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РЕФЕРАТ 

 
Дипломная работа: 52 страницы, 15 рисунков, 3 таблицы, 10 источников, 

3 приложения. 

 

БИОМЕТРИЧЕСКАЯ НЕЙРОСЕТЕВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И 

АУТЕНТИФИКАЦИЯ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ, АУТЕНТИФИКАЦИЯ, 

БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ОБРАЗ, АВТОРИЗАЦИЯ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

«БИОМЕТРИЯ-КОД» ДОСТУПА, СРЕДСТВО ВЫСОКОНАДЕЖНОЙ 

БИОМЕТРИЧЕСКОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ, СРЕДСТВО 

БИОМЕТРИЧЕСКОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ, БИОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, СРАВНЕНИЕ С ОБРАЗЦОМ, ДИНАМИЧЕСКАЯ 

ВЕРИФИКАЦИЯ. 

Объект исследования – динамические характеристики образцов 

рукописного пароля, полученные с помощью графического планшета.  

Цель работы – разработка и реализация алгоритма нейросетевой 

биометрической аутентификации личности, а также сбор, первичная 

обработка и анализ  динамических характеристик рукописного 

почерка,  удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к средствам 

высоконадежной биометрической аутентификации.  

Рассмотрены основные характеристики средств высоконадежной 

биометрической аутентификации, а также подходы к реализации 

средств биометрической нейросетевой аутентификации. 

Выполнена программная реализация алгоритма нейросетевой 

биометрической аутентификации личности с учетом динамических 

характеристик рукописного пароля в пакете компьютерной 

математики MATLAB. Исходные данные подвергаются 

предварительной обработке и формированию обучающей выборки для 

нейронной сети прямого распространения сигнала.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The thesis: 52 pages, 15 pictures, 3 tables, 10 sources, 3 applications. 

BIOMETRIC NEURAL NETWORK IDENTIFICATION AND 

AUTHENTICATION, IDENTIFICATION, AUTHENTICATION, 

BIOMETRIC IMAGE, AUTHORIZATION CONVERTER "BIOMETRICS 

CODE" ACCESS, HIGHLY RELIABLE BIOMETRIC AUTHENTICATION 

MEANS, A MEANS OF BIOMETRIC AUTHENTICATION, 

BIOMETRICS, PATTERN MATCHING, DYNAMIC VERIFICATION. 

Object of research – dynamic characteristics of the handwriting samples 

password obtained using a graphics tablet. 

Objective  – the development and implementation of neural network 

algorithm biometric authentication identity, as well as the collection, 

primary processing and analysis of the dynamic characteristics of 

handwriting, satisfying the requirements of the means of highly reliable 

biometric authentication. 

The main characteristics means a highly reliable biometric 

authentication, as well as approaches to the implementation of means of 

biometric authentication of neural network. 

Developed computer program for identity biometric authentication based 

on the analysis of the dynamic characteristics of the handwriting password 

using Matlab. Initial data are pre-processing and the formation of a training 

sample for neural network feedforward signal. 

 

 

 

 

 

 



РЭФЕРАТ 

 
Дыпломная праца: 52 старонкі, 15 малюнкаў, 3 табліцы, 10 крыніц, 3 

прыкладанні. 

БІЯМЕТРЫЧНАЯ НЕЙРАСЕТКАВАЯ ІДЭНТЫФІКАЦІЯ І 

АУТЭНТЫФІКАЦЫЯ, ІДЭНТЫФІКАЦІЯ, АУТЭНТЫФІКАЦЫЯ, 

БІЯМЕТРЫЧНЫ АБРАЗ, АЎТАРЫЗАЦЫЯ, ПЕРАТВАРАЛЬНІК 

«БІЯМЕТРЫЯ-КОД» ДОСТУПУ, СРОДАК ВЫСОКАНАДЗЕЙНАЙ 

БІЯМЕТРЫЧНАЙ АУТЭНТЫФІКАЦЫІ, СРОДАК БІЯМЕТРЫЧНАЙ 

АУТЭНТЫФІКАЦЫІ, БІЯМЕТРЫЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ, 

ПАРАЎНАННЕ З УЗОРАМ, ДЫНАМІЧНАЯ ВЕРЫФІКАЦЫЯ.  

Аб'ект даследавання – дынамічныя характарыстыкі прыкладаў 

рукапіснага пароля, атрыманыя з дапамогай графічнага планшэта.  

Мэта працы – распрацоўка і рэалiзацыя алгарытму  нейрасеткавай 

бiяметрычнай аутэнтыфiкацыi асобы, а таксама збор, папярэдняя 

апрацоўка і аналіз дынамічных характарыстык рукапіснага почарку, 

згодных з патрабаваннямі, якія прад’яўляюцца да сродкаў 

высоканадзейнай біяметрычнай аутэнтыфікацыі. 

Разгледжаныя асноўныя характарыстыкі сродкаў высоканадзейнай 

біяметрычнай аутэнтыфікацыі, а таксама падыходы да рэалізацыі 

сродкаў біяметрычнай нейрасеткавай аутэнтыфікацыі.  

Выканана праграмная рэалiзацыя алгарытмa нейрасеткавай 

біяметрычнай аутэнтыфiкацыi асобы з улікам дынамічных 

характарыстык рукапіснага пароля ў сітэме камп’ютарнай матэматыкі 

Matlab. Зыходныя дадзеныя падвяргаюцца папярэдняй апрацоўцы i 

фармiраванню навучальнай выбаркi для нейронавай сеткi прамога 

распаўсюджвання сiгналу. 

 


