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Abstract: The paper discusses the methods of recognition of the dynamic biometric signature authentication systems in humans.  
Disadvantages of each method of verification of dynamic signatures are presented along with ways to improve the methods. A method for 
representing a series of dynamic signatures, in particular, a series of standardized dynamic signatures in the form of a vector cyclic 
rhythmically related cyclic random processes is proposed. On the basis of the proposed approaches, recommendations on the 
implementation of authentication systems are given. These systems are more secure because biometric features are an integral part of a 
person and therefore can not be forgotten, lost or stolen. That's way these systems can be used to grant access to special industrial areas or  
equipments. 
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1. Увод 
В настоящата статия се обсъждат някои от методите за 

идентификация и достъп на потребителите в защитени 
информационни системи, изпозващи биометричните параметри 
на ръчните им динамичните подписи. Анализирани са 
недостатъците на методите за проверка на динамични подписи 
и са направени препоръки за подобрения в системи за 
разпознаване на подписи. Предложен е алгоритъм за 
представяне на динамичните подписи (по-специално на серия 
от стандартни динамични подписи)  под формата на вектор от 
циклично, ритмично-свързани случайни процеси. 
Биометричните системи са по-сигурни от стандартните, защото 
биометричните характеристики на даден потребител са 
неразделна част от него и следователно не могат да бъдат 
забравени, изгубени или откраднати. Разглежданите 
биометрични системи могат да бъдат използвани за 
предоставяне на достъп до специални индустриални зони или 
съоръжения или до информационни системи със специален 
достъп. Те могат да се използват самостоятелно или в 
комбинация със стандартните. 

При взаимодействието с информационните системи с 
различни нива на достъп до ресурсите им различаваме 
следните етапи на комуникация - регистрация, идентификация 
и оторизация. 

Регистрацията е свързана със създаването на нов запис в 
базата данни от потребители на системата. Този запис включва 
уникалното потребителско име, паролата и набор от 
допълнителни характеристики на потребителя. След 
регистрация е възможен достъпът до система, но след 
идентификация (автентикация).   

Например, достъпът в повечето модерни операционни 
системи се реализира на базата на потребителско име и парола, 
като е недопустимо съществуването на потребители с еднакви 
имена в базата данни.  

Идентификацията (Автентикацията) е потвърждение на 
истинността на потребителя (човека) на основата на уникална 
информация (парола, пръстов отпечатък, глас и т.н.), като в 
най-простия случай това става чрез използване на 
потребителското име и паролата. В резултат на успешно 
идентифициране автентикационната система може да допусне 
потребителя или някой друг (хакер), представящ за 
регистриран потребител до ресурсите на информационната 
система  

Оторизация осигурява на потребителите достъп до 
специфичните ресурси на информационната система. 
Например, процесът на оторизация в дадена операционна 
система може да предостави на потребителя достъп до 
определени приложения, файлове,  системни променливи и др.  

Подсистемата за оторизиране е ключов елемент в 
информационните системи с достъп, базиран на роли (role-
based access). Тя осигурява възможността за достъп до 
собствените ресурси на законните им притежатели 
(потребители) и забранява на  нарушители да ги достъпват. 

За разлика от стандартните системи при биометричните 
системи за идентификация има два етапа на комуникация с тях 
- регистрация и  автентикация.  

На първият етап се измерват и дигитализират 
биометричните характеристики на потребителя. След това тези 
данни, както и името на потребителя (login name) се запазват в 
базата данни.  

На етапа на автентикацията потребителят въвежда името си 
и биометричните си данни, след което системата извършва 
своите измервания и ги сравнява според някои критерии с 
наличните данни, получени по време на регистрацията. Ако 
въведените данни съответстват на тези в базата данни - 
регистрацията е успешна и  потребителят се допуска до 
ресурсите на системата. В противен случай му се отказва 
достъп до системата. Биометричната автентикация се дели на 
статична, която се основава на статичните характеристики 
(пръстови отпечатъци, профил на ръката, форма на лицето, 
ирис на окото и др.) и динамична, която отчита динамичните 
характеристики на потребителя (глас, пресъздаване на фрази, 
динамичен ръчен подпис, стил на писане  на клавиатура и др.). 

Известни са много методи за персонална идентификация 
чрез документи, като паспорти, идентификационни номера, 
шофьорски книжки, сертификати, кодове за достъп и др. Те 
имат редица недостатъци, свързани с проверката им на 
достоверност и с това потребителите да помнят и 
възпроизвеждат съответните кодови комбинации. Възможно е 
въпросните документи да бъдат загубени, повредени или 
откраднати, което да създаде проблеми при идентификацията 
на потребителя.  За разлика от тях биометричните особености 
на човека са негова интегрална част и не могат да бъдат 
повредени, загубени или откраднати. 

Биометричните системи за контрол на достъпа използват 
хардуер и софтуер за анализ на динамичните характеристики 
на потребителя,  удостоверяващи динамиката на подписа му, 
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стилът му на писане на клавиатурата или на работата му с 
компютърна мишка и т.н. [1]. Повечето от динамичните 
биометрични методи са достатъчно евтини за изпълнение [2], и 
не изискват специално оборудване, което ги прави 
предпочитани за удостоверяване самоличността на 
потребителите.  

Обикновено, такива системи използват стандартен хардуер 
и цената им се определя главно от разходите за софтуер.  

2. Анализ на методите за разпознаване на 
динамични подписи 

Методите се делят на: 
- методите за математически анализ, отчитащи, пътя на 

писалката, налягането, скоростта, ориентацията на писалката и 
нейният наклон, като функции на времето; 

-  геометрични методи (техники) за разпознаване на образи, 
които използват различни метрики за близост между 
биометричния V и стандартния VC вектори (Евклидово 
разстояние, разстояние на Хеминг, на Минковски, Манхатън и 
т.н.) [3];  

- изкуствени невронни мрежи (artificial neural set /ANS/). 
Методите, основани на използването на обучени невронни 

мрежи, имат потенциално по-голяма точност, но са им 
присъщите проблемите, свързани с възможността за 
неопределено дълъг процес на обучение, блокирането и 
състоянието на "парализа". Те имат и проблеми с 
биометричната природа на разпознаването на образи, 
основният от които е обучението на всички възможни "чужди" 
потребители (невъзможността да се образува представителна 
група за всички възможни "чужди" обекти).  

Математическите методи, използвани в разпознаването на 
динамични подписи имат следните недостатъци, сред които са: 

1. Математически модели не отчитат стохастичната 
зависимост между серия от динамични подписи и не 
позволяват да се оцени тази стохастична зависимост.  

2. Математически модели и методи за симулиране на 
динамични подписи не вземат под внимание информацията за 
характеристиките на ритъма на ръката на подписващия и 
сходството на ритъм в различните компоненти на подписа в 
една серия подписи, което не позволява подобряване на 
точността и надеждността на удостоверяване на самоличността 
на потребителя в информационната система 

С цел подобряване на ефективността на процедурите за 
удостоверяване на динамични подписи се предлага да се 
използва метод за представяне на серия от динамични подписи, 
в частност - поредица от нормализирани динамични подписи, 
като свързани, ритмични, циклични случайни процеси [5]. 
Използването на този подход чрез включване на стохастичната 
зависимост между динамичните подписите в една и съща серия 
с отчитане характеристиките на ритъма на подписващия се в 
тази серия, може да осигури по-пълна информация за 
динамичния му подпис. В резултат се увеличава значително 
надеждността за идентификацията му в системата. 

3. Предлаган алгоритъм  
Предлаганият алгоритъм се състои от три основни етапа: 
1. Процес по първоначално натрупване на данни (Data 

Acquisition);  
2. Предварителна обработка на данните ( Pre-Processing);  
3  MFCC алгоритъм.  
Повечето биометричнни системи за проверка на подписи 

класифицират подписите в два класа - истински и 
фалшифицирани (подправени) подписи.  

Някои от най-тежките етапи при разработката на системите 
за проверка на подписи са тези, свързани с предварителното 
натрупване и екстракцията на специфичните атрибути на 
подписите. Експерименталните резултати показват, че 
подходящият дизайн на тези  етапи позволява на алгоритъма да 
съпостави извлечените атрибути (характеристики) на 
истинския подпис към една дистрибуция (серия от верни 

подписи) и да отнесе фалшифицирания подпис към друга 
(серия от подправени подписи).   

Етапът по предварителната обработка включва подетапи за 
премахване на различията в мащаба, изместването, ротацията и 
продължителността на подписа.  

На етапа на предварителна обработка на данните на 
натрупаното множество от оригинални подписи на потребителя 
се съпоставя една крива, а на подправените подписи 
(подправени от различни хора)  се съпоставят други различни 
криви. 

След това се извличат ефективните атрибути за всяка 
крива. На етапа на екстракция на тези атрибути се изпозват 
честотните коефициенти на Mel (Mel-frequency cepstral 
coefficients (MFCC)).  MFCC е един от на разпространените 
методи за извичане на атрибути, използван при обработката на 
говор (реч).  

Методът MFCC се е доказал като много ефективен при 
извличане на съставляващите честотите на речта. Подобни 
честоти могат да бъдат извлечени от подписите. На тази база 
методът MFCC се прилага успешно и в процеса на проверката 
на подписи, което е установено и от редица експериментални 
резултати. 

Извлечените по метода MFCC характеристики (атрибути) 
на подписа, впоследствие, се нормализират и след това се 
използват за обучаващ класификатор. За всеки подписващ се, 
се обучават два отделни класификатора, които се използват в 
комбинация с основния компонентен анализ (Principal 
Component Analysis /РСА/) и с многослойна перцептронна 
невронна мрежа (Multilayer Perceptron Neural Network). 
Подробностите за всеки етап от предложения алгоритъм са 
описани в следващите подраздели 

Опростената блокова схема на предлагания алгоритъм за 
верификация на динамични подписи е дадена на Фиг. 1.  Както 
се вижда от фигурата при процеса по натрупване на данни 
сигналите x(t) и y(t) се извичат от всеки подпис. 
 

 
Фиг1. Обобщена диаграма на алгоритъма. 

3.1 Изравняване на дължината на подписи-те чрез 
билинейна интерполация  

Големината на събраните данни за подписите на 
потребителите е различна. Тя е различна и за подписите на 
един конкретен потребител, като варира между 70 и 250 точки 
(проби), които формират кривата на подписа. Вариациите на 
пробите в подписа оказва влияние и на процеса на 
верификация. За по-голямо удобство при верификацията и 
сравнението на подписите е желателно да се използват еднакър 
брой точки (проби). 
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Експерименталното е доказано, че разбиването на всеки 
подпис на 120 проби води до еднаквата му  пространствената 
дискретизация [6]. Имайки равен брой проби за два подписа на 
дадено лице, може да се направи по-добро, по-лесно и по-
ефикасно сравнение, което води и до по-добра 
производителност на алгоритъма. 

Извличането на атрибутите на подписа е най-важната част 
на системата за автоматизирано верифициране.  

Процесът по разбиване (дискретизация) на подписите на 
проби (точки) е даден на Фиг. 2.  

 

 
 

 
 

 
 истински подпис         фалшив подпис 
 

Фиг. 2. Примери на истински и подправени подписи и 
тяхната дискретизация. 

 

4. Идентификация на биометричните 
характеристики на динамичните подписи  

Динамичните биометрични системи за идентификация на 
потребителите [4] използват:  

1 Саморъчен подпис;  
2 Ръчно писане на клавиатура; 
3. Реч. 
Биометричните системи, базирани на анализ на 

индивидуалните характеристики на динамиката на движенията 
имат много общо помежду си. Това позволява тяхното 
описанието чрез следната генерализирана диаграма (Фиг. 3). 

 

 
Фиг 3. Генерализирана диаграма на динамична 

биометрична с-ма 
 
В биометричните динамични системи за автентикация се 

изпълняват следните обощени процедури: 

1. Превръщане на неелектрическите величини 
(координатите на върха на писалката, звуково налягане и др.) в 
електрически сигнали;  

2. Дигитализация на входните електрически сигнали;  
3. Мащабирането им и  тяхната нормализация; 
4. Адукция на сигналите към обща времева  скала; 
5. Изчисляване на вектора (матрицата) на контролираните 

биометрични параметри като данни за ирис, DNA, форма на 
лицето, геометрия на ръката, пръстови отпечатъци,  ретина и 
др.);  

6. Режим на обучение на системата за автентикация, 
определен като набор от операции, извършвани над вече- 
създадения вектор (матрица) на параметрите. 

В разработената от авторите система динамичните 
характеристики на подписа, зависещи от входните параметри 
са координатите на върха на писалка Х(t), Y(t) и Z(t) в 
координатната система на таблета във функция на времето. 
Графичният таблет превръща тези аналогови стойности в 
цифрова форма. Общият метод за получаване на вектора на 
биометричните данни се базира на дискретното преобразувание 
на Фурие. Структурата на тази система е показана на Фиг. 4. 

Предложено е използването на вълнова декомпозиция 
(wavelet decomposition) на функциите X(t), Y (t), Z (t). Чрез 
получената матрица от коефициенти въпросните функции 
може да бъдат възстановени.  

 

 
Фиг. 4. Структира на системата за автентикация 

 
На Фиг. 5 е дадена функцията на подписа по координата Y 

по отношение на времето и нейната апроксимацията след 
вълновата декомпозиция. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Фиг. 5.  Вълнова декомпозиция 
 

В проучването бяха изследвани различни базови вълнови 
декомпозиции [4].  

 
1. Difference Of Gaussians (DOG)- вълнова декомпозиция); 
2. Гаусова-вълнова от първи ред; 
3. Гаусова-вълново от втори ред IAIS (the International 

Association of Independent Sobriety); 
4. Littlewood-Paley LP- вълнова декомпозиция. 
Последните бяха сравнени с дискретната трансформация на 

Фурие.  
За анализ на разработения метод беше разработен софтуер, 

състоящ се от два модула - модул за обучение и модул за 
сравнение.  
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Проучването установи, че използването на биометрични 
характеристики, получени чрез вълнова трансформация 
позволява намаляване на грешката от първи ред при фиксирана 
грешка от втори ред. Различията в резултатите от  
изследваните вълнови декомпозиции не са големи и са в 
рамките на 2-3 процента. Недостатъците от използването им са 
свързани с изчислителната сложност на алгоритмите. В същото 
време  широко се използва трансформацията на Фурие поради 
наличието на бърз алгоритъм за изчисляване (бърза 
трансформация на Фурие-FFT). 

5. Заключения 
Разработена е структура на система за автентикация, 

базирана на динамичните биометрични показатели на 
потребителите. Системата използва алгоритми за вълнова 
декомпозиция на координатите на подписа на потребителя. 
Предстои системата да бъде разширена с възможност за 
отчитане на натиска на върха на писалката върху таблета, 
както и наклона на перото, за което, обаче, са необходими и 
таблети със съответните характеристики.  
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