte dos
métodos dessa natureza.



Capítulo 3

Trabalhos Relacionados

Neste capítulo serão apresentados alguns dos principais trabalhos relacionados a au-
tenticação de usuários. Nesse sentido, serão apresentadas soluções relacionadas a técnicas
de autenticação biométrica, métodos baseados em criptografia óptica e técnicas que utili-
zam mapas caóticos como forma de auxiliar a construção de métodos com maior nível de
segurança. Além disso, é apresentado um conjunto de métodos com foco na autenticação
multifator baseada nas três tecnologias utilizadas nesse trabalho.

A maioria das técnicas apresentadas visam melhorar a segurança de métodos de au-
tenticação clássicos por meio da criação de variações desses métodos ou inclusão de es-
pecificidades que tem por objetivo corrigir falhas observadas nas versões clássicas dessas
soluções. Um exemplo notório, diz respeito ao armazenamento do template biométrico
nas bases de dados dos serviços online. No contexto desse problema, muitos trabalhos
oferecem soluções com foco na criptografia desses dados biométricos ou mesmo a não
necessidade de armazenar tal informação.

No escopo da criptografia óptica, os trabalhos focam no desenvolvimento de novas
técnicas e melhoria das técnicas existentes atacando problemas tradicionalmente relaci-
onados a métodos dessa natureza. Serão apresentados também trabalhos relacionados a
adaptação e uso dessas técnicas clássicas de cifragem óptica, no contexto da autentica-
ção de usuário em combinação com técnicas biométricas e/ou mapas caóticos. Por fim,
discutiremos alguns dos principais métodos de autenticação multifator que utilizam como
base para construção da ideia uma mesclagem das técnicas de autenticação biométrica,
cifragem óptica e mapas caóticos.

3.1 Métodos com Proteção do Template Biométrico

O desenvolvimento de técnicas de autenticação biométricas mais recentes tem como
um dos principais requisitos oferecer mecanismos que favoreçam o armazenamento se-
guro dos templates biométricos. Tal fato, dificulta ataques por parte de indivíduos mal-
intencionados que focam no roubo das informações biométrica dos usuários diretamente
das bases de dados onde estão armazenadas. Basicamente, estes esquemas de proteção
podem ser divididos em três categorias: métodos que escondem a informação biométrica,
criptosistemas biométricos e biometria cancelável (Leng & Zhang 2011a).

Os métodos que escondem a informação biométrica utilizam técnicas como esteno-
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grafia, embaralhamento de dados e codificação por hash para melhorar os requisitos de
transmissão e armazenamento dos dados biométricos. O método desenvolvido por Khan
et al. (2007) extrai a informação biométrica e a codifica utilizando um mapa caótico e
operações xor. A informação resultante é então escondida em uma imagem hospedeira
por meio de um algoritmo de estenografia e transmitida para o servidor onde a verifica-
ção/identificação será executada. Na mesma linha, Khan & Zhang (2008) propuseram
um método de autenticação biométrica baseado em reconhecimento facial e de impressão
digital. A informação sobre a amostra de impressão digital extraída do usuário é cripto-
grafada e inserida por meio de métodos de estenografia na imagem da face do usuário. A
informação da face é então armazenada em um token. De mão desse token o usuário pode
se autenticar sem a necessidade de coletar novamente as informações biométricas.

Os métodos baseados em criptosistemas utilizam as informações biométricas para ge-
rar credencias que são utilizadas em aplicações criptográficas, substituindo fatores base-
ados em senhas por chaves que são dependentes da informação biométrica. Dodis et al.
(2008) propuseram um método que utiliza lógica fuzzy para extrair informação de uma
amostra biométrica e utilizá-la como chave para um sistema de autenticação. O algoritmo
proposto tem a capacidade de reconstruir a chave original em função de uma amostra do
dado biométrico, desde que essa informação seja correlacionada com o dado biométrico
original, permitindo assim a verificação/identificação do usuário. Na mesma linha, ou-
tros algoritmos que utilizam a informação biométrica como entrada para geração de uma
chave criptográficas são descritos em (Cavoukian et al. 2009) (Rathgeb & Uhl 2011) (Li
et al. 2010).

Os métodos de biometria cancelável buscam proteger a informação biométrica por
meio da aplicação de transformações no dado biométrico original que será armazenado.
Essas transformações devem ter a propriedade de permitir que as características que re-
presentam unicamente um indivíduo sejam mantidas. Na etapa de reconhecimento, o
sistema captura a amostra biométrica do indivíduo e aplicando a mesma transformação e
consegue verificar/identificar o usuário. O método é dito cancelável, uma vez que, caso
o template biométrico do usuário seja comprometido, o sistema é capaz de gerar uma
nova transformação, aplicar ao template original e, consequentemente, cancelar a infor-
mação biométrica anterior. Nesse caso, uma característica crítica no sistema é impedir
que um indivíduo mal-intencionado tenha acesso a forma como as transformações são
geradas (Rathgeb & Uhl 2011).

Os métodos desenvolvidos seguindo essa linha são divididos em dois tipos. O pri-
meiro tipo são as transformações irreversíveis, onde o algoritmo aplica uma função não
invertível para transformar o template. Para que o template seja cancelado, dado algum
tipo de comprometimento dos dados, modifica-se a transformação e então deve-se no-
vamente aplicá-la a partir da coleta de uma nova amostra biométrica do usuário. Al-
guns exemplos de trabalhos desenvolvidos nessa linha são os propostos por (Malallah
et al. 2014) (Jin et al. 2014) (Nguyen & Dang 2017). O segundo tipo de biometria cance-
lável utiliza transformações invertíveis para proteger o template. Nesse tipo de método,
os parâmetros utilizados para transformação devem ser mantidos em segredo. Enquanto
nas transformações não invertíveis, o cancelamento do template é feito modificando a
transformação, no caso das invertíveis modifica-se os parâmetros da transformação. Os



3.2. MÉTODOS ÓPTICOS E CRIPTOGRAFIA 25

métodos invertíveis não exigem uma nova coleta do template para o cancelamento do tem-
plate anterior. Alguns métodos que utilizam essa estratégia são os propostos por (Wang
& Plataniotis 2007) (Zuo et al. 2008) (Ouda et al. 2010). Por fim, alguns métodos propõe
abordagens híbridas que tentam minimizar o fator de impacto na performance de detecção
em relação a uma maior segurança intrínseca. Como exemplos de técnicas nesse contexto
é possível citar o trabalhos de Nagar et al. (2010) aplicado à impressão digital, Leng &
Zhang (2011b) voltado ao reconhecimento da palma da mão e Feng et al. (2010) com
foco no reconhecimento de face.

3.2 Métodos Ópticos e Criptografia

O uso de técnicas de criptografia baseadas em modelos ópticos para ocultação de in-
formação em imagens já são exploradas a alguns anos. Freqüentemente, novos métodos
surgem com o objetivo de aprimorar soluções prévias melhorando seu desempenho ou
corrigindo falhas que permitem o acesso as chaves ópticas por parte de usuários não de-
sejados. As principais técnicas dessa área são subdivididas em grupos de métodos que
compartilham estratégias parecidas, a exemplo das técnicas que utilizam DRP, Interferên-
cia de Onda, aplicadas no domínio da transformada de Fresnel, dentre outras soluções.

3.2.1 Transformada de Fresnel

O trabalho de (Situ & Zhang 2004) propõe a codificação da imagem alvo utilizando a
técnica de DRP no domínio de Fresnel em detrimento ao domínio de Fourier. O sistema
proposto dispensa o uso de lentes, minimizando os requisitos de hardware do experi-
mento. O sistema é composto por três planos definidos como plano de entrada, plano de
transformação e plano de saída. Os planos estão separados por distâncias pré-definidas
de forma a satisfazer os critérios para aproximação de Fresnel e o uso da transformação
característica (ver Capítulo 2). Dada as características do sistema o espaço de chaves é
ampliado de forma que além das máscaras de fase, o comprimento de onda e distância
entre os planos podem ser utilizados como chaves. Dessa forma, os autores sugerem essa
abordagem com o objetivo de ampliar o espaço de chaves do sistema criptográfico. Os
autores demonstraram a eficácia do método em a partir da análise da Relação Sinal-Ruído
(SNR) entre as imagens de entrada e saída em função da variação dos parâmetros que
compõe o espaço de chaves do método.

Recentemente, (Rajput & Nishchal 2014a) criaram um método que utiliza a técnica
de DRP para cifragem de imagens no domínio de Fresnel baseado no algoritmo de Ger-
chberg–Saxton (Gerchberg 1972) para recuperação da máscara de fase. Com o objetivo
de ampliar a segurança dos métodos baseados em DRP no domínio de Fresnel, (Sheng
et al. 2012) propuseram uma variação do método que incorpora um mecanismo de atua-
lização das máscaras de fase, tornando a técnica resistentes a ataques de texto escolhido.
Na mesma linha, o trabalho de (Yong-Liang et al. 2011) propõe a utilização de um fator
de rotação aplicado a segunda máscara de fase do método DRP com o objetivo de gerar
cifras diferentes para cada imagem criptografada. Para que as imagens sejam recuperadas
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o fator de rotação correto deve ser utilizado a fim de se obter a cifra certa no processo de
decodificação.

O estudo desenvolvido por (Moon et al. 2014) demonstrou que o método DRP apli-
cado no domínio de Fresnel em detrimento ao domínio de Fourier possui maior robustez
no tocante ao efeito avalanche e independência de bits (Pfleeger & Pfleeger 2002), que
considera o impacto na informação final criptografada em função da modificação de va-
lores na chave utilizada. Em outras palavras, um bom método de criptografia deve causar
mudanças drásticas na informação do texto cifrado em função de pequenas modificações
no conjunto de informações que compõe a cifra (chave ou conjunto de chaves). Méto-
dos que não conseguem lidar com esse tipo de características são ditos vulneráveis contra
ataque diferencial.

3.2.2 Transformada Fracional de Fourier

Alguns métodos baseados em DRP se utilizam das propriedades da Transformada Fra-
cional de Fourier para criar técnicas mais robustas de cifragem de imagens. Assim como
nos métodos baseados na transformada de Fresnel, os métodos baseados na transformada
de Fracional de Fourier ampliam o espaço de chaves possíveis para criptografia da in-
formação tornando as técnicas em questão mais robustas. Basicamente, a transformada
Fracional de Fourier é uma generalização da transformada de Fourier com a adição de
um fator de ordem a que representa o domínio em que o sinal é transformado. Enquanto
a transformada de Fourier rotaciona o sinal de um fator π/2, a transformada Fracional
de Fourier permite essa rotação por um valor arbitrário. Dessa forma, a transformada de
Fourier é um caso particular da transformada de Fracional de Fourier (Liu et al. 2014).

A transformada Fracional de Fourier 2D de a-ésima ordem, Ia(xa,ya), de uma imagem
I(x,y) é definida como:

Ia(xa,ya) = Aϕ

∫∫
∞

−∞

I(x,y)exp( jπ(
x2 + y2

a
tanϕ

− 2(xxa + yya)

sinϕ
+

y2 + y2
a

tanϕ
))dxdy (3.1)

em que ϕ = aπ

2 , 0 < |a| < 2, xa e ya são as coordenadas do a-ésimo domínio fracional.
Tais coordenadas são a informação que ampliam o espaço de chaves do método de cifra-
gem melhorando a segurança e robustez do sistema. A constante Aϕ é um fator de fase
independente da ordem a e dado por:

Aϕ =
exp[− jπsgn(sinϕ)/4+ jϕ/2]

|sinϕ| 12
(3.2)

Um dos primeiros trabalhos que propuseram o uso de DRP em conjunto com a trans-
formada de Fracional de Fourier foi desenvolvido por (Unnikrishnan et al. 2000). Na
mesma linha, Tao et al. (2007) apresentaram um método para criptografia de duas ima-
gens em um mesmo plano utilizando o método DRP associado à transformada Fracional
de Fourier. No trabalho de Joshi et al. (2007), por sua vez, a técnica de cifragem desen-
volvida permite a criptografia de imagens coloridas utilizando a abordagem em questão.
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A transformada Fracional de Fourier também é utilizada em conjunto com outras
técnicas a fim de melhorar o desempenho das técnicas baseadas em DRP. Nesse sen-
tido, (Vilardy et al. 2014) desenvolveram um método de cifragem óptica que utiliza um
correlator de transformação conjunta para implementar o método DRP em conjunto com
a transformada Fracional de Fourier, com o objetivo de gerar imagens decodificadas com
melhor qualidade. Um método de cifragem não-linear baseado em um algoritmo itera-
tivo para reconstrução de fase foi proposto por (Wang et al. 2014). Além dos trabalhos
citados, outras métodos que utilizam a transformada de Fracional de Fourier aplicada a ci-
fragem de imagem podem ser encontrados em (Joshi & Singh 2011) (Liu et al. 2012) (Liu
et al. 2013) (Li & Lee 2015) (Chen, Du, Liu & Yang 2015).

3.2.3 Transformanda de Hartley e Gyrator

Além do método DRP tradicional, baseado na transformada de Fourier, suas variações
baseadas na transformada de Fresnel e a Fracional de Fourier são técnicas bastante utili-
zadas no processo de cifragem ótica de imagens. Contudo, novos trabalhos têm explorado
a utilização do método DRP com inúmeras transformadas e metodologias diferenciadas
com o objetivo de melhorar seu desempenho ou adaptá-lo para problemas mais restri-
tos. Nesse sentido, variações do método em questão incorporam, dentre outras técnicas, a
transformada de Hartley (Bracewell 1983) e a transformada Gyrator (Rodrigo et al. 2007)

A transformada de Hartley é baseada na parte real da transformada de Fourier e pode
ser implementada por um sistema óptico baseada em luz incoerente. Diferente dos méto-
dos apresentados até o momento, essa técnica dispensa o uso de luz coerente e a neces-
sidade de armazenar informação de fase diretamente. Dada uma imagem real I(x,y), a
transformada de Hartley dessa imagem é dada por:

H(u,v) =
∫∫

∞

−∞

I(x,y)cas{2π(ux+ vy)}dxdy (3.3)

em que a função cas é definida como casθ = cosθ+ sinθ. A transformada de Hartley
transforma uma função real em outra função real e sua inversa é a própria transformada.
Para fins de implementação, a transformada de Hartley pode ser calculada por meio da
transformada de Fourier da seguinte forma:

H(u,v) =
exp(iπ/4)√

2
{F {u,v}+ exp(− jπ/2)F {−u,−v}} (3.4)

O trabalho de (Chen & Zhao 2006) explora a aplicação da transformdada de Hartley
para cifragem óptica de imagens por meio de aplicação de luz coerente ou incoerente.
Outra técnica que associa DRP e a transformada de Hartley para cifragem de imagens
coloridas foi proposta por (Kesavan & Kumar 2011). Na mesma linha, (Liu et al. 2010)
também propôs uma abordagem para cifragem de imagens coloridas utilizando a mesma
transformada. O trabalho de (Singh & Sinha 2009), por sua vez, explora o uso das
transformadas de Hartley para cifragem da imagem. Os autores, propõem ainda o uso de
um tipo de mapa caótico conhecido como mapas logísticos (Thompson & Stewart 2002)
para geração das máscaras aleatórias de intensidade a serem usadas como chaves.
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Outra transformação utilizada para cifragem é a Gyrator. Ela representa uma trans-
formação linear canônica, da mesma família da transformada de Fourier, de Fresnel e
Fracional de Fourier. A transformada Gyrator com ângulo α de uma imagem 2D, I(x,y),
é definida como:

GT
α
{xo,yo}=

1
|sinα|

∫∫
∞

−∞

I(x,y)exp{ j2π
(xoyo + xy)cos(α− (xyo + xoy))

sinα
}dxdy

(3.5)
em que (x,y) e (xo,yo) representam as coordenadas nos domínios de entrada e saída, res-
pectivamente. Quando α = π/2 a transformada Gyrator representa uma transformada de
Fourier. Quando α = 3π/2 a transformada Gyrator representa a transformada de Fourier
inversa. A transformada Gyrator inversa é equivalente a própria transformada de Fourier
com um ângulo de −α.

A transformada em questão vêm sendo utilizada para o desenvolvimento de méto-
dos de processamento de imagens, notadamente no contexto da cifragem óptica. Liu
et al. (2011) apresenta um método de cifragem óptica baseado em DRP que utiliza como
transformação base a transformada Gyrator, onde o ângulo imposto pela transformação
é utilizado como uma chave adicional. Outra pesquisa mais recente, desenvolvida por
(Abuturab 2012) apresenta um método de cifragem baseada em DRP com transformada
Gyrator para imagens coloridas.

3.2.4 Métodos Baseados em Interferência de Onda
A técnica de criptografia baseada no método interferência de onda apresentado na

seção 2.2.5 também serviu de inspiração para o surgimento de várias abordagens aos pro-
blemas de criptografia de dados. Uma das vantagens desse método é sua simplicidade e,
assim como os demais métodos ópticos, a possibilidade de sua implementação utilizando
hardware específico (Weng et al. 2011), o que tornaria o processo de cifragem de grandes
quantidades de informação visual viável do ponto de vista de desempenho. Assim como
a técnica DRP, o método de criptografia por interferência de onda possui variantes que
tem como objetivo ampliar a segurança do sistema onde são aplicados, bem como corrigir
eventuais problemas de segurança que o método original apresente.

O método de interferência óptica têm sido aplicado no processo de criptografia de
múltiplas imagens e em mecanismos em que o acesso hierárquico a informação é neces-
sário. He et al. (2012) desenvolveram um método de codificação hierárquica baseado
em interferência de onda e funções hash. Por meio desse método, um indivíduo só tem
acesso, em uma base de dados criptografada, as informações a que tem autorização. Dada
uma máscara de fase e uma senha, inseridas pelo usuário, o sistema procede com o pro-
cesso de decodificação da base de dados. Uma vez que as informações foram codificadas
de forma hierárquica, apenas os dados criptografados naquele nível de permissão serão de
fato decodificados, enquanto que os dados que pertencem a um domínio hierárquico mais
restrito não terão sua informação recuperada.

Mehra & Nishchal (2014) propuseram um método baseado em interferência e trun-
camento de fase para criptografia de múltiplas imagens. Do ponto de vista conceitual
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é possível afirmar que esse método também segue uma abordagem hierárquica, uma vez
que uma imagem é codificada em função do resultado de duas imagens anteriores. Basica-
mente, os autores codificam duas imagem em um plano complexo, que é então criptogra-
fado utilizando o método de interferência de onda. O plano complexo resultante passa por
uma operação de truncagem de fase. Uma parte da informação é armazenada como sendo
o dado inicial criptografado e a outra parte da informação é utilizado como reentrada do
método para cifragem da segunda terceira imagem. Esse processo se repete para as n ima-
gens subsequentes. Uma abordagem semelhante foi desenvolvida por (Kong et al. 2014).
Os autores propuseram um método que utiliza interferência de onda em conjunto com
hologramas gerados por computador para criptografar imagens de forma hierárquica.

3.2.5 Criptografia Óptica Aplicada à Autenticação

O uso de técnicas de processamento óptico aplicadas a autenticação de usuário tam-
bém ganharam a atenção dos pesquisadores nos últimos anos. Dada algumas de suas
características como a derivação de espaços de chaves amplos e a possibilidade de co-
dificar informação dentro de imagens de forma hierárquica, essas técnicas naturalmente
passaram a ser ótimas candidatas a aplicação na área de autenticação.

Pesquisadores investigaram como aplicar técnicas de processamento óptico em con-
junto com biometria com foco na concepção de sistemas de autenticação. Por exem-
plo, Javidi & Ahouzi (1998) e Javidi & Sergent (1997) propuseram técnicas de auten-
ticação baseada no método JTC (Joint Transform Correlator) em conjunto com biome-
tria para aplicação no escopo de verificação por token. Kim et al. (2005) propuseram
um método que combina uma técnica de holografia digital com biometria para verifica-
ção/identificação de usuários.

Quanto ao uso do método DRP aplicado a autenticação, Wang et al. (2015) propuse-
ram um técnica de autenticação que utiliza DRP e QR Codes (Quick Responde Codes).
Uma imagem é codificada junto com um QR Code por meio de um processo de modula-
ção. Após isso, os autores utilizam DRP para codificar a imagem. Para simplicar o setup e
adicionar maior segurança, a transformada de Fresnel ao invés da transformada de Fourier
foi utilizada. A chave para o processo de autenticação é o comprimento de onda utilizado
no método DRP. Por meio dessa chave é possível decodificar a informação das imagens
e por meio do QR Code é possível verificar a identidade do usuário. Outros métodos de
autenticação baseados em DRP foram propostos por Pérez-Cabré et al. (2011), Markman
& Javidi (2014) e Chen & Chen (2014).

Técnicas baseadas no método de criptografia por interferência de onda também fo-
ram desenvolvidos. O trabalho de Mehra & Nishchal (2014) descrito na seção 3.2.4 é
um exemplo de método dessa natureza que pode utilizar a propriedade de hierarquia para
prover mecanismos de autenticação e delegação de permissão de acesso em aplicações.
Tomko & Stoianov (1998) propôs o uso do método de interferência óptica em conjunto
com informação biométrica para autenticação de usuário. Na técnica desenvolvida pelo
autor a impressão digital de um indivíduo serve como chave para decodificação da ima-
gem criptografada pelo método de interferência de onda. Na mesma linha, outros métodos
de autenticação baseado em interferência de onda foram propostos por (Abuturab 2013)
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e (He et al. 2012). Além disso, métodos baseados em algoritmos de recuperação de
fase e truncagem de fase/amplitude também foram propostos (Fan et al. 2013) (Rajput &
Nishchal 2014b) (Fan et al. 2015).

3.3 Métodos baseados em Mapas Caóticos
Mapas caóticos são utilizados em algoritmos de criptografia e autenticação dada a pos-

sibilidade de geração de sequências aleatórias e a alta sensibilidade das chaves derivadas
desse processo. Uma característica interessante é o fato de não ser necessário armazenar
a chave em si ou sua hash em uma base de dados para que seja comparada no processo de
autenticação. Na maioria das implementações de métodos baseados em mapas caóticos a
semente para geração da sequência aleatória é utilizado como chave. Dessa forma, para
que a informação seja descriptografada basta apenas que o usuário informe sua chave. Por
meio da informação da chave, a sequência original é reconstruída e a informação desejada
é decodificada.

A transformada de Arnold (Arnold 1967) é um mapa caótico que executa um processo
de recorte e união, realinhando os pixels de uma imagem. Dada uma imagem N ×N
representada por I(x,y), a transformada de Arnold de um pixel (x,y) é calculada por:(

x′

y′

)
=

(
1 1
1 2

)(
x
y

)
(mod N) , (x,y) ∈ N (3.6)

em que (x′,y′) representa a nova posição do pixel (x,y) após a transformação. A transfor-
mação completa da imagem é descrita como:

AR T (I(x,y),N) =

(
1 1
1 2

)
(x,y)T (mod N) (3.7)

em que AR T (·) representa a transformada de Arnold da imagem I(x,y). A transformada
de Arnold é periódica, de forma que a imagem original irá reaparecer depois de algumas
interações. O número de interações do algoritmo pode ser utilizado para compor o espaço
de chaves dos métodos criptográficos que utilizam a transformada.

A fim de exemplificar o efeito visual do processo de embaralhamento da transformada
de Arnold, na figura 3.1 é apresentado o resultados da aplicação da transformada. Na fi-
gura 3.1(a) a imagem original é apresentada. As Figura 3.1(b) e 3.1(c) representam a
imagem processada com a transformada de Arnold para uma e três iterações, respectiva-
mente.

Em relação à transformada de Arnold, Zhengjun et al. (2011) desenvolveram uma téc-
nica de cifragem de imagens coloridas com embaralhamento dos planos de cor e ocultação
da informação por meio da aplicação da transformada cosseno discreta. Um método para
criptografia de informação biométrica foi proposto por Mehta et al. (2014). Um sistema
de autenticação, no contexto de autenticação em redes de comunicação sem fio, baseada
na transformada em questão foi proposto por Hsieh et al. (2014).

No contexto dos métodos de criptografia e autenticação com técnicas ópticas, mui-
tos autores tem incorporado mapas caóticos com o objetivo de melhorar a segurança das
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Figura 3.1: Resultado da aplicação da Transformada de Arnold em (a) com (b) uma itera-
ção e (c) três iterações. Adaptado de (Liu et al. 2014).

soluções concebidas. Borujeni & Eshghi (2013) propuseram um método de codificação
em que a imagem é convertida para o domínio da transformada de fourier, sua informa-
ção de fase é modulada utilizando uma imagem aleatória gerada a partir de um mapa
tenda (Yi 2005). Em seguida a imagem é transformada de volta para o domínio original
e embaralhada utilizando um mapa de Bernoulli (Saphir & Hasegawa 1992). Outros tra-
balhos que envolvem o uso de mapas caóticos e métodos de ópticos foram propostos por
Chen, Zhu, Fu, Zhang & Yu (2015), Elshamy et al. (2013) e Zhang & Xiao (2013).

3.4 Métodos de Autenticação Multifator

O uso de mecanismos de autenticação multifator permite a construção de sistemas de
segurança mais resilientes a falhas e ao roubo de identidades, uma vez que o sistema não
deve ser comprometido a menos que todas as credenciais de um usuário sejam usurpadas.
Com a necessidade de novas formas de autenticação e com a demanda por métodos mul-
tifator, várias trabalhos têm surgido a fim de propor soluções para o problema de manter
a identidade e os dados sensíveis dos usuários seguros.

Embora já tenham sidos citados vários trabalhos que envolvem a combinação de bio-
metria, métodos opticos e mapas caóticos, grande parte desses trabalhos não apresentam,
de fato, soluções multifator. Na maioria dos métodos apresentados, uma das tecnologias
utilizadas é sempre colocada como acessória ao método, com o objetivo de garantir maior
segurança. Contudo, na maioria das vezes, o método continua exigindo apenas um fator
para autenticação. Os métodos de autenticação multifator, focam no uso conjunto das
técnicas citadas com o objetivo de agregar maior segurança ao sistema de autenticação
além de derivarem mais de uma chave que deverá ser apresentada para o usuário a fim de
ganhar acesso a um sistema.

O método desenvolvido por Khan et al. (2015) oferece um mecanismo de autenticação
multifator que envolve a apresentação de dois fatores: biometria e senha. O método em
questão aplica uma projeção aleatória aos dados biométricos com o objetivo de armazená-
los de forma segura. As sementes utilizada para gerar a projeção aleatória são derivadas
da senha definida pelo usuário. Dessa forma, para que o usuário possa se autenticar ao
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sistema deverá fornecer tanto uma amostra biométrica quanto uma senha. Na mesma
linha, Go et al. (2014) e Kang et al. (2014) propuseram métodos com dois fatores que
utilizam biometria (impressão digital e reconhecimento de face, respectivamente) e senha
para autenticação, além de garantir a segurança do template biométrico no processo de
registro das chaves.

O método desenvolvido por Nguyen et al. (2015) possibilita a autenticação com dois
fatores e utiliza biometria cancelável baseada em transformações não invertíveis e mapas
caóticos para garantir a segurança das credencias. Saini & Sinha (2010) propuseram um
conjunto de técnicas multifator explorando biometria em combinação com transformada
log polar (Saini & Sinha 2010), biohashing (Saini & Sinha 2011) e o método DRP (Saini
& Sinha 2013). Yuan et al. (2013b) desenvolveram um método de autenticação multifator
utilizando criptografia por técnicas ópticas e biometria multimodal, onde os templates
biométricos são gerados em tempo real, tornando desnecessário o armazenamento dessa
informação em base de dados. Um conjunto de outras técnicas de autenticação multifator
que mesclam biometria, métodos ópticos e mapas caóticos foram propostos por Anzaku
et al. (2010), Huang et al. (2011), Kumar & Lee (2013) e Leng et al. (2014)

3.5 Considerações
Neste capítulo foram apresentados alguns do principais trabalhos envolvendo as áreas

de criptografia de dados e autenticação de usuário baseados em biometria, técnicas ópticas
e mapas caóticos. Foram apresentados também um conjunto de métodos de autenticação
multifator baseados nas referidas técnicas. O uso de autenticação multifator permite o de-
senvolvimento de mecanismos de autenticação mais seguros. Contudo, se faz necessário
observar a forma como esses fatores se relacionam a fim de garantir maior robustez aos
métodos concebidos.

A partir do levantamento do estado da arte percebe-se que alguns cuidados devem
ser tomados no design de um método de autenticação. Um dos pontos primordiais é a
necessidade de armazenar os templates biométricos de forma segura na base de dados.
Além disso, o design de um bom método de autenticação multifator deve se preocupar em
garantir uma interdependência entre os diversos fatores de forma a impedir que a partir da
obtenção de uma chave as demais não possam ser descobertas ou uma parte da informação
sensível não possa ser decodificada.



Capítulo 4

Técnica Proposta

Conforme discutido no capítulo 1, com o processo de disponibilização de serviços
por meio da Internet, os requisitos de segurança das aplicações online têm se tornado
cada vez mais rígidos. O grande número de ataques e acesso não autorizado a informa-
ções sensíveis para governos, empresas e pessoas tem demandando novos mecanismos
de segurança. Uma das tendências que se tem observado é a migração de serviços de
autenticação baseados em um fator para serviços de autenticação multifator.

No capítulo 3 foi apresentado um conjunto de técnicas que buscam apresentar no-
vos métodos voltados a segurança de dados e autenticação de usuários. Também foram
apresentados novos métodos de autenticação multifator baseado na combinação de bio-
metria, métodos ópticos e mapas caóticos. Baseado na investigação do estado da arte e
mapeamento dos principais requisitos e problemáticas que envolvem a definição de uma
solução segura, foi possível prospectar um conjunto de questões que devem ser levadas
em consideração.

4.1 Problemática
Inicialmente, uma das questões centrais que envolvem sistemas de autenticação multi-

fator está relacionada a proteção do template biométrico. Conforme discutido no capítulo
1, estes métodos estão suscetíveis a ataques que envolvem o roubo/substituição do tem-
plate biométrico na base de dados onde estão armazenados. Os trabalhos de Khan et al.
(2007) e Khan & Zhang (2008), por exemplo, embora se preocupem com a transmissão
segura do template biométrico na etapa de registro, não se preocupam em armazená-lo de
forma segura na base de dados. Dessa forma, esses métodos estão suscetíveis a ataques
onde o indivíduo mal-intencionado tem acesso a base de dados do sistema.

O emprego da técnica de biometria cancelável é uma das alternativas que permitem
ampliar a segurança dos métodos de autenticação por meio da proteção do template bio-
métrico na base de dados. Conforme discutido na seção 3.1 muitos autores empregam o
uso de biometria cancelável por meio de métodos de transformação invertível e não inver-
tível. No entanto, é importante observar, que o emprego de transformações não invertíveis
implicam em perda de acurácia no processo de verificação da amostra biométrica. Isso
impacta negativamente no desempenho do método e demanda mecanismos mais rígidos
para alinhamento e coleta da amostra biométrica. Os métodos invertíveis, por sua vez,
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embora não sofram com a problemática descrita, oferecem menos segurança que os mé-
todos não invertíveis, uma vez que, caso algum indivíduo mal-intencionado tenha acesso
aos parâmetros da transformação utilizada, é possível reconstruir o template original (Jain
et al. 2008). Nesse sentido, os métodos baseados em transformações não invertíveis são
mais seguros, enquanto os métodos baseados em transformações invertíveis são mais efi-
cientes do ponto de vista de aquisição e comparação de amostras.

Os métodos de criptografia e autenticação baseados em técnicas ópticas são boas solu-
ções contra ataques de força bruta e permitem a codificação de informações por meio do
embaralhamento do sinal, bem como por meio de algoritmos de estenografia. Contudo, o
design de métodos de segurança que envolvem essas técnicas devem levar em considera-
ção algumas questões. A concepção de técnicas baseadas no método DRP clássico (seção
2.2.4 ) é vulnerável a ataques de texto conhecido (Peng, Zhang, Wei & Yu 2006) (Qin
et al. 2010). Neste tipo de ataque presume-se que um indivíduo mal-intencionado possa
obter textos cifrados e, em função da inserção de forma adaptativa de texto puro no me-
canismo de criptografia, seja possível descobrir informações sobre a chave. Em função
dessas vulnerabilidades, novos métodos derivaram da implementação clássica da técnica.
Contudo, alguns trabalhos demonstram que mesmo algumas técnicas derivadas do mé-
todo clássico e baseadas na transformadas de Fresnel e Fracional de Fourier podem ser
vulneráveis a ataques de texto escolhido (Peng, Wei & Zhang 2006) (Qin & Peng 2009).
Nesse tipo de ataque, o indivíduo mal-intencionado tem acesso a máquina criptográfica.
Informações sobre as chaves utilizadas pelo sistema de criptografia/autenticação podem
ser inferidas em função do processo de cifragem do texto original escolhido e análise do
texto codificado. Uma vez que as técnicas de interferência de onda também são basea-
das na transformada de Fresnel, métodos desenvolvidos com essa técnica também sofrem
com este tipo de vulnerabilidade. Dessa forma, soluções que envolvam o uso desses tipos
de técncias devem tratar essa questão.

Vale salientar ainda que muitos dos métodos baseados em cifragem óptica são ditos
resistentes a oclusão e a ruído, ou seja, mesmo que uma parte da informação cifrada não
esteja disponível ou tenha sofrido algum tipo de interferência, é possível decodificar uma
parte do texto original. Essa característica, do ponto de vista de sistemas de autenticação,
onde nenhuma parte da informação original ou da chave deve ser exposta, é vista como
uma vulnerabilidade. De fato, essa característica é justamente o que leva tais técnicas a
serem suscetíveis a ataques de texto conhecido.

Alguns dos métodos multifator tratados nesse trabalho também sofrem com certos ti-
pos de vulnerabilidades. O método proposto por Yuan et al. (2013b) valida o usuário a
partir da análise da correlação de duas máscaras de fase, uma apresentada pelo usuário
e outra armazenada no sistema. Dada a forma como o método foi concebido, a técnica
apenas valida o acesso ao usuário em questão, mas não o identifica. Para que haja a
identificação, a imagem resultante do procedimento de interferência das duas máscaras
de fase deve ser comparada com imagens armazenadas no banco de dados do sistema.
Os autores não apresentam nenhum tipo de cuidado ou mecanismos para proteger essas
imagens na base da dados. Desta forma, é possível utilizar essa informação para explorar
vulnerabilidades no método de interferência por meio de texto conhecido. Além disso, é
possível invalidar a verificação do usuário por meio da substituição dessa imagem na base
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de dados. O trabalho desenvolvido por Yuan et al. (2013a) apresenta a mesma vulnerabi-
lidade ao não lidar com o armazenamento seguro da imagem utilizada para verificação do
usuário.

O método de autenticação por dois fatores proposto por Go et al. (2014) não se pre-
ocupa com o armazenamento de forma segura do template biométrico. Uma vez tendo
acesso a essa informação, é possível aplicar um ataque de força bruta para descobrir a
chave do segundo fator. A técnica desenvolvida por Kang et al. (2014) utiliza projeção
aleatória dos dados do template biométrico para proteção do mesmo quando armazenado
na base de dados do sistema. Essa técnica é vulnerável a ataque de texto escolhido, uma
vez que, por meio de repetidas inserções de um texto com pequena variação da informa-
ção (ataque diferencial) é possível prever a forma como os vetores de projeção permutam
a informação. Isso se dá pelo fato da permutação não ter relação com os dados em si,
relacionando-se apenas ao próprio vetor de projeção.

Saini & Sinha (2013) conceberam uma solução que consegue lidar com as questões
de segurança discutidas nessa seção. Porém o método proposto pelos autores baseia-se
na autenticação por meio de um único fator, de forma que recai na problemática que
envolve soluções baseadas em apenas uma chave. O método proposto por Khan et al.
(2015) também contempla soluções para lidar com os requisitos de segurança discutidos.
Por outro lado, um requisito que também contribui para a melhoria na segurança de um
método de autenticação é a existência de chaves internas ao sistema que são necessárias
para correta decodificação das informações no processo de autenticação. Tais chaves
impedem que indivíduos mal-intencionados possam reproduzir de forma correta o sistema
de segurança dificultando a simulação do processo de autenticação e, consequentemente,
a busca por informações sobre os textos cifrados e as chaves por meio de ataques de texto
conhecido e texto escolhido. Nesse contexto, os trabalhos de Khan et al. (2015) e Go
et al. (2014) não contemplam esse tipo de característica.

Uma questão secundária, mas que pode otimizar alguns métodos de criptografia e
autenticação, é o ajuste dos geradores aleatórios baseados em mapas caóticos para que
as sequências geradas sejam uniformes dentro do intervalo de dados desejado. Alguns
dos algoritmos que utilizam mapas caóticos para o embaralhamento de uma determinada
informação necessitam repetir esse passo de embaralhamento algumas vezes a fim de uni-
formizar os dados. Um dos motivos que leva a necessidade de processamento repetido
dessa ação é o uso de sequências aleatórias que não representam uma distribuição uni-
forme em si, de forma que o esforço para fazer a informação cifrada apresentar maior
uniformidade e maior entropia impacta no desempenho do método.

Por fim, a partir da prospecão do estado da arte e análise de um conjunto de métodos
que utilizam tecnologias baseadas em biometria, cifragem óptica e mapas caóticos foi
possível elencar um conjunto de características que devem ser satisfeitas a fim de ser pos-
sível conceber um método de autenticação multifator com bons requisitos de segurança.
Dentre todas as questões, um bom método de autenticação multifator deve satisfazer os
seguintes requisitos:

1. No caso de incorporar biometria, o sistema deve garantir a segurança do template
biométrico;
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2. Deve haver uma interdependência entre as chaves de forma que o comprometimento
de uma não afete a integridade das outras;

3. No caso em que permutações são implementadas, esse processo deve seguir um
mecanismo de difusão em que a permutação seja sensível não apenas a uma chave,
como também a própria informação;

4. Quando possível o sistema deve incorporar chaves internas de forma que dificulte a
simulação do procedimento de registro/autenticação;

5. No caso de uso de mapas caóticos, a fim de melhorar o processo de geração de
sequências e, consequentemente o embaralhamento da informação, deve-se mani-
pular a sequência de dados gerados de tal forma que a referida sequência tenha uma
distribuição uniforme dos valores dentro do intervalo desejado.

Adicionalmente, recomenda-se que o mecanismo de autenticação utilize uma conexão
segura para envio das chaves no processo de registro, alteração e verificação/identificação
do usuário. Para sistemas desconectados da Internet como redes privadas corporativas
e demais aplicações que exigem requisitos mais complexos de segurança, os sistemas
cliente, que recebem as informações das chaves como entrada, e o servidor, que processa
essas informações, devem se comunicar utilizando criptografia de chave pública a fim de
garantir a segurança das credenciais durante a transmissão.

4.2 Método de Autenticação Multifator
No método proposto o usuário se autentica em um sistema apresentando três cre-

denciais baseadas em características como conhecimento, possessão e presença física.
Conforme mencionado, a apresentação de um fator biométrico refere-se a presença física.
Uma máscara de fase gerada por interferência de ondas é utilizada como fator de posses-
são. O fator de conhecimento é representado por uma senha que corresponde ao valor
inicial x0 de um mapa de Chebyshev.

4.2.1 Registro de Usuário
O processo de registro de usuário na técnica proposta é ilustrada na figura 4.1. O

usuário deve gerar três credenciais correspondentes aos três fatores descritos. A primeira
chave é uma característica biométrica como uma impressão digital do dedo, da palma da
mão, íris ou reconhecimento facial, por exemplo. Um template biométrico é adquirido,
validado e armazenado. Em seguida, o sistema gera uma imagem base com distribuição
de amplitude aleatória I1(m,n) que identificará o usuário. Em seguida, uma imagem su-
porte I2(m,n) com distribuição de amplitude aleatória é também gerada pelo sistema. As
imagens I1(m,n) e I2(m,n) são codificadas em um plano complexo C(m,n) de acordo com
a equação

C(m,n) = I1(m,n)+ I2(m,n)∗ j (4.1)

O plano complexo é então modulado por uma máscara de fase aleatória p(m,n) como
segue
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Figura 4.1: Processo de registro em um sistema de segurança baseado na técnica proposta.

C′(m,n) =C(m,n)p(m,n) (4.2)

em que C′(m,n) é o plano complexo resultante da operação de modulação e p(m,n) =
exp( j2πφ(m,n)), em que φ(m,n) é uma distribuição uniforme no intervalo [0,1]. Após
isso, C′(m,n) é codificado em duas máscaras de fase pl(m,n) (phase lock) e pk(m,n)
(phase key) como descrito nas equações 2.25, 2.26 e 2.27. A máscara de fase aleatória
p(m,n), o comprimento de onda λ do feixe de luz e a distância l entre as máscaras de fase
e o plano de saída são conhecidos apenas pelo sistema, tornando a solução mais segura
contra tentativas de ataques onde o sistema de autenticação deve ser simulado.

A segunda chave é uma característica biométrica válida como uma impressão digital,
palma da mão ou iris. Após a coleta e extração das informações necessárias para cons-
trução do template biométrico, esses dados são codificados utilizando um algoritmo de
criptografia simétrica, por exemplo, AES (Advanced Encryption Standard) (Daemen &
Rijmen 2013), Blowfish (Schneier 1994) ou RCA (Rivest Cipher 4) (Rivest 2001). A
chave utilizada para criptografar o template biométrico é uma string hash S resultante
da aplicação de uma função hash H a imagem suporte I2(m,n). Qualquer função hash
pode ser utilizada, desde que o tamanho da chave S seja compatível com os requisitos do
algoritmo de criptografia simétrica escolhido.

Por fim, o usuário escolhe uma senha numérica que será utilizada junto com outras
informações no processo de embaralhamento. As máscaras pl(m,n) e pk(m,n) serão en-
tão codificadas em duas etapas: difusão e confusão. Na etapa de difusão é executada um
processo de permutação de posições nas máscaras pl(m,n) e pk(m,n) conforme descrito
no algoritmo 1. Duas sequências baseadas no mapa de chebyshev são geradas para cada
máscara. Para a máscara pk(m,n) os valores iniciais para o mapa de Chebyshev são x0
e kx. Para máscara pl(m,n) os valores iniciais são y0 e ky. O processo de permutação
é feita por meio da operação chamada circShift. Essa operação recebe como entrada
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um vetor e um valor de deslocamento. Com essas informações a operação gera um des-
locamento circular no vetor I(:, i) com valor shift conforme ilustrado na figura 4.2. O
valor de shift é calculado em função de operações xor na própria linha/coluna que será
deslocada e mascarado pelos elementos chaosSeqRow(i) e chaosSeqCol(i) gerados pelo
mapa de Chebyshev. O cálculo de deslocamento das linhas/colunas adjacentes leva em
consideração o valor do deslocamento das linhas/colunas anteriores, promovendo assim
o processo de difusão. O valor inicial x0 corresponde a senha escolhida pelo usuário. Os
parâmetros y0, kx e ky são informações de segurança conhecidas apenas pelo designer do
sistema. Por fim, dada a forma como as sequências baseadas no mapa de Chebyshev são
armazenadas, não é necessário armazena a senha numérica no banco de dados do sistema.

Algoritmo 1: Algoritmo para embaralhamento de imagem utilizando deslocamento
circular.

Entrada: I(m,n): imagem a ser embaralhada; chaosSeqRow: sequência aleatória
para operar nas linhas; chaosSeqCol: sequência aleatória para operar
nas colunas

Saída: I′(m,n): imagem embaralhada
1 resXor← 0;
2 para i = 1 até n faça
3 para j = 1 até m faça
4 resXor = I(i, j)⊕ resXor;
5 fim
6 shi f t = chaosSeqCol(i)⊕ resXor;
7 I′(i, :) = circShift(I(i, :),shi f t);
8 fim
9 resXor← 0;

10 para i = m até 1 faça
11 para j = 1 até n faça
12 resXor = I( j, i)⊕ resXor;
13 fim
14 shi f t = chaosSeqRow(i)⊕ resXor;
15 I′(:, i) = circShift(I(:, i),shi f t);
16 fim
17 retorna I′(m,n);

Para segunda etapa do embaralhamento, o processo de confusão é executado. Nessa
etapa os valores dos elementos de pl(m,n) e pk(m,n) são substituídos por novos valores
por meio das operações descritas nas equações a seguir

pl′(m,n) = mod((pl(m,n)+ f loor(a(m,n)×10α),10β) (4.3)

pk′(m,n) = mod((pk(m,n)+ f loor(b(m,n))×10α),10β) (4.4)

em que α< β, a(m,n) e b(m,n) são sequências caóticas geradas por um mapa de Chebyshev
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Figura 4.2: Deslocamento circular em um vetor de dados em função do valor da variá-
vel shift. (a) Deslocamento para direita quando shift é positivo. (b) Deslocamento para
esqueda quando shift é negativo.

com y0 e x0 como valores iniciais e ky e kx como parâmetros de controle, respectivamente.
As variáveis pl′(m,n) e pk′(m,n) correspondem as versões embaralhadas das máscaras
pl(m,n) e pk(m,n). A máscara pl′(m,n) é armazenada no sistema de autenticação e o
usuário fica de posse da máscara de fase pk′(m,n) que pode ser armazenada na forma
de um interferograma em um dispositivo de segurança como um cartão ou token. Para o
processo de embaralhamento, a chave x0 foi escolhida para codificar a máscara pl′(m,n)
de forma que essas duas informações não fiquem armazenadas na mesma base de dados.
De forma análoga, y0 e ky ficam armazenados na base de dados do sistema separadas da
máscara codificada pk′(m,n).

Nesse método, duas imagens são utilizadas no processo de interferência com o obje-
tivo de tornar mais robustos os requisitos de segurança da técnica proposta. Com a adoção
de uma imagem suporte foi possível o uso de um segundo mapa caótico ampliando o nú-
mero de chaves do sistema. Além disso, utilizando apenas uma imagem no processo de
interferência a máscara de fase aleatória p(m,n) não poderia ser utilizada como chave
no processo de autenticação, uma vez que a imagem base poderia ser recuperada sem a
necessidade de conhecer a referida máscara. Quando duas imagens são utilizadas e co-
dificadas em um plano complexo (conforme a equação 4.2), a máscara de fase aleatória
p(m,n) é necessária para recuperação da imagem base, de forma que a mesma é utilizada
como uma chave adicional do sistema.

4.2.2 Processo de Autenticação

A autenticação do usuário ocorre em três passos conforme descrito na figura 4.3. No
primeiro passo o usuário insere o cartão ou token contendo o interferograma da máscara
de fase utilizada como chave. Em seguida é solicitado ao usuário uma senha. Como
descrito na seção 4.2.1, a senha é utilizada como valor inicial x0 em conjunto com as
informações do sistema (y0, kx e ky) para gerar as sequências caóticas a(m,n) e b(m,n)
necessárias para reconstrução das máscaras de fase originais. Dessa forma, as máscaras
de fase pl(m,n) e pk(m,n) são recuperadas como descrito a seguir

pl(m,n) = mod(pl′(m,n)− f loor(a(m,n)×10α),10β) (4.5)
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pk(m,n) = mod(pk′(m,n)− f loor(b(m,n))×10α),10
β

ffl
ffl ) (4.6)

Algoritmo 2: Algoritmo para decodificação de imagem embaralhada utilizando des-
locamento circular.

Entrada: I′(m,n): imagem a ser embaralhada; chaosSeqRow: sequência aleatória
para operar nas linhas; chaosSeqCol: sequência aleatória para operar
nas colunas

Saída: I(m,n): imagem decodificada
1 resXor← 0;
2 para i = m até 1 faça
3 para j = 1 até n faça
4 resXor = I′( j, i)⊕ resXor;
5 fim
6 shi f t = chaosSeqRow(i)⊕ resXor;
7 I(:, i) = circShift(I′(:, i),−shi f t);
8 fim
9 resXor← 0;

10 para i = 1 até n faça
11 para j = 1 até m faça
12 resXor = I′(i, j)⊕ resXor;
13 fim
14 shi f t = chaosSeqCol(i)⊕ resXor;
15 I(i, :) = circShift(I′(i, :),−shi f t);
16 fim
17 retorna I(m,n);

Em seguida, as máscaras passam pelo processo inverso de difusão por permutação
para recolocar seus elementos na posição original. Para tanto, o algoritmo 2 é aplicado.
Vale salientar, que a reconstrução da máscara por meio da permutação é possível devido
a operação xor ser invariante ao deslocamento circular, dada a sua propriedade de comu-
tatividade. Essa característica foi explorada na concepção do algoritmo em questão. No
terceiro passo, utilizando as máscaras de fase pl(m,n) e pk(m,n) é possível reconstruir o
plano complexo C′(m,n) utilizando a equação 2.22. Por fim, as imagens base e suporte
podem ser obtida da seguinte forma

I1(m,n) = Re{C′(m,n)p∗(m,n)} (4.7)

I2(m,n) = Im{C′(m,n)p∗(m,n)} (4.8)

em que p∗(m,n) é o complexo conjugado da máscara de fase aleatória p(m,n), a operação
Re{} representa a parte real de um número complexo e a operação Im{} representa a parte
imaginária de um número complexo.
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Figura 4.3: Processo de autenticação multifator. Inicialmente o token é inserido. Em
seguinda a senha do usuário é informada e as imagens de base e suporte são recuperadas.
Após a coleta do dado biométrico, a identidade do usuário é verificada.
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Para finalizar o processo de autenticação, a imagem suporte é utilizada para recalcular
a string hash S e então decodificar o template biométrico. Em seguida, o algoritmo de
reconhecimento biométrico verifica a similaridade entre a amostra e o template e valida
o processo de autenticação. A imagem base reconstruída é comparada a imagem base
original utilizando o erro quadrático médio (MSE – Mean Square Error). Se o valor do
MSE está abaixo de um determinado limiar, o usuário ganhará acesso ao sistema, caso
contrário o processo de autenticação irá falhar.

4.2.3 Comprometimento das Chaves
Conforme discutido na seção 4.1, alguns métodos multifator podem comprometer o

processo completo de autenticação por meio do comprometimento de uma de suas cha-
ves. A discussão sobre a interdependência das chaves é uma questão importante para o
processo de atualização e comprometimento de alguma das chaves. Um bom método de
autenticação deve prevenir que a partir do roubo de uma das chaves de um usuário, as
demais chaves estejam comprometidas. Dessa forma, o método tem que ser concebido de
tal modo que tal problemática seja contornada.

No método concebido, as chaves possuem uma interdependência que impede que, a
partir do roubo de dois fatores, um terceiro seja comprometido. Nesse sentido, existem
seis cenários a serem analisados, como segue:

1. A chave biométrica foi comprometida - Nesse caso a autenticação não pode ser
feita devido a impossibilidade de decodificar o template biométrico e a validação
da imagem base que não pode ser reconstruida sem os dois fatores adicionais.

2. O token foi comprometido - Sem a senha é impossível reconstruir as imagens base
e suporte necessárias para validar o processo de autenticação, além disso, sem a
chave biométrica a terceira etapa de validação não pode ser executada.

3. A senha é comprometida - Esse caso é similar ao caso 2.
4. A chave biométrica e o token foram comprometidos - O processo de autenticação

não é comprometido uma vez que a senha é necessária para execução do processo
de decodificação por difusão e confusão. Dessa forma, a imagem base necessária
para identificar o usuário não é descoberta. A imagem suporte também não pode
ser reconstruída e, consequentemente o template biométrico não é decodificado e a
etapa de reconhecimento não é executada.

5. A chave biométrica e a senha são comprometidas - Nesse caso não seria possível
encontrar as imagens base e suporte para identificar o usuário e gerar a hash que
decodifica o template biométrico, uma vez que não se conhece o token.

6. A senha e o token são comprometidos - Esse é o caso de maior risco. O usuário mal-
intencionado conseguiria decodificar as imagens base e suporte, além do template
biométrico, porém não poderia se autenticar no sistema pois não possui a amostra
biométrica necessária para a terceira etapa do processo.

O único cenário em que a autenticação ocorreria, seria no caso em que o indivíduo
mal-intencionado conseguisse as credenciais de senha e token, invadisse a base de dados
e controlasse as duas primeiras etapas do processo de validação, para ter acesso a string
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hash S a fim de substituir o template orginal por um template falso criptografado com S.
Evidentemente, esse tipo de cenário denota um caso em que todo o sistema foi compro-
metido, uma vez que duas das credenciais do usuário foram comprometidas, a base de
dados foi comprometida e as funções interna de controle de fluxo do processo (em nível
de software) também foram comprometidas.

4.3 Considerações
Como pode ser observado, o método proposto é agnóstico em relação ao tipo de dado

biométrico utilizado, bem como em relação os algoritmos de criptografia e função hash.
Para fins de instanciação da arquitetura proposta, nesse trabalho foram utilizados como
dado biométrico a impressão digital. Para extração das minúcias que compõe o tem-
plate biométrico foi utilizado o método desenvolvido por Abraham et al. (2011). Uma
recomendação em relação a geração da string hash S é a utilização do algoritmo SHA (Se-
cure Hash Algorithm) (Eastlake 3rd & Jones 2001), em sua variante de 256 bits. Como
algoritmo de criptografia simétrica, recomenda-se o AES-256 bits. Tanto o algoritmo
SHA-256 quanto o AES-256 são populares e amplamente utilizadas em soluções de segu-
rança. Além disso, a maioria dos fabricantes de processadores possuem implementação
em hardware dos referidos algoritmos, o que torna o processamento dos dados mais efici-
ente (Intel 2013) (ARM 2015) (Intel 2017).

O método desenvolvido levou em consideração no seu design a necessidade de inter-
dependência entre as chaves de forma a aumentar a segurança e impedir que o compro-
metimento de dois fatores possam comprometer um terceiro fator ou informações sobre
as chaves internas do sistema. A solução desenvolvida oferece um mecanismo robusto de
criptografia para o template biométrico, que contorna os problemas dos métodos biomé-
tricos canceláveis que usam transformações não invertíveis, uma vez que a informação
original do template é totalmente recuperada. Dessa forma, etapas adicionais de alinha-
mento para captura da amostra são desnecessárias. Além disso, dada a interdependência
entre as chaves no contexto do método, os requisitos de segurança no tocante a preserva-
ção dos parâmetros necessários para reconstrução do template, são rígidos, de forma que
a solução proposta consegue, dentro do possível, contornar o problema dos métodos de
biometria cancelável baseada em transformadas invertíveis.

A técnica desenvolvida executa um processo de difusão por permutações nas máscaras
de fase pk e pl. Essa permutação é dependente da própria informação contida na máscara,
de forma que o processo de difusão torna o método resistente contra ataques diferenciais
com texto conhecido. Além disso, o método desenvolvido possui um conjunto de chaves
internas conhecidas apenas pelo design do sistema, dificultando a simulação do procedi-
mento de registro e autenticação. Por fim, conforme discutido na seção 4.1, recomenda-se
que a comunicação entre o sistema de autenticação cliente e o servidor onde as creden-
ciais estão armazenadas seja feito por meio de conexão segura ou, em caso de sistemas
isolados, por meio de criptografia de chave pública, a fim de evitar interceptação e o roubo
das credenciais.
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Capítulo 5

Experimentos e Resultados

Nesse capítulo serão apresentadas as simulações e experimentos que validam o mé-
todo desenvolvido do ponto de vista estatístico, de análise do espaço de chaves e resistên-
cia a certos tipos de ataques. Além disso, também são apresentadas alguns comparativos
com outros métodos encontrados na literatura do ponto de vista de características incor-
poradas por cada um. Essa comparação de requisitos em conjunto com as observações
feitas nas seções 4.1 e 4.3 compõe a discussão à cerca do método desenvolvido, suas
contribuições e diferenças em relação ao demais métodos propostos na literatura.

5.1 Simulações Numéricas
As simulações numérica e análises estatísticas foram executadas utilizando o software

Matlab R2015a. As configurções da máquina utilizada nos teste são: processador Intel
Core i3, memória RAM DDR3 de 8Gb e HD 1Tb. A imagem de Lena com resolução
de 256x256 pixels e 256 níveis de cinza foi utilizada como imagem base na simulação
do registro e autenticação do usuário. Vale salientar, que a imagem base não necessaria-
mente precisa ter uma representação de uma paisagem, objeto ou pessoa, ela pode ser uma
imagem construída a partir de um gerador pseudoaleatório. A imagem Lena foi utilizada
apenas para facilitar a apresentação visual. Na simulação da técnica de interferência de
ondas foram utilizados os valores indicados em (Zhang & Wang 2008) com um tamanho
de imagem de 5cmx5cm, comprimento de onda do feixe de luz λ = 633nm e distância en-
tre as máscaras de fase e o plano de saída l = 20cm. A máscara de fase aleatória p(m,n)
tem seus valores distribuídos randomicamente no intervalo [0,2π]. A senha utilizada pelo
usuário pode ser numérica e conter entre 6 e 14 dígitos ou alfanumérica com 8 dígitos.
Essa senha corresponde ao valor inicial x0 da sequência caótica a(m,n) utilizada para em-
baralhar a máscara de fase pl(m,n). A fim de simular o embaralhamento das máscaras de
fase utilizando os algoritmos 1 e 2, além das equações 2.29, 4.3 e 4.4, os valores esco-
lhidos para os parâmetros foram x0 = 0.18642564, y0 = 0.30860348, kx = 4.55214475 e
ky = 5.24933281.

Na figura 5.1 são apresentados os resultados da simulação do processo de registro de
usuário após a aplicação das técnicas de interferência de onda e embaralhamento. Nas
figuras 5.1(a) e 5.1(b) são apresentadas as imagens base e suporte usadas no processo
de registro. Nas figuras 5.1(c) e 5.1(d) são apresentadas as máscaras de fase pl(m,n)
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Figura 5.1: Codificação da imagem base e geração das máscaras de fase: (a) Imagem
base; (b) Imagem suporte; (c) pl(m,n); (d) pk(m,n); (e)pk′(m,n) embaralhada com x0 =
0.18642564 e kx = 4.55214475; (f) pl′(m,n) embaralhada com y0 = 0.30860348 e ky =
5.24933281.

e pk(m,n) obtidas após a aplicação do método de interferência. A senha de usuário re-
presentada por x0, além dos outros parâmetros do sistema y0, kx e ky são utilizados para
o embaralhamento das máscaras de fase resultando em pl′(m,n) e pk′(m,n) conforme
apresentado nas figuras 5.1(e) e 5.1(f).

No processo de autenticação a decodificação e validação da imagem base irá ocorrer.
O usuário irá digitar sua senha e inserir um cartão ou token de segurança contendo a más-
cara de fase pk′(m,n). Na figura 5.2 são apresentados diferentes resultados de decodifica-
ção de imagem base utilizando chaves corretas e incorretas. Na figura 5.2(a) é apresentada
uma imagem base decodificada com as chaves corretas. Na figura 5.2(b) é apresentada a
decodificação da imagem base utilizando a máscara de fase aleatória pk′(m,n) incorreta.
A figura 5.2(c) ilustra a decodificação da imagem base utilizando uma senha incorreta.

Como última etapa do processo de autenticação a imagem base decodificada deve ser
comparada a imagem base armazenada. Um limiar de 10−20 foi definido como parâmetro
para validar a autenticação do usuário. Dessa forma, valores de MSE abaixo do limiar
indicado validam o processo de autenticação do usuário. Na figura 5.3 são apresentadas
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Figura 5.2: Decodificação da imagem base com: (a) chave pk′(m,n) e senha correta; (b)
chave pk′(m,n) incorreta; (c) senha incorreta.

Tabela 5.1: Valores de MSE para imagens base resultantes da decodificação com várias
combinações de máscaras de fase pk(m,n) e pl(m,n).

Phase Key 1 Phase Key 2 Phase Key 3 Phase Key 4 Phase Key 5

Phase Lock 1 1.0847e−25 0.0982 0.0971 0.0995 0.0988
Phase Lock 2 0.1338 1.1662e−25 0.1331 0.1335 0.1326
Phase Lock 3 0.1541 0.1539 9.3164e−26 0.1531 0.1527
Phase Lock 4 0.1344 0.1330 0.1319 1.6304e−25 0.1322
Phase Lock 5 0.1089 0.1072 0.1072 0.1072 1.4415e−25

imagens base (Mandril, Barbara, Cameraman, Lena e Livingroom) reconstruídas utili-
zando diferentes combinações de valores para as máscaras de fase pl(m,n) e pk(m,n).
As imagens base na diagonal correspondem a combinações corretas das máscaras de fase
utilizadas como chaves. As demais imagens representam combinações incorretas das
chaves. Na tabela 5.1 são apresentados valores de MSE em função da comparação entre
imagens base originais e reconstruídas baseadas na combinação de diferentes máscaras
de fase. Na tabela 5.2 os valores de MSE são medidos em função da reconstrução das
imagens base utilizado diferentes valores de x0. Apenas as imagens base reconstruídas
com as chaves corretas apresentam valor de MSE abaixo do limiar definido.

Adicionalmente, algumas métricas relacionadas ao processo de reconhecimento bio-
métrico foram calculadas a fim de verificar se o método desenvolvido impacta de alguma

Tabela 5.2: MSE de diferentes imagens base após a reconstrução com diferentes valores
de x0.

x0 = 0.18642564 x0 = 0.50702672 x0 = 0.66637284 x0 = 0.96872668 x0 = 0.47044470

Madril 2.7559e−25 0.0970 0.0986 0.1006 0.0974
Barbara 0.1341 1.6245e−25 0.1324 0.1327 0.1324
Cameraman 0.1559 0.1544 1.6764e−25 0.1522 0.1524
Lena 0.1330 0.1335 0.1305 1.2923e−25 0.1330
Living Room 0.1095 0.1113 0.1124 0.1082 1.0416e−25
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Figura 5.3: Diferentes cenários de autenticação em função da combinação de diferentes
máscaras de fase pk(m,n) e pl(m,n).
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forma no desempenho da técnica em questão. Para tanto, as métricas FMR (False Match
Rate), FNMR (False Non Match Rate) e EER (Equal Error Rate) foram calculadas. O
erro FMR quantifica o número de exemplares que foram considerados similares, quando
na verdade são de indivíduos diferentes. O erro FNMR quatifica o número de exemplares
que foram considerados diferentes, quando na verdade são do mesmo indivíduo. Seus
valores são calculados a partir das seguintes equações

FNMR(∆) =
|{s|s ∈ S1

∗,s < ∆}|
|S1
∗|

(5.1)

FMR(∆) =
|{s|s ∈ S0

∗,s≥ ∆}|
|S0
∗|

(5.2)

em que Sw
∗ é o score de similaridade para uma população agregada, com w = 1 para

comparações válidas e w = 0 para comparações não válidas. O erro EER , por sua vez,
indica o ponto de equilíbrio onde a taxa FMR e FNMR são iguais. Quanto menor for o
valor da taxa EER, melhor é o algoritmo de reconhecimento biométrico. Seu cálculo dado
pelas equações a seguir

EER = FMR(∆∗) = FNMR(∆∗) (5.3)

∆∗ = argmin
∆

(|FMR(∆)−FNMR(∆)) (5.4)

Após a execução das simulações, os valores de FMR, FNMR e EER foram calculados
e são apresentados na figura 5.4. O banco de dados utilizado foi o FVC2002, conjunto
de dados 1. Á medida que o limiar t varia, a taxa FMR decai e a taxa FNMR cresce.
Ambas as taxas entram em equilíbrio para EER = 0,47%. Na figura 5.5 as simulações
são executadas com a conjunto de amostras biométricas do banco de dados FVC2002,
conjunto de dados 2. Nesse caso, as taxas FMR e FNMR entram em equilíbrio para
EER=0,59%. Os resultados encontrados estão de acordo com o desempenho da técnica
conforme descrito em Abraham et al. (2011). Desta forma, pode-se concluir que o método
de autenticação desenvolvido não interfere no desempenho do método de reconhecimento
biométrico. De fato, uma vez que o template biométrico é cifrado por um algoritmo de
criptografia simétrica, nenhuma informação é perdida no processo de reconstrução de tal
forma que era de se esperar que não houvesse impacto no processo de reconhecimento
biométrico.

Em relação ao desempenho, alguns testes de tempo de execução foram feitos. A me-
todologia utilizada foi o cálculo do tempo médio gasto na execução do registro com e
sem a etapa de registro biométrico e tempo médio gasto na execução da autenticação com
e sem a etapa de autenticação biométrica. Foram realizadas 100 execuções para cálculo
do tempo médio em cada um dos testes. Os resultados estão descritos na tabela 5.3. O
tempo médio de execução do registro biométrico e do processo de reconhecimento não
varia muito em função dos outros fatores. Como era de se esperar, o tempo de execução do
algoritmo aumenta com o aumento do tamanho da imagem suporte. O tempo de registro
cresce mais lentamente que o tempo de autenticação em função do aumento do tamanho
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Figura 5.4: Variação de FMR e FNMR em função do limiar t utilizado pelo algoritmo
de reconhecimento biométrico. O ponto EER ficou em torno de 0,47%. Banco de dados
FVC2002, conjunto de dados 2.
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Figura 5.5: Variação de FMR e FNMR em função do limiar t utilizado pelo algoritmo
de reconhecimento biométrico. O ponto EER ficou em torno de 0,59%. Banco de dados
FVC2002, conjunto de dados 2.
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Tabela 5.3: Tempo de excução das etapas de registro e autenticação do método desenvol-
vido. (R) para etapa de registro. (A) para etapa de autenticação.

Teste Tempo (s)

Imagem 64 × 64 (R) 0.13s
Imagem 64 × 64 + Biometria (R) 14.13s
Imagem 128 × 128 (R) 0.15s
Imagem 128 × 128 + Biometria (R) 14.05s
Imagem 256 × 256 (R) 0.17s
Imagem 256 × 256 + Biometria (R) 14.17s
Imagem 64 × 64 (A) 0.14s
Imagem 64 × 64 + Biometria (A) 1.73s
Imagem 128 × 128 (A) 0.30s
Imagem 128 × 128 + Biometria (A) 1.9s
Imagem 256 × 256 (A) 1.09s
Imagem 256 × 256 + Biometria (A) 2.69s

da imagem base. O processo mais demorado leva cerca de 14.17 segundos para ser con-
cluído, quando uma operação de registro está sendo executada com uma imagem base
com resolução de 512× 512. O uso de uma imagem base com resolução de 256× 256
oferece bons requisitos de segurança contra ataques de força bruta como será discutido na
próxima seção. Para esse caso, o tempo de autenticação ficou em torno de 2.69s.

5.2 Análise do Espaço de Chaves

Nesse método o processo de autenticação se dá em três etapas. Na primeira fase do
método é utilizado uma senha de até 14 dígitos que serve como semente para geração
do mapa caótico. Cada dígito da senha pode assumir dez valores (0-9), o que implica
em 1014 possíveis combinações. Além disso, o número total de combinações para um
mapa de Chebyshev, considerando a variável de controle e a semente, é de aproxima-
damente 4π× 1030 (Chen et al. 2014). Na segunda etapa a força do fator de possessão
está relacionado a resolução das imagens suporte e base. Na representação das imagens
são utilizados n× n elementos, com cada elemento sendo representando por um inteiro
de 8 bits. Considerando a resolução utilizada nas simulações do trabalho, um espaço de
256256×256 combinações devem ser testado para que a imagem base, imagem suporte ou
máscara p(m,n) seja descoberta e, consequentemente, no caso improvável das três serem
encontradas, para que as máscaras de fase sejam reconstruídas. Uma vez que o processo
de decodificação baseado no método de interferência e no mapa caótico são significativa-
mente sensíveis aos valores de entrada, o espaço de chaves baseado na combinação desses
fatores é grande o bastante para ser resistente contra ataques de força bruta. A informação
relacionada a autenticação biométrica não pode ser recuperada por métodos baseados em
força bruta.
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Figura 5.6: Comportamento do MSE com as variações ∆y0, ∆kx e ∆ky.

5.3 Análise de Sensibilidade
A análise de sensibilidade diz respeito aos testes de sensibilidade do texto criptogra-

fado em relação a pequenas variações nas chaves e na informação do texto puro. No caso
do trabalho em questão a sensibilidade das chaves é analisada por meio da observação da
variação do MSE em função da variação dos parâmetros que compõe o sistema, o mapa
de Chebyshev e a técnicas de interferência óptica. No caso da sensibilidade do texto puro,
são observadas a variação no texto crifrado, ou seja, nas chaves pk′(m,n) e pl′(m,n) em
função de pequenas variações no texto puro das imagens base e suporte.

5.3.1 Sensibilidade das chaves
A dependência do processo de autenticação em relação aos parâmetros do sistema de

segurança é ilustrada nas figuras 5.6 e 5.7. Os mapas caóticos utilizados para embaralhar
as máscaras de fase são sensíveis a pequenas variações no valor inicial e no parâmetro
de controle, de tal forma que, apenas quando y0, kx e ky são exatamente os valores cor-
retos, o MSE alcança valores pequenos o bastante para validar a autenticação. O mesmo
comportamento é válido para o parâmetro x0.

De forma similar, o comprimento de onda λ e a distância l entre as máscaras e o plano
de saída são sensíveis a pequenas mudanças como ilustrado na figura 5.7. Dessa forma,
no caso de pequenos desvios do valor correto, o valor do MSE aumenta rapidamente e o
processo de autenticação falha. Tais propriedades tornam o método mais resistente contra
ataques onde o invasor tenta reproduzir as características do sistema.

Outra questão que deve ser analisada diz respeito a sensibilidade do método em rela-
ção ao ataque diferencial. Esse tipo de ataque considera que o indivíduo mal intencionado
tenha acesso ao sistema de registro de usuários e a uma imagem base válida. Por meio da
variação de alguma das chaves do sistema ou da senha de usuário, verifica-se a mudança
na máscara de fase pl′(m,n) armazenada na base de dados do sistema. Espera-se, mesmo
para pequenas mudanças em alguma das chaves, grandes mudanças nos valores da más-
cara de fase pl′(m,n). A sensibilidade das chaves em relação a ataque diferencial pode
ser computada utilizando as métricas NPCR (Number of Changing Pixel Rate) e UACI
(Unified Averaged Changed Intensity) (Wu et al. 2011). O NPCR quantifica o número
de mudança de pixels que ocorreram no texto final critografado em função de pequenas
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Figura 5.7: Comportamento do MSE com as variações ∆λ e ∆l.

mudanças no texto puro (imagem base) ou na chave. Já o UACI quantifica a variação
média na intensidade de um pixel criptografado em relação a uma variação no texto puro
ou na chave. As equações para NPCR e UACI são dadas a seguir

NPCR =

∑
i, j

Di f (E,E ′)×100%

M×N
(5.5)

UACI =
1

M×N ∑
i, j

abs(E(i, j)−E ′(i, j))
L

×100% (5.6)

em que M e N são as dimensões da imagem base, E e E ′ são as duas máscaras pl′(m,n) re-
sultantes do processo de criptografia com pequena variação no valor das chaves. Di f (E,E ′)
representa a diferença entre E e E ′ na posição (i, j). Quando E(i, j)=E ′(i, j), Di f (E,E ′)=
0, caso contrário Di f (E,E ′) = 1. Para imagens em escala de cinza com precisão de oito
bits L = 255. A tabela 5.4 apresenta os valores de NPCR e UACI para variações da ordem
de 10−14 nas chaves x0, y0, kx e ky. Segundo (Wu et al. 2011), métodos com boas propri-
edades de pixels em função de pequenas mudanças no texto puro ou na chave devem ter
valores de NPCR e UACI na faixa de 99% e 33%, respectivamente. Conforme pode ser
observado na tabela 5.4, para o método desenvolvido foram obtidos valores médios de
NPCR em torno de 99,5% e valores médios de UACI em torno de 30,1%. Dessa forma,
é possível afirmar que a técnica desenvolvida oferece bons requisitos de segurança contra
ataques diferencias com foco nas chaves do sistema e na senha do usuário.

5.3.2 Sensibilidade da Imagem Base
Conforme discutido na seção 5.3.1 o ataque diferencial pode se utilizar de variações

nas chaves do sistema ou no texto puro. No caso do método em questão, o texto puro
refere-se a imagem base. Considerando a situação onde o indivíduo mal-intencionado
tem acesso a imagem base e tente aplicar um ataque diferencial, espera-se que pequenas
variações nos pixels da imagem base reflitam em grandes variações na máscara pl′(m,n)
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Tabela 5.4: Valores de NPCR e UACI em funçao da variação das chaves x0, y0, k1 e k2.
Chaves NPCR UACI

∆(x0) = 10−14, ∆(y0) = 0, ∆(k1) = 0, ∆(k2) = 0, 99.57% 30.08%
∆(x0) = 0, ∆(y0) = 10−14, ∆(k1) = 0, ∆(k2) = 0, 99.58% 30.13%
∆(x0) = 0, ∆(y0) = 0, ∆(k1) = 10−14, ∆(k2) = 0, 99.51% 30.09%
∆(x0) = 0, ∆(y0) = 0, ∆(k1) = 0, ∆(k2) = 10−14, 99.58% 30.11%
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Figura 5.8: Resultados do teste de sensibilidade da imagem base. (a) NPCR para todas as
imagens base modificadas. (b) UACI para todas as imagens base modificadas.

cifrada que ficará armazenada no sistema. Para tanto, foram executados testes em que um
pixel escolhido aleatoriamente era modificado e foram calculados os valores de NPCR
e UACI em função da imagem cifrada original e a imagem cifrada proveniente dessa
imagem base modificada. Foram executados 1000 repetições do teste, escolhendo os
pixels de forma aleatória, incluindo-se obrigatoriamente o valor do pixel na posição (0,0)
e na posição (255,255). Para a mudança de apenas um pixel o valor médio de NPCR foi
de 99,58% e o valor médio de UACI foi de 30,06%. Na figura 5.8 são apresentados os
valores de NPCR e UACI para as 1000 simulações executadas.

5.4 Ataque de Texto Conhecido e Texto Escolhido
Conforme discutido na seção 4.1, em um ataque de texto conhecido o indivíduo mal-

intencionado tem acesso ao texto puro e ao texto cifrado, enquanto que em um ataque
de texto escolhido, o indivíduo tem acesso temporário ao mecanismo de criptografia e
pode escolher textos para cifrar. Por meio desses ataques é possível inferir informações
sobre o mecanismo de criptografia utilizado e sobre as chaves do sistema. No método
desenvolvido, as vulnerabilidades relacionadas a tais ataques e a métodos de criptografia
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óptica foram contornados. Para tanto, foi desenvolvido um mecanismo de difusão que
propaga uma dependência de todo o texto cifrado em relação a cada parte do texto puro.
Nesse sentido, o processo de difusão das imagens base e suporte geram uma relação
de dependência entre cada pixel das imagens originais com todo o texto criptografado
que gera as máscaras de fase. O algoritmo de difusão aplica deslocamentos em todas
as linhas e colunas das imagens base e suporte. O valor do deslocamento aplicado a
cada linha/coluna é dado em função dos próprios valores dos pixels da linha/coluna em
questão, da linha/coluna anterior e de uma sequência aleatória gerada para as linhas e
colunas. O algoritmo 1 apresenta por meio de pseudocódigo a forma como a difusão
é realizada. Adicionalmente, a eficácia do processo de difusão é melhorada quando, na
etapa geração das máscaras de fase por meio do processo de interferência, as imagens são
transformadas para o domínio da frequência, promovendo um espalhamento ainda maior
dos pixels embaralhados.

5.5 Análise Estatística

5.5.1 Coeficiente de Correlação

O método proposto utiliza o técnica de interferência de ondas para gerar interferogra-
mas resultantes da combinação de uma imagem base e uma imagem de suporte. Nesse
sentido, uma chave considerada forte deve possuir uma correlação fraca entre valores
adjacentes, nesse caso pixels adjacentes. A equação 5.7 foi utilizada para calcular o
coeficiente de correlação entre pixels adjacentes na imagem base e na máscara de fase
pk′(m,n) resultante da codificação pelo método de interferência. Uma amostra de 500
pares de valores adjacentes da imagem base e da máscara de fase foram utilizados. O co-
eficiente de correlação foi calculado nas direções horizontal, vertical, diagonal principal e
diagonal secundária. Na tabela 5.5 são apresentados os resultados para três imagens base
e suas máscaras de fase resultantes do processo de registro de usuário. As imagens base
apresentam correlação forte entre seus pixels adjacentes, enquanto que as máscaras de
fase resultantes possuem correlação fraca. Na figura 5.9 é apresentada a correlação entre
pixels adjacentes nas diversas direções para as imagens base e máscaras de fase resultante.
A fraca correlação entre valores adjacentes nas máscaras de fase (figuras 5.9(e-h)) indica
que o método gera chaves fortes para serem usadas como fator de possessão no processo
de autenticação.

rxy =
cov(x,y)√
D(x)

√
D(y)

,

cov(x,y) =
1
N

N

∑
i=1
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1
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N

∑
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(xi−E(x))2,E(x) =
N
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1
N
(xi)

(5.7)



56 CAPÍTULO 5. EXPERIMENTOS E RESULTADOS

Tabela 5.5: Coficiente de Correlação para várias imagens base e suas chaves correspon-
dentes.

Direction Horizontal Vertical Main Diagonal Anti-Diagonal

Barbara 0.856160 0.882802 0.794241 0.883678
Phase Key for Barbara 0.047055 0.028869 0.038788 0.047026
Lena 0.954747 0.986076 0.881300 0.917006
Phase Key for Lena 009810 −0.003845 0.076336 −0.023175
Living Room 0.929607 0.692492 0.868747 0.895583
Phase Key for Living Room −0.084112 0.036197 0.031814 −0.016817
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Figura 5.9: Correlação para imagem base Lena e sua máscara de fase pk′(m,n) correspon-
dente: (a-d) Correlação horizontal, vertical, diagonal principal e secundária para imagem
base; (e-h) Correlação horizonta, vertical, diagonal principal e secundária para máscara
de fase pk′(m,n) correspondente.
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Figura 5.10: Histograma da imagem base e sua chave pk′(m,n) correspondente.

5.5.2 Histograma

O histograma de uma imagem possui informações importantes sobre a distribuição
dos pixels e características estatísticas. Uma chave ideal baseada em uma máscara de
fase deve ter um histograma uniforme e diferente quando comparado ao histograma de
sua imagem base correspondente. Uma análise de histograma foi realizada utilizando três
imagens base: Mandril, Cameraman e Barbara. Na 5.10 são apresentados o histograma
das três imagens base e das suas respectivas máscaras de fase pk′(m,n). Cada imagem
base possui uma distribuição específica. Após o processo de codificação, cada máscara
de fase resultante possui um padrão de distribuição de seus respectivos histogramas pró-
ximos ao de uma distribuição uniforme. Esta característica indica que as máscaras de fase
utilizadas como chaves oferecem certa resistência contra ataques que envolvem métodos
estatísticos.

5.5.3 Análise de Uniformidade

A observação dos histogramas provenientes da chaves pk′(m,n) geradas pela técnica
em questão dão uma boa ideia da qualidade do processo de criptografia, uma vez que, vi-
sualmente, demonstram a ausênsia de padrões nos histogramas resultantes. Contudo, uma
análise mais profunda dessas chaves se faz necessário, para de fato ser possível afirmar
que as sequências de pixels geradas pelo método desenvolvido seguem uma distribuição
uniforme. Nesse sentido, a análise em questão demonstra que as sequências de pixels
que compõem a chave pk′(m,n) têm boas propriedades de uniformidade. Para verificar as
propriedades de uniformidade, a metodologia apresentada em (Zhen & Hongyan 2015)
foi seguida. Um teste de corrida (Run test) (Bradley 1968) é aplicado para verificar a
independência dos dados. O teste χ2 de Pearson (Lancaster & Seneta 1969) é aplicado a
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fim de verificar a uniformidade dos dados gerados.

Teste χ2dePearson

O teste χ2 de Pearson é descrito pela equação 5.8, onde Oi é o valor observado em
cada intervalo definido e Ei é o valor esperado em cada intervalo. O valor resultante do
teste deve ser comparado ao valor indicado na tabela da distribuição χ2 em função dos
graus de liberdade da amostra e do nível de significância α. Dada uma hipótese nula H0 e
uma hipótese alternativa H1, não se rejeita a hipótese nula quando o valor χ2 calculado é
menor que o valor χ2

α,graus consultado a partir da tabela da distribuição, em caso contrário,
H0 é rejeitado e H1 aceito.

χ
2 =

n

∑
i=1

(Oi−Ei)
2

Ei
(5.8)

{
H0 : x obedece uma distribuição uniforme
H1 : x não obedece uma distribuição uniforme

(5.9)

Para esse teste, uma chave pk′(m.n) foi gerada a partir da imagem base. A chave
pk′(m,n) foi normalizada. Uma amostra aleatória x com n = 2000 pixels foi selecionada.
Os dados da amostra foram divididos em 10 intervalos {0-0.1, 0.1-0.2, ... ..., 0.9-1}.
Para uma distribuição uniforme a probabilidade esperada de um elemento selecionado
estar em uma das 10 intervalos é Ei = 0.1. As hipóteses do teste estão descritas em 5.9.
Foi escolhido um nível de significância α = 0.05. O número de graus de liberdade para
esse teste é 9. Após a execução do teste o valor encontrado foi χ2

x = 10.8683. Dessa
forma, consultando a tabela da distribuição e comparando com o resultado, observa-se
que χ2

0.05,9 = 16.92 > χ2
x = 10.8683, logo não se rejeita a hipótese nula H0. Assim, é

possível assumir que a amostra x da chave pk′(m,n) obedece uma distribuição uniforme
U(0,1).

Teste de Independência

Embora tenha sido observado que os dados são uniformes, não é possível afirmar que
eles são de fato aleatórios. Uma vez que eles podem, mesmo sendo uniformes, seguirem
algum padrão de ocorrência. Para verificar se de fato os dados são aleatórios é necessário
verificar se são, além de uniformes, independentes. A independência dos dados é verifi-
cada por meio do teste da corrida. Dada uma sequência de entrada, verifica-se quantos
dados estão abaixo do valor médio esperado e quantos estão acima. São calculados tam-
bém as transições entre valores adjacentes de um valor abaixo da média para um valor
acima da média e vice-versa. Cada transição dessa é denominada de run. Para verificar
a independência dos dados um teste Z é utilizado. O valor de Z é calculado da seguinte
forma

Zcalc =
r− r̄

sr
(5.10)
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em que r é o número de runs observados, r̄ é o número de runs experados e sr é o desvio-
padrão do número de runs. O valor da média r̄ e variância σ2

r são calculados conforme
equações 5.11 e 5.12, respectivamente.

r̄ =
2n1n2

n1 +n2
+

1
2

(5.11)

σ
2
r =

2n1n2(2n1n2−n1−n2)

(n1 +n2)2(n1 +n2−1)
(5.12)

em que n1 é o número de elementos da amostra abaixo da média e n2 é o número de
elementos da amostra acima da média. As hipóteses para o teste da corrida são descritas
na equação 5.13. Para Zcalc < Z α

2
aceita-se a hipótese H0 de independência dos dados,

caso contrário rejeita-se H0.{
H0 : os dados na amostra são independentes
H1 : os dados na amostra não são independentes

(5.13)

Para o teste em questão, uma chave pk′(m,n) foi gerada a partir de uma imagem
base. Foi selecionada aleatoriamente uma amostra x com n = 2000 pixels. Um nível
de significância α = 0.05 foi escolhido. Uma vez que os dados seguem uma distribuição
uniforme U(0,1), a média esperada para os runs é r̄ = 0.5. O número de elementos abaixo
da média observado foi n1 = 979 e o número de elementos acima da média observado foi
n2 = 1021. A média observada foi r̄ = 1000.05 e a variância observada foi σ2

r = 499.30.
Assim, aplicando a equação 5.10 o valor encontrado foi |Zcalc| = 0.8977 < 1.96 = Z α

2
.

Nesse sentido, aceita-se a hipótese nula H0 de que os dados da amostra são independentes.

5.5.4 Entropia

A entropia da informação é uma medida estatística utilizada para medir o grau de
aleatoriedade em distribuições de valores. A entropia da máscara de fase pk′(m,n) é
calculada de acordo com a equação 5.14 e determina o grau de desordem dos valores
destas chaves. O valor ideal para a entropia das máscaras de fase resultante deve ser 8.
Quanto mais próximo o valor da entropia estiver do seu valor ideal mais alto será o nível
de aleatoriedade da chave. Na tabela 5.6 estão descritos os valores de entropia para cinco
máscaras de fase geradas a partir de suas respectivas imagens base. Os valores obtidos
para todas as máscaras são próximos a 8. Esse resultado indica que o método proposto
consegue gerar chaves com alto nível de aleatoriedade e boa performance contra ataques
de entropia.

H(S) =
N

∑
i=1

P(si) log2
1

P(si)
(5.14)
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Tabela 5.6: Valores de entropia para máscaras de fase pk’(m,n) construídas a partir de
suas imagens base.

Entropy

Mandril 7.995777
Barbara 7.995331
Cameraman 7.995500
Lena 7.995116
Living Room 7.996087

5.6 Comparação com métodos similares
Na capítulo 3 foram discutidos um conjunto de métodos de autenticação multifator.

Conforme mencionado, técnicas ópticas tem sido utilizadas em conjunto com mapas caó-
ticos e biometria para o desenvolvimento de métodos de autenticação de usuário. Na
tabela 5.7 é apresentada uma comparação entre algumas das técnicas discutidas nesse
trabalho e o método desenvolvido. Basicamente, a maioria das técnicas com abordagem
multifator são baseadas em dois fatores, notadamente biometria e senha. O uso de três
fatores permite a construção de técnicas mais resilientes a roubo e ataques, adicionando
um nível a mais de segurança para aplicações que exigem tal requisito.

Nas técnicas propostas por Khan et al. (2015) e Go et al. (2014) o mecanismo de segu-
rança do template depende exclusivamente de uma senha de usuário. Kang et al. (2014)
desenvolveu um método onde a segurança do template depende da senha do usuário e de
qualguns parâmetros do sistema como uma matriz de isolação e um ruído aleatório. Saini
& Sinha (2013) e Yuan et al. (2013b) não armazenam o template biométrico no banco de
dados do sistema. Eles usam técnicas ópticas baseadas em interferência e no método DRP
para gerar máscaras de fase dependentes do template biométrico e validam o usuário em
tempo real. O método proposto por Yuan et al. (2013b) usa três fatores, porém todos são
baseados nos dados biométricos de forma que sua técnica é vulnerável a todos os ataques
que envolvem o roubo dessa informação. De forma análoga, o método desenvolvido por
Saini & Sinha (2013) possui apenas o fator biométrico implicando nos mesmos proble-
mas relacionados de roubo dessa informação. Conforme discutido, parâmetros adicionais
configurados em nível de sistema podem melhorar a segurança do método, impedindo
que usuários mal-intencionados reproduzam a infraestrutura de autenticação. Esses parâ-
metros são chaves extras apenas conhecidas pelas autoridades responsáveis pela configu-
ração do sistema e devem ser configuradas via software ou implementada em hardware.
As técnicas propostas por Khan et al. (2015) e Go et al. (2014) não apresentam chaves
de sistema. A técnica apresentada nesse trabalho é baseada em três fatores de forma que
oferece maior segurança em relação a técnicas baseadas em um e dois fatores. Em rela-
ção a segurança do template biométrico, a técnica proposta utiliza criptografia simétrica
para armazenar essa informação de forma segura. O processo de codificação do template
depende da senha do usuário e do token. Além disso, os parâmetros adicionais do sis-
tema como máscara de fase p(m,n), comprimento de onda, distância l das máscaras e
parâmetros de controle dos mapas caóticos, são necessários para a correta decodificação
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Tabela 5.7: Comparação entre métodos de autenticação multifator.
Método Fatores Segurança do Template Fatores não biométricos Chaves do Sistema

Khan et al. (Khan et al. 2015) 2 Projeção aleatória e hashing Senha Não
Go et al. (Go et al. 2014) 2 Permutação template Senha Não
Kang et al. (Kang et al. 2014) 2 Permutação Senha Sim
Yuan et. al. (Yuan et al. 2013b) 3 Não armazenado Não Sim
Saine et al. (Saini & Sinha 2013) 1 Não armazenado não Sim
Método Desenvolvido 3 Função Hash e Criptografia Simétrica Senha e token Sim

do template biométrico e da imagem base que, por sua vez, são necessárias para garantir
acesso ao sistema alvo.

5.7 Considerações
Neste capítulo foram apresentados os experimentos executados com o método de au-

tenticação multifator desenvolvido. Também foram apresentados e discutidos questões
relacionadas a sensibilidade dos parâmetros e o impacto no processo de autenticação, es-
paço das chaves e análise estatística. Por fim, foi apresentado um breve comparativo de
características com outros métodos multifator existentes na literatura. Além das informa-
ções apresentadas na seção de comparação, uma avaliação mais completa desses métodos
pode ser encontrada na seção 4.1.

Vale salientar que a discussão sobre o tempo de execução dos algoritmos não foi
feita uma vez que as estratégias apresentadas utilizam mecanismos e metodologias bem
diferentes, de forma que a comparação em termos de desempenho computacional não
permite fazer conclusões relevantes em relação a qualidade dos métodos. Além disso,
questões secundárias ao método apresentado, como o processo em si de reconhecimento
biométrico, não foram profundamente analisadas. Isso se justifica no fato da solução ser
agnóstica em relação ao método de reconhecimento biométrico, sendo assim a integração
com qualquer método que armazene templates pode ser utilizado. Desta forma, essa
característica também inviabiliza um comparativo de desempenho computacional, visto
que esse fator iria variar em função do método de reconhecimento biométrico utilizado.

As simulações e análises apresentadas nesse capítulo focaram mais no estudo das
chaves baseadas nas máscaras de fase e senha do usuário, uma vez que tais fatores desem-
penham papel central nos requisitos de segurança do método. Para uma discussão mais
aprofundada sobre o método de reconhecimento biométrico utilizado nas simulações é
recomendada a leitura do trabalho de Abraham et al. (2011). Além disso, as questões
referentes aos conceitos e algoritmos que envolvem os padrões AES e SHA são bem dis-
cutidos na literatura. Desta forma, questões mais técnicas relacionadas a esses padrões
podem ser encontrados em Daemen & Rijmen (2013), Miller et al. (2009) e Blömer &
Seifert (2003).
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Capítulo 6

Conclusão

Com a democratização do acesso a Internet, muitos serviços tem migrado para rede.
Essa migração traz consigo uma demanda cada vez maior por dispositivos de segurança
que preservem os dados sensíveis de empresas, governos e pessoas. Os serviços online
estão sujeitos ataques por parte de pessoas mal-intencionadas. Com o desenvolvimento de
técnicas cada vez mais sofisticadas de ataques, cresce o número de usuários que tem suas
credenciais roubadas. Nesse sentido, percebe-se uma tendência relacionada a emprego de
técnicas de autenticação multifator em sistemas dessa natureza.

Nesse trabalho foi apresentada uma nova técnica de autenticação multifator baseado
em autenticação biométrica, interferência de ondas e mapas caóticos. A partir da análise
do estado da arte, foi possível elencar as principais técnicas que envolvem o uso des-
sas tecnologias como mecanismo de autenticação. Um estudo aprofundado dos trabalhos
correlatos permitiu o levantamento de questões chaves na concepção de métodos dessa
natureza. Essa análise envolveu a observação das melhores práticas para a correção de fa-
lhas intrínsecas a alguns dos métodos clássicos utilizados, bem como inspirou o design de
um método de autenticação que incorporasse os requisitos necessários para ser resiliente
contra ataques de indivíduos mal-intencionados.

Vale salientar, que o método desenvolvido tem com escopo o seu uso em aplicações
de segurança mais robustas, dada a sua complexidade. Fica evidente, que o esforço para
o uso de um método dessa natureza em aplicações mais simples, como autenticação em
sistemas de homebanking para pessoa física ou acesso a sites com requisitos mínimos
de segurança, inviabiliza sua implantação. Recomenda-se o seu uso em aplicações mais
complexas como é o caso de cofres, guarda de documentos importantes para corporações
e governos, sistemas bancários gerenciais, acesso à informações em níveis mais sensíveis
de segurança em grandes corporações e altos órgãos do estado.

No método proposto um usuário se registra em um sistema por meio do cadastro de
uma característica biométrica que será armazenada em um template (fator físico). Em
seguida, uma imagem base e uma imagem suporte serão geradas e codificadas utilizando
interferência de onda e resultando em duas máscaras de fase. Por fim, tais máscaras de
fase são embaralhada utilizando um mapa caótico que possui como semente uma senha
indicada pelo usuário (fator de conhecimento). A chave resultante do embaralhamento
é gravada em um cartão, token ou outro dispositivo de segurança e será utilizada como
terceira chave no processo de autenticação (fator de possessão).

Os resultados de simulação e análise do método demonstram a robustez da técnica
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proposta. Algumas das características desse método são a alta sensibilidade aos valo-
res de entrada, amplo espaço de chaves e resistência contra ataques de força bruta, boas
propriedades estatísticas e, consequentemente, resistência contra ataques baseados em
histograma e entropia. Além disso, dada a sensibilidade das condições iniciais para de-
codificação das chaves, os parâmetros internos do sistema de autenticação servem como
chaves secundárias que, caso não estejam configuradas da forma correta, impossibilitam a
autenticação no sistema. Tal característica torna o sistema mais resistente contra tentativas
de reprodução do mecanismo de autenticação. Tal método pode ser utilizado em aplica-
ções com requisitos de segurança mais robustos como é o caso de sistemas de bancos,
grandes corporações e alguns setores do governo.

Como principais contribuições destacam-se o método apresentado, bem como o levan-
tamento do estado da arte e o mapeamento de um conjunto de requisitos que devem ser
contemplados no design de um método de autenticação multifator baseado em biometrica,
técnicas ópticas e mapas caóticos. Outra contribuição do trabalho foi o uso de uma téc-
nica óptica para a geração de um fator adicional no processo de autenticação. Além disso,
o uso de difusão/confusão no processo embaralhamento das máscaras de fase também é
uma contribuição do trabalho. O algoritmo de difusão foi desenvolvido durante as pesqui-
sas e baseia-se na propriedade comutativa do operador xor e nas propriedades da operação
de deslocamento circular. Outrossim, o uso de um mapa de Chebyshev melhorado, bem
como a codificação do template biométrico por meio de uma função hash e um algoritmo
de criptografia simétrica podem ser colocados, mesmo que de forma secundária, como
contribuições.

Como principal trabalho futuro, pretende-se melhorar o método proposto a fim de
ampliar sua segurança quanto ao cenário em que a senha, o token e a base de dados é
comprometida. Uma nova versão da técnica pretende ampliar a relação de dependência
entre as chaves para contornar tal questão. Como possível solução, destaca-se o uso de
uma técnica baseada em biometria cancelável de forma a não ser necessário armazenar o
template biométrico, como explorado por (Yuan et al. 2013b). Outro trabalho futuro que
envolve a análise do método, refere-se a comparação com as demais propostas do ponto
de vista de consumo de energia. Esse fator é crítico em soluções embarcadas. Além disso,
outros trabalhos possíveis são a implementação do método óptico em hardware especí-
fico ou a exploração da propriedade de paralelização, característica intrínseca de métodos
dessa natureza. É possível ainda, desenvolver uma solução otimizada em arquiteturas que
explorem os benefícios das funções AES e SHA implementadas em hardware.
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