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        Аннотация 
 
Михайлович К.С. Аутентификация пользователей мобильных устройств 

на основе дактилоскопических данных. Дипломная работа / Минск: БГУ, 2020. 
 
В работе рассмотрены основные тенденции использования 

биометрической аутентификации. Создано приложение, реализовывающее 
систему многофакторной аутентификации на мобильных устройствах. 

 
                 Анатацыя 

 
Міхайлавіч К.С. Аўтэнтыфікацыя карыстальнікаў мабільных прылад на 

аснове дактыласкапічных дадзеных. Дыпломная праца / Мінск: БДУ, 2020. 
 
У працы разгледжаны асноўныя тэндэнцыі выкарыстання біяметрычнай 

аўтэнтыфікацыі. Створана прыкладанне, якое рэалізуе сістэму 
шматфактарнага аўтэнтыфікацыі на мабільных прыладах. 
 

      Annotation 
 
Mikhailovich K.S. Authentication of users of mobile devices based on 

fingerprint data. Graduate work / Minsk: BSU, 2020. 
 
The paper considers the main trends in the use of biometric authentication. An 

application has been created that implements a multi-factor authentication system 
on mobile devices.
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РЕФЕРАТ 
 
 

Дипломная работа: 66 с., 22 рис., 18 источников, 5 приложения 
 
Ключевые слова: АУТЕНТИФИКАЦИЯ, БИОМЕТРИЯ, ДАКТИЛОСКОПИЯ, 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИE, РАСПОЗНАВАНИЕ ГОЛОСА. 
 
Объект исследования — виды аутентификации посредством биометрических данных, 
подходы к обработке уникальных биометрических и динамических данных, собранных с 
мобильных устройств. 
 
Предмет исследования — характеристические особенности видов обработки и 
опознавания визуальных, дактилоскопических, голосовых и динамических данных. 
 
Цель работы — исследовать виды и практические реализации алгоритмов распознавания 
биометрических и динамических маркеров; создать трехфакторную биометрическую 
систему аутентификации. 
 
Задачи: 

1. Изучить основные виды обработки биометрических и 
динамических данных; 

2. Провести анализ алгоритмов выявления и сравнения 
биометрических и динамических маркеров; 

3. Разработать алгоритмы биометрической и динамической 
аутентификации на мобильных устройствах; 

4. Реализовать и объединить полученные алгоритмы в систему 
трехфакторную биометрической аутентификации. 

Методы исследования — компьютерное исследование, аналитическое сравнение. 
 
Полученные результаты: 

1. Проведено аналитическое исследование основных существующих 
видов обработки биометрических и динамических данных; 

2. Проведен анализ алгоритмов выявления и сравнения 
биометрических и динамических маркеров; 

3. Разработаны алгоритмы биометрической и динамической 
аутентификации на мобильных устройствах; 

4. Реализовано мобильное приложение с системой трехфакторной 
биометрической аутентификации. 

Область применения — сфера мобильных разработок, научные и статические 
исследования.  



 

 3 

РЭФЕРАТ 
 
 

Дыпломная работа: 66 с., 22 рыс., 18 крыніц, 5 прыкладання 
 
Ключавыя словы: АЎТЭНТЫФІКАЦЫЯ, БІЯМЕТРЫЯ, ДАКТЫЛАСКАПІЯ, 
МАБІЛЬНАЕ ПРЫКЛАДАННЕ, РАСПАЗНАВАННЕ ГОЛАСУ. 
 
Аб'ект даследавання — віды аўтэнтыфікацыі з дапамогай біяметрычных дадзеных, 
падыходы да апрацоўкі унікальных біяметрычных і дынамічных дадзеных, сабраных з 
мабільных прылад. 
 
Прадмет даследавання — характарыстычныя асаблівасці відаў апрацоўкі і апазнавання 
візуальных, дактыласкапічных, галасавых і дынамічных дадзеных. 
 
Мэта работы — даследаваць віды і практычныя рэалізацыі алгарытмаў распазнання 
біяметрычных і дынамічных маркераў; стварыць трехфакторную біяметрычную сістэму 
аўтэнтыфікацыі. 
 
Задачы: 

1. Вывучыць асноўныя віды апрацоўкі біяметрычных і дынамічных 
дадзеных; 

2. Правесці аналіз алгарытмаў выяўлення і параўнання 
біяметрычных і дынамічных маркераў; 

3. Распрацаваць алгарытмы біяметрычнай і дынамічнай 
аўтэнтыфікацыі на мабільных прыладах; 

4. Рэалізаваць мабільнае прыкладанне з сістэмай трехфактарнай 
біяметрычнай аўтэнтыфікацыі. 

Метады даследавання — кампутарнае даследаванне, аналітычнае параўнанне. 
 
Атрыманыя вынікі: 

1. Праведзена аналітычнае даследаванне асноўных існуючых відаў 
апрацоўкі біяметрычных і дынамічных дадзеных; 

2. Праведзены аналіз алгарытмаў выяўлення і параўнання 
біяметрычных і дынамічных маркераў; 

3. Распрацаваны алгарытмы біяметрычнай і дынамічных 
аўтэнтыфікацыі на мабільных прыладах; 

4. Рэалізавана мабільнае прыкладанне з сістэмай трехфактарнай 
біяметрычнай аўтэнтыфікацыі. 

Вобласць ужывання — сфера мабільнай распрацоўкі, навуковыя і статычныя 
даследаванні.  
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ESSAY 
 
 

Degree work: 66 p., 22 images, 18 sources, 5 applications 
 
Key words: AUTHENTICATION, BIOMETRICS, FINGERPRINTING, MOBILE APPS, 
VOICE RECOGNITION. 
 
Object of research — types of authentication using biometric data, approaches to processing 
unique biometric and dynamic data collected from mobile devices. 
 
Subject of research — characteristics of the types of processing and identification of visual, 
fingerprint, voice and dynamic data. 
 
Work purpose — research the types and practical implementations of biometric and dynamic 
marker recognition algorithms; create a three-factor biometric authentication system. 
 
Tasks: 

1. Study the main types of biometric and dynamic data processing; 
2. To analyze the algorithms for detection and comparison of biometric 

and dynamic markers; 
3. Develop algorithms for biometric and dynamic authentication on 

mobile devices; 
4. Implement and combine the obtained algorithms into a three-factor 

biometric authentication system. 
Research methods — computer experiment, analytical comparison. 
 
Results: 

1. Analytical overview of the main the main types of biometric and 
dynamic data processing; 

2. The analysis of algorithms for identifying and comparing biometric and 
dynamic markers is carried out; 

3. Have been developed algorithms for biometric and dynamic 
authentication on mobile devices have been developed; 

4. Implemented and combine the obtained algorithms into a three-factor 
biometric authentication system. 

 
Scope — the sphere of mobile development, scientific and static study. 
 


