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Resumo: Neste trabalho é apresentado o estudo de um método para identificação pessoal por meio 
das características dinâmicas da assinatura manuscrita. Este método baseia-se no Modelo Oculto de 
Markov (HMM – Hidden Markov Model - em inglês) que é um dos mais importantes métodos de 
reconhecimento de padrões. Cada assinatura possui quatro etapas de processamento para sua 
identificação: captura, extração das características dinâmicas, classificação e reconhecimento. Todo 
o processamento é off-line e, devido sua natureza, é divido em partes utilizando linguagens de 
programação distintas, como o C/C++ e o Matlab®. Os dados são agrupados e organizados em 
arquivos com as características estáticas que, por sua vez, são lidos e aplicados às regras de cálculo 
numérico para obtenção das características dinâmicas. Um classificador baseado no algoritmo K-
médias (K-means, em inglês) organiza uma tabela de identificação e permite agrupar os dados em 
clusters, por meio da obtenção do nível de similaridade (distância Euclidiana) entre as informações. 
Por fim o classificador emite uma identificação com base na análise probabilística.. 
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 INTRODUÇÃO 
 
Os estudos para identificação de padrões 
biométricos têm ampliado e aumentado sua 
importância. O reconhecimento de assinatura 
também é pertinente a este contexto [Kannan, 
2008]. Para as assinaturas o estudo se 
concentra nos símbolos grafados, e não na 
grafia, o que identificaria a pessoa pelo padrão 
da escrita pessoal, haja vista que o falsificador 
copia os símbolos e não a forma como se 
escreve. Há, por exemplo, identificação de 
símbolos selecionados que representam 
elementos químicos [Zhang, 2009], 
processamento de imagem e segmentação 
dos símbolos da grafia de um dialeto chamado 
Tamil [Kannan, 2008], segmentação e 
comparação das formas e espessuras 
grafadas [Lee, 2003], estudos e comparação 
de métodos de identificação utilizando a 
quantização vetorial (VQ), vizinho mais 
próximo (NN), alinhamento temporal dinâmico 
(DTW) e modelos ocultos de Markov (HMM) e 
algumas combinações entre eles [Zanuy, 
2006].  
O trabalho desenvolvido baseia-se em um 
algoritmo off-line em etapas de programação 
mista. O processamento dos dados pode ser 
definido em quatro etapas, ou fases: 
captura/digitalização do sinal, extração das 
características dinâmicas, a classificação e o 
reconhecimento. A primeira etapa é 

desenvolvida em linguagem C++, consiste em 
digitalizar o sinal capturado pela mesa 
digitalizadora e armazena em um banco de 
dados. Na segunda etapa os dados são 
organizados e tratados a fim de se obter os 
parâmetros dinâmicos da assinatura. Na etapa 
seguinte os dados são organizados em 
clusters para identificação e na última fase são 
identificados por um HMM. 
Após a captura e armazenagem, os dados são 
processados por meio da derivada numérica. 
Isto permite encontrar os dados dinâmicos, 
independente das posições, porém, 
dependentes da variação entre os instantes 
anterior e posterior. As duas etapas seguintes 
são de maior complexidade e proeminência. A 
etapa de classificação e reconhecimento, 
ambas programadas no Matlab atuam de fato 
para a decisão. O classificador é feito pelo 
algoritmo K-médias (K-means). O processo 
consiste em determinar por meio de tentativas 
sucessivas uma combinação de parâmetros 
de referência (variação de pressão, inclinação, 
velocidade nos eixos e variação das distâncias 
entre a caneta e o tablet) que será o cluster e 
a partir da determinação dos melhores 
conjuntos tem-se uma tabela que será 
utilizada como referência. Os dados das 
assinaturas serão comparados por meio do 
cálculo da distância Euclidiana e substitui o 
dado pelo índice referente ao cluster cuja 
distância seja a menor.  



 

 

O HMM é treinado e se obtém uma matriz de 
transição e emissão que determina a 
probabilidade daquela observação que se está 
analisando pertence aquele conjunto de dados 
estatísticos. Aquela observação que mais se 
aproxima àquele que poderia ser gerada pelas 
matrizes transição e emissão será identificada 
como não-falsário. 
 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Um pequeno banco de dados foi construído 
com a assinatura de 13 individuos. Cada 
indivíduo assinou quatro vezes no Tablet 
(mesa de digitalização). Os parâmetros dos 
modelos HMMs de cada indivíduo foram 
estimados a partir de 3 assinaturas, ficando 
uma assinatura para o teste. Diversos 
experimentos forma realizados, onde o 
número de clusters (32 à 128) foi  ajustado 
tendo em vista a melhora no desempenho. 

 
A tabela 1 apresenta parcialmente um estudo sobre o efeito do número de clusters no desempenho. 
 

Nº de Assinantes  Nº de 
exemplos 
treinamento 

Clusters 
(Classificador) 

Distância da 
Derivada 

Percentual de 
Acertos (%) 

13 
3  32  5  42 

13 
3  64  5  50 

13 
3  128  5  62 

Tabela 1: Dados de ajuste para o treinamento do HMM. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
Foi possível vislumbrar uma implementação e 
estudo de um método para a captura e 
identificação de indivíduos utilizando um HMM 
e após a classificação dos dados. O método, 
que funciona off-line, permite utilizar 
parâmetros dinâmicos da assinatura utilizando 
uma mesa digitalizadora. 
Os resultados obtidos ainda são preliminares e 
mais experimentos são necessários de forma 
a avaliar melhor o efeito de cada variável no 
desempenho do sistema. Por outro lado, a 
base de dados utilizada é bastante pequena, 
dificuldade a tarefa de modelagem dos dados, 
sobretudo na etapa de classificação usando o 
k-médias. Também a utilização de outro 
hardware para a captura dos dados que 
permita diminuir os efeitos psicológicos de se 
assinar uma mesa que não apresente a 
assinatura para fornecer um efeito visual mais 
aceitável ao usuário. Algo que o tablet 
utilizado, o Intuos3, não permite. 
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