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الورقة تقدم طريقة مبتكرة لتصميم نظام للتحقق من صحة التوقيع المكتوب بخط اليد في النمط غير الفوري  .الملخص

ج ق(. تم إستخالص السمات العامة من التوقيع اليدوي بإستخدام توزيع رادون. لكل شخص مسجل في قاعدة -بإستخدم )ك

إدخال عدة توقيعات له ومن ثم رصفها إلستخالص بعض المعلومات الثابتة عن توقيعه. أستخدمت بيانات النظام يتم 

خوارزمية تغليف النقاط العليا لرصف توقيعين مع بعض. أستخدمت عدة توقيعات حقيقية ومزورة في عملية تدريب مصنف 

ت الشخص المعني الحقيقية الموجودة في ج ق(. عملية التحقق من صحة توقيع معين تتم أوال برصفها مع كل توقيعا-)ك

قاعدة البيانات. بعد ذلك يتم تصنيفها على أنها حقيقية أو مزورة على حسب درجات الرصف المتحصل عليها والتي تم 

بإستخدام قاعدة بيانات  %83تطبيعها بإستخدام قيم إحصائية. تحصل نظام التحقق المصصم على كفاءة أداء تقريبا تساوي 

 .موقع شخص 20 ألكثر منطريقة محترفة ومزوره ب هحقيقي اتعبها توقي

جننننننار األكثنننننر قربنننننال توزينننننع رادونل التحقننننننق منننننن التوقينننننع اليننننندويل م ننننننا ات -مصننننننف ك.تالكلمااااامفتالمة م  ااااا 

 األنماط.

  ــدمـمق.تال1

إجراءات التحقق من صحة التوقيع يمكن أن تتم في إحدى نمطين  ما: النمط الفوري والنمط الغير فوري. نجد أن 

صور التوقيعات على الشيكات الصادره من البنك وعلى كثير من الوثائق الرسميه تستخدم في التحقق من صحة  ذه الوثائق 

ع كما في حالة نظام التحقق من صحة التوقيع غير الفوري. ومن الناحيه اآلخرى كما نجد أنها مفيده لعملية التحقق اآللي من التوقي

 عند إلتقاط التوقيع الشخصي بواسطة األجهزة اللوحية فإنه يستخدم نظام التحقق من التوقيع الفوري. 

إللكتروني قيع اعملية التحقق من صحة التوقيع لها تطبيقات عديده مثل إستخدامها في العمليات الماليةل توفير التو

للوثائقل توفير معيارسريه إ افي للتحقق من  وية مستخدمي األنظمه الحاسوبيه.  ذه العمليه أي ا لها ميزه إ افيه و ي أنها 

مقبوله من قبل المجتمع وأقل تطفال مقارنة مع الطرق البايولوجية األخرى مثل إختبار بصمة األصبع أو مسح الشبكية والتي قد 

ض من قبل الكثيرين عند الطلب منهم إجراء تحقق من الهويه بواسطتها إلرتباطها بالمجرمين ودوائر الشرطه.  ذه تقابل بالرف

نجد أنه بالرغم من أن التوقيع  .[1]الخصائص سهلة من عملية جمع التوقيعات وجعلته مقبوال للجميع كوسيله لتعريف الهويه 

لغالبية الناس ولكن من المالحظ أن كل شخص له توقيع فريد لفتره زمنية  اليدوي يتعرض لتغيرات في شكله مع مرور الزمن

 معتبره ومن ثم يستطيع الخبراء إكتشاف أي تزوير في توقيعه بكل سهوله وبفعاليه.  

في أنظمة التحقق من صحة التوقيع أوال تتم مرحلة التسجيل للمستخدمين أو العمالء حيث يوفرون عدد من عينات 

لتي تستخدم كتوقيعات مرجعيه وبعد ذلك حينما يقدم أي مستخدم توقيع جديد إلختباره يتم تحديد  ذا المستخدم أوال التوقيعات وا

في قاعدة البيانات ثم يقارن التوقيع الجديد مع التوقيعات المرجعيه. إذا كانت قيمة اإلختالف أقل من قيمة عتبه معينه فإن 

 يقي خالف ذلك يتم رفض المستخدم ألن توقيعه مزور. المستخدم يتم قبوله بإعتبار توقيعه حق

بما أنه يعتبر من الصعوبه بمكان الحصول على توقيعات مزوره حقيقيه تم تعريف نوعين منهم في مجال التحقق من 

من  نصحة التوقيعات و ما: التوقيع المزور بمهاره والتوقيع المزور العشوائي. التوقيع المزور بمهاره تم بواسطة شخص تمك

الوصول لتوقيعات حقيقيه مراد تزوير ا وتدرب عليها. التوقيع العشوائي تم توقيعه بواسطة شخص ليس لديه أي معلومات عن 

 التوقيع أو حتى إسم الشخص المراد تزوير توقيعه. 
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موعه المرجعيه جفي أثناء عملية التحقق من الصحة تتم مقارنة التوقيع تحت اإلختبار مع كل التوقيعات الموجوده في الم

ومن ثم ينتج عدد من قيم اإلختالف. نحتاج إلى إيجاد طريقه واحده لدمج كل قيم اإلختالف في رقم واحد يعبر عن إختالف 

التوقيع تحت اإلختبار عن مجموعة التوقيعات المرجعيه ومن ثم نقارن  ذه القيمه مع قيمة العتبه لكي نستطيع أن نتخذ قرار 

الوحيده والتي تعبر عن المسافه بين التوقيعات يمكن الحصول عليها من القيم الصغرى أو القيم العظمى  معين. قيمة اإلختالف

. [2]أو متوسط القيم. عادة نظام التحقق من الصحه يستخدم طريقه للحصول على قيمة اإلختالف واحده ويهمل الطرق األخرى 

اإلختالف اإلثنين العظمى والصغرى بدال عن إستخدام قيمه واحده. قيم  لتحديد طبيعة التوقيع في  ذا النظام تم إستخدام قيمتي

اإلختالف العظمى والصغرى أستخدمت كسمات معبره عن التوقيع ومن ثم تصنيفه حقيقي أو مزور ولكن بعد تطبيعها بالقيم 

 المناظره لها الموجوده في نموذج التوقيع وسوف يو ح ذلك بالتفصيل في باقي  ذه الورقه. 

ج ق( في نظام التحقق من صحة التوقيع غير -جار األكثر قربا )ك-ي  ذه الورقة تم إقتراح استخدام مصنف كف

ج ق( في نظرية التعرف على األنماط تعرف بأنها طريقة لتصنيف األشياء إعتمادا على التدريب بأقرب -الفوري. خوارزمية )ك

ج ق(  يعتبر مباشر جدا حيث يتم تصنيف التوقيعات -وراء المصنف )كالحدس الكامن  .األمثلة في ف اء السمات المميزة لها

على أساس فئة من أقرب جيرانهم. غالبا ما يكون من المفيد أن نأخذ أكثر من جار واحد في االعتبار لذلك شائع جدا تسمية 

اء والتي لها أسبابها نذكر  ذا المصنف له عدة أسم .ج ق( حيث يستخدم عدد )ك( أقرب جيران في تحديد الفئه-المصنف ب )ك

منها: يسمى  ذا المصنف في أحيان كثيره بالتصنيف المعتمد على الذاكره ألن توقيعات التدريب نحتاج إليها عند تشغيل النظام 

أي مطلوب أن تكون موجوده في الزاكره كما في أحيان يسمى بالتصنيف المعتمد على ااألمثله أو التصنيف المعتمد على الحاله. 

ن اإلستقراء في  ذا المصنف يخخر إلى وقت التشغيل تعتبر  ذه التقنيه كسولة التعليم. نالحظ أن  ذا المصنف له مرحلتان أل

المرحله األولى  ي تحديد الجيران القريبه لبع ها والمرحله الثانيه  ي تحديد الفئه بواسطة الجيران القريبه لبع ها. إكتسب 

يام ألن األجهزه الحاليه تتوفر لها قدره حسابيه عاليه ومن ثم فإن مشكلة بطء التشغيل المصاحبه  ذا المصنف أ ميه خاصه  ذه األ

 .[4 ,3]له غير مخثره 

 ذه الورقه تحتوي على ست أقسام أخرى مرتبه كالتالي: القسم الثاني يشرح أعمال سابقه لمجموعات أخرى ومرتبطه بهذا النظام. القسم 

 عالثالث يقدم فكره عن التوزيع المتقطع لرادون )ت م ر( وكيفية أستخدامه إلستخالص السمات العامه من صورة التوقيع اليدوي. القسم الراب

ية رصف التوقيعات مع بع ها البعض ومن ثم حساب المسافه بينها بإستخدام خوارزمية تغليف النقاط القصوى )ت ن ق(. القسم يو ح كيف

حقق من ج ق( للت-الخامس يو ح المنهجيه المتبعه لتكوين نموذج للتوقيع لكل شخص أو عميل موجود بالنظام ومن ثم تدريب مصنف )ك

مناقشه عامه عن بادس يو ح نتائج التجارب التي تمت إلختبار المصنف الذي تم تدريبه. تنتهي الورقه صحة التوقيع اليدوي. القسم الس

 وبعض التوصيات للعمل المستقبلي. نتائج الورقه

 .تالدراسمفتالسمبقه2

 توجد العديد من المنا ج التي أستخدمت في مجال التحقق من صحة التوقيع الغير فوري مثال لذلك تقنيات مطابقة

القوالب والشبكات العصبيه ومصنفات المسافه الصغرى ومطابقة الصور المرنه وطرق أخرى. كما تم تطوير العديد من طرق 

 م ا اة األنماط والتي قدمت حلوال ناجحه لمشكلة التحقق من صحة التوقيع في النمط الغير فوري. 

. العديد من الطرق Lorette [5]و  Plamondonتمت دراستها بواسطة العالمين  1989الفتره التي قبل العام 

. الفتره [6]1992في العام  Sabourinوالمنهجيات تمت دراستها وتلخيصها في العديد من مقاالت مثل المقاله المكتوبه بواسطة 

 . المراجعه العامه للدراسات السابقهPlamondon [7]و  Leclercتمت تغطيتها بواسطة  1993إلى العام  1989من العام 

تحتوي أي ا على ملخص لبعض  1998في العام  McCabeو  Guptaفي مجال التحقق من صحة التوقيع الفوري بواسطة 

تمت مناقشتها في ورقه  2000إلى  1993. حالة التقنيه الصناعيه في الفتره من ]8[العمل السابق في حالة النمط الغير الفور

تحتوي على دراسه مكثفه للعديد من األعمال السابقه  Guo. الورقه المقدمه من Srihari [9]و  Plamondonمقدمه من 

أشارت إلى بعض النتائج القيمه المتحصل عليها  Impedovo [11]. الدراسه لألنظمه السابقه المقدمه من [10]في  ذا المجال
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مرجع  300قيمه وكثيره جدا تقدر بحوالي كما سلطت ال و على اإلتجا ات األكثر ربحيهل وقد إحتوت  ذه الورقه على مراجع 

 مما يسا م في دفع البحث العلمي في  ذا اإلتجاه. 

من المالحظ من األوراق التي تمت مراجعتها أن  نالك إتفاقا عاما و و أن دقة األنظمه الموجوده ليست عاليه بالحد 

الكافي. لذلك دعت الحاجه إلى تقديم المذيد من البحوث في إستخالص السمات وتقنيات التصنيف المعتمده على الطرق الداينميكيه 

  ته حتى يتم رفع الكفاءه. والتى تستخلص السمات من الصور الثاب

تناقش عدة طرق مستخدمه لحل مشكلة التحقق  Yadav,  Kumar, and  Patnaikالورقه المقدمه من المخلفون 

من صحة التوقيع الغير فوري.  ذه الدراسه و حت أن الخطوات الرئيسه المطلوبه للتحق من صحة التوقيع والتي يجب إتباعها 

عالجهل إستخالص السماتل تدريب البياناتل ثم التحقق من صحة التوقيع. مرحلة إستخالص السمات على الترتيب  ي: ماقبل الم

يمكن أن تعتمد على واحد من أنواع السمات التاليه: السمات العامهل السمات المحليهل السمات العر يه. يمكن تطبيق العديد من 

 .  [12]قة النقاط الحرجةتقنيات التحقق من الصحة مثل: تقنيات تطابق الرسومات وطري

في ورقتهما لمحه موجزه عن األعمال التي تمت في مجال التحقق من  Karwankarو  Bhosaleقدم المخلفان 

التوقيع الثابت وفيها تمت مناقشة ومقارنة العديد من الطرق المستخدمه مثل: تقنيات مطابقة القوالبل مصنفات المسافه البسيطهل 

ات الهيكلهل المكائن ذات الدعم اإلتجا يل نماذج ماركوف المخفيه. نتائج  ذه الدراسه أظهرت أنه ال الشبكات العصبيهل تقني

تزال  ناك العديد من التحديات في  ذا المجال والتي تشمل أن التوقيعات من نفس الشخص متشابهه ولكنها غير متطابقه ل 

 [13]بسبب السن والمرض والحاله النفسيه وغير ا من العوامل باإل افه إلى ذلك أن توقيع الشخص نفسه متغير خالل الحياه

. 

بصوره وا حه في  ذا المجال حيث و حت أنه قد   Blumensteinو   Palأسهمت الروقه المقدمه من قبل 

عمل المخلفان على  .أجريت بحوثا كبيره في مجال التحقق من صحة التوقيع خاصة التي تنطوي على التوقيعات اإلنجليزية

يصال حال التقنيه الصناعيه في  ذا المجال للباحثين من خالل عمل مسح شامل للدراسات السابقه في مجال التوقيعات الغير إ

إنجليزيه والغير التينيه وقد تمت مناقشة العديد من الطرق المستخدمه ودراستها وتحليلها بإستفا ه. والحظ الكاتبان أن أكثر 

غة الصينية في مجال التحقق من صحة التوقيعات الغير إنجليزية ل أمابالنسبه للغة اليابانية والعربية العمل قد تم تنفيذه ألنظمة الل

على الرغم من العديد من البحوث والعمل الذي تم في  ذا المجال ولكن من خالل  والفارسية فقد تم تنفيذ عدد قليل من األنظمه.

 . [14] العديد من التحديات في  ذا المجال ذه الدراسة أستنتج الكاتبان أنه ال يزال  ناك 

تو ح كبفبة تقليل الحمل الناتج من الحسابات بالنسبة للتحقق من  Venkateshaو   Radhikaالورقه المقدمه من

ج ق(. في  ذه الورقه تمت أي ا -صحة التوقيع في النمط الغير فوري إعتمادا على أقل عدد من السمات وإستخدام مصنف )ك

ي من تمد على إختيار جزء مثالدراسة اإلختالفات الموجوده في مابين التوقيعات الحقيقيه. الطريقه المتبعه في  ذا النظام تع

النمط من مجموعة بيانات التدريب وال يتم إعتبار كل السمات المميزه للتوقيع ومن ثم تقارن نتائج التصنيف مع قيم مختلفه من 

بإستخدام  %10ومعدل القبول الخاطئ يساوي  %8.13)ك(. النتائج التي تم التحصل عليها  ي : معدل الرفض الخاطئ يساوي 

 .[15]ج ق( -)ك مصنف

ل وشو تصف نهجا جديدا للتحقق من التوقيع وتحديد الهوية في النمط Srihariل Kaleraالورقة التي يقدمها المخلفون 

 ..  ذه الطريقه تأخذ في االعتبار السمات المحليه والعامه للتوقيع الغير فوري بناءا على أسلوب شبه متعدد الستخالص السمات

 ٪78امها على مستوى الكلمةل بدال من مستوى الحرفل تسفر عن نتائج واعدة مع دقة عالية مثل حوالي  ذه السمات عند استخد

للتحقق وتحديد الهويةل على التوالي.لقد تم حل مشكلة التحقق وتحديد الهويه بإستخدام إحصاءات المسافة مثل مصنف  ٪93و 

 .[16]ج ق(-بايز ومصنف )ك

ن من الصعب جدا الحصول على أعمال سابقه في  ذا المجال مكتوبة باللغة العربيه لذلك لم نستطع ذكر ا في أثناء التح ير لهذا العمل كا

 كدراسات سابقه نستند عليها مما يخكد  عف العمل الدي تم في  ذا المجال. 
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ي أو سيه بالتزوير العشوائكل األعمال السابقه التي تمت في مجال التحقق من صحة التوقيع في النمط الغير فوري أ تمت بصوره أسا

التزوير العر ي ولكن اآلن دعت الحاجه للعمل على تطوير مصنفات أكثر كفاءة نسبة لذيادة حجم قواعد البيانات وبغرض التعرف على 

 التوقيعات المزوره بطريقه محترفه.

  .تال وز عتالم قطعتلرادونتوإس خالصتالسممف3

التوزيع المتقطع لرادون )ت م ر(  و عباره عن مصفوفه ذات بعدين حيث يعبر كل عمود عن إسقاط أو ظل لصورة  

 19]ل18ل[17التوقيع عند زاوية معينة. التوزيع المتقطع لرادون يمكن وصفه بالمعادلة الريا ية التالية 

)1(,...,2,1;
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 حيث: 

jR  الكثافة التراكمية للنقاط ال وئية التي تقع على الشعاع =thj  

Ψ .المجموع الكلي للنقاط ال وئية في صوره = 

ijw  مسا مة النقطة ال وئية الموجودة في الموقع =thi  في مجموعthj  .شعاع 

iI  كثافة النقطة ال وئية في الموقع =thi 

φN  لزاويه معينه.= عدد األشعة الغير متقاطعة بالنسبة 

θN  .العدد الكلي للزوايا = 

إستخالص السمات العامه منها بطريقة صحيحه. أول  ذه العمليات تحويل  يتم بعد ذلكإجراء عمليتان على صورة التوقيع لكي  يتم

كون على وسيط لحذف التشويش الذي يالمرشح الخلفية صورة التوقيع إلى القيمة صفر ونقاط القلم إلى القيمة واحدل بعد ذلك يتم تطبيق 

يو ح صورة التوقيع  1شكل بقع موجود على الصورة. الخطوة التالية يتم فيها حساب التوزيع المتقطع لرادون )ت م ر(. الشكل رقم 

زوايا تم زوايه.  ذه ال θN. تم تصميم خوارزميه بحيث تحسب )ت م ر( لعدد 090و  00وإسقاطتها عند تطبيق )ت م ر( عند الزوايا 

 . [19] 0180 إلى 000في المدى من توزيعها بالتساوي 

بالرغم من أن )ت م ر( ال يعتبر ثابت عند حدوث إزاحة لصورة التوقيع ولكن تم تأكيد  ذه الخاصيه بواسطة تطبيق عدة 

ات إ الك القيم. المتجهعمليات معالجة للصوره. أول خطوه  ي حذف كل قيم األصفار من كل إسقاط للتوزيع وتسمى  ذه الخطوة ب

( ببساطة عن طريق عمليات اإلستكمال الخطي. dالتي تم إ الكها في الخطوة السابقة يتم تقليصها أو تطويلها إلى البعد المطلوب )

بعد ذلك تجري عملية تطبيع لكل متجه بقيمة شدة التباين المحسوبة من مجموعة متجهات السمات. أخيرا اإلسقاطات الموجوده 

. تسلسل [19]قد تم  مها إلى تسلسل المالحظات لتأكيد خاصية الثبات عند حدوث إزاحه  360إلى الزاويه  180زاويه من ال

 المالحظات يتكون من عدد من متجهات السمات تحسب بالمعادلة: 

)2(},...,,{ 211 T

T xxxX 
 

 . T = 2Nθ  حيث

ترصفتال وق عمفت.ت4
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بغرض مقارنة توقعين مختلفين وبطبيعة الحال لهما أطوال  [20]أستخدمت خوارزمية تغليف النقاط القصوى )ت ن ق( 

فإن خوارزمية )ت ن ق( تعمل إختيار مجموعة نقاط مهمه يتم تغليف و ي النقاط  2مختلفة. كما  و مو ح بالشكل رقم 

إلشارة.  دف خوارزمية )ت ن ق(  و أن توجد أف ل رصف خطي القصوى والدنيا وليس بال رورة أن نقوم بتغليف كامل ا

 لمتجهين بحيث تكون المسافة الكلية بينهما أقل مايمكن. 

 
 : تطبيق التوزيع المتقطع لرادون على صورة التوقيع1الشكل 

 
 : النقاط القصوى إلسقاط توزيع رادون2الشكل 

لتسلسل المراقبة لكل صورة توقيع لكي نخكد أنه مستقر مع الدوران. عملية الرصف  من ال روري جدا إجراء عملية رصف 

 المثالية إلثنين تسلسل مراقبة يمكن إجراءو ا بطريقة خطية. بطريقة متكررة تتم إزاحة تسلسالت المراقبة مع إعتماد بع هم لبعض. بنهاية

اظرة للتوقييعين. تكون عملية الرصف مثالية إذا كان متوسط المسافة بين كل عملية دوران يتم حساب المسافه بين متجهات السمات المتن

 المالحظات المتناظرة له أقل قيمه. المسافة بين توقعين تساوي متوسط المسافات المحسوبه بين متجهات السمات والتي تم رصفها مثاليا.

تطر ق تعملتالنظممتت.5

:)أ( تسجيل التوقيعات بغرض إنشاء نماذج لها.)ب( تدريب على الترتيبهل و ي رئيس مراحلثالث  في يعمل ذا النظام     

قه. في كل مرحله تستخدم توقيعات مختلفه عن توقيعات المرحله السابالمصنف بعدة توقيعات.)ج( إختبار المصنف بتوقيع جديد. 

 . 3المخطط الكتلي للنظام مو ح في الشكل رقم 

توقيعات تعتبر توقيعات مرجعيه له. في أثناء مرحلة التسجيل في قاعدة البيانات  لكل مستخدم موجود في النظام مجموعة    

تستخدم مجموعة التوقيعات المرجعية المشار إليها لتحديد المعايير التي تميز مستخدم معين عن اآلخرين وكذلك تعبر عن قيمة 

يد المحددة يتم حفظها في قاعدة بيانات النظام مع رقم فرالتباين بين  ذه التوقيعات. مجموعة التوقيعات المرجعية وقيم المعايير 

 مميز للمستخدم.   

(. في ج ق-في مرحلة التدريب يتم إختيار عدد من التوقيعات الحقيقية والمزورة بطريقة محترفه لتدريب مصنف )ك   

رجعية مقارنته مع كل التوقيعات الممرحلة التحقق من صحة التوقيع أو إختبار المصنف يتم إدخال توقيع اإلختبار ومن ثم تتم 

للمستخدم المعني الموجودة في قاعدة البيانات بإستخدام خوارزمية )ت ن ق(. إذا كان معيار اإلختالف الناتج من المقارنة أقل 

التالية  تمن أو يساوي قيمة العتبة للمصنف يتم إعتبار التوقيع حقيقي للمستخدم وبخالف ذلك يتم إعتماد التوقيع مزور. الفقرا

 تو ح النظام بمذيدا من التفاصيل. 
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 : نظام التحقق من صحة التوقيع 3الشكل 

تج لتفيتقمعدةتب منمفتالنظممسال ت1.5

في أثناء عملية التسجيل في النظام تحفظ عدة توقيعات لكل عميلل مثال خمسه توقيعات بغرض إنشاء نموذج للتوقيع. 

عض إلجاد المسافه بين كل توقعين في  ذه المجموعه بإستخدام خوارزمية )ت ن ق(. يتم رصف  ذه التوقيعات إلى بع هم الب

 من خالل عملية الرصف  ذه نحسب مجموعة قيم إحصائيه مرجعيه و ي: 

i.  متوسط المسافة إلى أبعد توقيع)max(d. 

ii.  متوسط المسافة إلى أقرب توقيع)min(d. 

ت در بتالمصنفتت2.5

ج ق( و ي تختلف عن مجموعة التوقيعات المستخدمة كتوقيعات -المصنف )ك تستخدم مجموعة توقيعات لتدريب 

مرجعيه في نموذج العميل. مجموعة التدريب تحتوى على عدة توقيعات من نوعينل النوع األول توقيعات حقيقيه والنوع الثاني 

ه والتوقيعات بين التوقيعات الحقيقيتوقيعات مزورة من قبل محترفين. تستخدم  ذه التوقيعات لحساب قيمة العتبة التي تفصل 

 المزوره.

بعد تحديد عميل معين يقارن كل توقيع في مجموعة التدريب مع كل توقيع في مجموعة التوقيعات المرجعيه بإستخدام  

تو ح كيفية  4و  3. المعادالت max, pmin(p(خوارزمية )ت ن ق( ومن ثم نحصل على متجه سمات ذو بعدين عناصره  ي 

قيم السمات الموجوده بمتجه السمات المتحصل عليه في الخطوة السابقه بالقيم المناظره لها بنموذج توقيع العميل المعني تطبيع 

 ومن ثم الحصول على توزيع مجموعة السماتل المعادالت  ي:  max, dmin(d(التي تم حسابها مسبقا و ي 

Nmax=dmax/pmax …  (3) 

Nmin= dmin/pmin   … (4) 

 

اآلن يمكن تدريب المصنف بسإتخدام متجه السمات المطبع وذو البعدين للفصل بين التوقيعات الحقيقية والمزورة كما  و مو ح  

. بعد ذلك يطبق التصنيف الخطي عن طريق إختيار قيمة العتبه المناسبه بحيث تفصل بين نوعي التوقيع اإلثنين  من 4في الشكل رقم 

 العتبه عند  ذه القيمه والتي تستخدم الحقا في عملية التحقق من صحة التوقيع.  مجموعة التدريب. يتم تثبيت

توزيع  ذه البيانات المطبعه يدعم فكرة أن التوقيعات الحقيقيه والمزورة في مجموعة التدريب قد تم الفصل بينها تماما 

سطه بة بين التوقيعات يتم تطبيعها بالقيم المتووبطريقة جيدة وذلك بإستخدام السمات المطبعه أعاله. متجهات المسافات المحسو
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المرجعيه المناظره لها ومن ثم التوجد حاجه لتعيين عتبه مخصصه لكل مستخدم والتي تستعمل دائما في تحديد  ل التوقيع 

 الحالي مشابه إلى حد كافي لمجموعة التوقيعات المرجعية أم ال.

تإخ بمرتالمصنفتت3.5

ج ق( المدرب في الخطوة السابقه و ي مختلفه عن مجموعة -تم إستخدام مجموعه جديده كمجموعة إختبار للمصنف )ك 

تدريب المصنف وعن مجموعة التوقيعات المرجعيه وتتكون من مجموعة من التوقيعات الحقيقة والتوقيعات المزورة بمهاره 

 عاليه. 

ل توقيع حقيقي أم توقيع مزور نتبع نفس الخطوات المو حه في مرحلة لكي نتمكن من تحديد  ل التوقيع المدخل يمث 

تدريب المصنف و ي أوال إختيار شخص معين يتبع له التوقيع المراد إختباره ومن ثم تحديد مجموعة التوقيعات المرجعيه 

والتي  تmax, pmin(p( ومقارنتها جميعا مع التوقيع المدخل بإستخدام خوارزمية )ت ن ق( لكي نتحصل على قيم المسافات

ومن ثم اآلن يمكن إستخدام  ذه القيم المطبعه لتصنبف التوقيع  max, dmin(d(بدور ا يتم تطبيعها بالقيم المتوسطه المناظره لها 

 .  5 ل  و حقيقي أم مزور بإستخدام المصنف المدرب كما مو حه نتيجة اإلختبار في الشكل رقم 

 
( بإستخدام متجه السمات المطبع ذو ج ق-: تدريب المصنف )ك4الشكل 

 البعدين

 
ج ق( في التحقق من صحة التوقيع -: نتائج إختبار المصنف )ك5لشكل ا

 بإستخدام متجه السمات المطبع ذو البعدين

 

تن مئجتال جمربتت.6

توقيع مزور بطريقه محترفهل تم تصميمها إلستخدامها  150توقيع حقيقي و 200بها  تم إجراء التجارب على قاعدة بيانات

ن ألوان وبدقه أسود أي بدو-في البحث بمساعدة طالب بالجامعه وبعض المتطوعين. تم حفظ التوقيعات في الكمبيوتر بنمط أبيض

 2500بها  ل حيثتوقيعات عربيهوكلمات وأرقام  نواحده من خالل الشبكه العنكبوتيه تتكون مقاعدة بيانات  عاديه. تعرفنا على

 24]ل23ل [22ولكن لم نتمكن من الحصول عليها. في األوراق  [21] طالب بجامعة اإلسراء بعمان 500لعدد حقيقي توقيع 

 أستخدمت قاعدة بيانات أخرى باللغه األنجليزيه مصممه من قبل مجموعه أخرى في مدريد بأسبانيا.   

ي وباقي التوقيعات تستخدم ف يهمرجع هعين في النظام تستخدم له خمسه توقيعات حقيقية كمجموعتسجيل شخص معند 

عمليتي تدريب وإختبار المصنف. الحظ أن البيانات المستخدمه في عملية تدريب المصنف منفصله عن البيانات المستخدمه 
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إعتمادا على التجارب التي تم شرحها مسبقا فقد  كمجموعة مرجع وعن البيانات المستخدمة في إختبار المصنف في التجارب.

 ج ق( كمصنف.-عند أستخدام )ك %83تحصلنا على كفاءة أداء تعادل حوالي 

 اتــاجـتـنـتـة و االسـشـالمناق .7

وقد  (المحفوظ على الورق )غير مباشرالعربي المكتوب بخط اليد و لتحقق من صحة التوقيعل نظام ميقدتم تفي  ذه الورقة    

  .ج ق(-وذلك بمساعدة مصنف )ك )مطابقلمزور( تم  ع المسألة في صورة تعرف على األنماط من فئتين

عند أستخدم التوزيع المتقطع لرادون إلستخالص السمات العامة من التوقيعات و ح أنها طريقة مستقرة وفعالة. التوزيع 

ت )ا أمكن إنشاء نموذج لكل توقيع يحتوي على ناتج خوارزمية المتقطع لرادون أستطاع أن ينتقل من متجه سمات إلى آخر كم

 توزيع رادون يمكن تطبيقه على التوقيعات باللغه العربيه أواإلنجليزيه بنفس الطريقه. . (ن ق

توقيع حقيقي  200لقاعدة بينات بها  %83ج ق( وكانت الكفاءة عموما تعادل –عقدت عدة تجارب بإستخدام مصنف )ك

. النتائج التي تحصلنا عليها يمكن القول أنها تعتبر جيده إلى حد شخص موقع 20 ألكثر منمزور بطريقة محترفة توقيع  150و

 ما مع العلم بأنه تم إستخدام مزورين محترفين في التجارب.  

ت.تال ـوص ـمف8

نظامل بع ها لرفع كفاءة اليمكن في المستقبل القريب إتباع أسلوب دمج عدة طرق مستخدمه للتحقق من صحة التوقيع مع 

كما أنه من ال روري جدا إنشاء قاعدة بيانات حديثه باللغه العربيه بها عدد كبير جدا من التوقيعات حقيقيه والمزوره لدعم 

 األبحاث في  ذا المجال. تزوير التوقيعات يمكن أن يتم من موقعين عادين أو محترفين.
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