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Streszczenie: Podpis odr czny jest cz sto stosowan metod potwierdzania to samo ci i autoryzacji wszelkiego
rodzaju dokumentów. W wi kszo ci przypadków otrzymany podpis jest jedynie statycznym obrazem bez
dodatkowych informacji takich jak: dynamika wykonania, siła nacisku, itp. Niniejsza praca przedstawia wybrane
algorytmy słu ce klasyfikacji offline podpisu odr cznego. Punkty charakterystyczne s pozyskiwane
z mapy bitowej zwieraj cej lini podpisu z u yciem 3 ró nych metod. Klasyfikacja wektorów cech
charakterystycznych jest wykonana z wykorzystaniem nieliniowej transformaty czasowej DTW. W pracy
przedstawiono wyniki bada z u yciem podstawowej metody DTW oraz uwzgl dniono modyfikacje takie jak:
ograniczenie cie ki dopasowania, wykorzystanie pochodnej badanego sygnału – DDTW. Uzyskane rezultaty
zach caj do dalszej pracy, poprawno klasyfikacji w niektórych przypadkach przekroczyła 90%.
Summary: Handwritten signature is a very common way of personal identification and variety documents
verification. In most cases, the acquired signature is a static image without additional features like dynamics of
writing process, pen pressure, etc. This paper presents an approach for offline classification of signatures.
The characteristic points are extracted from the bitmap image of the signature following three different
methods. The classification of feature vectors is conducted by means of Dynamic Time Warping (DTW)
algorithm. Experiments were carried out with the standard DTW algorithm and its modifications like global path
constraint and Derivative Dynamic Time Warping (DDTW). The results are encouraging for further applications
as the success rate reached 90% in some cases.

1. Wst p
Weryfikacja to samo ci danej osoby jest bardzo wa n kwesti w dziedzinach takich, jak:
kontrola dost pu, potwierdzanie autentyczno ci informacji, kryminalistyka i wielu innych.
Istnieje szeroki wachlarz metod pocz wszy od podstawowych, jak podpis odr czny i odcisk
palca, do nowoczesnych metod biometrycznych wykorzystuj cych zaawansowane techniki
pomiaru i weryfikacji danych. Dodatkowo algorytmy kryptograficzne pozwalaj na cyfrowe
podpisywanie informacji czyni c ich ródło wysoce wiarygodnym.
Podpis odr czny, a zwłaszcza jego statyczna forma mimo swoich oczywistych
niedoskonało ci (stosunkowa łatwo podrobienia, brak dokładnej powtarzalno ci podpisów
wykonanych przez t sam osob ) jest wci bardzo powszechnie stosowany. Niniejsza praca
skupia si wła nie na analizie statycznego obrazu podpisu i klasyfikacji zebranych informacji.

2. Pozyskiwanie danych
Dane wej ciowe systemu stanowi mapy bitowe z obrazami podpisów. Mapy bitowe
pochodz ze skanowanych dokumentów, przy czym proces segmentacji obrazu podpisu
od reszty informacji jest przeprowadzony przed wprowadzeniem danych do systemu.
Przykłady map bitowych z lini podpisu przedstawia rys. 1.
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Rys. 1. Przykłady map bitowych podpisów.

3. Ekstrakcja cech
Dane w postaci mapy bitowej maj bardzo wysok wymiarowo , co stanowiłoby problem na
etapie klasyfikacji. Aby zmniejszy wymiarowo zastosowano technik wyboru cech
reprezentuj cych ogólny kształt podpisu opart o poj cie widoku. Prezentowane podej cie
zostało z sukcesem wykorzystane w innych pracach badawczych przy rozpoznawaniu liter,
słów i podpisu [3,5,6,7,8]. Dodatkowo celem zebrania informacji o wewn trznej strukturze
podpisu (rozpocz cia, zako czenia linii, p tle, przeci cia) wykorzystano technik u yt
w [3]. Opis powy szych metod został przestawiony w sekcji 3.1 oraz 3.2.
3.1. Wydobycie zewn trznych widoków
W niniejszej pracy wyró niamy dwa rodzaje widoków: górny oraz dolny [5,8]. Widok górny
składa si z maksymalnych warto ci pikseli stanowi cych lini podpisu, natomiast dolny s to
warto ci minimalne. Warto ci s obliczane jako odległo ci odpowiednich pikseli od dolnej
kraw dzi otaczaj cego podpis prostok ta.
(a)
(b)
(c)
Rys. 2. Podpis (b) oraz jego górny (a) i dolny (b) widok.

Je li w linii widoku wyst powały przerwy to były one ignorowane. W wyniku działania
metody otrzymywano jeden wektor cech (1) na ka dy widok z osobna.
Y =< y1 , y 2 ,..., y N −1 , y N >

(1)

3.2. Wydobycie wewn trznej struktury podpisu
W celu zebrania informacji o wewn trznych cechach zastosowano zliczanie liczby przej : tło
- linia dla ka dej kolumny obrazu podpisu. Rys. 3 ilustruje t koncepcj dla wybranych
kolumn w obrazie przykładowego podpisu.

k1

k2

k3

k4

k5

Rys.3. Wyznaczanie wewn trznej struktury podpisu z wykorzystaniem liczby przej
tło-linia. Dla kolumny k1 2 przej cia, k2 – 4, k3 – 2, k4 – 4, k5 – 2.
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4. Redukcja cech i normalizacja
Dane otrzymane za pomoc metody widoków nadal stanowi zło ony problem z punktu
widzenia zadania klasyfikacji. Aby dalej zmniejszy wymiarowo otrzymanego zbioru cech
zastosowano dwa ró ne podej cia. Pierwsze polegało na próbkowaniu warto ci widoku
z okre lonym krokiem tzn.: wybieramy, co n-t warto z danego widoku. Krok n okre lano
przy zało eniu, e chcemy wybra przynajmniej m punktów na wysoko H widoku
reprezentowanego przez wektor cech (1).
max = max( y1 , y2 ,..., y N −1 , y N ) , min = min( y1 , y2 ,..., y N −1 , y N )

(2)

H = max− min

(3)

n = H /m

(4)

W drugim podej ciu skorzystano z wyznaczania warto ci ekstremalnych dla ka dego
z widoków [6]. Przy wyborze warto ci ekstremalnych wykorzystano dodatkowo progowanie,
aby zmniejszy wpływ nieznacznych zmian warto ci b d cych cz sto rodzajem „szumu”
powstałego w wyniku nieci gło ci pióra, drga r ki osoby pisz cej lub jako efekt uboczny
procesu skanowania.
W wyniku redukcji cech otrzymywano ostatecznie wektor (5) reprezentuj cy dany widok.
Y R =< y1R , y2R ,..., yMR −1 , yMR >

(5)

Normalizacja danych jest wa nym etapem w przypadku podpisów wykonanych w ró nej
skali. Zale nie od zało e dotycz cych samego podpisu, krok ten czasem mo e by
wymagany (podpisy w ró nej skali, skanowanie z ró n rozdzielczo ci ), a czasem zb dny
lub wr cz szkodliwy dla pó niejszej klasyfikacji (podpis składany w polu formularza
o okre lonych rozmiarach) [4]. W niniejszej pracy warto ci wektorów opisuj cych
zewn trzn cz
podpisu były skalowane do długo ci jednostkowej w skali wysoko ci
widoku, na bazie którego zostały uzyskane (6).
Y R − min
Y =
H
R

(6)

5. Klasyfikacja
Do klasyfikacji wykorzystano miar odległo ci obliczan z pomoc nieliniowej transformaty
czasowej (ang. Dynamic Time Warping). Wybór niniejszej metody został uwarunkowany
charakterem danych podlegaj cych klasyfikacji. W przypadku rozpoznawania podpisów
mamy do czynienia z nast puj cymi cechami:
•

ró na długo

•

zmienno rozmiaru lokalnych elementów tworz cych podpis takich, jak: szeroko
znaków i szeroko odcinków ł cz cych znaki,

•

braki lub nadmiar elementów tworz cych podpis.

wektorów cech wnikaj ca z ró nic w rozmiarze (zło ono ci) podpisów,

Metoda DTW pozwala na znalezienie optymalnej (najmniejszej) odległo ci mi dzy dwoma
ci gami czasowymi w sensie najlepszego dopasowania poszczególnych lokalnych warto ci
z tych dwóch ci gów. Wektor charakterystyczny uzyskany z pomoc opisanego wcze niej
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algorytmu mo e zosta potraktowany jako ci g czasowy, gdzie czas jest interpretowany jako
zmiana pionowego profilu podpisu z lewego do prawego ko ca.
Podstawowy algorytm DTW definiuje odległo

mi dzy dwoma ci gami czasowymi

x1 , x 2 ,..., x k −1 , x k oraz y1 , y2 ,..., yl −1 , yl jako rekurencyjn zale no

(7):

D(i, j − 1)
D(i, j ) = min

D(i − 1, j ) + d ( xi , y j )
D(i − 1, j − 1)

(7)

Odległo
d ( xi , y j ) mo e by obliczana na ró ne sposoby zale nie od zastosowania.
W przypadku niniejszej pracy u yty został kwadrat odległo ci Euklidesa.

Do celów rozpoznawania wykorzystano równie dwie modyfikacje podstawowej wersji
algorytmu. Pierwsza wykorzystuje globalne ograniczenie mo liwego dopasowania w postaci
okna o rozmiarze r, poza które nie mo e wykracza cie ka dopasowania [1,3]. Druga
modyfikacja polega na wyznaczaniu odległo ci mi dzy pochodnymi sygnałów zamiast
odległo ci miedzy ich poszczególnymi warto ciami [2].

6. Wyniki bada
Celem bada było porównanie wpływu zastosowania opisanych metod budowy wektora cech
oraz metody DTW na poprawno klasyfikacji podpisu. Klasyfikacj przeprowadzono
stosuj c nieliniow transformat czasow w wersji podstawowej oraz dwie rozszerzone
implementacje. Dane do eksperymentu stanowiły mapy bitowe podpisów skanowane
z rozdzielczo ci 150dpi. Wykorzystany zbiór wej ciowy składał si z podpisów zło onych
przez 5 ró nych osób, ka dy powtórzony 5-krotnie, ł cznie 25 podpisów. Wszystkie testy
korzystały ze schematu, w którym ka da z 5 wersji danego podpisu była wykorzystana jako
podpis wzorcowy do klasyfikacji 4 pozostałych. Zgodnie z powy szym, ka dy test składał si
ze 100 klasyfikacji (5 rodzajów podpisów x 5 wzorców na ka dy rodzaj podpisu x 4 podpisy
danego rodzaju poddawane klasyfikacji).
Tab. 1 przedstawia wyniki klasyfikacji z wykorzystaniem podstawowej implementacji DTW
dla widoków z ró n warto ci m. Klasyfikacja dla ka dego widoku z osobna.
m=5
m=10
m=20
m=40

widok górny
71%
83%
87%
89%

widok dolny
68%
77%
77%
81%

Tab. 1. Procent poprawnie sklasyfikowanych podpisów, DTW podstawowe, widoki z próbkowaniem.

Wyniki pozwalaj na zgodn z intuicj konkluzj , e wraz ze wzrostem liczby cech
charakterystycznych zwi ksza si procent poprawnie sklasyfikowanych danych. Jednak
minusem jest koszt oblicze , gdy algorytm klasyfikuj cy pracuje na danych o wi kszej
wymiarowo ci. Wida równie , e górny widok pozwala na lepsz klasyfikacj ni dolny. Jest
to wynikiem tego, e jest on bardziej zró nicowany i zawiera wi cej informacji.
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m=5, r=4
m=10, r=9
m=20, r=18
m=40, r=35

widok górny
72%
84%
88%
90%

widok dolny
68%
77%
76%
81%

Tab. 2. Procent poprawnie sklasyfikowanych podpisów, DTW z oknem, widoki z próbkowaniem.

Tab. 2 przedstawia wyniki zastosowania implementacji DTW rozszerzonej o globalne
ograniczenie cie ki dopasowania do okna o rozmiarze r. Warto ci r zostały wybrane tak, aby
ograniczy nadmiarowe dopasowania i jednocze nie pozwoli na wystarczaj c elastyczno .
Wida , e zastosowanie odpowiedniego okna pozwala poprawi wyniki klasyfikacji.
m=5
m=10
m=20
m=40

widok górny
63%
86%
92%
86%

widok dolny
42%
52%
62%
60%

Tab. 3. Procent poprawnie sklasyfikowanych podpisów, DDTW, widoki z próbkowaniem.

Tab. 3 zawiera rezultaty algorytmu DDTW [2]. Jako klasyfikacji w niektórych przypadkach
uległa poprawie, natomiast w innych pogorszeniu. Zdaje si , e metoda dobrze sobie radzi
z danymi o znacznie zró nicowanej charakterystyce (widoki górne), gorzej natomiast
klasyfikuje sygnały o mniejszej zmienno ci (widoki dolne). Jednak e wida , e przez wybór
odpowiedniego kroku i zastosowania do danych o odpowiednim charakterze jako
klasyfikacji wyra nie wzrosła (92% poprawnie sklasyfikowanych podpisów z u yciem
widoku górnego i m=20).
DTW
DDTW

widok górny widok dolny
87%
73%
91%
63%

Tab. 4. Procent poprawnie sklasyfikowanych podpisów, DDTW, warto ci ekstremalne widoków.

Tab. 4 przedstawia wyniki klasyfikacji wektorów cech zbudowanych z warto ci
ekstremalnych poszczególnych widoków [6]. Dodatkowo, je li ró nica mi dzy kolejnym
a poprzednim ekstremum nie przekraczała okre lonego progu (próg T=0.05 dla danych w
skali <0,1>) kolejne ekstremum było ignorowane. Jak wyda rezultaty dla górnego widoku
okazały si bardzo dobre, natomiast widok dolny pozwalał na nieco mniejsz poprawno
klasyfikacji.
Ostatnim eksperymentem było sprawdzenie, jak dobrze mo na rozró ni podpisy bior c pod
uwag jedynie ich wewn trzn struktur reprezentowan w postaci wektora cech opisanego
w sekcji 3.2.
m=5
26%

m=10
37%

m=20
57%

m=40
65%

Tab. 4. Procent poprawnie sklasyfikowanych podpisów, DTW podstawowe, struktura wewn trzna podpisu.

Rezultaty (Tab. 4) s znacznie słabsze ni w pozostałych przypadkach. Rozszerzone wersje
metody DTW tak e nie dały lepszych wyników. Interpretacja tych danych mo e by dwojaka:
sama struktura wewn trzna nie pozwala na dobre rozró nienie miedzy ró nymi klasami
podpisów, a tak e metoda uzyskiwania wektora cech reprezentuj cych t struktur mo e nie
by odpowiednia.
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7. Podsumowanie i planowane kierunki bada
W pracy przedstawiono podej cie do klasyfikacji podpisu offline z wykorzystaniem ró nych
technik ekstrakcji cech. Zastosowano trzy ró ne implementacje algorytmu dyskretnej
transformaty czasowej do wyznaczania odległo ci mi dzy wzorcowym i badanym podpisem.
Najwy sze z uzyskanych poprawno ci klasyfikacji przekraczały 90%, ale równie istniały
pewne kombinacje wyboru cech i wersji DTW gdzie wyniki były poni ej akceptowalnego
poziomu. Wynika z tego wniosek, e uzyskanie wysokiej jako ci klasyfikacji z pomoc DTW
jest mo liwe, jednak e wymaga to odpowiedniego dobrania cech oraz implementacji samego
algorytmu. Przeprowadzone badania traktowały poszczególne elementy podpisu z osobna
(widok górny, dolny, struktura wewn trzna) celem sprawdzenia jak ka dy z nich wpływa na
klasyfikacj . Nale y jednak zaznaczy , e zupełny system powinien uwzgl dnia wszystkie
z tych elementów jednocze nie. Wa nym jest natomiast ocenienie na ile ka dy z nich
powinien wpływa na ko cowy rezultat.
Wyniki eksperymentów zach caj do dalszych bada w tym kierunku. Jako nast pny etap
prac przewidziane jest powi kszenie bazy podpisów oraz badania nad poł czeniem
wszystkich rodzajów informacji (zewn trzny kształt i wewn trzna struktura podpisu) w jeden
wektor cech do procesu klasyfikacji. Dalsze badania b d si skupia na zwi kszeniu
odporno ci systemu na próby fałszerstwa i zastosowaniu innych metod klasyfikacji
np.: Ukryte Ła cuchy Markowa.
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