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Hitzaurrea 
 
Azken urteotako segurtasun premiak geldiezinak direla eta, hazkunde azkarra 
bizi du biometriak, gizakion ezaugarri fisikoen eta portaeraren behaketatik eta 
neurketatik egindako azterketa estatistiko eta matematikoetan oinarritzen den 
identifikazio eta egiaztapen zientziak. Gaurko gizarteetan kautotze sistema 
biometrikoak gero eta hedatuago eta pixkanaka onartuago egon arren, oraindik 
ere hainbat ezaugarri biometrikoren azterketari (hatz-marken edo aurpegien 
kasu) ikerketa kriminalaren kutsua antzematen zaie, eta orokorrean, 
pribatutasunari eraso egiten diotela edo inbaditzaileak direla gaitzesten zaie. 
Beste batzuk (adibidez hatz-markak) analfabetismoarekin lotuta ikusten ditugu. 
Okerreko ideiak edo sineskeriak daude pertsonen osasunari eta etorkizunari 
buruzko informazioa ateratzeko duten balizko gaitasunaren inguruan (batez 
ere, irisaren eta esku-zabalaren kasuan)… Gizarte bakoitzaren kultura, etika, 
erlijio eta osasun ohituren edo estandarren arabera, ezaugarri biometriko 
batzuk onartu eta beste batzuk baztertu egiten dira. 
 
Sinadura, hizkerarekin eta idazkerarekin batera, gizakioi bakarrik dagokigun 
ezaugarrietako bat dugu; hominidoek gainerako ezaugarri biometriko guztiak 
dituzte, hatz-markak barne. Beraz, sinaduraren bidez, gizakiak pertsona legez 
identifikatzeko aukera dugu. 
 
Antzinatik erabili izan da idatzizko sinadura dokumentuen edukia onartzeko edo 
eragiketa zibilak egiaztatzeko. Hori dela eta, erabiltzaileari ez zaio arrotz egiten 
halako egiaztapen sistema automatikoen erabilera. Oso natural eta ez 
inbaditzaile ikusiko du sinatzaileak baliabide xumeak eskatzen dituen 
identifikazio modu hau. Izan ere, sinadurak  jasotzeko papera, lapitza, eta 
sinatzailearen borondatea besterik ez dira behar. Sinadura nahita ematen den 
ezaugarri bakarra den arren, ia bera bezain zaharra den arerio handi bat dauka: 
sinadura faltsua.  
 
Tesi honetan sinadurak kautotzeko modu bietarako, hain zuzen, on-line eta off-
line azterketetarako, proposamen berriak aurkezten dira. Lanak burutzeko 
asmoz, zenbait emaile anonimoren benetako sinadurak, sinadura faltsuak, 
hatz-markak eta ahotsa biltzen dituen datu-base biometriko multimodal berri bat 
jaso da. Emaile eskuzabal hauei eta datu-basea biltzen lagundu diguten guztiei 
gure eskerrik beroenak. 
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1. Sarrera 

1 

1. SARRERA 

Idatzitako sinadurak dokumentuen edukia onartzeko edo finantza-eragiketak 

egiaztatzeko erabili ohi dira antzinatik. Sinaduraren egiaztapena begizko inspekzioa 

eginez burutzen da gehienetan. Horrela, azterlariak bi sinaduraren arteko antzekotasuna 

konparatzen du, bata erreferentziako sinadura izango da eta bestea berriz, aztertu 

beharrekoa; sinadura berriak erreferentziakoaren antz handia badu, onartu egingo du eta 

bestela, sinadura ezezaguntzat baztertuko du. Gehienetan sinadura eskatzean ez da 

inongo egiaztapenik egiten, begiz eginez gero beharko liratekeen denbora eta ahalegina 

handiegiak izango liratekeelako. Sinadura egiaztapenaren azken helburua erabiltzaileek 

gordetako benetako sinaduretan oinarriturik sinadura berriak ontzat ala ezezaguntzat 

emateko gai diren sistemak lortzea da. 

Biometria gizakion ezaugarri fisikoen eta portaeraren behaketatik eta neurketatik 

egindako azterketa estatistiko eta matematikoetan oinarritzen den identifikazio eta 

egiaztapen zientzia da. Azken urteotako segurtasun premiak geldiezinak direla eta, 

hazkunde azkarra bizi du zientzia honek. Hazkunde testuinguru honetan sinadurak 

ezaugarri biometriko den heinean bere esparrua aurkitu du. 

Identifikazio eta egiaztapen biometrikoak gero eta hedatuago eta onartuago 

daude gure gizartean. Metodo biometriko ezagunenen artean iris, erretina, aurpegi, ahots 

eta hatz-marken identifikazioa eta egiaztapena ditugu. Iris, erretina eta hatz-markak ez 

dira aldatzen gure bizitza osoan, aurpegia eta sinadura berriz aldakorrak dira denboraren 

eraginez. Sinadurak beste ezaugarri biometrikoekin konparatuta erakusten dituen 

abantailen artean garrantzitsuenak tradizioa eta onarpen soziala ditugu. Sinadura 

mendeetan zehar oso erabilia izan da aplikazio zibiletan, beste metodo biometriko 

askori berriz, hatz-markei edo aurpegiari esate baterako, oraindik ere ikerketa 

kriminalaren kutsua antzematen zaien bitartean. 

Sinadurak baditu beste ezaugarri biometrikoekiko abantaila gehiago, erabilerreza 

eta ez inbaditzailea da; gainera eguneroko bizitzako aplikazio ez automatikoetan, 

besteak beste, sarbideetan, saltokietan edo eskabideetan sinatzea ohikoa da eta beraz, 

erabiltzaileari ez zaio arrotz egiten egiaztapen sistema automatikoen aplikazioa; 

bestalde baliabide gutxi eskatzen ditu, izan ere, sinatzeko papera eta lapitza baino ez 

dira behar; halaber sinadurak digitalizatzeko gailuak sinpleak eta merkeak dira; 
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automatizatzearen aldeko beste argumentu bat auzitegi laguntzan aurki dezakegu, 

eskuzko egiaztapenean urte askotako esperientzia baitago; eta azkenik, aipatu beharra 

dago behin inork gure sinadura lapurtutakoan sinadura berria asmatzeko askatasuna 

daukagula, beste ezaugarriekin hau ezinezkoa den bitartean. 

Sinadurak ezagutzeko aplikazioak bi arlo nagusitan sailka daitezke datuak 

jasotzeko moduaren arabera: on-line ezagutzean sinatzeko uneko lapitzaren 

mugimenduak digitalizatzen dira, off-line ezagutzean ostera, aldez aurretik paperean 

idatzitako sinaduren irudiak digitalizatzen dira. On-line sinaduraren aplikazio 

hedatuenak ordenagailuetako logon edo saio-hasierako aplikazioak, eta dokumentu edo 

transakzioen autentikazio aplikazioak izaten dira. Hauekin batera, gero eta hedatuagoak 

dira saltokietan autentikazioa burutzeko aplikazioak, edo txostenak babestekoak, 

paketeria zerbitzuetakoak, etab. Off-line sinaduraren eremuan ordea, oraindik lan 

gehiena eskuz egiten da, auzitegi adituen esku gelditzen delarik. Off-line ezagutze 

aplikazio ohikoenak txekeen autentikazioa eta auzitegi laguntzako dokumentuen 

egiaztapena izaten dira. 

1.1. Tesi-lanaren helburuak 

Ikerkuntza taldeak ahotsaren eta irudien prozesamenduan zeukan egite jakiteaz 

baliatuz biometriaren eremura salto egitea pentsatu genuenean, lan-eremu zabal horretan 

ez galtzeko mugak jartzeko premiaz ohartu ginen; izan ere, ezaugarri biometriko 

gehienen prozesamendua audio eta bideo iturrietan oinarritzen da, eta hauen 

prozesamenduak oso ezaugarri aukera zabala eskaintzen du. Tesi egile honen berezko 

eremua irudien prozesamendua izanik, irudietan oinarritzen diren ezaugarri biometriko 

ugarien artean (hatz-markak, irisa, betsarea, aurpegia, eskuak, ibilera, etab.) sinaduren 

azterketa aukeratu genuen tesi-gai, gure ikuspuntutik interesgarriena zelakoan. 

Formak ezagutzeko esparruetan ikerketari ekiteko ezinbesteko bitartekoa izaten 

da datu-base aberats baten erabilera, saioak behin eta berriz errepikatzeko eta algoritmo 

desberdinen emaitzak parekatzeko aukera ematen baitu. Esan bezala, ikerkuntza taldeak 

ahotsaren eta irudien prozesamenduan zeukan esperientzia zabala kontuan izanda, 

hurrengo lehen helburu orokorra jarri genuen: 
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 Datu-base multimodal bat biltzea. Datu-base horretan pertsona bakoitzeko 

hiru ezaugarri biometriko bildu beharko ziren: ahotsa, sinadurak eta hatz-

markak. 

Datu-basea bai erabiltzaile kopuruan bai hartutako ezaugarri biometrikoen 

kopuruan eta ezaugarri bakoitzeko jasotako lagin kopuruan ere aberatsa izatea jarri zen 

betekizun modura. Gure kasuan 75 pertsonaren (ahal baldin bazen elebidunen) ahotsa 

grabatzea, euren sinadurak taula grafiko batez on-line digitalizatzea, halaber paperetan 

idatzitako sinadurak batzea, sinaduren faltsifikazioak ere on-line digitalizatzea eta 

paperean batzea, eta azkenik, teknologia desberdineko sentsoreen bidez (optikoez eta 

kapazitiboez) hatz-markak jasotzea erabaki genuen. Lan hau Espainiako beste 

unibertsitate batzuekin batera koordinatuta egitea pentsatu zen, erabiltzaile multzo 

oraindik aberatsagoa lortzeko. Honela bada, MCYT proiektu koordinatu batean 

[TIC2000] auzolanari ekin genion. Datu-base hau nazioarteko ikerkuntza 

komunitaterako erabilgarri egotea proposatu zen. 

Datu-base honek sortuko zuen ikasketarako materialean oinarriturik, tesi-lan 

honen helburu nagusia dena finkatu zen: 

 On-line eta off-line sinaduren ezagutzerako algoritmoak proposatzea eta 

garatzea. Pertsonak euren sinaduraren dinamikaren eta itxuraren bidez 

identifikatzeko gai diren sistemak garatu behar ziren. 

Hurrengo azpiataletan zabala den helburu hau sinaduren ezagutzearen bi 

eremuetarako helburu zehatzagotan garatzen da. 

1.1.1. On-line sinaduren eremuko helburuak 

Hurrengoak dira on-line sinaduren ezagutzean jarritako helburuak: 

 On-line sinadurak normalizatzeko algoritmoak proposatzea eta garatzea. 

 Markov-en ezkutuko ereduetan oinarrituta, topologia desberdinak aztertzea. 

 Sinaduretatik lortutako ezaugarrien arteko konparaketak egitea. 

 Ezagutze tasa egokia ematen duen ezaugarri multzo bat hautatzea. 
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On-line jasotako laginetatik (koordenatuak, presioa eta lapitzaren inklinazio 

angeluetatik) sinaduraren ezaugarri gehiago erator daitezke, hala nola abiaduraren 

osagaiak, azelerazioak eta kurbadura erradioak. Normalizazioa parametro hauen 

aldakortasuna mugatzen ahalegintzen da, pertsona beraren sinadura desberdinen arteko 

diferentzia gutxitzeko asmoz. Beraz, on-line sinaduren ezaugarriak normalizatzeko 

algoritmoak proposatu beharko dira. 

Prozesamendu teknika nagusi bezala, ahotsaren prozesamenduan Markov-en 

ezkutuko ereduak edo HMMak (Hidden Markov Models) erabiltzen geneukan 

esperientzia ona kontuan hartuta, teknika bera erabiltzea pentsatu zen on-line 

sinaduretarako ere bai. Teknika hau oso erabilia da sistema dinamikoen 

prozesamenduan, batez ere ahotsaren esparruan. HMMetan oso garrantzizkoa izaten da 

topologia egokiaz asmatzea. Hortaz, topologia desberdinen azterketa helburu 

garrantzitsua da. 

Sinadurak egiaztatzeko edozein xehetasun gerta daiteke garrantzitsu, baina 

prozesu hori automatikoki burutu nahi badugu, xehetasun horiek guztiek dakarten 

konputazio kostu handia izan beharko dugu kontuan. Hori dela eta, on-line sinaduren 

ezaugarri bakoitzaren azterketa egin beharko da, guztien artean ezagutzearen aldetik 

eraginkorrenak direnak aukeratzeko, eta konputazio kargaren eta sistemaren 

doitasunaren arteko oreka egokia ematen duen ezaugarri multzo bat hautatzeko. Hortaz, 

lanaren beste helburu nagusi bi ezaugarrien eraginkortasuna aztertzea eta ezaugarri 

multzo egokia hautatzea dira. 

1.1.2. Off-line sinaduren eremuko helburuak 

On-line sinaduren egiaztapenaz konparatuz gero, off-line egiaztapena oso ariketa 

zaila da, benetako sinadura baten eta trebeziazko faltsifikazio baten arteko diferentziak 

oso txikiak izan daitezkeelako. Hori dela eta, sinadura estatikoen egiaztapenak on-line 

sinaduren identifikazioak baino oihartzun txikiagoa izan du beti biometriaren 

ikerkuntzan. Horrexegatik, hain zuzen ere, iritzi diogu interesgarri sinaduren ikerketaren 

arlo honi. 
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Sinadura estatikoen ezagutzean honako helburuak jarri dira: 

 Off-line sinaduretarako ere on-line ezagutzean erabiltzen diren antzeko 

teknikak aztertzea. 

 Sinadura estatikoetan ordenatutako pixel sekuentziak aurkitzea. 

 Sinadura estatikoetan informazio “sasidinamiko” gehigarria arakatzea. 

Sistema dinamikoetan sarrerako datuak denboraren funtzioak izaten dira, 

sinadura estatikoen pixelen artean berriz, ez dago denboraren dependentziaren 

aztarnarik, baina bai ostera pixelen sekuentzia espazialik. Off-line ezagutzean jarritako 

helburu nagusia on-line sistemetan ohikoak diren teknikak erabiltzea da, hau da, 

lehenago on-line arlorako proposatu diren HMMak denboran ordenatutako puntu sortez 

elikatu beharrean, espazioan ordenatutako pixel sekuentziez hornituta lortzen diren 

emaitzak aztertzea. Helburu hau betetzeko, ezinbestekoa izango da espazioan 

ordenatutako pixel sekuentzia horiek aurkitzea. 

On-line kasurako bezala, pixel sekuentzia espazialetatik sinaduren beste zenbait 

ezaugarri geometriko erator daitezke, esaterako kurbadura erradioak, segmentuen 

luzera, segmentuen malda, etab. Eratorritako ezaugarri hauei, on-line sistemetakoen 

analogia eginez, ezaugarri “sasidinamiko” deituko diegu kasu honetan, irudi 

estatikoetan benetako denboraren informazioaren aztarnarik ere ez baitago. 

Hemendik aurrera, on-line ezagutzerako jarritako helburu berberak off-line 

sistemarako ere baliagarriak izango dira: 

 Off-line sinadurak normalizatzeko algoritmoak proposatzea eta garatzea. 

 Markov-en ezkutuko ereduetan oinarrituta, topologia desberdinak aztertzea. 

 Sinaduretatik lortutako ezaugarrien arteko konparaketak egitea. 

 Ezagutze tasa egokia ematen duen ezaugarri multzo bat hautatzea. 
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1.2. Dokumentuaren egitura 

Sarrerako atal honen ostean, gainerako dokumentua honela antolatuta dago: 

Bigarren atalean objektibo angeluhandi batez emango diogu begiratu zabal bat 

biometriari, sistema biometriko guztiek komun dituzten ezaugarriak eta bakoitzaren 

berezitasunak erakutsiz. Biometriaren historiatik hasita gaur egungo estandarizazio 

prozesura arteko ibilbidea egingo dugu. 

Hirugarren atalean angeluhandiaren eremua estutzen joango gara idatzizko 

sinaduren ezagutzean fokua jarrita, jarduera honek ezaugarri biometriko bezala 

eskaintzen dituen aukeretan sakontzeko asmoz. Aurreko atalean ezaugarri guztietarako 

egin den bezala, kasu honetan sinatzearen historia errepasatuko dugu, sinadurak 

biometriaren zazpi zutabeen ikuspuntutik aztertuz, bere puntu ahulak eta sendoak 

erakutsiz, prozesatzeko teknika orokorrak eta sinadura ezagutzearen merkatuaren 

laburpena ikusiz, eta horrela, sinadura ezagutzearen egungo estandarizazio prozesura 

heldu arte. 

Laugarren atalean sinadura ezagutzearen egoera aztertzen da, ikerkuntza eta 

akademia komunitateak arlo honen inguruan eginiko lanak azalduz. Sinadura 

idazkeraren ataza berezi bat den heinean, azterketa hau idazkeraren egoeraren barnean 

kokatuko dugu, idazkeraren eta sinatzearen modu biak, on-line eta off-line ezagutzeak 

alegia, landuz. 

Bosgarren atala on-line sinaduren egiaztapenean eginiko ikerketei eskaintzen 

zaie. Lehenengo azpiatalean bildutako datu-base multimodalaren corpus desberdinen 

ezaugarriak azaltzen dira: hatz-markak, ahotsa eta batez ere on-line sinadurak. Hurrengo 

azpiatalean on-line sinadurak aurreprozesatzeko eta normalizatzeko proposatutako 

algoritmoak lantzen dira, hasierako prototipoaren garapena azalduz. Azken azpiatala 

erreferentzia sistema egokienaren azterketari eta emaitzen doikuntzari eskaini zaie. 

Seigarren atalean off-line sinadurak prozesatzeko proposamenak eta hauen 

gainean burututako ikerketak aurkezten dira. Datu-baseko sinadura estatikoak dira 

lehenengo azpiataleko jardungaia. Honen ondoren, ahotsa edo on-line sinadurak 

prozesatzeko ohiko teknika dinamikoaz, hau da, ezkerretik eskumarako Markov-en 
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eredu ezkutuez baliatuz, konektibitate azterketan oinarritu diren bi proposamen garatu 

dira. 

Zazpigarren atalean tesi-lan honen ondorioak, ekarpenak, argitalpen eta 

zabalkunde zientifikoa, eta etorkizunerako ikerketa-lerroak batu dira. 

Azkenik, eranskin modura, dokumentuan zehar erabilitako hainbat berba, batez 

ere biometriarekin zerikusia dutenak, euskarako, ingeleseko eta gaztelaniako sarrerak 

dituen biometriako hiztegitxo batean bildu dira. 
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2. BIOMETRIAREN HASTAPENAK 

Biometria informatikoa XX. mendearen amaieran ordenagailu eta aplikazio 

informatikoetako segurtasunari erantzuna emateko garatzen hasi bazen ere, batez ere 

mende honen hasierako eraso terroristen ondoren sortutako segurtasun premia 

aseezinaren eraginez bizi izan du bere benetako hazkundea. Badira hazkunde honi 

lagundu dioten beste faktore batzuk ere, hala nola behar diren teknologia eta sentsoreen 

merketzea, aplikazio informatiko eta telematikoen hedatzea, enpresen informazioa 

babesteko eta erabiltzaileak edo bezeroak identifikatzeko premien gorakada, 

merkataritza elektronikoaren garapena edo interfaze erabilerrezen hedaketa, eta baita ere 

faktore soziologikoak, adibidez, sistema hauen onarpen soziala, edo mundu mailako 

migrazio mugimenduaren igoera geldiezina. 

Hazkunde honen lekuko dira segurtasun biometrikoan aurreko urteetan 

inbertitutako dirua eta datozen urteetarako aurreikusten dena (ikusi ‘Fig. 2-1’ irudia). 

Datu hauek International Biometric Group-ek egindako merkatu txostenetik [IBG] 

ateratakoak dira. 

 
 Fig. 2-1 Segurtasun biometrikoaren merkatua 2003-2008. © IBG. 

Biometria gizakion ezaugarri fisikoen eta portaeraren behaketa eta neurketetatik 

egindako azterketa estatistiko eta matematikoetan oinarritzen da. Beraz, pertsonen 

ezaugarri fisiologikoak edota portaerako ezaugarriak dira identifikazio 

biometrikoaren giltzarria. Ezaugarri fisiologikoen bidezko identifikazioa gorputzaren 

atalen (hatz-markak, aurpegia, irisa, eskuaren geometria, DNA edo erretina) neurketetan 

oinarritzen den bitartean, portaerako ezaugarrien bidezko ezagutzean pertsonek 
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jarduerak (ahotsa, idazkera, sinadura, ibilera, tekleatzea edo ordenagailuaren saguaren 

mugitzeko modua) nola betetzen dituzten hartzen da kontuan. 

Badira ezaugarri biometrikoez aparte tradizioz pertsonak identifikatzeko erabili 

ohi diren beste identifikazio modu desberdin asko, batzuk objektuen jabetzan 

oinarritutakoak, esate baterako, nortasun agiri, txip-txartel edo giltzak; besteak ordea 

ezagutzan oinarritutakoak, adibidez PIN zenbakiak eta pasahitzak (ikusi ‘Fig. 2-2’ 

irudia). Identifikazio mota hauen giltzarria hurrengo galderetan datzan bitartean, -Zer 

DAKIZU?- eta -Zer DAUKAZU?-, identifikazio biometrikoaren galderak naturalagoak 

dira: -Zer ZARA?- eta -Zelan EGITEN DUZU?- edo Grimm anaien ipuineko –Erakutsi 

hankatxoa- hura. Ezagutza eta objektuen jabetzaren aldean ezaugarri biometrikoetan 

oinarritutako identifikazioak abantaila gehiago dakartza: alde batetik, ezaugarri 

biometrikoak aldean eramaten ditugu beti, ez dira ahazten, PIN zenbakiekin eta 

pasahitzekin sarritan gertatzen den bezala, bestetik, ez dira galtzen, nortasun agiriekin 

gertatzen den moduan, gainera ez dira bikoizten edo kopiatzen, agiri, txartel eta 

giltzekin egiten den moduan, eta azkenik, ezin dira errez trukatu edo beste pertsona bati 

laga. Gure irisak, erretinak, hatz-markak, ahotsa edo sinadurak edozein momentutan 

izango ditugu aldean prest, sekula iraungitzen ez direlako, behin betiko galtzen ez 

ditugun bitartean behintzat. 

 
Fig. 2-2 Identifikazio modu desberdinak 
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Ezagutza eta jabetzan oinarritutako sistemak bikoizte, galtze, aldatze edo 

lapurtze errezak izaten direla eta, zapuzketa-erreklamazio ugari sortzen dira segurtasun 

sistema hauen bidez egindako eragiketetan, erabiltzaileek ukatu egiten baitute 

eragiketon ardura izana. Segurtasun biometrikoak berriz zapuzketa-erreklamazioak 

bertan bera uzten ditu eragiketarekin batera eragilearen lorratzak erregistratuta gelditzen 

direlako. Honi esker, biometriak indartu egiten du segurtasuna. 

2.1. Biometriaren historia 

Historiari begiratu bat eginez, Alphonse Bertillon (1853-1914) antropologo eta 

kriminologo frantziarra izan zen aitzindaria bururatzen eta modu zientifikoan praktikan 

jartzen biometria krimenen ebazpenetarako, gorputzaren zenbait atalen neurketak eginez 

[Rhodes'56]. Tramankulu bereziak garatu ziren gorputz-adar desberdinak zehaztasunez 

neurtzeko helburuaz; gaur egun lehenengo “sentsore biometrikotzat” hartu 

genitzakeenak (ikusi ‘Fig. 2-3’ irudia). 1884. urtean gauza izan zen Bertillon kalkulu 

estatistikoak eginez 241 kriminal bereizteko. Hori dela eta, polizia britainiar eta 

iparamerikarrak sistema antropometriko hau onartu zuten, eta Bertillonage izenaz 

zabaldu eta ezagun egin zen. 

 
 Fig. 2-3 Bertillonage sistemaren neurketa tramankuluak 

Gaur egun badakigu Bertillonage erabiliz ezin daitezkeela populazio handi 

bateko norbanako guztiak bereizi, populazioa handitzen den heinean pertsona bik balio 
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bera emateko probabilitatea handitu egiten delako. Sistema ez zen behar bezain zehatza 

egungo onargarri deritzogun fidagarritasun maila lortzeko, errore tasa altuak ematen 

baitzituen. Beste alde batetik, gainbegirale oso espezializatuak behar ziren neurriak 

hartzeko eta ezinezkoa zen baserri-ingurunetara heltzea baliabide faltagatik. Denboraren 

poderioz Bertillonage teknika berriez ordezkatu izan bazen ere, bere eraginak gaur egun 

badirau poliziaren fitxaketetan. 

Henry Faulds (1843-1930) mediku eskoziarrak hatz-markei buruzko “On the 

Skin-Furrows of the Hand” artikulua idatzi zuen Nature aldizkarian 1880. urtean, 

Japonian mediku eta ebanjelista lanetan zegoela [Faulds'1880]. Darwin-en laguna izan 

zen mediku erlijioso honek hatz-marka bilketa zabala egin zuen bere familia, lankide, 

morroi eta bezeroen artean, giza arrazen ikerketa egin nahirik. Hatz-marken bilketa hori 

erabiliz gauza izan zen bere ospitalean gertatutako lapurreta baten ostean erruduna nor 

eta errugabeak nortzuk ziren frogatzeko. Nature aldizkariko artikuluan hatz-markak 

kriminalen identifikaziorako egokiak zirela idatzi zuen: alde batetik, markak biltzea 

erreza zen, nahikoa baizen eskuak tintaz zikintzea eta paper edo kristal bat ukituz 

erregistratzea, eta beste aldetik, krimeneko eskenatokietan erreza zen odolezko edo 

koipezko hatz-markak aurkitzea. 

Faulds Indian ere bizi izan zen bi urtez ezkondu eta Japoniara joan aurretik. 

Dirudienez, europarrak biometrian hasi baino lehenago, Asiako lurraldeetan umeen esku 

eta oinen markak paperetan markatzen zituzten tinta erabiliz. Hala gelditu zen 

erregistratuta Joao de Barros esploradore portugaldarrak XIV. mendean Txinara 

egindako bidaiaren kronikan. 

William Herschell (1833-1918) britainiarrak hogei urte zeramatzan Indian 

Faulds-en artikulua irakurri zuenean. Berehala idatzi zuen beste artikulu bat Nature 

aldizkarirako [Herschel'1880]. Herschell-ek hatz-markak sinadurarekin batera erabiltzen 

zituen Indiako funtzionario eta presoen kontrola eramateko, bere esanetan, modu 

horretan ezinezkoa zen sinaduraren zapuzketa. 

Henry Faulds saiatu egin zen 1886. urtean Scotland Yard konbentzitzen hatz-

markak egoki eta erabilgarriak zirela identifikazio lanetarako [Beavan'01]. Azkenean, 

1893. urtean Britainia Handiko Home Ministry Office-k onartu egin zuen norbanako 

bakoitzak bere hatz-marka propioak dituela eta ez direla jaio hatz-marka berdinak 
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dituzten pertsona bi. Aurkikuntza honen ondoren kriminalen hatz-marken bilketa hasi 

zen berauek identifikatzeko asmoz. Kriminologia institutuek diru asko inbertitu zuten 

hatz-marken ikasketan ikerketa lanak burutzeko eta hatz-marketan auzitegi adituak 

hezteko. Modu honetan, hatz-marketako auzitegi adituak begizko parekatze edo visual 

matching-ean oinarrituz gai izango ziren krimenaren eskenatokitik ateratako aztarnak 

aztertu eta gaizkilea nor zen frogatzeko [Lee'01][Scott'51]. 

Azken hiru hamarkada hauetan biometria modu bakarretik (hatz-markak) modu 

biometriko askotara zabaldu da (ahotsa, sinadura, irisa, erretina, aurpegia, ibilera, 

eskuaren geometria, etab). Sistema informatikoen hedapenaz eta sentsore eta 

teknologiaren merketzeaz batera, biometria ere garatzen hasi da. Hala ere, teknologia 

biometrikoaren aurrerapauso etengabeak oztopo logikoak aurkitzen ditu gizartearen 

sektore askotan, pribatutasuna arriskuan ikusten baita. Hori dela eta, araudi eta lege 

berrien premia ezinbestekoa da pribatutasuna eta segurtasuna uztartzeko. 

2.2. Segurtasun sistemak eta autentikazioaren premia 

Informazio eta telekomunikazio sistemen hedapenak autentikazio sistema 

berrien agerpena ekarri du, eguneroko bizitza nortasun identifikazio eta egiaztapen 

prozesuz betez. Ohituta gaude gure ordenagailura sartzeko gako bat ematen nor garen 

egiaztatzeko, edo banketxeetako eragiketak burutzeko edo erosketak egiteko txartel bat 

erakusten eta gako bat sartzen, edo posta elektronikoa irakurtzeko, lanean sartu eta 

ateratzeko, etab. Pasahitzen erabilerari dagokionean, NTA Monitor-ek [NTA] 2002ko 

txostenean argitaratu zuenez, web erabiltzaile amorratuek batez beste 21 pasahitz 

desberdin dauzkate, erabiltzaileen %81ek pasahitz arruntak erabiltzen dituzte, batzuk 70 

pasahitz izatera iristen dira, eta %30ek paperetan edo fitxategietan gordetzen dituzte 

euren pasahitzak. Deserosotasun honen aurrean, biometriak erosotasuna eskaintzen die 

erabiltzaileei identifikazio modu bakar, sinple eta natural baten bidez. 

Nortasun maulari dagokionean, GAO (General Accounting Office) erakunde 

iparamerikarrak 2002an argitaratutako txostenaren arabera [GAO], nortasun lapurreta 

benetako fenomeno erreala da eta gainera, Estatu Batuetan bizkorren igotzen ari den 

krimen mota da. Nortasun lapurrek seguritate sozialeko zenbakiak, gidatzeko baimen 

zenbakiak eta amaren ezkondu aurreko abizena (sarritan erabiltzen da kontuak 

babesteko pasahitz moduan) erabiliz kreditu txarteleko kontuak ireki eta maileguak 
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lortzen dituzte. Estatu Batuetan 1996. urtean kreditu txartelak erabiliz eginiko iruzurra 

700 milioi dolarrekoa izatetik, 2000. urtean 1000 milioi izatera pasatu zen. Beraz, 

jabetza eta ezagutzan oinarritako nortasun maula eta zapuzketa gutxitu behar 

honetan biometriak segurtasun sendoagoa eskaintzen du. 

2.3. Sistema biometrikoen arkitektura eta sailkapenak 

Sistema biometrikoak funtsean eredu ezagutze sistemak dira, pertsonak 

ezagutzeko hezita daudenak eta pertsonen ezaugarri fisiologikoak edota joerako 

ezaugarriak erabiliz pertsonak ezagutzen dituztenak. Halako benetako sistema praktiko 

bat garatzeko orduan, norbanakoak nola ezagutzean datza giltzarria. Aplikazioaren 

testuinguruaren arabera autentikazioa burutzeko bi modu desberdin daude: 

 Egiaztapen sistema. Egiaztapen sistema batek unean hartutako pertsonaren 

ezaugarri biometrikoak sisteman aldez aurretik gordetako pertsona horren 

txantiloiarekin konparatuz erabakitzen du nortasuna. Konparaketa bana-

banakoa edo 1-1 da, eta lortutako ezaugarri biometrikoak erabiltzaileak 

emandako izenari dagokion ereduarekin bat datozen ala ez erabakitzen da. 

Nortasun egiaztapen sistema batek erabiltzailea onartu ala ezetsi egingo du, 

beti ere berak aldarrikatu duen nortasunaren arabera. Erantzun beharreko 

galdera honakoa izango litzateke: -Benetan naiz esaten dudan pertsona?- 

 Identifikazio sistema. Sistemak datu-base osoko txantiloiekin konparatuz 

erabakitzen du nortasuna. Kasu honetan, nortasuna erabakitzeko banan-

banako konparaketa barik, 1-n konparaketa egin behar da. Halako sistemetan 

identitate bat aldarrikatu gabe erabakitzen da pertsonen nortasuna, datu-

basean ez badago huts eginez. Bigarren kasu honi ez-identifikazioa esaten 

zaio eta erabiltzaile bat berria den edo aldez aurretik erregistratuta dagoen 

jakiteko erabiltzen da. Identifikazio sistemaren itauna honakoa da: -Nor naiz 

ni?- 

Autentikazio hitza sarritan erabiltzen da biometrian egiaztapenaren sinonimo 

bezala, baina gaur egungo informazio teknologien lengoaian, erabiltzaile baten 

autentikazioa sistemaren erabiltzaileen identitatea lortzean datza, identifikazioa zein 

egiaztapena egin den bereiztu gabe. 
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Fig. 2-4 Erroldaketa, egiaztapen eta identifikazio atazen bloke-diagramak 

‘Fig. 2-4’ irudian egiaztapen eta identifikazio atazen bloke-diagramak adierazten 

dira; erroldaketa ataza ere, bietarako komuna dena, ageri da. Erroldaketa modulua 

erabiltzaileak sistemaren datu-base biometrikoan erregistratzeaz arduratzen da. 

Erroldatze fasean norbanakoen ezaugarri biometrikoak eskaneatu egiten dira sentsore 

biometriko batez ezaugarriaren adierazpen gordina lortzeko. Kalitate azterketa bat 

egiten da hartutako datuak hurrengo faseetarako baliagarriak izango diren ala ez 

ziurtatzeko. Parekatzea errezteko eskaneatutako datu gordinak prozesatu egiten dira 

ezaugarri biometrikoak lortzeko moduluan, datu-base biometrikoan gordeko den 

txantiloia lortuz. Normalean, erroldatzean ezaugarria behin baino gehiago eskaneatzen 

da, nahiz eta azkenean guztiekin txantiloi bakarra sortu. Horren helburua txantiloi on bat 

gordetzea da eskaneatze desberdinen estatistiken bidez. Zenbait erroldaketak, txantiloia 
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sortzean neurtutako desbiderapen estatistikoa kontuan hartuta, txantiloiaren kalitate 

puntuazioa ematen dute. 

Txantiloietan ez da gordetzen sentsoretik jasotako informazio gordin osoa baizik 

eta informazio trinko bat, txantiloietatik berriro jatorrizko informazio gordina 

berreskuratzea zaila izan dadin. Informazio hori kodetu egiten da segurtasuna 

handitzeko asmoz. Aplikazioaren diseinuaren arabera txantiloia sistemaren datu-base 

zentral batean gorde daiteke edo erabiltzailearen txartel magnetiko edo smartcard 

batean grabatu. Erroldatze prozedura sistemaren arduradun batek gainbegiratuta egin 

behar da, erroldan sartzen denaren nortasuna ziurtatuta gera dadin eta bide batez, 

erabiltzaile berriari sistema nola erabili behar duen azaltzeko. 

Egiaztapen ataza sistemen sarbideetan norbanakoak begiztatzeaz arduratzen da. 

Ataza honetan erabiltzaileak, adibidez teklatu batez, bere izena, PINa (Personal 

Identification Number) edo IZPa (Identifikazio Zenbaki Pertsonala) sartuko du, sentsore 

biometrikoak pertsona horren datuak jaso eta modu digitalean adieraziko ditu, eta 

azkenik, ezaugarria lortzen duen moduluak adierazpen digital trinkoa sortuko du. 

Horren ondoren, sortutako adierazpen trinko berria IZP berari dagokion txantiloiarekin 

parekatu beharko da. Gordeta dagoen eta lortu berri den txantiloien arteko parekatzeak 

ez du zertan berdintasunik eman, datu biometrikoak jasotzean zenbait errore iturri 

desberdin agertzen direlako. Alde batetik, sentsore biometrikoek mundu analogikotik 

mundu digitalera informazioa bihurtzerakoan, edozein bihurketa analogiko/digitaletan 

gertatzen den bezala, zaratak sortzen direlako. Bestetik, erabiltzailearen sistemarekiko 

jarrera aldakorra delako, adibidez ez dugu beti jarriko atzamarra posizio berdinean, edo 

aurpegia kameratik distantzia berdinera, ezaugarri biometrikoak ere aldakorrak direlako, 

adibidez ahotsa aldatu egiten da egun batetik bestera, orrazkera ere bai, eta beste alde 

batetik inguruko baldintzak aldakorrak direlako, adibidez argiztapen baldintzak edo 

inguruko zarata ahots aplikazioetan. Egiaztapena egiteko txantiloiek antz handia izan 

behar dute guztiz berdinak ez izan arren. Honek ez du esan nahi sistema biometrikoak 

seguruak ez direnik; probabilitate-sistemak dira, ez deterministak. 

Autentikazioa ontzat emango da txantiloien parekotasuna nahikoa denean, 

horregatik sistema biometrikoek parekatzearen irteera bezala antzekotasun-maila edo 

matching score izaten dute. Beste alde batetik, sistemaren administratzaileak 

antzekotasuna ontzat ala txartzat emango duen erabaki-ataria finka dezake. 
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Parekotasuna erabaki-atariaren gainetik dagoenean egiaztatu egingo da pertsona horren 

nortasuna eta ostera, azpitik badago ukatu egingo da autentikazioa. Beraz, erabaki-

atariak eragin handia izango du sistemaren errendimenduan. 

Identifikazio atazan ez zaio sistemari PINik edo IZPrik ematen eta sistemak 

unean lortutako txantiloia datu-basean dauden erabiltzaile guztien txantiloien kontra 

konparatu beharko du. Irteera erroldako erabiltzaile baten izena izango da edo bestela, 

“erabiltzaile ez-identifikatua” errore mezua. Datu-base handien kontrako parekatzea 

konputazio aldetik garestia denez, sailkapen eta indexazio teknikak erabiltzen dira 

sarreraren kontrako parekatze kopurua gutxitzeko. 

Aplikazioaren datuak eskuratzeko moduaren arabera, sistema biometrikoek on-

line sistema eran edo off-line sistema eran lan egin dezakete. 

 On-line sistemetan pertsonen ezagutzea bizkor burutu behar da eta 

berehalako erantzuna behar izaten da, adibidez ordenagailuetako logon edo 

saio-hasierako aplikazioetan. Normalean, on-line sistemak guztiz 

automatikoak izaten dira eta ezaugarri biometrikoa jasotzeko sentsoreak 

zuzenean eskaneatzeko gai izaten dira; erroldatze prozedura ia gainbegirale 

lanik gabea izaten da eta kalitate kontrola, parekatzea eta erabakia guztiz 

automatikoak. 

 Off-line sistemetan, ordea, ez da beharrezkoa izaten pertsonen ezagutzea 

berehala agertzea eta erantzunaren atzerapena erlatiboki luzea izan daiteke, 

esaterako gaizkileen hatz-marken datu-base zabal baten arakatze aplikazio 

batean. Normalean, erdi-automatikoak izaten dira eta datu-eskuraketa off-

line eskaner batez egiten da, adibidez odolez edo koipez utzitako hatz-marka 

bat edo dokumentu zaharretako idazkera aztertzeko. Erroldaketa gainbegirale 

batek egiten du, adibidez auzitegi aditu batek gaizkile bat “fitxatu” egiten du 

honi aginduak emanez eta kalitate kontrola eginez datu-eskuraketa ona 

lortzeko. Parekatzeko algoritmoak irteeran identitate bakarra eman 

beharrean, susmagarri liratekeen erroldatuen parekotasun-mailen zerrenda 

bat ematen du, auzitegi adituak azken giza erabakia har dezan. 

Sistema biometrikoen aplikazioak bi multzotan sailka daitezke: alde batetik, 

orain arte jakintza eta jabetzan oinarritutako sistemak ordezkatu edo sendotzeko, 
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adibidez banku-jardueretan, merkataritza elektronikoan edo sarbide kontroletan, eta 

bestetik, orain arte toki askotan ez jakintzan ez jabetzan oinarritutako identifikazioa 

erabili denetan, esate baterako ongizate eta inmigrazioan. Orokorrean, segurtasun 

biometrikoaren aplikazio hedatuenak honakoak dira: 

 Sarbide fisikoa. Badira bizpahiru hamarkada teknologia biometrikoa sarbide-

kontroletan erabiltzen hasi zenetik, gaur egun erabilera arruntena da. Sistema 

biometrikoek segurtasun zaintzaileak ordezten dituzte. Arlo honetan, modu 

biometriko erabilienak hatz-markak eta eskuaren geometria izaten dira. 

 Sarbide logikoa. Gaur egun PC eta informazio sareetarako sarbide modu 

hedatuena pasahitza bada ere, pasahitzen erabilerak ez du bermatzen 

informazioaren babes eta segurtasuna. Sistema biometrikoen merketzea dela 

eta, gero eta erabiliagoak dira esparru honetan. Honi esker datuen 

segurtasuna handitu egiten da ezagutzan edo jabetzan oinarritutako sistema 

sendotu edo ordeztu egiten delarik. 

 Bertaratzea edo asistentzia. Bertaratze-kontrolean arrakasta handia izan dute 

sistema biometrikoek txarteldun erlojuak ordeztuz. Halako sistemetan 

egindako inbertsioaren amortizazioa berehalakoa da, enpresek diru asko 

aurrezten baitute langileek txartelak elkartrukatuta maula egiteko aukera 

eragotziz. 

 Merkataritza elektronikoa. Sinadura izan da orain arte nortasuna 

egiaztatzeko modurik erabiliena. Arlo honetan gaur egun smartcard txartelak 

gehi biometria gero eta sarriago erabiltzen ari da. Interneteko merkataritzari 

dagokionean, sinaduraren egiaztapena oraingoz modu orokor eta sinplez 

egitea zaila denez, segurtasunak eroslearen jakintzan oinarritzen jarraitzen 

du. Arlo honetan lan asko dago oraindik egiteko eta konpainia askok eroslea 

nor den identifikatzeko softwarea garatzen dihardute. 

 Jagoletza. Arlo honetan ere erronka handia dauka biometriak. Gaur egun 

batez ere aurpegi ezagutzean, bai 2D eta bai 3Dn, lan handia egiten ari da. 

Gait edo ibilera ere sar daiteke esparru honetan. 
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Lan egiteko modua ikusita, aplikazioak modu bitan sailka daitezke: ezagutze 

modu positiboko aplikazioak eta ezagutze modu negatibokoak. 

 Ezagutze positiboko aplikazioak. Modu honetan, sistemak erabaki egiten 

du ea pertsona bat berak (inplizitu edo esplizituki) aldarrikatzen duena den. 

Pertsona desberdinek nortasun beraren aldarrikapena eragoztea da ezagutze 

positiboaren helburua. 

 Ezagutze negatiboko aplikazioak. Modu honetan, sistemak erabaki egiten 

du ea pertsona bat berak (inplizitu edo esplizituki) ukatzen duena den. 

Pertsona batek nortasun bat baino gehiagoren aldarrikapena eragoztea da 

ezagutze negatiboaren helburua. Adibidez, Patxik ongizateko laguntzak jaso 

ditu eta orain, pertsona berri bat dela esanez, esaterako Txomin dela esanez, 

laguntza berriak lortu nahi ditu sisteman birritan sartuz. Hartutako biometria 

datu-basean dagoen Patxiren txantiloiaz parekatu ostean, Txomin ez dela 

erabaki beharko luke sistemak. 

Autentikazio metodo tradizionalek (pasahitzak, IZPak, giltzak…) ezagutze modu 

positiboan bakarrik lan egin dezaketen bitartean, modu negatiboko ezagutzea 

biometriaren bidez baino ezin da lortu. Ezagutze mota biak konparatuz ondoko ondorioa 

atera daiteke: ezagutze positiboko aplikazioak bai egiaztapen bai identifikazio moduan 

lan egin dezake, ordea, ezagutze negatiboko aplikazioak ezin du egiaztapenean lan egin. 

Izan ere, sistemak datu-base osoa arakatu behar du erreklamatutako nortasuna datu-

basean ez dagoela frogatzeko. 

Sistema biometrikoen izaera aplikazioaren beste hainbat ezaugarriren arabera ere 

sailka daiteke. Wayman-en arabera aplikazio biometriko guztiak ondoko izaeretan 

sailka daitezke [Wayman'99]: 

 Lankidetzakoa ala ez-lankidetzakoa. Sistema lankidetzakoa ala ez-

lankidetzakoa izatea iruzurtiek sistemarekiko duten jarrerarekin zerikusia 

duen ezaugarri bat da. Adibidez, ezagutze positiboko sistema batean, 

iruzurgileari sistemarekiko lankide izatea komeni zaio sistemak onar dezan. 

Ezagutze negatiboko sistema batean ostera, iruzurgileari ez zaio komeni 

sistemarekiko lankide izatea sistemak ez dezan ezagutu. Banku-jarduerako 

aplikazio bat izango litzateke lankidetzako aplikazioen adibide bat, 
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aireportuetan terroristak identifikatzeko aplikazio bat ez-lankidetzakoa 

litzatekeen bitartean. 

 Ageria ala estalia. Erabiltzailea sistema biometrikoa erabiltzen ari dela begi-

bistakoa denean sistema ageri baten aurrean dago. Aldiz, erabiltzaileak ez 

dakienean sistema biometriko baten aurrean dagoela, sistema estalita dago. 

Aurpegi ezagutze aplikazio bat modu estalian lan egin dezake, eskuaren 

geometria eta sinadura dinamikoko aplikazioek beti modu agerian lan egin 

behar duten bitartean. Aplikazio biometriko gehienek modu irekian lan 

egiten dute, auzitegi eta zaintzako aplikazioak izan ezik. Azken hauek 

normalean modu estalian dihardute. Egiaztapen aplikazioek modu agerian 

lan egiten dute normalean, erabiltzaileek nortasun bat aldarrikatu behar 

izaten baitute; identifikazio atazak berriz, estaliak izaten dira normalean. 

 Ohitua ala ez-ohitua. Izaera honek aplikazio berarekin baino 

erabiltzailearekin zerikusi handiagoa du. Ordenagailuen saio-hasierako 

aplikazioak sarritan erabili behar direnez, hasierako prestakuntza epearen 

ostean ohitu egiten dira erabiltzaileak eta badakite sistemari errendimendu 

hobea nola atera. Hamar urtean behin erabiltzen den nortasun agirien 

aplikazio bat ez-ohitua izango da erabiltzaileentzat. Erabiltzeko ohiturak 

eragin handia dauka sistemaren doitasunaren hobekuntzan. 

 Gainbegiratua ala ez-gainbegiratua. Datuak hartzea jagole batek zainduta 

eta gidatuta egiten bada, aplikazio gainbegiratua izango da. Aplikazio bat 

gainbegiratua izan liteke erroldaketan, baina ez-gainbegiratua ezagutzean. 

Ez-lankidetzako aplikazioek normalean gainbegiraleen premia izaten dute. 

 Lan-ingurumen estandarrekoa ala ez-estandarrekoa. Laneko giro 

baldintzen izaera kontrolatua ala ez kontrolatua izatearekin zerikusia dauka 

ezaugarri honek. Adibidez, logon edo saio-hasierako aplikazioek ingurumen 

kontrolatupean lan egiten duten bitartean, kanpoko aplikazioak, esate 

baterako giltzarik gabeko kotxe baten atea edo aparkaleku baten zaintza, lan 

ingurumen ez-estandarrekoak izango dira. 

 Publikoa ala pribatua. Dikotomia honek sistemaren jabetza eta 

erabiltzaileen arteko lotura zehazten du. Esaterako, bertaratze edo asistentzia 
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aplikazioetan enpresek konpainia bereko langileen zaintza egiten dute, beraz, 

sistema pribatua izango da. Aldiz, datu biometrikoak nortasun agiri 

elektroniko batekin batera erabiltzea aplikazio publiko baten adibidea izango 

litzateke. 

 Irekia ala itxia. Pertsona baten txantiloi biometrikoa aplikazio bakarrerako 

bakarrik erabiltzen den ala aplikazio desberdinetan partekatzen den arabera 

aplikazioa itxia ala irekia izango da. Sistema irekietan erabiliko diren 

txantiloien formatu eta konpresio teknikek estandarrak izan beharko dute 

sistema desberdinen artean partekagarriak izan daitezen, sistema itxietan 

berriz, formatu eta teknika propietarioak erabil daitezke. 

Aplikazio komertzial gehienek ondoko ezaugarriak dauzkate: lankidetzakoak 

dira, ageriak, ohituak, erroldatzean gainbegiratuak eta ezagutzean ez-gainbegiratuak, 

lan-ingurumen estandarrekoak, pribatuak eta itxiak. Segurtasuneko aplikazioak eta 

epaitegiko laguntzakoak berriz, normalean estaliak, ez ohituak eta gainbegiratuak izaten 

dira. 

2.4. Ezaugarri biometrikoen konparaketa 

Gizakion edozein ezaugarri fisiko edo portaerakoa erabil daiteke bereizgarri 

biometriko moduan Anil K. Jain-en iritziz, ondoko zazpi eskakizunak edo “zazpi 

zutabeak” deritzena betetzen baditu [Jain'97]: 

 Unibertsaltasuna. Pertsona orok eduki beharko luke ezaugarri biometrikoa. 

Guztiok aurpegia daukagula esatea inozokeria den arren, ezin daiteke esan 

gauza bera beste ezaugarri biometrikoei buruz; pertsona gormutuak baitaude, 

mantxuak ere, eskurik eta hatz-markarik gabeak, idazten ez dakitenak, 

begietako gaixoak, etab. Beraz, bereizgarri unibertsala izateko populazio 

gehienak eduki beharko luke ezaugarri biometriko hori. 

 Bakantasuna edo bereizgarritasuna. Ezaugarri biometrikoak modu 

unibokoz identifikatu beharko luke pertsona bakoitza. Dakigunez zenbait 

pertsonaren arteko antza oso handia izan daiteke, adibidez bikiak edo 
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famatuen imitatzaileak. Arazo honi interklase edo klase arteko 

antzekotasuna deitzen zaio. 

 Iraunkortasuna. Erroldaketan gordetako txantiloia baliagarria izan beharko 

litzateke epe onargarri baten barruan. Gure itxura aldatu egiten da 

denborarekin (‘Fig. 2-5’ irudia), zahartu egiten gara edo irudi aldaketak 

egiten ditugu, ahotsa eta ibilera ere aldatzen joaten dira adinarekin edo 

eguraldiarekin, eta sinadurak ere aldakorrak dira. Biometriak aurre egin 

behar dion arazo honi intraklase edo klase barruko aldakortasuna deitzen 

zaio.  

 Neurgarritasuna edo bildumagarritasuna. Ezaugarri biometrikoa 

sentsoreak erabiliz jaso, neurtu eta kuantizatu ahal izango da. 

 
Fig. 2-5 Aurpegiaren aldakortasuna. Iturria: http://ledroitcriminel.free.fr 

Aurreko lau eskakizunak ezaugarri biometrikoak bete beharko dituenak dira, 

baina praktikan sistema biometriko bat garatu eta lanean jartzen denean, aplikazioak 

hurrengo hiru eskakizunak ere bete beharko ditu: 

 Errendimendua. Lor daitekeen zehaztasuna, abiadura eta sendotasuna 

islatzen du, baina baita ere, nahi den zehaztasuna eta abiadura lortzeko behar 

diren baliabide eskakizunak eta ezagutzearen zehaztasunean eta abiaduran 

eragina izango duten lan eta ingurumen baldintzak. 
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 Onargarritasuna. Pertsonak eguneroko bizitzan ezaugarri biometrikoa 

erabiltzeko noraino egon daitezkeen prest adierazi nahi du eskakizun honek. 

 Iruzurgarritasuna edo saihesgarritasuna. Maulazko metodoak erabiliz 

sistemaren seguritatea saihestea norainoko erreza izan daitekeen islatzen du. 

Sistema biometriko praktiko batek ezagutze zehaztasun eta abiadura onargarriak 

izan beharko lituzke, baita ere baliabide eskakizun egokiak, ez lieke erabiltzaileei minik 

edo kalterik eragin beharko, maulazko metodoen aurka sendoa izan beharko luke eta 

helburu populazioak ondo ikusia izan beharko litzateke. 

Ezaugarri biometrikoen jatorri eta garapenari begiratuta sailkapen bat egin nahi 

badugu, hiru faktore hartu behar dira kontuan ezaugarriak kokatzeko: 

 Faktore genotipikoak edo genetikoak. Gurasoengandik jasoak, sorkundean 

agertu eta bizitza guztian iraungo duten ezaugarriak dira. 

 Faktore fenotipikoak. Enbrioiaren hasierako garapen etapetan ausaz 

gertatzen diren aldaketen ondorioz sortzen direnak. Bereizgarritasun handia 

ematen dute: biki monozigotikoek ere fenotipo ezaugarri desberdinak 

erakusten dituzte. 

 Ikasketa. Portaerako patroiak batez ere ikasitakoak eta landutakoak dira. 

Teorian denboran zehar aldatu egin daitezke, baina praktikan, behin adin 

batera heldutakoan ez dira aldatzen. 

Ezaugarri biometrikoak orokorrean genetika, fenotipo eta ikasketaren 

konbinaketa izaten dira. Fenotipoan oinarritutako ezaugarriak denborarekin gutxiago 

aldatzen dira eta portaerarekiko independenteenak izaten dira. Hau dela eta, honelako 

ezaugarri biometrikoetan oinarritutako sistemek ez dute erroldaketa berritu beharrik edo 

behar izatekotan, ez dira hain sarritan egin behar. 

Aurpegi, esku, atzamar edo belarriaren geometrian, ADN, ahotsa eta gorputzeko 

usainean faktore genotipiko edo genetikoak dira nagusiak. Hatz-marka, iris, erretina eta 

eskuaren zainetan ostera, faktore fenotipoak dira garrantzitsuak. Sinadura, ibilera, 

ahotsa eta tekleatzean ikasketak dauka pisurik garrantzitsuena, genetikak ere bere 

eragina daukan arren. 
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Bereizgarri biometriko ugari erabiltzen dira ezagutze aplikazioetan. Ezaugarri 

biometriko bakoitzak bere puntu indartsu eta ahulak ditu eta euren artean zein erabili 

erabakitzea aplikazioaren araberakoa izango da. Ez dago ezaugarri biometriko bakarra 

aplikazio guztietarako egokia denik. Ezaugarri biometriko eta aplikazio baten uztartzea 

aplikazioaren ezaugarri eta biometrikoaren berezkotasunen arabera egin beharko da. 

Aplikazio baterako ezaugarri biometriko egokia aukeratzerakoan ondoko 

irizpideak hartu beharko dira kontuan: 

- Aplikazioak egiaztapena ala identifikazioa egin behar du? Aplikazioak 

pertsonak datu-base luze batean identifikatu behar baditu, orduan bereizgarri 

zehatzak beharko dira, adibidez hatz-markak, iris edo DNA. 

- Zeintzuk dira aplikazioaren lan egiteko moduak? Adibidez, ea aplikazioa 

gainbegiratua (erdi-automatikoa) ala ez-gainbegiratua (guztiz automatikoa) 

den, ea erabiltzaileak ohituta dauden biometriko hori erabiltzen, ea 

aplikazioa estalia ala agerikoa den, ea erabiltzaileak lankidetzan ala ez-

lankidetzan arituko diren, eta halakoak. 

- Zeintzuk izango dira informazio biltegiratzearen eskakizunak? Adibidez, 

urrutiko zerbitzari batean ezagutzea egiten duen aplikazio batek txantiloi 

txikiak beharko ditu. 

- Zein ezaugarri biometriko motak dira onargarriak erabiltzaileentzat? 

Gizartearen kultura, etika, erlijio eta osasun ohitura edo estandarren arabera, 

ezaugarri biometriko batzuk onartu eta beste batzuk baztertu egiten dira. 

Aplikazioan erabiliko den ezaugarri biometrikoaren onarpena normalean, 

alde batetik, erabiltzaile komunitatearen tabu edo sentsibilitatea, eta bestetik, 

aplikazioak eskaintzen dituen zerbitzu eta erosotasunaren arteko konpromiso 

bat izango da. 

Hurrengo azpiataletan ezaugarri biometriko ezagunen eta erabilienen aurkezpen 

labur bat egiten da. 
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2.4.1. DNA 

Azido DesoxirriboNukleikoa (DNA), sortzetik gizaki guztion molekuletan aurki 

daitekeen helize bikoitzeko egitura, ezaugarri biometriko moduan erabil daiteke. DNA 

kateetan oraindik aztertu gabeko izugarrizko informazio ikaragarria dagoen arren, 

pertsonak identifikatzeko behar den informazioa DNAren zati txiki bat besterik ez da. 

Askoren ustez, DNA bidezko identifikazioa ezin daiteke ezagutze 

biometrikoaren teknologiatzat hartu, batez ere prozesua automatikoa ez delako eta 

burutzeko zenbait ordu (gaur egun lauzpabost ordu) behar direlako. Dena den, 

prozesuaren zehaztasuna dela eta (estatistiken arabera pertsona bik profil bera izateko 

probabilitatea sei mila milioitik batekoa da), etorkizunari begira uste horiek baztertu 

egingo dira. Ezaugarri hau ostera ez litzateke biki monozigotikoak bereizteko gai 

(enbrioi beretik garatutako bikien probabilitatea 250 enbrioitik batekoa da [Iannelli'03]), 

euren DNA kateak guztiz berdinak baitira. 

DNAren erabilerak aldeko eta kontrako puntuak dituzte. Aldeko punturik 

nabarmenenak hurrengoak dira: 

- Sortze momentutik gizaki guztion edozein gorputz zatitan aurki daiteke eta 

errez lor daiteke edozein iletatik, azaleko zeluletatik, txistutik edo hazitik 

(honek onargarritasunaren aldetik ere ikuspegi negatiboa sortzen du). Beraz, 

ezaugarri guztiz unibertsala da. 

- Ez da aldatzen pertsona baten bizitza osoan, ezaugarri iraunkorrena da 

zalantzarik gabe. 

- Bakantasuna ziurtatutzat eman daiteke, biki monozigotikoen salbuespena 

eginda. Beste salbuespen bitxia kimerena litzateke, hau da, bi enbrioi 

desberdinen baturaren ondoren garatutako pertsonarena, justu biki 

monozigotikoen alderantzizko prozeduraren ondorioz. Kimeren salbuespen 

honetan pertsonak gorputzaren organo desberdinetan DNA joko desberdinak 

erakutsiko lituzke, bakoitza enbrioi bakoitzarena. 

- Saihesgarritasunari dagokionean, txikia da gainbegiratutako laginketa 

baldintza zorrotz betez gero. 
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Kontrako puntuen artean berriz, hurrengoak dira ADNa bereizgarri moduan 

erabiltzailearen desabantailak: 

- Neurgarritasun edo bildumagarritasunaren aldetik, erabili behar diren 

ekipamenduak oso garestiak dira (laborategi berezietan egiten da) eta 

prozesatzeko denbora luzea da. 

- Iraganean DNA lortzeko modua guztiz inbaditzailea bazen ere (odola atera 

behar izaten zen), gaur egun txistu lagin batetik lor daiteke. Dena dela, 

txistua emateak ere inbaditzailea izaten jarraitzen du: alde batetik, kultura 

gehienetan txarto ikusita dagoelako, beste alde batetik, eta hau askoz ere 

garrantzizkoagoa, ematen den DNA laginean pertsonaren datu genetikoak eta 

medikoak ere agertuko direlako, pertsonaren gaixotasunak, jatorri etnikoa 

edo gurasotasuna agerian utziz. Hau dela eta, DNArekin lotutako sistema 

biometrikoek teorian jasotzen dituzten markatzaileak neutroak izan behar 

dira, baina inork ez digu ziurtatuko hori zorrotz beteko denik. 

- Onargarritasun sozialari dagokionean, pribatutasun ezaren aldetik sortzen 

dituen arazo ugariak direla eta, metodo biometriko honen punturik ahulena 

dela aitortu beharra dago. 

- Beste azken arazo bat, bereizgarri biometriko honen betiko 

iraunkortasunarekin zerikusia daukana: datu-base genetikoen segurtasun eta 

konfidentzialtasunaren bermea norainokoa den eta honek erabiltzaileengan 

sor dezakeen mesfidantza. 

2.4.2. Hatz-markak 

Hatz-markak fetuaren zazpigarren hilabetearen inguruan garatzen dira eta euren 

konfigurazioa ez da aldatuko pertsonaren bizitza osoan istripurik ez badu [Babler'91], 

adibidez ebaki eta ubeldura edo ekimosien bidez. Honek ezaugarri biometriko 

interesgarri egiten ditu hatz-markak. Biki monozigotikoen DNA berdina bada, ezin 

daiteke esan gauza bera euren hatz-markei buruz: zalantzarik gabe hatz-markak 

fenotipoaren partea edo, besterik gabe, zuzenean fenotipoak dira [Maltoni'03]. 
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Hatz-marken bidezko identifikazioa aitzindari izan zen biometria 

informatikoaren arloan, hori dela eta, oraindik merkatuko aplikazioen %50a teknologia 

honetan oinarrituta dago [IBG]. 

Hatz-markaren patroiak hiru analisi-eskalaren arabera (maila globala, lokala eta 

maila oso xehea) ezaugarri desberdinak erabiltzen ditu. Analisi-eskala horren arabera 

ere, prozesamendu mota desberdinak egiten dira: 

Analisi-eskala globala denean, hau da, hatz-marka osotasunean aztertzen 

denean, hiru dira ezaugarri nagusiak: arkuak, begiztak eta eraztunak [Levi'72]. Atzamar 

guztiek gutxienez hiruretatik ezaugarri bat erakutsiko dute. Begiztak atzamarraren alde 

batean hasi eta, bira bat eginez, alde berera itzultzen diren gailur-marrak dira, arkuek 

alde batetik bestera atzamarra zeharkatzen duten bitartean. Eraztun eta begizten erdian 

atzamarren nukleoak agertzen dira eta kasu askotan, euren alboan triangelu itxuradun 

deltak ere agertzen dira. ‘Fig. 2-6’ irudian arkuak, begizta eta delta erakusten dira, 118. 

orrialdeko ‘Fig. 5-3’ irudian berriz, eraztunak eta arkuak dira ezaugarri nabarmenenak. 

Analisi globaleko prozesamenduaren oinarria honetan datza: Delta, begizta edo 

eraztunen nukleoak (puntu singularrak deritzenak) aurkitu eta euren arteko marra 

kopurua zenbatu, orientazioa kalkulatu eta distantzia neurtzean. 

 
Fig. 2-6 Hatz-marketako minutien kokapen eta orientazioa 

Maila lokalean, minutia izeneko 150 inguru gailurren ezaugarri lokal desberdin 

aurki daitezke kokapen zehatzetan [Mooenssens'71]. Minutiarik ezagunenak gailurren 

amaierak, bide-banaketak edo adarkatzeak, lakuak eta gailur independenteak dira, hain 

zuzen ere ‘Fig. 2-6’ irudian ikusi daitezkeenak. Minutietan oinarritutako analisian irudi 

bitarrekin lan egiten da minutien kokapen eta orientazioa lortzeko. Minutiak 

aurkitutakoan, euren kokapen eta orientazioa txantiloian daudenekin parekatu egiten 

dira, hatz-marka zeinena den jakiteko. Arazoa ez da erreza, askotan minutiak ez 

direlako aurkitzen edo sasi-minutiak aurkitzen direlako. Gainera, irudien 

desplazamendu eta errotazioaren eragina albo batera utzita, atzamarren azalaren 
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elastikotasuna dela eta, distortsio ez-linealak sortzen dira minutien kokapenean, 

parekatzean zailtasunak sortuz. 

Maila oso xehean, gailurren barneko izerdi-poroen kokapena aztertzen da. 

Horretarako oso doitasun handiko irudiak behar izaten dira. Analisi mota honek 

garrantzia har dezake etorkizunean gailu pertsonaletan, sakelako telefonoetan adibidez, 

sentsore txikiak integratzen hasten badira, baina momentuz, gutxien erabiltzen den 

prozesamendu mota da. 

Hatz-marketan oinarritzen diren sistemetan irudia jasotzeko era bi daude: off-

line edo hatz-markaren tinta bidezko paper gaineko inpresioa digitalizatuz, eta live-scan 

edo on-line sentsoreak erabiliz. Teknologia desberdineko sentsoreak daudenez 

(optikoak, kapazitiboak, eremu elektrikoetan oinarritutakoak, termoelektrikoak, 

ultrasoinukoak, piezoelektrikoak, elektro-optikoak, etab.), sistema bat edo beste 

aukeratzea zaila da eta gainera, euren arteko bateragarritasuna bermatzea ez da batere 

erreza [Ross'04]. 

Hatz-markak ezaugarri biometriko bezala erabiltzearen aldeko arrazoirik 

garrantzizkoenak hurrengoak dira: 

- Unibertsaltasun handia. Ia gizaki guztiok atzamarrak ditugu, esku edo 

besoetako ezintasunak dituztenak kenduta. 

- Hatz-markak oso onak dira bereizgarri moduan eta euren xehetasunak, 

ebakirik edo deformaziorik ezean, ia behin betikoak, bakantasun eta 

iraunkortasuna bermatuz. 

- Neurgarritasun edo bildumagarritasunaren aldetik ere, sentsore txiki eta 

merke ugari daude, baina era berean abantaila hau problema bihurtzen ari da 

sentsoreen arteko bateragarritasun faltagatik. 

- Hatz-marketan oinarritutako sistema biometrikoek errendimendu ona 

aurkezten dute FVC Fingerprint Verification Competition [FVC] 

lehiaketaren emaitzak ikusita. 

Ezaugarri honetan oinarritutako ezagutze sistemen punturik ahulenak 

hurrengoak ditugu: 
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- Onarpen sozial eskasa da zalantzarik gabe arrazoirik garrantzitsuena 

argumentu desberdinengatik, baina batez ere, kriminal kutsu edo estigma 

ikusten zaiolako. Hainbatek analfabetismoarekin ere lotura aurkitzen diote, 

eta beste zenbaitek ez dute gogoko edozeinek ukitutako sentsorean euren 

atzamarrak jartzea, germenen batez kutsatuko direlakoan. 

- Bildumagarritasunera itzuliz, egindako estimazioen arabera populazioaren 

%5 inguru ezin da erroldatu halako sistemetan, arrazoi desberdinenak 

(adibidez izerdia, elektrostatika, artrosia, lanak eragindako deformazioak, 

etab.) direla eta, euren hatz-markak irakurtezinak direlako [Sasse'04]. Beraz, 

printzipioz hain unibertsala den ezaugarri hau, praktikan ez da uste bezain 

unibertsala. 

- Saihesgarritasunaren aldetik, hatz-markak konturatu gabe edonon uzten 

joaten gara eta horietatik geure marken kopiak atera daitezke. Honek 

segurtasun eta konfiantza ezak sortzen ditu. Arazo honen konponbidea 

teknika kriptografikoen erabileraren eskutik etorriko litzateke [Maltoni'03]. 

- Saihesgarritasunarekin jarraituz, zenbait sistematan, optikoetan esate 

baterako, nahikoa da atzamarraren fotokopia maula egiteko. Beste sistema 

batzuk gomazko atzamarren kopia faltsuak benetako atzamartzat onartzen 

dituzte [Matsumoto'02]. 

Aipatutako azken arazoaren aurrean, gaur egun lan asko dago bizia antzemateaz 

ezagutzen den arloan [Mainguet'00]. Bizia antzematearekin zera bermatu nahi da: 

sentsoretik jasotako informazioa bizirik dagoen pertsona bati dagokiola eta ez 

fotokopia, goma zati bati edo hildako baten atzamarrari. Teknika hauen eskutik 

hobekuntza handiak etor daitezke sistemen saihesgarritasuna hobetzeko. 

2.4.3. Irisa 

Irisa oso bereizgarri biometriko fidagarria da ezagutze automatikoa egiteko, alde 

batetik klase arteko aldakortasuna pentsa litekeena baino handiagoa delako eta bestetik, 

klase barruko aldakortasuna oso txikia delako. Aldakortasun bien arteko erlazioa oso 

altua denez, oso erakargarri bilakatu da ezagutze biometrikoan. Ezagutze honen 
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arrakastaren adibiderik ezagunena Sharbat Gula emakume afganistandarrarena dugu 

(ikusi ‘Fig. 2-7’ irudia). 

Irisa begian dugun eraztun koloreduna da, begi niniak eta esklerotikoak 

(begiaren alde zuria) mugatuta, kornea eta kristalinoaren artean kokatuta, argi diafragma 

legez lan egiten duena eta barne organo bat denez, ingurunetik ondo babestuta dagoena. 

Bere formazioa haurdunaldiaren hirugarren hilean hasten da eta zortzigarren hilerako 

bere patroia osotzen duten egiturak guztiz eratuta daude [Kronfeld'62], pigmentazioa 

oraindik haurtzaroan zehar alda daitekeen arren. 

 
Fig. 2-7 Sharbat Gula-ren irisak 1985ean eta 2002an. Argazkiak: © Steve McCurry. National 

Geographic Society. 

Irisaren patroia ez dago genetikoki determinatuta (pertsona berdinaren bi begiek 

iris patroi desberdinak dituzte). Denboran zehar egonkorra dela onartzen da, baita ere 

iris bakoitza munduan bakarra dela (biki monozigotikoenak ere bereiz daitezke; bi iris 

berdin berdinak izateko probabilitatea 10 78 tik batekoa baita [Daugman'04]). 

Irisaren patroian bereizgarri asko daude, hala nola, ildoak, gailurrak, kriptak, 

koroak, eraztunak… Patroiak xehetasunez jasotzeko ezinbestekoa da lehenik eta behin 

begiaren irudi egoki bat izatea eta ondoren begi horretan irisa kokatzea. Horretarako 

erradiazio ikusgai eta infragorria erabiltzen dira (pigmentazio iluneko irisek patroiaren 

xehetasun handiagoa erakusten baitute infragorrian), beti ere, gizakiari kalte egingo ez 

dion 700-900nmko bandaren barruan. Ezinbestekoa izaten da ere erabiltzaileak kamera 

aurrean 10-20cmra posizio egokia hartzea eta lankidetzazko jarrera erakustea. Irudi 

egokia jaso ostean, irisaren kokapena aurkitzeko irisaren zein begi niniaren erradioa eta 

baita zentroen koordenatuen estimazioa egiten da operadore integrodiferentzialak 

erabiliz. 
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Irudi batetik bestera irisaren neurriak aldatu egiten dira, begi niniaren dilatazioa 

ere bai eta betazalak itxiago edo zabalduago egon daitezke. Aldakortasun horiek 

ezabatzeko erreferentzia sistema aldaketa egiten da koordenatu polarren bidez, begi 

ninitik hasita eta esklerotikoan amaituta, irisa erradio desberdineko eraztunekin 

ordeztuz. Emaitza modura irisaren irudi isolatua lortzen dugu. 

1993. urtean Daugman-ek [Daugman'93] 2D Gabor iragazkiak erabiliz irisaren 

irudi isolatu hori IrisCode deitu zuen 2048biteko kodera itzuli zuen (ikusi ‘Fig. 2-8’ 

irudia). Cambridge unibertsitateko irakasle honen metodoa hain zehatza zenez, hurrengo 

urtean Estatu Batuetako patentea lortu zuen [Daugman'94]. 2002an ‘Fig. 2-7’ irudiko 

emakumearen IrisCodea eta bere ezkerreko neskatoarenak berdinak zirela frogatzeko 

gai izan zen Daugman. Gaur egun iris ezagutze sistema komertzial garrantzitsuenek 

(Panasonic [PanaBio], LG [LGIris], Oki [OKIIris], EyeTicket [EyeTicket], Sagem 

[Sagem], eta Iridian [Iridian]) patente hau ordaintzen dute euren sistemetan Daugman-

en ezagutze algoritmoa integratzeagatik. 

 
Fig. 2-8 Irisaren irudia eta bere IrisCodeaTM. Iturria: John Daugman©. 

Irisean oinarritutako ezagutzearen puntu sendoenak ondokoak ditugu: 

- Unibertsaltasun altua: Gizaki guztiek, itsuek baita, irisa dute. Salbuespen 

bitxiak aniridia edo sortzetiko irisik eza (100.000 jaiotzetatik 1.8 kasu 

gertatzen dira eta begi bietan batera agertzen da [UKBlind]) eta nistagmoa 

edo begien dardara lirateke. 

- Bakantasun oso altua: Esan bezala, iris berdin-berdin bi aurkitzeko 

probabilitatea 10 78 tik batekoa da. 

- Iraunkortasuna: Irisaren patroiek haurtzarotik zahartzarora arte aldatu gabe 

irauten dute, begi gaixotasunik azaltzen ez bada behintzat. 
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- Neurgarritasun eta errendimenduari dagokienean, kalitate handiko irudiak 

jaso ditzaketen kamerak daude, oraindik garesti samarrak diren arren 

(ekoizleek patentea ordaindu behar dute) eta oso emaitza onak lortzen dira 

bai egiaztapenean bai identifikazioan. 

- Iruzurgarritasunetik ikusita oso sistema fidagarria da eta iruzurgileei 

gelditzen zaien aukera bakarra ez-lankide izatea da. 

Irisean oinarritutako ezagutze sistemen puntu ahulak batez ere onarpen sozial, 

pribatutasun eta sistemen kostuarekin lotuta daude. Hurrengoak lirateke kontrako 

puntuok: 

- Onarpen sozial oso txikia dute, batez ere mesfidantza sortzen dutelako. 

Jendeak irisak eman dezakeen informazioari buruzko okerreko ideiak ditu: 

askok eta askok pentsatzen dute irisean bere osasun, nortasun eta 

etorkizunari buruzko informazioa dagoela. Alde honetatik, zientziak 

deskreditatu egin du iridologia, irisaren ezaugarriek barne organoen egoera 

eta nortasunari buruzko informazioa aztertzeko “artea” maula medikoa dela 

agerian utziz [Berggren'85][Simon'79]. 

- Pribatutasunaren aldetik, sistema hauek pertsonak identifikatzeko erabiltzeaz 

aparte beste asmo batzuetarako (adibidez jagoletzarako edo jazarpenerako) 

erabil daitezkeen beldurra sentitzen du jendeak (“Minority Report” filmaren 

efektua). Zorionez, oraingoz beharrezkoa da erabiltzaileen lankidetza irudi 

egokiak lortzeko. 

- Orain arteko sistemak errez saihesten ziren irisen argazkiak erabilita 

[Matsumoto'04]. Dena dela, gaur egun hori gainditutako arazoa da, bizia 

antzemateko algoritmoak erabiltzen baitira, adibidez argiztapen aldakorra 

erabiliz argiztapen gorabeheren arabera ninia uzkurtu eta zabal araziz. 

- Sistemak emaitza okerrak ematen ditu oraindik oso miopia gogorrekin, 

diseinuzko lentilekin, betazal jausiekin eta betaurrekoen zikinkeria eta 

distirekin. 

- Irisa ezagutzeko sistemak oraingoz garesti samarrak dira eta hori bere 

hedapenerako arazo handia da. Beste alde batetik, teknologia honen 



2. Biometriaren hastapenak 

33 

arrakastaren gatibu bihurtzeko beldurrak ere traba jarri dio sistema hauen 

hedapenari. 

2.4.4. Aurpegia 

Ezaugarri biometrikoen artetik pertsonen aurpegia da zalantzarik gabe 

eguneroko bizitzan geure harremanetan ezagunak identifikatzeko erabiltzen dugun 

bereizgarri biometrikorik argiena. Baina pertsonentzat hain erreza dena, erronka 

teknologiko handia da oraindik makinetarako, gaur egungo teknologiaz lortzen diren 

ezagutze tasak gainerako ezaugarri biometrikoen bidez lortzen direnekin konparatuz 

gero oso atzetik gelditzen direlako. 

Aurpegi ezagutzeaz hitz egiten denean ez dugu hitz egiten teknologia bakar bati 

buruz, baizik eta aurpegia eskaneatzeko teknologia desberdinen multzo heterogeneo bati 

buruz. Multzo horretatik erabiliena bi dimentsiotako 2D aurpegi ezagutzea dugu, 

guztien artean errezena eta merkeena, baina beste alde batetik, erronka teknologiko 

handiena aurkezten duena, pose eta argiztapenaren menpekotasun handia erakusten 

baitu. Hiru dimentsiotako 3D aurpegi ezagutzeak makillaje eta argiztapen aldaketen 

eragina gainditzen duen arren, askoz ere garestiagoa izatearen eta argazki datu-baseekin 

atzeranzko bateragarritasun ezaren desabantailak ditu. Badago azkenik hirugarren 

planteamendu bat aurpegien termografietan oinarritzen dena, baina gaur egun ezin 

daiteke esan lehen ikerketa lerroa denik. 

Aurpegia ezagutzeko sistemen lehenengo prototipoak 1990eko hamarkadan 

garatzen hasi ziren. 1993. urtean Estatu Batuetako DoD Defentsa Departamentuak 

FERET (FacE REcognition Technology) programa bultzatu zuen, algoritmoak 

ebaluatzeko eta aurpegi ezagutzeko ikerketa babesteko asmoz. Programa hau 1997. 

urtean bukatu zenean, aurpegi ezagutzea unibertsitate eta ikerketa zentroetako prototipo 

maila bazegoen, hamarkadaren amaierarako 24 sistema komertzial zeuden merkatuan 

[FERET]. 

Gaur egun Estatu Batuetako administrazioko NIST erakundeak interes handia 

jartzen mantentzen du aurpegi ezagutzeko teknologiaren garapenerako eta 

sustapenerako [NISTFace], Britainia Handiko Biometric Working Group [BWP], 

Australiako Customs Service [ACS] eta Kanadako Passport Office-rekin batera [CPO]. 
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Honen adibide dira antolatzen diren FRGC (Face Recognition Grand Challenge) eta 

FRVT (Face Recognition Vendor Test) lehiaketak. 

FRVT lehiaketaren emaitzetatik bi ondorio ateratzen dira ikuspuntu 

demografikotik begiratuta: aurpegia ezagutzeko sistemek emaitza hobeak ateratzen 

dituztela gizonezkoekin andrazkoekin baino eta ezagutze tasak altuagoak direla 

nagusiekin gazteenekin baino. Ondorio hauek zerikusi argia daukate ezaugarri 

biometriko honen iraunkortasun ezarekin; gazteen aurpegia bizkorrago aldatzen da, eta 

ohitura sozialen eraginez, emakumezkoek irudi aldaketak maizago egiteko joera dute. 

Ezaugarri biometriko honen punturik sendoenak ondokoak dira: 

- Ezaugarri unibertsala da. Zalantzarik gabe gizaki guztiok burua daukagu. 

Honegatik printzipioz, inor ere ez da baztertuta gelditzen ezagutze mota 

honetatik. 

- Neurgarritasunaren aldetik, informazioa jasotzeko behar diren sentsoreak 

(argazki edo bideo kamerak) merkeak dira eta doitasun nahikokoak. 

- Onarpen sozial ona, alde batetik eguneroko bizitzan norbanakoak bereizteko 

erabiltzen dugun bereizgarririk naturalena delako, eta bestetik nortasun agiri, 

pasaporte edo igerilekuko txartelean geure erretratua ikusten ohituta 

gaudelako. Erabiltzailearen ikuspuntutik aurpegia ezagutzeko sistema 

argazkiak ateratzen dituen kamera bat baino ez da. 

Aurpegi ezagutzeak, berriz, hurrengo puntu ahulak erakusten ditu: 

- Bereizgarritasunaren ikuspuntutik, pertsonen aurpegiak (biki 

monozigotikoen salbuespena eginda) bereizteari erreza deritzogun bitartean, 

konputazio aldetik pertsona guztiok antzeko parametroak ditugu: begiak, 

sudurra eta ahoa. Beraz, beste biometrikoekin alderatuta (hatz-marka edo 

irisarekin esate baterako) patroien arteko antzekotasuna handiagoa da. 

- Iraunkortasunetik ikusita, aurpegia asko aldatzen da denborarekin, espresio 

edo egoera emozionalarekin, erabiltzailearen lankidetzarekin, look eta moda 

aldaketekin, etab. (Ikusi 22. orriko ‘Fig. 2-5’ irudia) 
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- Ezagutze mota honek erronka handia dauka oraindik errendimenduari 

dagokionean, batez ere inguruko baldintza aldakorren aurrean (posea, 

hondoa, argiztapena, kamaren bateragarritasuna…). 

- Saihesgarritasuna aplikazioaren araberakoa izango da. Sistema gainbegiratua 

bada zailagoa izango da, baina bestela nahikoa izan daiteke argazki bat 2D 

aplikazio bat saihesteko. 

- Pribatutasun ikuspuntutik arrisku nagusi bi daude: alde batetik, ezkutuko 

kamerak erabiliz gu konturatu gabe atera diezagukete argazkia, eta bestetik, 

teknologiak aurrera egin ahala, sistemak gauza izango dira jendetza artean 

pertsonak identifikatzeko, eta ondorioz, “anaia nagusiaren” sentsazioa 

areagotu egin liteke.  

Merkatuan eskuragarri dauden produktu komertzial ezagunenak Cognitec 

Systems-en FaceVACS [Cognitec] eta Identix-en ViFaceIt® Argus [Identix] dira 2D 

ezagutzean eta Neurodynamics-en Tridentity [NeuroDyn] 3D arloan. 

2.4.5. Ahotsa 

Orain arte ikusitako ezaugarri biometriko guztietan faktore genetiko edo 

fenotipikoak izan badira nagusi, ahotsean ikasketak dauka garrantzirik handiena, geneek 

ere euren eragina duten arren. Entzumenaren bidez pertsonak identifikatzeko gauza gara 

eta ahotsa eta aurpegiaren arteko lotura egiteko ere bai. Ohituta gaude telefonoaren 

beste aldean dagoenaren ahotsa entzunez nor den identifikatzen edo ahotsa hartuta 

daukan ala ez somatzen, baina sarritan huts egiten dugu identifikazio horretan. Zenbait 

pertsona oso trebeak dira ahotsak imitatzen eta beste aldean dagoena identitate faltsu 

batekin engainatzen. Beraz, gizakiontzat hain natural den identifikazio biometriko modu 

honetan huts egiten badugu, makinentzat oraindik erronka handiagoa izango da ataza 

honetan arrakastatsu ateratzea. 

Ahotsa identifikatzeko sistemak mota bikoak izan daitezke: 

- Testuaren menpeko sistemak. Halakoetan sistemak badaki aldez aurretik 

hiztunak zer esan behar duen. Normalean esaldi labur bat izango da, 

erroldaketan grabatutakoarekin bat etorri beharko dena. Sarritan esaldi 

bakarra erabiltzen da, baina horrek grabaketen bidez erasotzeko aukera libre 
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uzten du. Arazo horren aurrean zenbait sistemak erroldaketan hitz 

desberdinak esatea eskatzen diote erabiltzaileari, adibidez 0 eta 9 arteko 

zenbakiak. Identifikazioan berriz, erroldaketan esandako hitzok ausazko 

ordenan errepikatzeko aginduko diote. Hiztunak esan behar duena aldez 

aurretik jakiteak sistemaren eraginkortasuna areagotzen du, baina 

horretarako hiztunak lankidetzako jarrera izan beharko du. Testuaren 

menpeko sistemak egiaztapen positiboan erabiltzen dira, ez dute balio 

erabiltzaileen identifikaziorako. 

- Testuarekiko sistema independenteak. Sistema hauek ez dakite hiztunak zer 

esan behar duen. Sistemaren segurtasun maila ona lortzeko beharrezkoa 

izango da erroldatzean hitz-multzo luzea grabatzea. Aurreko sistemekiko 

duten abantaila argi dago: ez da beharrezkoa erabiltzailearen lankidetza 

identifikazioa egiteko. 

Hiztunaren ezagutze aplikazio gehienak multimedia arloan erabiltzen dira, 

telefoniako sarbide aplikazioetan, bezeroen arreta zentroetan, telefono bidezko 

erosketetan, eta baita ere sakelako telefonoen baimenik gabeko erabilera debekatzeko. 

Epaitegi laguntzako aplikazioak ere ohikoak izaten dira. 

Teknologia honen puntu sendoak ondokoak dira: 

- Onargarritasun sozial handia, gizakiok ere pertsonak identifikatzeko ahotsa 

erabiltzen ohituta gaudelako, eta ez-inbaditzailea delako. 

- Neurgarritasunaren aldetik, sentsore asko eta merkeak daude (mikrofonoak, 

telefono arruntak, sakelakoak…), euren kalitatea orokorrean eskasa den 

arren. 

Hiztunak ezagutzeko teknologiak ordea hurrengo ahuleziak erakusten ditu: 

- Errendimendua datu-eskuraketako kanalaren zarataren eraginpean dago: 

mikrofono gehienak kalitate eskasekoak izaten dira, beste horrenbeste 

gertatzen da sakelako telefonoekin edo telefono sarearen baldintzekin. 

- Klase barruko aldakortasun handia izaten da: hiztunaren umore eta 

osasunaren gorabeherek eragin handia izaten dute emaitzetan, hori dela eta, 
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erroldatze prozesua luzea izan daiteke eta txantiloiaren egonkortasuna epe 

labur edo ertainekoa, batez ere gaztaroan. 

- Saihesgarritasunari dagokionean, imitatzaile eta grabaketak dira sistema 

hauetan iruzur egiteko modurik errezena. Horren aurrean gelditzen den 

irteera bakarra beste ezaugarri biometriko baten nahasketa da, adibidez 

ezpainen mugimendua aztertzea. 

Produktu komertzial edo aplikazioak garatzeko erreminten artean ezagunenak 

hurrengoak ditugu: Nuance [Nuance], SpeechTechnology [ST], VeriVoice [VeriV], 

Vocent-en Password Reset [Vocent], VoiceVantage-n SpeakNSet [VV], VoiceIt 

Technologies [VoiceIt] eta Anovea-ren SVLib [Anovea]. 

2.4.6. Erretina edo betsarea 

Erretina edo betsarean oinarritutako ezagutze biometrikoan begiaren atzealdeko 

geruzan dauden odol-basoak irakurtzen dira eta euren patroia aztertzen da. Horretarako 

erradiazio infragorriak erabiltzen dira. Hori dela eta, arrisku mediku potentzialak ditu; 

erradiazio honek erretina kaltetu ote izango duen beldurra dago, gainera, gehiegizko 

berotzeak ere kornea eta kristalinoaren gardentasunean eragin okerrak izan ditzake. 

 
Fig. 2-9 Betsarearen angiografia bat. 

EyeDentify [ED] izeneko konpainia izan zen aitzindaria 1980ko hamarkadan 

betsareko odol-hodien patroietan oinarritutako sistema garatzen eta merkaturatzen. 

Robert “Buzz” Hill patentearen jabea izan zen enpresaren fundatzailea [Hill'98]. 

EyeDentify sisteman erabiltzaileak argi infragorridun argi puntu motel bati begiratu 

behar zion, sistemak 15-20 segundotan erretinaren islapen aldaketen neurketak egiten 

zituen bitartean. Islapenaren intentsitate maparen arabera odol-hodien itxura lortzen da. 
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Denbora horretan erabiltzaileak lankide izan behar du geldirik egonez eta betaurrekoak 

kenduz. 

EyeDentify konpainiak bere sistema “Mission: Impossible”, “True Lies”, 

“Demolition Man” eta antzeko filmetan erakutsi arren, ez zuen arrakasta gehiegirik 

lortu. EyeDentify-ren produktuak TPI EyeKey System [TPIEye] eta Rayco Security 

[Rayco] enpresek ekoizten dituzte. Gaur egun konpainia honetaz aparte beste bat dago: 

Retica Systems [Retica]. Orokorrean sistema hauek oso garestiak dira eta oso 

segurtasun handiren premia duten erakundeetan baino ez dira instalatzen. 

2.4.7. Esku eta atzamarren geometria 

Eskuaren geometriaren ezagutzea bere egitura neurtzean oinarritzen da. Datu-

hartzeak gutxi gorabehera 100 punturen neurketa hartzen ditu (atzamarren luzera, hatz-

koskorren zabalera, etab.) eta neurketok formula matematiko baten bidez konputatuz, 

txantiloia lortzen da (Ikusi ‘Fig. 2-10’ irudia). 

Ezagutze mota hau oso erabilia da batez ere sarbide fisikorako, bertaratze edo 

asistentzia aplikazioetan eta mugetako zaintzan. Azken erabileraren adibiderik 

ezagunenak Tel Aviveko Ben Gurion aireportuko “frequent traveler” programako 

sistema eta Estatu Batuetako bederatzi aireportutan jarritako INSPASS (Immigration 

and Naturalization Passenger Accelerated Service System [US INSPASS]) programak 

dira. 

 
Fig. 2-10 Eskuaren geometriaren azterketa. Iturria: Arun Ross, Michigan State University. 
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Norbanakoaren lankidetza beharrezkoa izaten da irudia hartzerakoan, baina 

sentsoreak intuitiboak eta erabilerrezak direnez erabiltzaileentzat, onarpen handia izaten 

dute sistema hauek. 

Bakantasuna ez da ezaugarri biometriko honen berezitasunik behinena, dena 

dela, identifikazioa egiteko egokia ez bada ere, egiaztapenean ukapen oker gutxi ematen 

dute. 

Sistema konfiguratzea nahiko sinplea izaten da eta lan kostu gutxikoa. Emaitzak 

nahiko onak izaten dira barneko zein kanpoko inguruneetarako, eta ez du pribatutasun 

arazo gehiegirik sortzen. 

Merkatuan dauden sistema ezagunenen ekoizleak hurrengoak ditugu: IR 

Recognition Systems [IRRS], Acroprint [Acroprint] HandPunch sistemaren egilea eta 

BioMet [BioMet] suitzarrak, bi atzamarren 3D azterketa egiten dutenak. 

2.4.8. Ibilera edo Gait 

Ingelesezko Gait recognition izenaren barruan ibilera, martxa, desfilatzea, 

lasterketa, footing eta eskailerak igotzeko mugimendu ziklikoak sartzen diren bitartean, 

jesarri, gauzak hartu edo jaurtitzeko moduko mugimenduak kanpoan geratzen dira, baita 

ere eskeletoaren tamaina eta gorputz atalak neurtzea [Boyd'05]. Beraz, ibileraren (gait-

en) barruan mugimendu ziklikoak eginez desplazamendua lortzen duten ariketak 

bakarrik sartuko ditugu. 

Ibilera portaerako ezaugarri biometrikoa den arren, osagai genetiko garbia 

dauka: gure garaierak, zabalerak, estremitate edo gorputz-adarretako hezurren luzerek, 

berezko oszilazio modua eragiten dute. Gorpuzkerak, sasoi fisikoak, gaixotasunak eta 

minek gure ibileraren periodoa baldintzatzen duten arren, badaude ere kanpoko faktore 

eragile ugari, hala nola oinetakoak, arropa, tenperatura, lurra siku ala bustita egotea, 

elurra… Ibilera ere ikasi egin daiteke eta imitatu ere bai. 

Gizakiok erreztasuna daukagu ezagunen ibilera bereizten, baina itxuraz ez gara 

hain onak animalien mugimendua identifikatzen [Cohen'00]. Beste horrenbeste 

gertatuko zaie gurekin konputagailuei? Ibileran oinarritzen diren ezagutze sistemen 

emaitzak eskasak dira oraingoz, baina bideo kameren bereizmenak gora egin ahala 

emaitza hobeak lortzeko bidea errezagoa izango da. 
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Sistema hauek bideo sekuentzien irudi aldaketak aztertuta, aldaketak eman 

dituzten puntuak prozesatzen dira artikulazio desberdinekin loturak aurkitzeko. Prozesu 

honetako datu sarrera eta konputazioa oso handia izaten denez, bideosentsoreak 

[Goirizelaia'99] erabiltzen dira argiaren fluxu aldaketak aztertzeko. Bideosentsoreek 

mugimendua antzematean aktibatu egingo dituzte ezagutze sistemak, ostera, 

mugimendua gelditu egin dela erabakitzean desaktibatu egingo dituzte. 

2.4.9. Sinadura 

Tesi-lan honen mamia ezaugarri biometriko honen inguruan garatu denez gero, 

3. atalean aztertzen da sakonago bereizgarri hau. 

2.4.10. Beste ezaugarri biometriko batzuk 

Aurreko ezaugarri biometrikoetaz aparte badaude hain sarri erabiltzen ez diren 

beste ezagutze modu batzuk, adibidez tekleatzea, eskuen zainak, belarria, usaina, 

ezpainen markak eta mugimendua, ordenagailuko saguaren mugimendua eta haginak. 

Tekleatzea jarrerako ezaugarri biometrikoa da. Pertsona bakoitzak bere 

tekleatzeko modua dauka, modu hori bakarra dela esaterik ez dagoen arren. Tekleatu 

batez idazten dugunean tekleatutakoaren monitorizazioa egin daiteke: ohiko teklatu 

arruntetan tekla bat sakatzen dugunetik askatzen dugunera arte igarotako denbora neur 

daiteke, baita ere tekla desberdinen arteko denbora, eta teklatu berezietan teklak 

sakatzeko presioa ere neur daiteke [Dahalan'04]. Tekleatzean oinarritzen diren 

ezagutzeko aplikazioak testuaren menpekoak edo testuarekiko independenteak izan 

daitezke, baina zalantzarik gabe, lehen motakoak dira emaitzarik onenak lortzen 

dituztenak [Joyce'90]. Aplikazio komertzial ezagunena Biopasword [BioPass] dugu. 

Eskugainetako zainen ezagutzea bertaratze-kontroleko sistemetan erabiltzen ari 

da: sentsore komertzial ezagunena Techsphere-rena [TS] dugu. Teknologia hau zainek 

erradiazio infragorria xurgatzeko duten ahalmenean oinarritzen da. Ez dira oso 

bereizmen handiko infragorriko kamerak zainen egitura jasotzeko. Esku-zabaleko 

zainak ere aztertzeko aplikazioak daude, adibidez Fujitsurena [FujiVein]. 

Belarriaren biometria aurpegiaren ezagutzeaz konparatzen da sarritan 

[Victor'02]. Aurpegiaren ezagutzearekiko zenbait abantaila ditu belarriarenak: ez da 

behar hain bereizmen handia irudiak hartzeko, kolorearen banaketa uniformeagoa da, 
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argiztapen arazoa ez da hain garrantzizkoa eta azkenik, ez dauka aurpegiaren pose eta 

espresio aldaketarik. Praktikan ez da asko erabiltzen belarriaren ezagutzea; zenbait 

epaitan froga moduan erabili da, baina ez dago belarriaren bakantasuna frogatzerik, 

ikertzaile batzuk, besteak beste Alfred Iannarelli, ezaugarri honen alde sutsu agertzen 

diren arren [Burge'98]. 

Gizaki bakoitzak usain propioa du, Zhanna Korotkaya adituak dioenez, gutxi 

gorabehera hogeita hamar osagairen konbinaketa dena [Korotkaya'03]. Pertsonen 

usainaren bidezko identifikazioa ENose edo sudur elektroniko deritzen sentsoreen bidez 

egiten da. Gaur egungo sudur elektronikoak zeintzuk osagai dauden erabakitzeko gai 

badira ere, ezin dute usainaren osagai bakoitzaren kontzentrazioa neurtu. Hori dela eta, 

oraingoz ez dago merkatuan usainaren bidez pertsonak identifikatzeko aplikaziorik eta 

Zhanna Korotkaya-ren ustez, gutxienez beste hiru urte pasa beharko dira agertzeko, 

Estatu Batuetako eta Britainia Handiko armadek interes handia izan arren. 

Auzitegiko medikuntzan ezpainen markek hatz-marken froga balio bera dute 

Andre Moenssens auzi adituak dioenaren arabera [Mooenssens'99], baina hori modu 

automatikoz on-line egitea zaila ikusten dugu. Badaude ere ezpainen profilari buruzko 

ikerkuntza lanak [Auckenthaler'99], baina zalantzarik gabe ikuspuntu praktikotik 

aplikazio gehien duena ezpainen mugimendua da, batez ere, ahotsaren identifikazioko 

aplikazioekin lankidetzan. Adibidez HumanScan-en BioID [HS] aplikazio komertzialak 

aurpegi, ahots eta ezpainen identifikazioaren fusioa egiten du. 

Saguaren mugimenduen dinamikan oinarritutako ezagutzean ere ikertzen ari da, 

emaitzak eskasak diren arren [Gamboa'04]. 

Haginen erradiografiak ere erabiltzen dira bereizgarri biometriko bezala 

[Jain'03], baina oso inbaditzailea denez, auzitegi laguntzarako baino ez da erabiltzen 

erretako gorpuen identifikaziorako, adibidez hildako soldadu edo suhiltzaileekin. 

2.4.11. Laburpena 

Aipatutako teknologiak ‘Taula 2-1’ izeneko taulan laburbildu dira. Ezaugarri 

biometrikoak zazpi zutabeen irizpideak hartuta banan-banan puntuatu egin dira ahalik 

eta modu objektiboenean. Zutabe bakoitzeko balorazioa hiru mailatan egin da (Handia, 

Ertaina eta Txikia), hiru kolore desberdin erabiliz (berdea, horia eta gorria). Orokorrean 
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ikusten da unibertsaltasun, bakantasun, iraunkortasun eta errendimenduan nota ona 

lortzen duten ezaugarriek (DNA, irisa eta hatz-markek), nota eskasa ateratzen dutela 

bildumagarritasunean eta, batez ere, onargarritasunean, eta alderantziz, 

bildumagarritasunean eta, batez ere, onargarritasunean nota ona ateratzen dutenek 

(aurpegia, ahotsa eta sinadurek), errendimendu txikia edo ertaina erakusten dutela 

unibertsaltasun, bakantasun, iraunkortasun eta errendimenduan. Sinaduren adierazleak, 

kolore argiagoekin marraztu direnak, 3. atalean lantzen dira sakonago. 

Taula 2-1 Ezaugarri biometrikoen zazpi zutabeen bidezko konparaketa. 

 

‘Fig. 2-11’ irudian gaur egungo teknologia desberdinen arteko merkatu 

pastelaren banaketa erakusten da. Hatz-markak dira oraindik merkatuaren jaun eta jabe, 

baina aurreko urteotan gertatu denarekin konparatuta apurka-apurka esparrua galtzeko 

joera erakusten ari da, iris eta aurpegiaren ezagutze sistemen hazkundearen alde. Hala 

ere, sinadurak bere merkatu-kuotari eusten dio. 
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Fig. 2-11 Modu biometriko desberdin merkatu-kuotak. Iturria: IBG. 

2.5. Multibiometria edo sistema multimodalak 

Grimm anaien “Otsoa eta zazpi antxumeen” ipuina berriro gogora ekarriz, 

ahuntz amak bere zazpi antxumeei ondokoa esan zien: “Errez antzemango diozue 

otsoari bere ahots zakar eta hanka beltzengatik”. Otsoaren eta sei antxumeen 

zoritxarrerako, otsoa trebea izan zen sistema biometriko bikoitz hau saihesten, lehenik 

eta behin, arrautza zuringoak janda, ahuntz amaren ahotsa imitatuz, eta bigarrenik, 

hankak irinetan zurituta, apatxak erakutsiz. Zorionez, ipuinetan otso baten tripatik 

jandako antxumeak bizirik ateratzeko aukera egon ohi da, eta halaxe gertatu zitzaion 

ahuntz amari… 

Aurrekoaren moduko sistema biometriko anizkoitzak, non norbanakoen 

nortasuna identifikatzeko ezaugarri biometriko bi edo gehiago erabiltzen diren, sistema 

multibiometrikoak edo multimodalak deitzen dira. 

Pertsona baten ezaugarrien artean loturak egoten dira; ez dira independenteak 

izaten. Adibidez, normalean, pertsona handi eta sendoek pertsona txiki eta argalek baino 

ahots grabeagoa izaten dute, ibilera ere geldoagoa eta baldarragoa izango dute, eskuak 

ere handiagoak. Antzeko zerbait gertatzen da adinarekin, pertsona helduen ahotsa, 

ibilera, aurpegia, belarri eta sudurra gazteagoena baino grabeagoa, geldoagoa, 

zimurragoa edo handiagoak izaten da. Gure buruan pertsona bakoitzaren ezaugarri 

biometrikoen lotura edo eskema logiko bat osotzen dugu. Era honetan, irratiko pertsona 

baten ahotsera ohitzen garenean, pertsona horren irudi bat egingo dugu buruan (sarritan 

okerra izaten dena). Gero pertsona hori, telebistan edo bizitza errealean ezagutzen 
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dugunean, harriduraz esaten dugu: -baina nola liteke?, aurpegi hori, bateraezina ahots 

horrekin!- 

Ezaugarri biometriko bakarreko sistema bat erabiltzeak ondoko desabantailak 

dauzka: 

- Erroldaketako errore tasa handiak izaten dira zenbait kasutan. Adibidez, 

pertsona askoren atzamarrak ez dira ondo egokitzen hatz-markak hartzeko 

sentsoreetara eta horrela, erroldaketako errorea(*) %4ra irits daiteke. 

- Ezaugarri bakar baten bereizketa mugatua izan daiteke, esate baterako 

sistema baten FAR edo FRR errore tasak(*) altuak direnean. 

- Jasotako datuetan zarata egon daiteke. Esate baterako sentsorea ukituaren 

ukituz zikindu, berotu edo kaltetu egin daitekeelako edo inguruko baldintzak 

aldakorrak izan daitezkeelako. 

- Ezaugarri biometrikoaren iraunkortasuna txikia izaten da zenbait kasutan. 

Adibidez, hotzaren eraginez bat-batean ahotsa gal dezakegu. Sinadura 

batetik bestera ere aldaketak egoten dira. 

- Ezaugarri bakarra kopiatzea errezagoa da. 

Sistema biometriko desberdinak uztartzen ditugunean, sistema bakoitzaren 

antzekotasun maila kontuan hartuz, antzekotasun nota bakarra lortu beharko da. 

Horretarako antzekotasun horiek normalizatu egin beharko dira dagokien nota lineala 

lortzeko, geroago nota horien konbinaketa egokia egin ahal izateko. Uztarketaren 

abantailak ondokoak dira: 

- Antzekotasunaren batez besteko errorea sistema independente bakoitzarena 

baino hobea izaten da beti. 

- Erroldaketako errorea txikiagoa izango dugu. 

                                                 

* Sistema biometrikoen errore tasak 2.6 atalean azaltzen dira 
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- Maula egitea zailagoa izango da. 

Ezaugarri biometriko desberdinen adituen emaitzak uztartzen direnean fusio 

multimodala egiten dela esan ohi da, ezaugarri beraren aditu desberdinen nahasketa 

egiten denean berriz, fusio intramodala egin dela esaten da [Kittler'97]. 

Sistema multibiometrikoa garatzerakoan ondoko faktoreak izan beharko dira 

kontuan: 

- Zenbat eta zein ezaugarri biometriko desberdin erabili behar ditugun. Zein 

den euren natura (fisiologikoa ala portaerakoa), independenteak diren ala ez, 

erabiltzailea ezaugarri biometriko guztiak emateko prest egongo den ala ez, 

etab. 

- Fusio maila zein den: ezaugarri bakoitzaren parekotasun mailaren eskala 

ezagutu, erabaki maila finkatu, nahasketa funtzioa (batuketa, biderkadura…) 

erabaki, etab [Jain'05]. 

- Erabiltzaile bakoitzarentzat egokiak diren konbinaketako pisuak erabaki 

ezaugarri biometriko bakoitzaren ikasketarako. Erabiltzaile batek ezaugarri 

jakin baterako nota eskasa ematen badu, ezaugarri horri pisu txikiagoa jarri 

beharko zaio erabiltzaile horren konbinaketan.  

- Sistemaren kostuaren gorakada lortuko den errendimendu hobekuntzarekin 

alderatuz errentagarria den ala ez ere aztertu beharko da. 

2.6. Sistema biometrikoen erroreak 

Erabiltzaile baten biometriaren emaitza eta dagokion erroldaketako txantiloia 

parekatzean, lortutako antzekotasun mailaren arabera, identitatearen onarpena edo 

ukapena jasoko da. Gauza bera gertatuko da ere iruzurgile bat aurreko erabiltzailearen 

identitatea hartuta sisteman sartzen ahalegintzen denean. Lehenengo kasuko onarpena 

zuzena izango da, bigarrenekoa berriz, erabaki okerra izango da. Alderantziz gertatuko 

da ukapenekin; lehenengo kasukoa okerra den bitartean, bigarrenekoa zuzena izango da. 

‘Fig. 2-12’ irudian horiz identitate ukapen eta onarpen okerrak agertzen dira, eta 

identitate onarpen eta ukapen zuzenak berdez. 
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Ezagutze biometrikoko sistema seguru batek ez luke ukapen eta onarpen okerrik 

egin beharko, baina kasu gehienetan benetako pertsonaren datuen banaketa estatistiko 

eta bere faltsifikatzaileen (edo gainerako erabiltzaileen) banaketen artean intersekzioak 

gertatzen dira. Halakoetan, sistema biometrikoak identitate ukapen eta onarpen okerrak 

(edo identitate okerrak) emango ditu. 

 
Fig. 2-12 Onarpen eta ukapen oker eta zuzenak 

Sistema biometrikoen erroreen neurketei buruz berba egiterakoan, honako errore 

moten artean bereizten dira: 

 Onarpen okerren tasa FAR (False Acceptance Rate). Inoren identitatea 

erabiliz sistema saihesten den maiztasunarekin lotuta dago FAR errore tasa. 

FAR tasa handia izateak segurtasun arazoak sor ditzake, horregatik bere 

balioa sistemaren segurtasunaren adierazlea da. FAR balioa sistema 

biometrikoaren datu estatistikoa izan daiteke, baina baita ere erabiltzaile 

bakoitzarena. 

 Ukapen okerren tasa FRR (False Rejection Rate). Norberaren identitatea 

erabilita sistemaren ukapena jasotzen den maiztasunarekin lotuta dago FRR 

errore tasa. FRR handia izatea gogaikarria gerta dakioke erabiltzaileari, hori 

dela eta, sistemaren konfortaren neurritzat hartzen da tasa hau. FARen 

moduan, FRR ere datu estatistiko zein norbanakoarena izan daiteke. 

 Datu-eskuraketako hutsegitea FTA (Failure To Acquire). Errore hau 

kuantifikatze errezak ez diren arrazoiengatik gertatzen da, adibidez 

sentsoreak ezegonkorrak direlako, inguru-baldintzak zaratatsuak direlako, 
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edo banda-zabalera justu samar dagoelako. FTAren iturriak ezegonkorrak 

izaten dira, hori dela eta, FRR-ren barruan sartuta egoten da normalean. 

 Erroldaketako hutsegite-tasa FTE/FER/FTER (Failure To Enroll Rate). 

Erabiltzaileak erroldan sartzean lortzen den hutsegite kopuruarekin lotuta 

dago balio estatistiko hau. Balio estatistikoa den arren, zenbait erabiltzailek 

bereziki errore mota hau emateko joera dute. Erabiltzaile askorekin besterik 

gabe ezinezkoa da erroldaketa, itsuak, mutuak, analfabetoak, edo 

besobakarrak direlako. Erroldatuta dauden erabiltzaileen kasuan 

identifikazio/egiaztapenerako eredua sortzean huts egiten denean FTA egon 

dela aditzen da. 

 Identifikazio okerreko tasa FIR (False Identification Rate). 

Identifikazioa egitean pertsona bati okerreko identitatea esleitzeko 

probabilitatea da FIR. 

 Parekatze okerreko tasa FMR (False Match Rate). Inoren identitatea 

erabiliz parekatzean lortutako onarpenen kopurua da. FARekiko aldean, kasu 

honetan kalitate txarreko sarrerak ez dira onartzen, hau da, FARetik FTA 

kenduta dago. 

 Ez-parekatze okerreko tasa FNMR (False Non-Match Rate). 

Baimendutako pertsonen parekatzean lortutako ukapenen kopurua da. FRR-

rekiko aldean, kalitate eskaseko seinaleak alboratu egiten dira kasu honetan, 

hau da, FRR-tik FTA kenduta dago. 

 
Fig. 2-13 Erabaki-muga eta erroreen arteko lotura 
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FAR eta FRR ez dira balio independenteak: parekatze osteko erabaki-atalasea 

igo heinean FAR jaisten den bezala, FRR hazi egiten da, eta alderantziz, erabaki-muga 

jaistearekin batera, FRR ere jaitsi egingo da eta FFR hazi (ikusi ‘Fig. 2-13’ irudia). 

Horregatik, EER hartzen da sistema biometrikoen erroreak neurtzeko puntu objektibo 

bezala. Honela definitzen da atalasearen kokapen hori: 

 Errorekidetza-tasa EER (Equal Error Rate). FRR eta FAR berdinak 

egiten diren parekatze-mugan errorekidetzako balioa dugu. Errorekidetza 

puntuan EER=FAR=FRR izango dira. 

Bai ezaugarri biometrikoen neurketak, zein sistema biometrikoen errendimendu 

parametroak gorabehera estatistikoen menpe daude. Baina printzipioz, arestian 

aipatutako tasak hartzen dira sistemaren errendimenduaren adierazletzat. Dagoen arazoa 

ondokoa da: tasok zehaztea ez dela batere berehalako lana. 

Orokorrean sistema biometrikoen errendimenduak erabiltzearen dependentzia 

erakusten du. Bai FAR, zein FRR erabiltzailetik erabiltzailera aldatu egiten dira, 

ezaugarri batzuk beste batzuk baino aproposagoak direlako; adibidez zenbait 

pertsonaren aurpegia oso errez ezagutu daitekeen bitartean, beste batzuen aurpegiek 

antzeko ezaugarriak erakusten dituzte. Horregatik, orokorrean FAR eta FRR balio 

estatistikoak ez dira izaten oso esanguratsuak norbanakoentzat. Hori dela eta, 

komenigarria izaten da erabiltzaile bakoitzarentzat parekatze-muga egokia aurkitzea 

FAR eta FRR partikularrak optimizatzeko. 

Errore tasak modu teorikoan kalkulatzerik ez dagoenez, ez eta teknika 

estandarrik ez dagoenez, froga beraren emaitzak testaren baldintza eta laginen 

araberakoak direlako, sistema desberdinen errendimendua konparatzeko geratzen den 

modu praktiko bakarra testeko datu-base ezagunak erabiltzea da. 

Jarritako erabaki-mugaren balioaren arabera, hau da, segurtasun eskakizunaren 

arabera aplikazio biometrikoak hiru motatan sailka daitezke: 

- Segurtasun handiko aplikazioak. Mota honetako aplikazioetan ezin daiteke 

okerreko onarpenik baimendu. Beraz, FAR zero egitearen ordainetan FRR 

altua izatearen ezerosotasuna jasango dugu. 
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- Auzitegi laguntzako aplikazioak. Halakoetan FRR ahalik eta txikien 

izatearen ordaina FAR altuan agertzen da. Poliziek susmagarrien zerrenda 

bat nahi izaten dute, laburragoa edo luzeagoa, bertan benetako gaizkilea 

egotea ziurtatuta baldin badago. 

- Aplikazio zibilak. Aplikazio zibilek aurreko bien tarteko segurtasun 

eskakizunak izaten dituzte, segurtasunaren eta erosotasunaren arteko 

konpromisoa bilatzen baitute. Horregatik halako aplikazioek EER balioaren 

inguruan lan egiten dute. 

‘Fig. 2-14’ irudian agertzen den moduko kurbei ROC (Ikertzailearen arabera, 

Receiver edo Relative Operating Characteristic) kurbak deitzen zaie [Egan'75][Swets'73]. 

FAR eta FRR arteko lotura funtzioa adierazten dute ROC kurbek. Sistema baten 

errendimendua hobetzen doan heinean ROC kurbak ardatzei itsasten joango dira eta 

EER zerora hurbiltzen joango da. 

 
Fig. 2-14 Aplikazio mota desberdinen erabaki-mugak 

Gaur egun sistema biometrikoen errendimendua adierazteko grafiko erabilienak 

DET (Detection Error Tradeoff) kurbak dira [Martin'97]. NIST erakundeak 

proposatutako DET kurbak ia lerro zuzenak izaten dira. Kasu honetan ere, zenbat eta 

zuzenak erreferentzia sistemaren jatorritik hurbilago egon, orduan eta errendimendu 

hobea izango dute aplikazioek (ikusi 152. orrialdeko ‘Fig. 5-26’ irudia). 

2.7. Sistema biometrikoen ebaluaketak 

Jonathon Philips-ek hiru ebaluaketa mota bereizten ditu: teknologia ebaluaketa, 

agertokiko ebaluaketa eta ebaluaketa operazionala [Philips'00]. 
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 Teknologia ebaluaketa: Ebaluaketa honen helburua teknologia berean lan 

egiten duten algoritmo desberdinak konparatzea da. Laborategiko edo 

prototipoen algoritmoekin egiten da teknologiaren egoera neurtzeko, 

teknologiaren aurrerakuntza baloratzeko eta metodoak aukeratzeko edo 

baztertzeko. Ebaluaketa independenterik ezagunenak NISTen “face 

recognition vendor test” [NISTFace] eta “speaker recognition evaluation” 

[NISTSpk], FVC [Maio'04] hatz-marketan eta sinaduretako SVC 

[SVC][Yeung'04] berria dira. Sarrera/irteera protokolo jakin bat zehatz bete 

beharko dute algoritmoek proba hauek egiteko eta sarrerako test-datu sorta 

berdinekin lan egin beharko dute. Partaideentzat ezagunak diren datuekin 

egiten diren proba hauetan, egoera orokorretik zehatzenera aldatzen joaten 

da. 

 Agertokiko ebaluaketa. Agertoki ebaluaketak sistema desberdinen emaitzak 

neurtu eta konparatzen ditu errealitateko aplikazio esparru baterako, berau 

simulatzen duen agertoki berdinean. Teknologia biometrikoa aplikazio mota 

jakin baten eskakizunak betetzeko nahikoa helduta dagoen ala ez erakustea 

da proba hauen helburua. Sistema bakoitzak bere sentsoreak dituenez, ahalik 

eta balditza antzekoenetan neurtu behar izango dira, hau da, erabiltzaile 

berdinekin, denbora bertsuan, antzeko argiztapen edo ingurunean. Beraz, 

baldintzak ezin dira guztiz berdinak izan sistema guztietarako, baina bai oso 

antzekoak agertokia kontrolatuta badago [Mansfield'02]. 

 Ebaluaketa operazionala. Agertoki ebaluaketaren antzekoa da. Agertokiko 

testak aplikazio mota bat ebaluatzen duen bitartean, ebaluaketa 

operazionalak algoritmo zehatz batek aplikazio zehatz baterako lortzen 

dituen emaitzak neurtzen ditu. Aplikazio zehatz baten eskakizunak populazio 

zehatz baterako betetzen dituen ala ez aztertzea da bere helburua. 

Orokorrean, testen emaitzak ezin daitezke konparatu sistema desberdinen 

artean operazio inguruneak desberdinak izango direlako [Mansfield'02]. 

Sistema biometrikoen errendimendu ebaluaketa guztiz enpirikoa da eta ondorioz 

lortutako neurriak ezin dira guztiz ulertu edo konparatu testeko datu eta metodoak ondo 

azalduta ez badaude. Biometriaren komunitateak ahalegin handiak egin ditu arlo 

honetan erabilera zuzeneko gidak jartzen, sarrerako datuak hartzeko eta emaitzak 
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aurkezteko prozedurak eta arauak bultzatuz. Zentzu horretan une honetan bertan 

“Biometric Performance Testing and Reporting” izeneko ISO 19795-x estandarra 

garapen fasean dago hurrengo azpiatalekin: 19795-1 “Test Principles”, 19795-2 

“Testing Methodologies”, 19795-3 “Specific Testing Methodologies” eta 19795-4 

“Specific Test Programmes” [ISO]. 

2.8. Biometriako estandarrak 

Edozein teknologiarako, industria estandarra izateak merkatuan jatorri 

desberdineko pareko produktuak eskuragarri edukitzea ziurtatzen du. Era berean, 

estandarrek teknologia berari hedatzen laguntzen diote, merkaturatzeko denborak 

laburtuz, elkartrukatze eta elkarreraginkortasuna erreztuz, integratzaile eta azken 

erabiltzaileei arriskuak gutxituz eta saltzailearekiko duten menpekotasuna gutxituz. 

Beraz, industria estandarrak teknologiaren heldutasunaren adierazle dira. 

BioAPI Consortium 1998. urtean sortu zen biometriako API (Application 

Programming Interface [BioAPI]) bateratua garatzeko, eta programatzaileei plataforma 

eta gailuen independentzia eskaintzeko. Kontsortzio horretan biometriaren merkatua 

sustatzeko interes komuna zeukaten 100 enpresa eta erakundek parte hartu zuten 

NISTen gidaritzapean. BioAPIren espezifikazioak aplikazioak garatzeko sistema ireki 

baten interfazea definitzen du, aplikazioei teknologia biometriko desberdinekin era 

bakar batean komunikatzeko modua eskaintzen diena. 

BioAPIren 1.1 lehen bertsioa 2001eko martxoan atera zen eta ANSI INCITS 358 

bezala izan zen onartua 2002ko otsailean. Honen egunerapena garapenean dago 

ISO/IEC SC37 izeneko lan taldean eta laster ISO/IEC 19784 zenbakiarekin argitaratuko 

da. BioAPIren 2.0 bertsioak hasierakoari zenbait sinplifikazio eta hobekuntza erantsiko 

dizkio. 

BioAPIren arkitektura ‘Fig. 2-15’ irudiko API/SPI ereduan oinarritzen da: 

programatzailea API-aren hizkuntza batua erabiliz, BioAPI framework edo 

programazio-esparruarekin komunikatzen da; gailu eta sistema irekien saltzaileek (BSP 

Biometric Service Provider) euren zerbitzu ezagunak SPI (Service Provider Interface) 

beteko duen interfazea garatu beharko duten bitartean. 
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Fig. 2-15 BioAPIren interfazea. Iturria:BioAPI.org 

Programazio-esparrua Windows CE™ zein Linux™/UNIX™ sistema 

eragileetarako prest dago eta APIaren programazio-lengoaia C/C++ da. 

Estandar honetatik kanpora, 2000. urtean Julian Ashbourn-ek BANTAM 

(Biometric and Token Technology Application Modeling Language) modelizazio 

lengoaia proposatu zuen biometriaren software ingeniaritzarako [Ashbourn'02], baina 

oraindik ez du lortu biometriaren komunitatean bere erabilera zabaltzea. 

ISO/IEC SC 37 lan taldeak ISO 19794-x estandarraren garapenean ere badihardu 

(ikusi ‘Taula 2-2’). Estandar honen xedea datuak elkartrukatzeko formatuak finkatu eta 

ezagutze algoritmo desberdinen txantiloiak sistema desberdinetarako elkarreraginkorrak 

izan daitezen arauak jartzea da. Gobernu erakundeak oso interesaturik daude formatuen 

estandarizazioan, batez ere nortasun agiri eta pasaporteetan erabiltzen diren ezaugarri 

biometrikoei dagozkienetan, hau da, hatz-markak, aurpegia, irisa eta sinadura 

dinamikoan. Gainerako ezaugarri biometrikoek gehiago itxaron beharko dute [ISO]. 

Taula 2-2 Ezaugarri biometrikoen datu-trukerako formatuen ISO estandarrak. 
Zenbakia Izena Egoera 
ISO/IEC 19794 Biometric data interchange formats - 
ISO/IEC 19794-1 Part 1: Framework Argitaratzeko 
ISO/IEC 19794-2 Part 2: Finger minutiae data 2005/09/20 
ISO/IEC 19794-3 Part 3: Finger Pattern Spectral Data Kontsultan 
ISO/IEC 19794-4 Part 4: Finger image data 2005/06/10 
ISO/IEC 19794-5 Part 5: Face image data 2005/06/29 
ISO/IEC 19794-6 Part 6: Iris image data 2005/06/10 
ISO/IEC 19794-7 Part 7: Signature/sign time series data Kontsultan 
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3. SINADURA EZAUGARRI BIOMETRIKO BEZALA 

Gure bizitzan zehar ehundaka bider sinatzen dugu, adibidez txartelen bidez 

erosketa bat ordaintzean, kreditu eskaeretan, gidatzeko baimena ateratzean, gutun 

zertifikatu bat jasotzean, erakunde batean eskaera egitean, errenta aitorpenean, 

notariotzetan dokumentu publikoak idaztean, eta horrela beste hainbat adibide. 

Beste alde batetik ere, agintari kargutan dauden arduradunek euren sinaduraren 

bidez pertsonen jaiotze edo heriotza ziurta ditzakete ziurtagiri ofizialak luzatuz. 

Zalantza barik sinadurak legezko balioa dauka. McCullagh-ek “Signature Stripping: A 

Digital Dilemma” lanean dioenaren arabera sinadurek ondoko funtzioak betetzen dituzte 

legegileen ikuspuntutik [McCullagh'01]: 

 Sinatzailea identifikatu. 

 Sinatzaileak intentzioz testua publiko egin eta onartu egiten duela argitu. 

 Sinatzeko ekintzan sinatzailearen parte hartze aktiboaren ziurtasuna 

hirugarrenei eman, ez-zapuzketa bermatzeko helburuaz. 

 Testuari osotasuna eman. Testua faltsifikatzea eta aldatzea zaildu egiten da. 

 Dokumentu bat sinatzeko ekintzan sinatzaileari bere ekintzaren zentzu edo 

esanahi legala erakusten dion zeremonia burutu. 

3.1. Sinaduraren historia 

Sinaduraren historia idazkeraren historiarekin batera hasi zen, hala sumerioak, 

idazkera kuneiformearen asmatzaileak, autentikazio mekanismoaren asmatzailetzat ere 

har ditzakegu. Euren idatziak buztinezko tauletan egiten zituzten, buztina lisatzeko 

arrabolak erabiliz. Idazle bakoitzak bere zigilu berezia izaten zuen sartuta bere 

arrabolean, honela bere idatzi guztiak zigiluaz markatuta gelditzen ziren. Sumerioen 

kultura Kristo aurreko lau mila urtetik ondoren garatu zen, baina zigiluak oraintsura arte 

izan dira erabiliak autentikazio mekanismo modura. 
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IV. mendean Talmud edo juduen liburuan dokumentuak sinaduren bidez 

babesteko modu desberdinak agertzen dira, adibidez jabetza eskriturak idazteko 

“sinadura txartel” moduko baten erabilera. 

V. mendean hasi zen dokumentuak egiaztatzeko sinadura eransteko ohitura K.o. 

439. urtean, Valentiniano III.a Erromako enperadore zelarik. Idatzien amaieran 

subscripto izeneko esaldi labur bat gehitzen zen idazleak dokumentua azpidazten zuela 

garbi jarriz. Idatziei sinadura eransteko ohitura hau agudo zabaldu zen inperio guztian. 

Norberaren izenaz eskuz idatziriko errepresentazioa erabiltzeko tradizio hau 1500 urtez 

jarraitu izan da ia inongo aldaketarik gabe. Erromatarren ohitura honetatik eratorria da 

mendebaldeko lege tradizioan sinaduraren erabilera [Nicholas'62]. 

1677. urtean Ingalaterrako parlamentuak "An Act for Prevention of Frauds and 

Perjuries" legea atera zuen, geroago “Statute of Frauds” edo Maularen aurkako legea 

izenaz ezagunagoa egin zena. Lege horretan zenbait transakzio edo eragiketatan 

idatzitako dokumentuetan alde biek sinatutako ohar edo memorandum bat sartzea 

eskatzen zen. Lege honek oso eragin handia izan du gaur egungo Estatu Batuetako lege 

komertzialetan eta Commonwealthekoetan ere bai. 

1844. urtean Samuel Morseren telegrafoa erabiltzen hasi zen unetik, elektrikoki 

igorritako mezuen egiaztapenaren arazoa agertu zen. 1867. urtean Estatu Batuetako 

epaile batek telegrafiatutako “sinadurek” iruzurraren kontrako legeak eskuz idatzitako 

sinaduretarako jarritako eskakizun berdinak betetzen zituela erabaki zuen. Idazle askok 

hau jartzen dute merkataritza elektronikoaren lehenengo garaipentzat [Ford'97]. 

Azken urteotan kriptografia teknika berriei esker sinadura digitala agertu da. 

Lege eta merkataritza komunitateak bizkor egokitu dira sinadura digitala onartu eta 

praktikan ezartzean eskuz idatzitako sinaduren ordez, baina lege aldetik eta 

praktikotasun aldetik antzekoak dira. Sinadura digitalak merkataritza elektronikoan 

iraultza handi bat ekarriko duen arren, etorkizunean eskuz idatzitako sinadura helburu 

askotarako erabiltzen jarraituko dugu [Fillingam'97]. 
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3.2. Ezaugarri biometrikoen zazpi zutabeak 

Historia eta zuzenbidearen ikuspegia alde batera utzita eta biometriaren 

ikuspuntutik ikusita, sinadura portaerako ezaugarria da, gait edo ibilera, ahotsa, 

idazkera, tekleatze eta sagua mugitzea diren moduan. Joerako ezaugarriak osagai 

genetiko edo genotipoaren osagaiak diren arren, batez ere berezko edo landutako 

ikasketaren ondorioak dira; ekinaren ekinez, ohitu egiten gara gauzak beti modu berean 

naturaltasunez eta pentsatu barik egiten. Txikitan ibiltzen ikasten dugun unetik, familia 

edo inguruko ereduei kopiatuz ibilera bat lantzen joaten gara. Adinarekin, oinetako 

desberdinekin, kirol eginez, lesio edota ebaketekin ibilera aldatu egiten da, eta ondorioz, 

pertsona bakoitzak bere ibilera berezia dauka. Berdin gertatzen da ahotsaren 

garapenean. 

Idazten ikasten dugunean ere, antzeko zerbait gertatzen da: norberaren 

nortasunaren eta geneen arabera berez bizkorrago edo astiroago idatziko dugu, lapitzari 

estuago edo arinago helduko, papera indarrez edo suabe sakatuko, gutxiago edo gehiago 

inklinatuko lapitza eta ezkerrak edo eskuinak izango gara. Ikasketa horretan 

kaligrafiako edota gustuko ereduak kopiatuz idazkera propioa landuko dugu, letra 

handiagoak edo txikiagoak eginez, hitzen artean tarte laburragoak edo luzeagoak utziz, 

lerroen artean espazio estuagoak edo zabalagoak eginez, letrak eta lerroak gorantz edo 

beherantz okertuz, etab. Aurrerago, garapen prozesu horretan, gure nortasuna adierazi 

nahian, gure gauzetan geure izena jartzen hasiko gara. Horrela, apurka-apurka gure 

sinadura landu arte. 

Biometriaren hastapenetako atalean azaldu bezala, edozein ezaugarri bai fisiko 

bai portaerakoa bereizgarri biometriko moduan baliagarria izan dadin hurrengo zazpi 

zutabeak bete behar ditu: unibertsaltasuna, bakantasuna edo bereizgarritasuna, 

iraunkortasuna, neurgarritasuna edo bildumagarritasuna, errendimendua, 

onargarritasuna eta saihesgarritasuna edo iruzurgarritasuna. 

Arestian genionez, sinadura bereizgarri unibertsala izateko pertsona guztiek 

eduki beharko lukete bere sinadura. Zorionez, gaur egun analfabetismoa ia desagertutzat 

jo dezakegu eta gaixotasun edo mantxutasun ezean, populazioaren gehienak badaki 

idazten eta sinatzen. Pertsona heldu orok badaki bere sinaduraren balio soziala eta 

zentzu horretan, hiritar bezala hauteskundeetan botoaren bidez parte hartzeko eskubidea 
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daukagun moduan, guztiok daukagu sinaduraren bidez gure nortasuna eta borondatea 

agertzeko eskubide ukaezina. 

Bakantasun eta bereizgarritasunari dagokienean, sinatzaile bakoitzak bere 

sinadura propioa du, bere izen-abizen, kaligrafia, errubrika, erritmo eta abarrekin. 

Kasualitatez pertsona desberdin biren sinadurak itxuraz oso antzekoak izatea gerta 

daiteke, baina horren probabilitatea ez da oso handia, antzeko izena eta idazkera duten 

neba-arreben kasua salbu, hala eta guztiz ere, sinaduren presioa, abiadura, lapitzaren 

inklinazioa eta abar desberdinak lirateke. Hori dela eta, klase arteko edo erabiltzaile 

arteko antzekotasun txikia da bereizgarri biometriko honen ezaugarri bat. Pertsona 

desberdin biren sinadurak oso antzekoak izateko probabilitatea mespretxagarria bada 

ere, sinaduraren benetako arazoa betidanik izan duen balio sozialaren ondorioa da: 

sinadurak faltsifikatzeko artea sinadura bezain zaharra da. Orokorrean joerarekin 

zerikusia duten ezaugarri biometriko guztiek izaera hori dute: imitatu eta faltsifikatzeko 

egokiak dira. 

Iraunkortasuna ere ez da portaerarekin lotuta dauden ezaugarri biometrikoen 

bertuterik onena. Pertsonarik egonkorrenak ere eboluzionatu egiten du denborarekin, eta 

ez bakarrik fisikoki, baizik eta izakeran: ahotsa aldatu egiten da, ibilera, idazkera eta 

nola ez sinadura. Idaztean gure gorputza erabiltzeaz aparte, erreminta fisikoekin 

elkarreragina agertzen da gainera; boligrafoak edo lapitzak, papera edo idazteko 

euskarriak ere gure sinaduraren parte hartzaileak dira. Boligrafoen tintak ez du beti 

sendotasun bera izaten, idazteko euskarriaren porositatea, zurruntasuna eta sinatzeko 

daukagun espazioa ere aldatu egiten dira. Sinadura eskuaren eta buruaren berrelikadura 

prozesu bat da. Sinatzen ari garenean paperean egiten ari garen marren eta burmuinean 

daukagun ereduaren arteko berrelikadura egiten dugu. Beraz, erabiltzailearen egoera 

emozional, psikologikoa eta fisikoek eragin handia daukate sinaduran. Ondorioz, ez 

dago pertsona beraren sinadura berdin bi eta horregatik klase barruko edo erabiltzaile 

barruko aldaketa handiak ager daitezke. 

Neurgarritasun edo bildumagarritasunaren aldetik sinadura oso ezaugarri 

biometriko ona da. Sinaduren informazioa jasotzeko behar diren sentsoreak sinpleak, 

merkeak eta erabiltzaileentzat atseginak dira. On-line sinadurak batzeko taula 

grafikoak, lapitz optikoak zein apuntatzeko beste edozein gailu erabil daiteke. Halako 

gailu askok lapitzaren presioa, altitudea eta azimuta hartzen dute espazio 
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koordenatuetaz gain, eta horrela, sinaduraren itxura espazialaz aparte, sinaduraren 

dinamika osoa jasotzen da, laginez lagin, denbora sekuentzia osoa lortuz. Off-line 

sinaduretan berriz, nahikoa da ohiko eskaner arrunt bat edo kamera digital bat 

sinaduraren irudia hartzeko. Bigarren kasu honetan, ez dugu izango sinaduraren 

dinamikaren informaziorik, ez eta sinatzailearen derrigorrezko presentzia sinadura 

digitalizatzeko unean. 

Sinadura ezagutzeko sistemen errendimendua maila onargarrian dago. DNA, 

hatz-marka edota irisaren ezagutzearekin konparatuz gero, zehaztasuna nabarmen 

okerragoa dela esan beharko genuke, baina gainontzeko ezaugarri biometrikoekin 

konparatuta zehaztasuna antzekoa edo hobea da. Sinadura hartzeko behar diren sentsore 

eta programei dagokienean, gailu eroso, ergonomiko eta merkeak dira, laginak jasotzea 

ere oso erreza da erabiltzaileentzat. Horrela ikusita DNA eta irisa ezagutzeko gailuek 

baino prestazio hobeak ditu, bai ergonomia, baita prezio aldetik ere. Denbora erantzuna 

ere bizkorra da. 

Onargarritasuna da inongo zalantzarik gabe zazpi zutabeetarik sendoena. Ia bi 

mila urte daramatzagu sinadurak nortasun identifikagarri gisa eguneroko bizitzan 

erabiltzen, horri esker, bere onarpen sozial eta legezkoa handiak dira. Hatz-markak 

hartzeak konnotazio kriminalak dituen bitartean, sinadurak konnotazio zibilak ditu. 

Hizkera, idazkera eta sinadura gizakioi bakarrik dagozkigun ezaugarriak dira; 

hominidoek gainerako ezaugarri biometriko guztiak dituzte, hatz-markak barne. Beste 

biometria mota batzuk oso inbaditzaileak dira, esate baterako DNA hartzeko txistua, 

hazia, ilea edo azal laginak jaso behar dira, iris eta erretina edo betsarearen irudiak 

hartzeko argi infragorria erabiltzen duten eskanerren aurrean jarri behar da begia eta 

hori nahikoa da jendea ikaratzeko. Ordea, sinadura ez-inbaditzailea da. 

Beste alde batetik, sinadura intentzioz eta nahita ematen da beti, beste 

bereizgarri biometrikoak berriz, baimenik gabe lor daitezke, adibidez ahotsa ezkutuko 

mikrofono batez eta aurpegia edo ibilera ezkutuko kameraz har daitezke, hatz-markak 

edalontzi, ate edo mahaietan uzten ditugu konturatu gabe. Argumentu honen kontra zera 

esan liteke: behin sinadura bat eman eta gero, honen errepikapenak erabil daitezke 

etorkizunean. Baina badago kontrako argumentu honen aurrean erantzuna: sinadura bat 

ematen denean jasotako sinadura kodetuta gorde daiteke, bere data, ordua eta helburua 
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barnean bertan gordeta. Gordetako sinadura hori manipulatu edo berriro erabili nahi 

bada, deskodetzean errorea agertuko da. 

Iruzurgarritasun eta saihesgarritasunari buruz hitz egiterakoan, portaerarekin 

lotutako ezaugarri biometriko guztiak imitatu eta faltsifikatzeko egokiak direla gogoratu 

behar dugu. Sinaduren kasuan, betidanik balio juridikoa izan duenez, faltsifikazioa 

erakargarria izan da maula egiteko. Aurreko zutabea sendoena bezala aurkeztu badugu, 

saihesgarritasuna litzateke sinaduraren zutaberik ahulena. Hala eta guztiz ere, beste 

ezaugarri biometrikoen aldean sinadurak daukan beste abantaila argi bat honako hau da: 

behin lapur edo imitatzaile batek gure sinadura ostuz gero edo horren susmoa izanez 

gero, beti egongo da aukera momentu horretatik aurrera sinadura berri bat asmatzeko. 

Argi dago aukera hau ez dagoela gainerako ezaugarri biometrikoetan. Hurrengo atalean 

gai honen inguruan gehiago sakontzen da. 

3.3. Norainoko seguruak dira sinadurak? 

Ez dago ziurtasun osoa emango duen segurtasun mekanismorik, ez eskuzkorik 

ez automatikorik. Bistakoa da faltsifikazioak idazkera asmatzeaz batera agertu zirela eta 

hau betidanik gertatu den arazo bat dela. Historiara itzuliz, K.o. 539. urtean, hau da 

erromatarrak sinadurak erabiltzen hasi zirenetik 100 urtera, erromatarrek Kode 

Justinianotarraren barruan legeak sortu zituzten dokumentu aztertzaile adituek bete 

zitzaten eta faltsifikazio kasuetan euren testigantza zein kasutan zen baliagarria jakin 

zezaten [Anderson'94]. 

Sinaduren artean oso portzentaia txikia da faltsifikazioek hartzen dutena, baina 

hauen existentzia dokumentu garrantzitsu edo paper diru-baliodunen parte izaten den 

heinean, guztiz beharrezkoa da hauek antzematea. Gaur eguneko dokumentu 

aztertzaileek sinadura susmagarriak benetako sinadura ale desberdinekin konparatzen 

dituzte faltsifikazio aztarnak aurkitzeko asmoz. Hurrengo hauek dira aztertu beharreko 

aztarnok: 

- Benetako sinadurak baino nabarmen astiroago idatzita egoten dira. 

- Lapitz edo boligrafoaren presio aldaketa ugari. 

- Lerroen hasiera eta amaierak zorrotzak barik biribilak izaten dira. 
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- Lerroen kalitate eskasa uhinekin eta dardara erakutsiz. 

- Trazuak errepikatuta eta adabakiekin agertzen dira. 

- Geldialdiak idatzita agertu beharko litzatekeen tokietan. 

Eskuz idatzitako sinaduren sendotasuna kuantifikatzea zaila da. Sinaduretan jarri 

litekeen bermatze maila auzitegiko dokumentu-aztertzaile adituen esperientzia 

teknikoaren araberakoa litzateke. Zenbait kasutan faltsifikatzaile adituek arrakasta izan 

duten arren, eskuz idatzitako sinadurak erabiltzen jarraitzen dugu, batez ere, erabiltzen 

den helburuetarako seguru samarra delako. Segurtasun maila handiagoa behar denean, 

notario baten aurrean sinatzearen lekukotasun zeremonia betetzen da. 

Sinadura elektronikoa eskuz idatzitako sinadura baino seguruagoa da? Sinadura 

digital baten baliagarritasuna auzitegi aditu baten esku egon beharrean zenbait 

prozeduren funtzionamendu egokiaren menpe daude. Epaile baten aurrean batek “hori 

neure boligrafoak idatziko zuen; ez nik” esango balu, barregarri geldituko litzateke, 

baina ostera, “hori neure ordenagailuak sinatuko zuen; ez nik” esango balu, epaileak 

hobeto ulertuko luke, ordenadorea erabiltzen duen edonork dakielako askotan 

programek erroreak izaten dituztela eta birus eta pirata informatikoek ordenadoreak 

manipulatu egin ditzaketela. Beraz, eskuz idatzitako sinaduren eta digitalen arteko 

diferentziarik nabarmenena bigarrenek ordenagailu baten premia daukatela da, eta ondo 

dakigunez, ordenagailuek ezusteko erroreak eta eraso maltzurrak jasotzeko arriskua 

daukate. Bere sinpletasuna dela eta, eskuz idatzitako sinadurek ez dute urrakortasun hau 

erakusten. 

Eskuz idatzitako sinadura eta sinadura digitalen arteko konparaketaz jarraituz, 

Fillingham-ek hurrengo hamar aldeak zerrendatzen ditu [Fillingam'97]: 

- Eskuz idatzitako sinadura norbanako bati biologikoki lotuta dago, sinadura 

digitalak sinatzailearen gako pribatu eta Autoritate Ziurtagiri-emaileak 

diseinatutako algoritmoen babesaren menpe dauden bitartean. 

- Eskuz idatzitako sinadurak sinatzailearen kontrol zuzenaren menpe daude, 

sinadura digitaletan berriz, sinatzaileak ordenagailu baten beharra du. 

- Eskuz idatzitako sinaduren faltsifikazioak betidanik egin dira, baina sinadura 

digitalen faltsifikazioa, gako pribatuaren lapurreta edo sinadura 
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mekanismoaren eraso ezean, ia ezinezkoa da. Beraz, faltsifikazio 

mekanismoa guztiz desberdina da. 

- Sinadura digitalen izaera kriptografikoa dela eta, faltsifikazio ahaleginak 

berehala agerian gelditzen dira, gako pribatua lapurtu edo sinadura 

mekanismoa harrapatuta ez badaude behintzat. Halakorik gertatuz gero, 

ezinezkoa litzateke egindako eragiketa benetakoa ala gezurrezkoa izan den 

bereiztea. 

- Sinadura digitalek eskaintzen duten datu osotasuna sendoagoa da. 

- Eskuzko sinaduren lekukotza egin daitekeen arren, digitalekin ezinezkoa da; 

euren notariotza egin behar da. 

- Eskuz egindako sinadurak beti egiaztatu ahal izango dira, ordea, ziurtagiria 

iraungi, ordenagailua edo kriptografia estandarra zahartu edo antzekoak gerta 

daitezkeenez, sinadura digitalak denbora mugatuan bakarrik egiazta daitezke. 

- Eskuzko sinadurak berez seguruak dira zapuzketaren aurrean, ostera, 

sinadura digitalek hirugarren baten denbora-zigilatzea behar dute ez-

zapuzketaren segurtasun maila handitzeko. 

- Eskuz idatzitako sinadura guztiak antzerakoak dira segurtasun mailatik 

ikusita. Sinadura digitalen sendotasuna sinatzailearen ziurtagiri politikaren 

araberakoa da. 

- Eskuzko sinadurak oso sinpleak eta errez aditzekoak dira. Faltsifikazioak 

antzemateko erabiltzen diren auzitegi teknikak errez azaldu dakizkieke 

abokatu, epaile edo epaimahaikoei. Hauen aurrean, digitalak konplexuak eta 

nahaskorrak dira. 

3.4. Faltsifikazio motak 

“Suspect Documents” liburuan Harrison-ek hurrengo zazpi multzoetan 

sailkatzen ditu sinadura susmagarriak auzitegi aditu baten ikuspuntutik [Harrison'66]: 
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- Sinadura faltsuak benetako sinaduren inongo kopia ahaleginik gabe 

eginikoak. 

- Itxurazko edo fikziozko pertsonen sinadura faltsuak. 

- Benetako sinadura baten gainean kalko eginez lortutako faltsifikazioak. 

- Benetako sinadurarekin antz handia duen pultsuan egindako faltsifikazioak, 

faltsifikazio simulatu izenaz ezagunak direnak. 

- Trikimailuz lortutako benetako sinadurak. 

- Sinatzaileak zintzoa izanez, aintzakotzat hartu nahi ez dituen benetako 

sinadurak. 

- Apropos irakurtezin edo ezohiko itxuran egindako benetako sinadurak, 

gerora etor litezkeen erantzukizunak saihesteko asmoz. 

Sinadura ezagutze komunitatean ordea, faltsifikazioei buruz hitz egitean honako 

sailkapen hau egiten da: 

 Trebeziazko faltsifikazioak (skilled forgeries). Faltsifikatzaileak gutxienez 

sinatzailearen sinadura bat duenean, imitatuz egiten dituen faltsifikazioak. 

Mota honetako sinaduren artean bi azpitalde daude: 

o Faltsifikazio profesionalak. Dokumentu azterketako adituek egiten 

dituzten faltsifikazioak dira. Euren eskarmentua erabiliz, gauza dira 

kalitate handiko faltsifikazioak egiteko edo egiaztapen sistemak 

saihesteko. 

o Faltsifikazio amateurrak. Faltsifikatzaile ez-profesionalen artean hiru 

motako faltsifikazioak daude: 

- Kalkatutako faltsifikazioak (traced forgeries). Faltsifikatzaileak 

daukan benetako sinadura baten gainean argiaren kontra kopiatuz 

eginikoak dira. 

- Etxean landutako faltsifikazioak. Faltsifikatzaileak etxean daukan 

benetako sinaduraren paperezko kopia behin eta berriz errepikatzen 

du kalitate maila oneko faltsifikazioa egiten buruz ikasi arte. 
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Faltsifikatzaileak benetako sinaduraren dinamika ezagutzen ez 

duenez, sinaduraren itxura estatikoa imitatzen du. 

- Sorbalda gaineko faltsifikazioak (over-the-shoulder forgeries). 

Faltsifikatzailea benetako sinaduraren lekukoa izandakoa da, eta 

sinatzailearen mugimenduak edo dinamika imitatzen ahalegintzen da. 

Kasu honetan, sinaduraren itxura estatikoaz aparte, sinaduraren 

dinamikak dauka benetako garrantzia. 

 Ausazko faltsifikazioak (random forgeries). Zirriki-marraka egindako 

faltsifikazio sinpleak dira. Faltsifikatzaileak sinatzailearen izena ezagutzen 

duenean baina bere sinaduraren adibiderik ez daukanean eginikoak dira. 

Ahalegin gabeko faltsifikazio (zero-effort forgery) izenaz ere ezagutzen 

dira. Normalean zirriborro bat, beste pertsona baten imitazioa edo 

“faltsifikatzailearen” benetako sinadura izango da. Hortaz, beste sinatzaileen 

benetako sinadurak eta euren sinaduren imitazio onak ausazko 

faltsifikaziotzat ere hartzen dira ikerkuntza munduan. 

3.5. On-line eta off-line sinaduren ezagutzea 

Sinaduren ezagutze automatikoa bi arlo nagusitan zati daiteke datuak jasotzeko 

moduaren arabera: on-line eta off-line sinaduren ezagutzea. Sinaduren off-line 

ezagutzean sinadura idatzi batetik eskaneatu egiten da bere adierazpen grafikoa irudi 

digital batez azaltzeko. Sinaduren on-line ezagutzean berriz, hardware berezia behar 

izaten da, adibidez taula grafiko bat, idazterakoan paper gainean egindako 

mugimenduak erregistratzeko. Metodo biek euren abantaila eta desabantailak dituzte. 

Off-line ezagutzean datuak jasotzea oso erreza izaten da, behar izaten den 

hardware bakarra eskaner arrunt bat izaten baita. Gainera, iraganean idatzitako 

dokumentuetako sinadurak, bere garaian formatu digitalean jaso ezin izandakoak, 

digitalizatu egin daitezke eta modu honetan prozesatu. Baina abantaila honen aurrean, 

kontuan hartu behar da ere irudi hauek aurreprozesatzeko garatu behar izaten den 

softwarea konplexuagoa izaten dela. Lehenik eta behin, sinadura irudiaren hondotik 

atera egin behar da segmentazio prozesu baten bidez. Sinadurak sarritan hondo zaratatsu 

baten gainean idatzita agertzen dira, adibidez taloi batean kolorezko hondo baten 
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gainean edo sinatzeko sareta edo koadrikuletatik kanpo sinatzen denean. Sarritan 

sinadura eta hondoa ondo bereiztea sinadura ezagutzeko problema bera baino zailagoa 

izatera hel daiteke. Arazo honetaz aparte, ez daukagu sinadura nola sortu zen jakiteko 

denbora informaziorik. Hau dela eta, sinaduraren ezaugarri guztiak bere itxura 

espazialetik eratorriak izango dira. Beraz, faltsutzea errezagoa da, faltsifikaziogileak 

sinaduraren itxura soilik imitatu behar baitu. 

Sinaduren on-line ezagutzean ostera, sinaduraren itxura espaziala ez ezik, bere 

informazio dinamikoa ere aztertu egiten da. Hori dela eta, faltsutzea zailagoa da on-line 

sinaduraren kasuan. Datuak on-line eskuratzeko unean sinatzaileak bertan egon behar 

du parte hartzen, beraz, sinatzailearen presentzia eta bizi antzematea ere bermatzen da 

on-line sinaduren bidez. 

  
Fig. 3-1 Taula grafiko eta lapitzaren arteko azimuta θ(t) eta altitudea φ(t). 

Beste alde batetik, datuak on-line eskuratzeko hardware bereziaren premia dago. 

Hau zenbait balizko erabiltzailerentzat oztopoa izan daiteke, baina beti oztopo gainditu 

erreza, izan ere, nahikoa da taula grafiko arrunt bat erabiltzea eta gainera, ezaugarri 

dinamikoak, hau da, lapitzaren ibilbidea (x(t),y(t)), presioa p(t), azimuta θ(t) eta 

altitudea φ(t) jaso ahal izango dira (Ikusi ‘Fig. 3-1’ irudia). Hauetatik zenbait ezaugarri 

dinamiko gehigarri gehiago eratorri ahal izango dira, adibidez abiadura (vx(t),vy(t)) eta 

azelerazioa (ax(t),ay(t)). 

On-line sinadura bat lapitzaren muturraren ibilbidearen laginketaren ondorioa 

da. Lapitzak paper edo taula grafikoaren kontra presioa egiten duenean “pen-down” 

bat, hau da, presiodun puntu bat, digitalizatuko da. Sinaduraren segmentuen artean, hau 

da, lapitza altxatu eta presioa zero egiten denean, “pen-up” bat izango dugu. 

altitudea φ(t)  

0-90º 

presioa p(t)

X ardatza 

Y ardatza 

azimuta θ(t) 

0-360º φ 

θ  
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Fig. 3-2 Sinadura baten (x,y)(t) sekuentzia dinamikoa. 

‘Fig. 3-2’ izeneko irudian sinadura baten koordenatuen sekuentzia agertzen da. 

Denbora eskala gorritik morerainoko kolore graduazio batez adierazten da eta, kasu 

honetan, sinatzaileak sinadura burutzeko behar izan duen iraupena 9.4 segundokoa izan 

da. Denbora eskalan beltzez marratuta agertzen diren segmentuak letren arteko 

hutsarteei dagozkienak dira eta pen-up edo lapitza gora denbora tarteak dira. Pen-down 

edo lapitza behera puntuen segidak stroke edo trazu izenaz ezagutzen dira. 

Zenbait taula grafiko, guk erabilitakoa esate baterako, presiorik gabeko puntuen 

koordenatuak, azimuta eta altitudea lortzeko gai dira, sinaduraren zati ikustezinen 

informazioa lortuz. Halako sistema baten balizko erabiltzaile lankide batek datu hau 

jakinez gero, dinamika ezkuta dezake apropos sinaduraren tarte ikustezinetan, 

sistemaren segurtasun maila igoz. 

Off-line sinadura egiaztapenaz lortzen diren errore tasak ez dira on-line 

metodoaz lortzen direnak bezain onak. On-line teknika erabiliz gero ezin daiteke sartu 

sisteman sinaduren fotokopiarik, off-line metodoaz ostera bai. Beraz, printzipioz 

badirudi on-line metodoak off-line metodoarekin alderatuz gero abantaila guztiak 

biltzen dituela: alde batetik informazioa unean berehala jasotzen da sentsoreen bidez eta 

ondorioz ezin daiteke fotokopiarik erabili, bestetik sinaduraren informazioa soilik 

daukagu eta ez sinadura horren azpian egon den dokumentuaren hondoaren edo 

ehunduraren informazioa, gainera, sinaduraren informazio dinamikoa jasotzen da, zarata 

gutxiago sartzen da sisteman, lortutako errore tasak txikiagoak dira, orokorrean 

metodoak errezagoak dira lantzeko, etab. Hala eta guztiz ere, paperean antzina 

idatzitako sinadurak aztertzeko derrigor erabili behar dira off-line teknikak.  

3.6. Sinadurak prozesatzeko metodoak 

Sinaduren prozesamendua sailkatzerakoan hiru metodo nagusi daude: 
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 Metodo globalak (holistic methods). Sinadura bere osotasunean kontuan 

hartzen duten ezaugarriak prozesatuz egiten den ezagutzea dugu. Kasu 

honetan sinaduraren adierazpena ezaugarrien bektore batez definituko 

litzateke, adibidez sinaduraren iraupen osoa kontuan hartuta, batez besteko 

abiadura, trazu kopurua, etab. Esate baterako ‘Fig. 3-3’ adibideko sinaduran 

14 trazu daude eta iraupena 6.9 segundokoa da. Aztertu beharreko sinadura 

eta txantiloiaren arteko antzekotasuna bektore bien distantziaren neurketa bat 

izango litzateke. 

 
Fig. 3-3 Ezaugarri globaletan oinarritutako prozesamendua. 

 Segmentuz-segmentuzko metodoak edo metodo erregionalak. 

Sinaduraren adierazpena ezaugarrien bektore sekuentzia batez definituta 

legoke, adibidez sinaduraren puntu kritikoetan hasi eta amaitzen diren 

segmentutan zatituz. Puntu kritiko hauek abiadura maximoko puntuak izan 

daitezke edo zero presiodunak (lapitza gora). Metodo hauetan, antzekotasuna 

bektore sekuentzia bikoteen arteko distantzia parekatuz burutuko litzateke. 

Hurrengo irudian sinaduraren trazu desberdinak, presiorik gabeko puntuez 

bananduta daudenak, kolore desberdinez adierazita daude. 

 
Fig. 3-4 Ezaugarri erregionaletan oinarritutako prozesamendua. 

 Ezaugarri lokaletan oinarritutako edo puntuz-puntuko metodoak. 

Sinaduraren ezaugarrien adierazpena denbora edo espazioaren funtzio batez 

definituta gelditzen da. Adierazpen hori matrize batez egingo da. 
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Matrizearen ilara kopurua laginketa kopurua izango da, eta zabalera berriz, 

laginketa bakoitzean aztertu beharreko ezaugarri kopurua edo bektorearen 

zabalera. Antzekotasuna txantiloiaren eta aztertu beharreko sinaduraren 

funtzioen parekatze elastikoan oinarrituko litzateke. ‘Fig. 3-5’ irudian 

aurreko sinadura beraren laginketa puntuak adierazita daude. Puntu 

bakoitzeko ezaugarrien bektore bana izango genuke eta matrizearen luzera 

sinadura osoaren puntu kopurua izango litzateke. 

 
Fig. 3-5 Ezaugarri lokaletan oinarritutako prozesamendua. 

Azkenik, hiru metodo desberdin hauen konbinaketa eginez lan egiten duten 

sistemak daude. Nahasketa izaera bereko metodo bi edo gehiagorena izan daiteke edo 

izaera desberdineko metodo bi edo gehiagorena. Metodo desberdinen (izaera 

berdinekoak zein desberdinekoak) nahasketaren ondorioz erabakitzen duten sistemei 

parekatze anizkoitzeko sistemak deitzen zaie. 

3.7. Sinadura ezagutze sistemen errendimendua 

Zoritxarrez, ikertzaile komunitatean ez dago adostuta sinadura ezagutze sistemen 

errendimendua modu objektiboan neurtu eta konparatzeko datu-base eta protokolorik. 

Ikertzaile talde bakoitzak bere datu-base propioa izaten du eta nahi duen protokoloa 

nahi duen erara erabiltzen du. Argi dago beraz, horrela lortutako errendimenduen 

balioak guztiz subjektiboak direla eta ondorioz, zentzuzko konparaketa egiterik ez 

dagoela. 

Biometriaren beste esparru batzutan badira datu-base eta protokolo batuak 

ikertzaileek euren algoritmoak neurtu eta konpara ditzaten. Adibidez hatz-marketan 

dihardutenek “FVC Fingerprint Verification Competition” izeneko lehiaketako datu-

base eta protokoloa dauzkate [Maio'04]. Lehiaketa honek hiru edizio bizi izan ditu 

dagoeneko: FVC2000, FVC2002 eta FVC2004 [FVC]. Antzeko zerbait gertatzen da 
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aurpegiak ezagutzeko arloan: kasu honetan, datu-base biren gainean egiten dira 

lehiaketak, bata XM2VTS datu-basearen inguruan [XM2VTS] eta bestea BANCA datu-

basean [BANCA] oinarrituta. 

2004. urtean ospatu zen lehenengo sinadura egiaztapeneko lehiaketa, “1st 

International Signature Verification Competition SVC2004” izenekoa [SVC]. 

Zoritxarrez, oraingoz ez dago off-line sinaduren egiaztapeneko datu-baserik, ez 

protokolorik, ez lehiaketarik, SVC2004 lehiaketan on-line sinadurak bakarrik aztertu 

baitira. 

On-line sinaduretako lehiaketa honetan bi ataza daude, Task1 eta Task2 

izenekoak. Task1 atazako sinadurek koordenatuen informazioa dute (Personal Digital 

Assistant edo PDA gailuetarako pentsaturik dago) eta Task2 atazakoek koordenatuez 

gain, lapitzaren orientazio eta presioari buruzko informazioa dute (taula grafikoetarako 

pentsatuta). 

SVC2004 lehiaketan ez zuen enpresarik parte hartu (parte hartuz gero anonimo 

moduan parte hartuko zuten), partaidetza ezaguna mundu akademikora berez mugatu 

baitzen. Badirudi sinadura ezagutzean diharduten enpresak ez direla ausartzen lehiaketa 

irekietan parte hartzen. 

Ataza bietan irabazle berak atera ziren: Turkiako Sabanci Unibertsitateko 

Alisher Kholmatov eta Berrin Yanikoglu ikertzaileak. Euren ezagutze sistema Dynamic 

Time Warping DTW teknikan oinarrituta dago eta ezagutzean lortutako EER tasak 

ondokoak izan ziren: 2.84 Task1 skilled forgeries, 2.79 Task1 random forgeries, 2.89 

Task2 skilled forgeries eta 2,51 Task2 random forgeries. Parte hartzaile txarrenak 

berriz, ondoko EER tasak eman zituen: 28.89 Task1 skilled forgeries, 12.47 Task1 

random forgeries, 16.34 Task2 skilled forgeries eta 6,17 Task2 random forgeries. 

Emaitza guztiak eta datu-basearen ezaugarriak SVC2004 web gunean [SVC] daude 

eskuragarri.  

3.8. Sinadura ezagutzearen merkatua 

International Biometric Group-ek [IBG] argitaratutako “Biometrics Market and 

Industry Report 2004-2008” txostenaren arabera, sinadura ezagutzeko sistemen diru-
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sarrerak 2003. urtean 9 milioi dolarrekoa izatetik 2008. urtean 107 milioira irits daiteke. 

Frost & Sullivan-en “World Signature Verification Biometrics Markets” izeneko 

txostenean, guztiz berdinak ez badira ere, antzeko zenbakiak agertzen dira 

[Frost&Sul.'03]. Bigarren txosten honen arabera 2003ko diru sarrerak 5.7 milioi 

dolarrekoak izan ziren eta 2009. urterako 123.3 milioikoak izatea aurreikusten da. 

Beraz, edozein kasutan, biometriaren arlo honetan ere merkatu hazkunde handia espero 

da. 

 
Fig. 3-6 Teknologia biometrikoen merkatu banaketa. Iturria: IBG. 

On-line sinaduraren aplikazio hedatuenak ordenagailuetako logon edo saio-

hasierako aplikazioak eta dokumentu edo transakzioen autentikazio aplikazioak izaten 

dira. Hauekin batera, gero eta hedatuagoak dira saltokietan autentikazioa burutzeko 

aplikazioak, edo txosten medikoen babeserakoak, paketeria zerbitzuetakoak, etab. 

Hona hemen on-line sinaduretan diharduten enpresarik garrantzitsuenak orden 

alfabetikoz jarrita: 

- Alphatek Global [AG]. Alphatek Globalek Wacom txartelak erabiliz (eurek 

Volito izenpeaz saltzen dituztenak) JustSign SDK (Software Development 

Kit) softwarea garatzeko paketea saltzen du eta dokumentu elektronikoetan 

grafikoak eta marrazkiak egiteko JustWrite Office erreminta. 

- CIC [CIC]. Communication Intelligence Corporation konpainiak PDA edo 

poltsikoko gailuetan eskuz idatzitakoaren ezagutzea (handwriting 
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recognition) egiteko eta ASCII bihurtzeko aplikazioak garatzen ditu (Jot eta 

PenX aplikazioak), baina baita ere edozein gailutan idatzizko sinaduraren 

ezagutze biometrikoa egiteko softwarea (SignatureOne eta Sign-it). 

Aplikazio hauek inprimaki elektronikoak diseinatzeko eta bertan sinadurak 

jaso, kodetu, ezagutze biometrikoa egin eta hauei esker zapuzketarik gabeko 

transferentzia elektronikoak burutu ahal izateko pentsaturik daude.  

- CyberSIGN [CS]. CyberSIGNek Adobe pdf dokumentuetan sinadura 

sartzeko pluginak garatu ditu. Plugin hauei esker erabiltzaileak modu errez 

batean sar dezake bere sinadura pdf dokumentu batean. Sinaduraren 

egiaztapen biometrikoa burutu eta inprimakiak legeztatzeko ere erabil 

daitezke pluginok. CyberSIGNen pantaila-babeslea oso ezaguna da: 

ordenadorea geldirik dagoenean pantaila-babeslea agertzen da eta pantaila-

babesletik ateratzeko modu bakarra erabiltzailearen sinadura sartzea da, 

horrela erabiltzaileak bere postutik alde egiten duenean bere ingurukoek ezin 

izango dute bere ordenadorea arakatu. 

- Interlink [ILE]. Sinadurak jasotzeko ePad familiako hardwarea egiteaz 

aparte, aplikazioak garatzeko IntegriSign Signature Software Suite izeneko 

erreminta baliagarria saltzen du. 

- PENFLOW [PF]. CyberSIGN-en antzeko produktuak ditu Penflow-ek 

dokumentu elektronikoak babesteko eta pdf dokumentuak sinatzeko. 

Penflow-ek ere bere pantaila-babeslea dauka.  

- SOFTPRO [SP]. SignPlus izeneko aplikazio familia garatu dute: SignBASE 

sinaduren datu-basea kudeatzeko erremintak, SignINFO sinaduren 

egiaztapena txarteleko sinadura digitalizatuaz edo datu-basean dagoenaz 

egiteko, SignTELLER egiaztapen automatikoa transakzioetan burutzeko, 

SignDOC dokumentu elektronikoak idatzizko sinaduraz babesteko, 

SignSECURE saio hasierako aplikazioa eta SignWARE aplikazioak garatu 

ahal izateko software liburutegia. 

Off-line sinaduraren eremuan aplikazioak garatzea zailagoa denez, merkatua ere 

txikiagoa da eta aplikazioak proportzio berean ere urriak. Esparru honetan lan gehiena 

eskuz egiten da, auzitegi adituen esku gelditzen delarik. Aplikazio normalenak txekeen 
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autentikazioa eta auzitegi laguntzan zerikusia duten dokumentuen egiaztapena izaten 

dira. Off-line sinaduren munduan diharduten enpresen artean ezagunenak ondoko hauek 

ditugu: 

- APP_DAVOS [APP]. Banketxeetarako sinadurak eskaneatu eta bistaratzeko 

aplikazioen garapenean aditua da: txekeak aztertu, onartutako sinaduren 

zerrendak kudeatu eta antzeko atazak betetzen ditu euren softwareak. 

- DATAVISION digital image processing [DV]. Antzeko aplikazioak ditu 

txekeak eskaneatu, txekeak aztertu, sinadurak parekatzeko eta egiaztapena 

egiteko, baina baita ere on-line sistemak, goiko multzoan jarri ez dugun 

arren. 

- SQN Banking Systems [SQN]. SQN-k aurrekoen pareko produktuak 

garatzen ditu. 

3.9. Sinadura ezagutzearen estandarrak 

Wintab, industria interfaze estandar irekia, sarrerako gailu erakusleetatik 

(saguak, lapitz optikoak, taula grafikoak, etab) puntuen koordenatuak jaso eta windows 

ingurunerako estandarizatutako aplikazioetara zuzen pasatzeko garatu zen [Wintab]. 

Software garatzaileek estandarra betetzen dute eta hardware saltzaileek gailu 

erakuslearen driver egokia idatzi beharko dute Wintab-ekin bateragarria izateko. Modu 

honetan, estandar honen garapenean CAD eta GIS merkatuan dauden aplikazio 

garatzaile garrantzitsuenek (Autodesk Autocad eta Autodesk, Adobe Fotoshop, Geolink 

GIS) parte hartu zuten eta baita zenbait hardware garatzailek (Altek, Interlink [ILE], 

Wacom [Wacom]…) ere bai, baina zalantzarik gabe, garapenaren ardura handiena 

LCS/Telegraphics enpresaren esku geratu zen [LCS]. Zoritxarrez, LCS/Telegraphics-ek 

2004. urtean estandarra betetzearen agiriak emateari utzi zion beste patente batekin auzi 

arazoak izan ondoren. 

Tablet PCen hedapenak indartu egin du digital ink edo tinta elektronikoaren 

erabilera. Microsoft-ek Windows® XP Tablet PC Edition Software Developer Kit edo 

SDK bat dauka, gaur egun 1.7 bertsioaz ezaguna, XP Tablet PC plataformetarako 

aplikazioak garatzeko. Eremu horretarako aplikazioen garapena sustatzeko asmoz, 
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“Tablet PC Developer Application Contest” izeneko lehiaketa bultzatu zuen Microsoft-

ek [MSTablet]. Bertan 260 software garatzaile independente aurkeztu ziren 

marrazketarako, grafikoak egiteko edo adibidez idatzitakoaren OCR edo karaktere 

ezagutze optikoa egiteko erremintekin. Garaileen artean on-line sinaduran diharduen 

SOFTPRO enpresaren SignDOC produktua agertu zen. 

“Information Technology - Signature/Sign Image Based Interchange Format” 

ANSI/INCITS 395-2005 estandarra 2005eko abuztuaren 12an argitaratu berri dugu. 

Estandar honek sinaduren datu-trukerako formatua espezifikatzen du, barruan (x,y) 

koordenatuen denbora-serieak eta aukerako lapitzaren presio eta inklinazio datuak 

sartuta, erroldaketa, egiaztapen eta identifikazio biometrikoetarako baliagarriak izan 

daitezen. 

Estandar honetako datu-trukeko formatua generikoa da, sinaduren ezagutzea 

egiten den esparru zabaleko aplikazio guztietarako baliagarria izan dadin. Estandarrean 

ez da aplikazio espezifikorik azaltzen, ez eta aplikazioetarako eskakizunik. Arloko 

zenbait kontzeptu eta hitzen definizioak datoz, eta baita ere, elkarreraginkortasunari 

begira, erabilera zuzenerako arauak. 

ISO/IEC 19794-7 estandarra laster agertzekoa da. Aurreko ANSI estandarraren 

antzerakoa izatea espero da.  
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4. SINADURA EZAGUTZEAREN EGOERAREN 
AZTERKETA 

4.1. Sarrera 

Idatzitako sinaduren egiaztapen automatikoa ez da problema berria. Arlo 

honetako lehen ikerketa lanak 1975 aldera hasi ziren eta lehen argitarapenak 1977. 

urtean heldu ziren, Nagel & Rosenfeld [Nagel'77] eta Herbst & Liu-ren [Herbst'77] 

lanekin, lehenengoena off-line arloan eta bigarrenena berriz, on-line arloan. 1980ko 

hamarkadaren amaieran Plamondon-ek “Automatic Signature verification and writer 

identification - the state of the art” artikuluan ordura arte eremu honetan egindako 

lehenengo beharren berri eman zuen [PlamonLor'89]. Egile berak ikerketa arlo honen 

egoeraren berri eman zuen berriro 1990eko hamarkadaren erdialdean [Leclerc'94] eta 

geroago 2000. urtean [PlamonSri'00] “On-line and Off-line Handwriting Recognition: A 

Comprehensive Survey” artikuluaren bidez. 

Sinadura ezagutzearen ikerkuntza, idazketa ezagutzearen eskutik joan da beti 

arrazoi sinple bategatik: kultura anglosaxoniarrean sinadura estandarra norberaren izen-

abizen soila izaten da, errubrikarik gabea. Hori dela eta, egindako ikerketaren egoerari 

buruzko bilatze lanetan esku-idazketaren barruko azpiataltzat sartu ohi da sinadura. 

Sinadura eta idazkeraren ezagutzean erabiltzen diren teknikak oso antzekoak direnez eta 

ikertzaile gehienek arlo bietan dihardutenez, eskema bera erabiliko dugu ikerketaren 

egoera aztertzerakoan. 

Eskuzko idazketarekin loturiko analisi, ezagutze eta interpretazio mota 

desberdinak bereiz daitezke: 

 Eskuizkribu ezagutzea. Marken bidez modu grafikoan adierazita dagoen 

hizkuntza ikurren bidez ordezkatzen arduratzen den ataza da. Alfabeto 

latindarrean ikurrak 8 biteko ASCII kodeak izaten dira (hizkuntza 

gehienetako karaktereak 16 biteko Unicode ikurrekin ordez daitezke). 
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 Eskuizkribuen interpretazioa. Eskuizkribu baten gorputzeko edukia zer 

den erabakitzea da ataza honen zeregina (adibidez, idatzitakoa helbide bat, 

telefono zenbaki bat edo ekuazio bat den). 

 Eskuizkribuaren identifikazioa. Idatziaren egilea nor izan den erabakitzeaz 

arduratzen da ataza hau. 

 Sinaduraren egiaztapena/identifikazioa. Sinadura bat -pertsona jakin 

batena/norena- den erabakitzeaz arduratzen da. 

Ataza desberdinak diren arren, antzeko ezaugarrien azterketan oinarritzen dira 

eta parekatze teknika berdintsuak erabiltzen dituzte. Egiaztapen eta identifikazio atazek 

sinaduran edo idatzian egile jakin baten berezitasunak agertzen diren aztertzen dituzten 

bitartean [Bouletreau'98], eskuizkribu ezagutze eta interpretazio atazetan, egilearen 

berezitasunak alde batera utziz, mezua aditzea da helburu nagusia. 

 
Fig. 4-1 Sinadura interpretatu/ezagutu. 

Aurreko atalean aipatu den bezala, idazketako datuak hartzeko bi modu daude: 

bata on-line idazketa edo dinamikoa, eta bestea off-line idazketa edo estatikoa. 

Lehenengoak sarreraren espazio-denbora ordezkapenaz lan egiten duen bitartean, 

bigarrenak irudien espazio-argi banaketa hartzen du kontuan. Mota bietarako behar 

diren datu-biltegiratze eskakizunak oso desberdinak dira: on-line kasuetan nahiko izaten 

da ehundaka byte, off-line kasuetarako ostera, ehundaka kilobyte, eta doitasun 

eskakizunen arabera, oraindik askoz ere gehiago. 

On-line idazketan lortzen diren ezagutze tasak off-line sistemekin lortzen 

direnak baino askoz hobeak izaten dira. Beraz, sistemen arteko konparaketa egitean 

multzo bereko sistemen artean egin beharko da. 

 
 

 

 

Eskuizkribuaren interpretazioa 

“Sara Zaldunbide” 

Sinaduren egiaztapena 

Benetakoa/faltsifikazioa 
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Beste alde batetik, jabari publikoko idazketa eta sinaduren datu-baserik ez 

dagoenez, ikerketa talde bakoitzak bere datu-base propioa erabili ohi du, bere 

erabiltzaile mota, kopuru eta ezaugarri desberdinekin. Hori dela eta, sistema 

desberdinetan erabiltzen diren tekniken artean konparatzea ez da batere lan erreza. 

4.2. Eskuizkribuen sorkuntza eta pertzepzioa 

Idazkera ikuspuntu desberdin erakusten dituen esparru zabala da. Arlo 

desberdinetako ikerkuntzak jorratzen dira esparru horretan, hala nola psikologia 

esperimentala, neurologia, fisika, ingeniaritza, informatika, antropologia, hezkuntza, 

auzitegi-ikerketa, etab [VanGalen'93][Faure'94][Simner'96][VanGalen'98]. 

Sorreraren ikuspuntutik begiratuta, idaztean funtzio desberdin askok parte 

hartzen dute. Komunikazio intentziotik abiatuta, mezu bat prestatzen da maila 

semantiko, sintaktiko eta lexikoetan; eta hori, modu batez edo bestez, trazuz osotutako 

alografo (letren profil-forma) eta grafo (instantzia berezi) multzo bihurtzen da. 

Lapitzaren mugimenduak taula edo lapitz grafikoak erabiliz egin ahala digitalizatu 

egiten dira on-line sistemetan, eta gehienetan paperean jasotzen dira geroago eskaneatu 

eta off-line sistemetan aztertu ahal izateko. 

Izkribuen sorkuntza aditzea oso garrantzitsua da bai on-line bai off-line ezagutze 

sistemak garatzeko, batez ere izkribuen aldakortasuna gogoan izateko. Eredu 

desberdinak proposatu dira idazkera ikasi eta aztertzeko. Multzo nagusi bitan banatu ohi 

dira ereduok: top-down edo goitik beherako ereduak eta bottom-up edo behetik gorako 

ereduak [PlamonMaar'89]. Goitik beherako ereduek goi mailako informazioan jartzen 

dute begirada, semantikatik hasita oinarrizko mugimenduen arazoetaraino. Behetik 

gorako ereduek ordea, trazu sinpleak sortarazteko gertatzen diren behe-mailako prozesu 

neuromuskularretan jartzen dute indarra, apurka-apurka grafo, alografo eta hitzetara 

igotzeko. 

Goitik beherako eredu gehienak hizkuntza prozesatzeko pentsatuta daude. Ez 

daude pentsatuta bakarrik izkribuen azterketarako, eta informazio lexiko, sintaktiko eta 

semantikoa uztartzen ahalegintzen dira mezuak prozesatzeko. Behetik gorako ereduak 

beste bi multzotan banatu ohi dira: oszilazio-ereduak [Hollerbach'81] eta eredu 

diskretuak [DenierVDG'65]. Lehenengoek oszilazioak mugimenduaren oinarritzat 
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hartzen dituzte, eta mugimendu konplexuagoen sorkuntza oinarrizko uhin funtzio baten 

anplitudearen, fasearen eta maiztasunaren kontrolaren ondorio bezala ikusten dute 

[Chen'97][Edelman'87][Uno'89]. Eredu diskretuek mugimendu konplexuak trazu 

sinpleen denbora-gainezarpen modura ikusten dituzte [Bullock'93][Morasso'94]. 

Oszilazio-ereduetan trazu sinpleak oszilazio mozketa bezala ikusten diren bitartean, 

eredu diskretuetan mugimendu jarraituak trazu etenenen denbora-gainezarpen modura 

ikusten dira. 

Plamondon-en iritziz [Plamondon'98], ibilbidearen jariotasuna trazuen denbora-

gainezarpenetik sortzen da antizipazio edo aurrea hartzearen ondorioz. Beste modu 

batera esanda, helburu batera iristeko trazu bat egiten hasten garenean, badakigu zenbat 

denbora beharko dugun helburura iristeko eta zein doitasunez iritsiko garen. Honi esker, 

trazu bat amaitu baino lehen hurrengoarekin hasten gara. Aurrerapen fenomeno honen 

eraginez, une bakoitzean lortzen den ibilbidearen seinalea aurreko trazuen eta ondoren 

etorriko diren trazuen ondorioa izango da. Gehiegizko aurrerapenak mezuen 

irakurgarritasunaren degradazioa ekartzen du. 

Behetik gorako ereduek idazkeraren ezagutzean abstrakzio mailarik baxuenean 

parte hartzen duten neurona-mugimen prozesuei buruzko informazioa ematen dute. 

Letrak detektatu eta berbak ezagutzeko zantzuak atera daitezke halako ikasketetatik. 

Idazketaren alderantzizko ikuspegitik, hau da, irakurketaren aldetik, 

eskuizkribuen irakurketa pertzepzioari buruzko oinarrizko ezagutzan datza 

[Suen'83][Schomaker'99]. Gizakiekin eginiko karaktere-ezagutzeko zenbait 

esperimentuk [Besner'91][Taft'91] ondorio bi hauek atera dituzte: Alde batetik, sarritan 

agertzen diren karaktereak, edo egitura sinplea dutenak, osotasunean unitate bakar 

modura prozesatzen ditugu, karaktereak unitate sinpleagotan zatitu gabe. Beste aldetik, 

noizbehinka agertzen diren karaktereak, edo egitura konplexua dutenak, ezagutzeko 

behar dugun denbora igotzen joaten da bere trazu kopurua hazten den heinean. 

Lehenengo multzoan burutzen den ezagutze motari holistiko, globala edo osotasunekoa 

deritzo eta bigarren multzokoari berriz, analitikoa. 

Irakurketako pertzepzio prozesuetaz asko eztabaidatu da psikologia kognitiboari 

buruzko literaturan. Halako ikasketen ondorioak erabilgarriak izan daitezke irakurtzeko 

giza errendimendua emulatzen duten algoritmoen oinarrirako [Bramall'95][Côté'98] edo 
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sistemak hobetzeko [Suen'94]. Psikologia kognitiboko literaturarik gehiena makinaz 

idatzitako testuen irakurketari buruzkoa den arren, ondorio gehienak egokiak izan 

daitezke berdin-berdin eskuz idatzitakoentzat. Adibidez, begiek mugimendu sakadikoak 

(10-30 milisegundoko mugimendu bizkorrak) egitean testuaren puntu zehatzetan 

kokatzen dute begirada eta finkapen horietako bakoitzean, garunak ikusmen eremu 

periferikoa erabiltzen du testuaren profila ondorioztatzeko. Algoritmo ikuspuntutik 

begiratuta ezagutze metodo globalen aldekoa litzateke aurreko ideia. 

4.3. On-line idazkeraren ezagutzea 

Dakigunez, on-line ezagutze tekniketan digitalizazio taula edota digitalizazio 

lapitzak erabiliz idatzitako mezuak prozesatzen dira. Teknologia honen ikerkuntza 

erronka 1960ko hamarkadaren hasieran hasi zen idatzitako karaktere isolatuak ezagutu 

guran [Eden'62][Earnest'63]. Lau hamarkada pasatu eta gero ariketa akademiko izatetik 

aplikazioak garatzeko teknologia bilakatu da on-line idazketa. Hiru arlo nagusitan 

zatitzen da normalean eremu hau: Pen computing edo lapitzetan oinarritutako 

konputagailuak, garapenerako laguntza erremintak eta sinadura ezagutzea. Lapitzetan 

oinarritutako konputagailuekin elkarrekintzarako eskuz idatzitako mezu eta keinu-

komandoen ezagutze automatikoa sartzen da lehenengo taldean. Bigarren motan 

hezkuntza eta errehabilitaziorako sistemak diseinatzeko idazkeraren neurona-

mugimenduen ezaugarriak erabiltzen dituzten sistemak daude. Hirugarren arloan ondo 

landutako idazkera berezi bat sartzen da: sinadura, pertsonak identifikatzeko erabiltzen 

dena. Azken “idazkera” bitxi honen inguruko ikerkuntza 4.4 atalean jorratuko dugu 

bereziki. 

4.3.1. Lapitzetan oinarritutako konputagailuak 

Idazketa giza memoria zabaltzeko eta komunikazioa errezteko asmatu zen 

antzina. Gaur egun, komunikazio teknologiek memoria eta komunikazioa zabaltzeko 

modu berriak eskaintzen dizkigute. Eskuzko idazketa hilzorian ote dago? Ala 

alderantziz, hazkunde handiagoko aro berri baten aurrean ote gaude? 

Konputagailuen onarpen zabalak erronka berri baten aurrean jartzen du eskuzko 

idazketa. Dena dela, egoera askotan, lapitz eta paperek teklatuak baino erosoagoak 

izaten diraute. Adibidez, ikasleek (oraingoz) ez dute erabiltzen konputagailua ohiko 
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eskoletan. Horren ordez, mezuak, ekuazioak eta grafikoak lapitzez idazten dituzte. 

1968. urtean Alan Kay-k Pen computing edo lapitzean oinarritutako konputagailuaren 

kontzeptua lehenengoz proposatu zuenetik [Davidson'93], garapen handia bizi izan du 

arlo honek gaur eguneko PDA eta TabletPC-etara heldu arte. Tinta elektronikoa 

deritzonaren prozesamenduaz paper eta lapitzaren metafora imitatzea da kontzeptu 

horren xedea, tinta elektronikoaz idatzitako mezu eta keinu-komandoak interpretatuz. 

Edozelako ezagutze egin aurretik jasotako datuak aurreprozesatu behar izaten 

dira zarata kentzeko, seinalearen zenbait ezaugarri normalizatzeko eta seinalea 

oinarrizko unitateetan segmentatzeko. Zarata iturri desberdinetakoa izan daiteke: 

digitalizazio gailuaren kuantizazio-erroreak, esku eta atzamarren mugimendu 

erratikoak, lapitza gora/behera puntuen doitasun eza, etab. Zarata gutxitzeko teknika 

erabilienak seinalea iragaztea eta zatiketa faltsuak lotzea izaten dira. Normalizazio 

teknika erabilienak letren neurria doitzea, lerroen inklinazioa zuzentzea eta paperaren 

inklinazioa konpentsatzea izaten dira. 

Segmentazioa seinalearen oinarrizko unitateak aurkitu eta zatitzeaz arduratzen 

da. Ezagutze algoritmoek oinarrizko unitateok prozesatu beharko dituzte. Hori bi 

mailatan egiten da: Lehenengo mailan mezu osoa aztertzen da, eta lerroak, hitzak, testua 

ez diren bereizleak (keinu-komandoak), idazkera estiloa, ekuazioak, diagramak eta 

diakritikoak (tilde, ^, ~, dieresia) bereizten dira. Maila honetako helburua denbora-

leihoak edo espazio kokapenak, edo biak, definitzea da oinarrizko unitate isolatuak 

lortzeko. Bigarren mailako metodologian karaktereka edo karaktere zatitan (trazutan) 

banatzen da sarrera. Eragiketa hau erronka handia da, batez ere idazkera etzanean 

(karaktereak elkarlotuta idazten direnean). Gehienetan zatiketa hau hasierako hurbilketa 

bat izaten da, geroago, sailkapena egitean, zuzendu egiten dena. Zenbait sistematan 

urrats hau saihestu egiten da hitzen mailan lan eginez [Paquet'99]. Baina hurbilketa hori 

lexikoaren kudeaketa denbora errealeko baldintzak betetzeko adinako bizkorra edo 

lexikoa urria denean bakarrik da onargarria. 

Segmentazioaren arazorik handiena letren hasiera eta amaiera puntuak aurkitzea 

izaten da. Zenbait estrategia behetik gora hasten dira, karakterea idazteko erabili diren 

trazuetatik hasita. Baina trazu hauek normalean seinalearen barruan estalita egoten dira, 

lehenago aipatu den denbora-gainezarpenaren edo aurrerapenaren ondorioz 

[Morasso'94]. Oinarrizko trazu horiek aurkitzeko hurrengo planteamendu operazionalak 
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erabiltzen dira: kurbadura handieneko puntuetan segmentatu [Morasso'86][Wehbi'95] 

abiadura bertikala zero egiten den puntuetan [Karls'93], y koordenatuaren minimoetan 

[Hayes'80], edo abiaduraren balio absolutu minimoko puntuetan. Beste batzuk 

pertzepzio garrantzizko puntuetan [Anquetil'97] oinarritzen dira, eta beste batzuk profil-

itxuren primitiboetan [Bercu'93]. 

Lapitzetan oinarritutako konputagailuek mezuak idatzi ahala prozesatzeko 

gaitasuna izan behar dute; baina idatzitako mezuak oso aldakorrak izan daitezke. 

Aldakortasun horiek orokorrean lau faktoreren menpe daude: aldaketa geometrikoak, 

zarata neuro-biomekanikoa, alografo aldaerak eta sekuentzia arazoak [Schomaker'95]. 

Aldaketa geometrikoak kokapen, neurri, oinarrizko orientazio eta inklinazioarekin lotuta 

daude. Idazlearen postura baldintzak, batez ere behartuta badago, eragin handia dauka 

aldakortasun honetan. Alografo aldaerak populazioko idazle desberdinek karaktere bera 

idazteko eredu desberdinak izatearen ondorioa dira. Idazlearen faktore neurofisilogiko 

eta biomekanikoek oso eragin handia daukate trazuak elkarlotzean antizipazio 

mekanismoak agertzen direlako. Azkenik, trazuak idazteko orden aldaketak arazo iturri 

gogaikarria izan daitezke on-line sistemetarako. Post hoc edizioa edo idatzi ondoko 

zuzenketak, ortografia akatsen zuzenketa, lapitzaren irristadurak eta lohiak, letrak 

saltatzea eta testua tartekatzea izaten dira on-line ezagutze sistemen areriorik 

gogorrenak. 

Aldakortasun hauen aurrean arrakastatsu ateratzeko bidea, ezagutze metodo 

desberdinen konbinaziotik [Gader'96], eta nazioarteko datu-base erraldoietan 

trebatzearen ondorioz [Guyon'94] etorriko da. Idazlearekiko independenteak diren 

sistemek gizakion portaera ondo imitatu beharko lukete. Arkitektura hierarkikoa izan 

beharko lukete, informazioaren interpretazio maila baten mezua deszifratzen arazoak 

izanez gero, informazioaren adierazpeneko beste maila batera aldatuz, anbiguotasunak 

konpontzeko gai izateko. Zenbat eta hobea izan arkitektura horren osagai bakoitza, 

hainbat eta hobea izango da sistemaren azken erabakia. 

4.3.2. Garapenerako laguntza erremintak 

Zenbait ikerkuntza taldek modu batez edo bestez idazkera automatikoki 

prozesatzea behar duten beste aplikaziotan lanean dihardute, batez ere giza garapenean 

mugimendu kontrolaren eremuan. Eremu honetako erreminta moten artean erabilienak 
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umeei idazten irakasteko sistemak eta ezinduei idazketa eta marrazketa ariketen bidez 

mugimendu kontrola berreskuratzen laguntzekoak izaten dira. 

Irakaskuntza softwarea umeei idazten irakasteko garatu da. Umeek pantailaren 

gainean erakusten zaizkien letra eta ikurrak errepikatzen dituzte. Sistema hauen 

helburua umeei denbora laburragoan kalitate onaz idazten irakastea da. Pedagogiaren 

ikuspuntutik idazten irakasteaz gain, idazkeraren kalitatea neurtzea interesgarria da. 

Bigarren helburu honetara heltzeko asko falta da oraindik; izan ere, giza portaeraren 

arlo askori buruz daukagun ezagutza urria da. 

Azken hamarkadetan umeen portaera psikomotorearen hobekuntzan digitalizazio 

taulak erabiltzearen inguruko lan asko argitaratu dira. Lan gehienek idazketan parte 

hartzen duten prozesuen konplexutasuna azpimarratzen dute. Hurrengo sailetan bana 

daitezke lanok: 

- Gizakion mugimendu kontrol sistema ulertzeko, pertsona heldu normalekin 

egindako esperimentu eta lanak [Meulenb'01]. 

- Gaixotasunak dituzten pertsona helduekin, adibidez Parkinson-en 

gaixotasuna, alkohol edo drogamenpekotasuna, edo besterik gabe idazkera 

mugatua duten helduekin egindako ikerketak [Ficaza'95]. 

- Ezintasunak (iraunkorrak/aldi baterakoak) dituzten umeekin, adibidez, 

disgrafia edo dislexia [Reinders'96]. 

- Ume normalekin egindako idazkera esperimentuak [Cornhill'96][Lange'98]. 

Datozen urteetarako idazkeran oinarritutako ikasketarako erreminten 

merkatuaren hazkundea espero da. Eskolako umeei marrazten eta idazten laguntzeko 

erreminten ingurunetik aparte, badira beste merkatu esparru batzuk bereziki 

errehabilitazio eta geriatrian ezinduei mugimendu kontrolean laguntzeko. 

4.3.3. On-line idazketa ezagutzeko metodoak 

Réjean Plamondon-ek [PlamonLop'99] familia bitan banatzen ditu idazketa 

ezagutzeko metodoak: Alde batetik egitura eta erregeletan oinarritutako metodoak eta 

bestetik metodo estatistikoak. Bereizketa hau ohikoa da ereduen ezagutzeko arlo 

guztietarako. 
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Egitura eta erregeletan oinarritutako metodoak. Familia honetako metodoak 

honako ideian oinarritzen dira: edozein karaktereren forma-profila modu abstraktuan 

azal daiteke exekuzioan zehar derrigor gertatuko diren “aldaketa hutsalei” garrantzi 

gehiegirik eman barik. 1960ko hamarkadan lantzen hasi zen erregeletan oinarritutako 

proposamenak ez du arrakasta nabarmenik izan, oso zaila baita erregela orokor eta 

fidagarriak asmatzea eta automatizatzea letra eta hitzen datu-base zabal eta 

unibertsaletarako. 

Metodo estatistikoak. Halako metodoetan karaktereen forma-profila ezaugarri 

kopuru jakin batez definitzen da. Ezaugarri kopuru horren arabera, dimentsio bereko 

probabilitate banaketako espazio multidimentsionala definituko da, eta karaktere klase 

bakoitza bere zentroidearen inguruan egongo da kokatuta probabilitate espazio horretan. 

Metodo estatistikoen familian izaera desberdineko hiru multzo daude: metodo 

esplizituak, metodo inplizituak eta Markov-en ereduetan oinarritutakoak. 

Metodo esplizituak. Analisi diskriminatzaile linealetik, osagai nagusien analisitik 

eta hierarkia taldeen analisitik eratorriak izaten direnez, oinarri matematiko sendoa 

izaten dute. Planteamendu hauek bi arazo nagusi erakusten dituzte: alde batetik, 

banaketa estatistikoa definitzen duten parametro eta formei buruzko hipotesien menpe 

daude, eta bestetik, orokorrean konputazio eta memoria premia handiak izaten dituzte 

[PlamonLop'99]. 

Metodo inplizituak. Neurona sareetan oinarritutako sistemak sartzen dira multzo 

honetan. Metodo hauen sailkatze portaerak sareen entrenamenduan erabilitako datu-

multzoen ezaugarri estatistikoen mendekotasun garbia erakusten du. Sistema asko 

pertzeptroi sare multigeruzadunak erabiltzen ahalegindu dira emaitza onargarriak lortu 

gabe [Bishop'95]. Beste sistema batzuk Kohonen-en SOFM self-organized feature map 

edo ezaugarri mapa autoantolatuetan [Kohonen'90] eta convolutional TDNN time-delay 

neural networks edo atzerapen neurona sare konboluzionaletan oinarritzen dira 

[Schenkel'95]. Orokorrean planteamendu hau egokia izaten da espazio eta denbora 

aldakortasunaren aurrean inbariantzia gradu erabilgarria lortzeko. 

Markov-en ereduak. Hirugarren multzokoak Markov-en ezkutuko ereduen 

abantailetaz (ingelesez Hidden Markov Models HMM) baliatzen dira [Rabiner'86] 

[Nathan'95]. Markov-en ezkutuko ereduak prozesu birritan estokastikoak dira: azpiko 
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prozesu baten (ezkutukoa dena) eta beste prozesu behagarri baten (ezkutukoaren menpe 

dagoena) elkarlanaren ondorioa. Ezkutuko prozesua egoera aldaketako baldintzen 

probabilitate banaketa batez gobernatuta dago, non uneko egoera ezkutukoa den eta 

aurreko egoeren dependentzia duen, batez ere, bere aurreko egoerarena. Bestalde, 

behagarria den prozesua behaketa ikurren probabilitate banaketa batez gobernaturik 

dago, non unean-uneko ikurra uneko egora aldaketaren edota uneko egoeraren menpe 

dagoen. Halako sistemetako behaketa ikurren izaera diskretua ala jarraitutasunezkoa 

izan daiteke. Lehenengo kasuan sarrerako ezaugarrien bektoreak ikur diskretuetara itzuli 

beharko dira bektore-kuantizazio algoritmoren bat erabiliz. Ikur jarraituetarako 

ereduetan sarrerako ezaugarrien bektoreak bariantza eta kobariantza jakineko Gauss-en 

banaketa funtzioen menpe gertatzeko probabilitatea neurtzen da. HMM algoritmoen 

helburua ondokoa da: behaketa sekuentzia bat emanik, klase jakin bat gertatzeko 

probabilitatea lortzea. Hurbilketa honen zerizana behaketa sekuentzia bat emanik klase 

baten a posteriori probabilitatea zehaztean datza, non egoera batetik besterako jauzia 

Markov-en prozesuen menpe dagoen. 

Neurri batean, aurreko metodoetako batek ere ez du lortu oraindik merkaturako 

moduko emaitza onargarririk idazkera etzanaren prozesamenduan [Manke'95]. 

Alografo baten ekoizpena inguruko alografoen eraginpean egongo da: bai bere 

aurreko alografoek, eta baita bere ondorengo alografoek ere, eragina izango dute 

emaitzan [Thomassen'86]. Metodo gehienek aurreko alografoen eragina baino ez dute 

izaten kontuan, ondorengoak ahaztuz. 

Sistema hauek arrakastatsuak izan daitezen, azken erabiltzaileak aukera izan 

beharko luke sistema bere gustora egokitzeko, karaktere bakoitzeko alografo multzo bat 

sartzeko ahalmena izanez [Duneaut'96]. Ahalegin horretan arrakastatsu ateratzeko beste 

giltzarri batzuk honako hauek dira: alografo berriak entrenamendu laburrak eginez 

gehitzea erreza izan beharko litzake eta alografo berria gehitzeak ez luke ikur 

nahasmenik sortu beharko. 

4.4. On-line sinaduren ezagutzea 

1989an Plamondon-ek argitaratu zuen sinadura ezagutzearen egoerari buruzko 

lehenengo txostenean [PlamonLor'89], hamarkada horren amaierara arte esparru 



4. Sinadura ezagutzearen egoeraren azterketa 

83 

honetan eginiko lanik interesgarrienak biltzen dira. Bilduma horretan guztira 180 

erreferentzia batu ziren, horietatik gutxi gorabehera erdia on-line sinadurei buruzkoak 

eta beste erdia off-line sinadurei buruzkoak. Hasierako txosten honetan parekatze 

teknikei dagokienez bi multzo bereizi zituen: parametroetan oinarritutako teknikak 

(planteamendu estatistikoaren barrukoa) eta funtzioan oinarritutako teknikak. 

Zenbait urte geroago, 1994ean Leclerc-en laguntzaz beste txosten gehigarri 

batean [Leclerc'94] hamarkadaren erdialdera arte eta, batez ere, Neurona Sareetan 

oinarrituta argitaratutako literatura zientifikoa bildu zuen berriro Plamondon-ek. 

1990eko hamarkadaren ia amaierara arteko lan zientifikoa aurki daiteke 

artikuluotan, baina baita ere McCabe-ek eta Gupta-k eginiko txosten tekniko txukunean 

[Gupta'97] eta Plamondon-en 2000ko azken bilduman [PlamonSri'00]. Marcos 

Faundez-ek ikerketaren egoerari buruzko artikulu labur bat argitaratu du oraintsu 

[Faundez-Zanuy'05]. 

On-line sinadurak jasotzeko ohiko gailuak lapitzaren presioari buruzko 

informazioa ematen duten taula grafikoak izaten dira. Badira ere ikusmen 

berrelikadurarik gabeko taulak, baina berrelikadura eskaintzen duten gailuak erabiltzea 

izaten da normalena. Badaude ere desplazamendu indarrak neurtzeko gai diren mutur 

sentikordun lapitzak. Hauek ere oso erabilgarriak dira sinadurak egiaztatzeko 

sistemetarako. Beste planteamendu guztiz desberdina da errealitate birtualeko 

eskularruen bidez eskuaren eta atzamarren artikulazioen kokapen eta orientazioa 

aztertuz, lapitzaren mugimendua jarraitzea, Tolba-k proposatu zuen bezala [Tolba'99]. 

Beste planteamendu bitxia Munich-ek proposatutakoa da: CCD kameraz lapitzaren 

mugimendua jarraitzea, lapitza gora eta behera puntuak interpretatzea, etab 

[Munich'99]. 

 
Fig. 4-2 CCD kamera bidezko lapitzaren mugimendua. Iturria: Mario Munich©. 
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Azken planteamendu bitxi biok ez dira bideragarriak benetako sistemetarako, 

alde batetik, taula grafikoak baino irtenbide askoz ere garestiagoak direlako, eta 

bestetik, doitasun eskasa ematen dutelako. Erabilitako digitalizazio gailuaren arabera 

ezaugarriak atera aurretik egin beharreko aurreprozesamendua zeharo alda daiteke 

[Nalwa'97][Jain'02]. 

Aukeratutako gailuaren arabera lapitzaren ibilbidearen koordenatuak ez ezik, 

lapitzaren puntak egiten duen presioa, azelerazioa, edo lapitzaren inklinazioa bezalako 

portaerako ezaugarriak ere jaso daitezke sinatzen ari garen bitartean. Ezaugarri hauek 

erabiliz sinaduraren egiaztapenerako baliagarri izan daitezkeen beste 40 ezaugarri erator 

daitezke [Vielhauer'02]. Ezaugarriak bi mota nagusitan sailka daitezke: globalak eta 

lokalak (ikusi 64. orrialdeko 3.6 atala). Ezaugarri globalak sinadura osotasunean hartuz 

lortzen direnak ditugu; adibidez, sinadura osoa egiteko behar izan den denbora, 

sinaduraren batez besteko abiadura, sinadura biltzen duen kutxa edo Fourier-en 

deskribatzaileak. Ezaugarri lokalak sinaduraren ibilbidean zehar dauden puntu 

bereziekin lotuta daude; adibidez, puntu biren arteko distantzia edo kurbadura 

aldaketak. Zenbait ikertzaile [Dolfing'98][Rigoll'98][Jain'02] sinadurak bereizteko 

ezaugarri sendoenak eta diskriminatzaileenak bilatzen saiatu diren arren, esperimentalki 

aukeratu dituzte ezaugarriok eta beraz, orokortasun falta dutenez, egiaztapen metodo 

oso berezietarako baino ez dute balio. Algoritmo Genetikoak ere erabili izan dira 

ezaugarriak lortzeko [YangFuruhashi'95]. 

Sinatzailearen portaera aldaketak direla eta, pertsona berak eginiko bi sinadurek 

ibilbide luzera desberdina izan dezakete, eta ondorioz, euren ezaugarrien bektoreak 

luzera desberdinekoak izango dira. Hori dela eta, distantzia euklidestarra edo 

autokorrelazioa moduko metodo zuzenak ez dira oso baliagarriak sinadura biren arteko 

ez-antzekotasunaren balioa neurtzeko. Arazo hau gainditzeko, luzera desberdineko 

bektoreak ez-linealki erlazionatzeko gai diren metodoak erabiltzen dira; adibidez, 

programazio dinamikoan edo Markov-en ereduetan oinarritutakoak. 

Literatura zientifikoan argitaratutako sistemetan 3 eta 20 sinadura bitartean 

erabiltzen dira sinatzaileak erroldatzean. Txantiloia erroldaketako sinaduren 

batezbestekoa izaten da zenbait kasutan, baina sarritan sinadurotatik bakarra edo 

azpimultzo bat bakarrik aukeratzen da txantiloi modura [Nalwa'97]. Erabilitako txantiloi 

kopuruaren arabera atalase bat edo gehiago erabiliko ditugu test sinadura eta txantiloien 
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arteko ez-antzekotasunak onargarriak diren ala ez erabakitzeko. Bi motako atalaseak 

erabiltzen dira: sinatzailearen menpekoak eta sinatzailearekiko independenteak 

[Jain'02]. Sinatzailearen menpeko egoeran sinatzaile bakoitzak bere atalase egokiak 

dauzka. Atalasea sinatzailearekiko independentea denean berriz, sistemaren balidazioan 

enpirikoki kalibratutako atalase berbera erabiliko dugu erabiltzaile guztientzat. 

Sinatzailearen menpeko atalasea dinamikoa izan daiteke, hau da, erabiltzailea sistema 

hobeto ezagutzen doan heinean, atalasea automatikoki igotzen joango da segurtasun 

maila handituz. 

On-line sistemen errendimenduari dagokionez, literaturan agertzen diren 

algoritmoen EER errorekidetza tasak %1 eta %10 artean egoten dira. Dena dela, 

sinaduren datu-base publiko ezak, sinatzaileen sinatzeko kultura desberdinak (oso 

desberdinak dira amerikarren sinadurak, arabiarrenak, ekialdekoenak edo europarrenak) 

eta ikertzaileek erabiltzen dituzten trebeziazko (edo ausazko) faltsifikazioen kalitatea 

neurtzea ezinezkoa denez, zaila da benetan sistema biren arteko zentzuzko konparaketa 

zuzenak egitea. 

Sinadura dinamikoaren ezagutzearen esparruko ganorazko lehenengo ikerketak 

Herbst-ek eta Liu-k [Herbst'77] 1977. urtean argitaratu zituztenetik hona proposamen 

berri ugari etorri dira. Azken urteotan esparru honetako ikerketa lanak lau teknikaren 

inguruan sailka daitezke: 

- DTW Dynamic Time Warping edo Programazio Dinamikoko Denbora 

Lerrokadura. 

- HMM Hidden Markov Models edo Markov-en Ezkutuko Ereduak. 

- NN Neural Networks edo Neurona Sareak. 

- Maila desberdinetan (global eta lokaletan) edota teknika desberdinen fusioan 

oinarritutako planteamenduak. 

4.4.1. DTW Programazio Dinamikoko Denbora Lerrokadura 

Nalwa-ren iritziz sinaduraren portaerako ezaugarriak ez dira bere ibilbidearen 

itxuraren informazioa bezain garrantzitsuak [Nalwa'97]. Bere algoritmoa hiru fasetan 

zatitzen du: normalizazioa, deskribapena eta konparaketa. Algoritmoa sinaduraren 
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orientazio eta itxura-erlazioa aldaerekiko independentea izan dadin burutzen da 

normalizazioa. Lehendabizi, sinaduraren ibilbidea biltzen duen poligonoa lortzen da. 

Gero, sinadura biltzen duen poligonoaren orientazio eta neurriak kontuan izanda, 

sinadurari biraketa eta itxura-erlazioaren normalizazioa egiten zaio. Normalizazioa egin 

aurretik, sinaduraren jitter, itxura-erlazioa eta trazu kopurua kalkulatzen dira, eta 

ezaugarri global bezala gordetzen dira. Deskribapenean sinaduraren bost ezaugarri 

lokali dagokien funtzio karakteristiko bana eratortzen dira. Ondokoak dira ezaugarri 

lokalok: (x,y) koordenatuak, momentua eta kurbadura-elipsearen bi ardatzak. 

Erreferentzia ardatza aldakorra da, ‘Fig. 4-3’ irudian erakusten den bezala, eta 

sinaduraren ibilbidean zehar aldatzen joaten da. Erreferentzia leihoarekin batera bost 

ezaugarrien kalkuluak egiteko erabiltzen den leihoa ere mugitzen da. Funtzio 

bakoitzaren batezbestekoa zero izan dadin normalizatzen dira gero funtzioak. Azkenik, 

sinadura eta txantiloiaren arteko ez-antzekotasunaren neurketa eginez, konparaketa 

fasea dator. Horretarako funtzio karakteristikoak euren txantiloiekin lerrokatzen dira eta 

lerrokaduron kostu-funtzioen batezbestekoa lortzen da. Honen ostean, lerrokadura 

kostua ezaugarri global moduan hartzen da. Ez-antzekotasunaren azken balioa ezaugarri 

global guztien batezbesteko harmoniko ponderatua bezala definitzen da. 

 
Fig. 4-3 Ezaugarriak ateratzeko bi leihoak [Nalwa'97]. 

Nalwa-k hiru datu multzo desberdin erabiliz egin zuen sistemaren testa. Hiru 

multzo hauetan 59, 102 eta 43 sinatzaileren 904, 982 eta 790 benetako sinadura zeuden 

hurrenez hurren. Hauez gain, 325, 401 eta 424 faltsifikazio bildu zituen. Txantiloiko 6 

erreferentzia sinadura hartuz, %3, %2 eta %5 EER errorekidetza tasak lortu zituen 

adierazitako multzoetarako. 

Huang eta Yan-en metodoan [Huang'95], sinadurak eskuaren mugimenduek 

sorturiko trazuen kate bezala aditzen dira. Aurreprozesamenduan sinaduraren lapitza 

gora tarte laburrak lapitza behera bihurtuz lapitza beherakoekin lotu egiten dira. Lapitza 

gora tarte luzeak berriz, aldatu gabe zaintzen dira. Ondoren, sinadurak leundu eta 

luzeran normalizatu egiten dira. Trazuen segmentazioa egiteko sinaduraren abiadura 

funtzioaren zeinu aldaketak edo zero balioak aztertzen dira. Trazuen lagin kopurua eta 
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luzera geometrikoa beti egon beharko dira gutxienezko mugen gainetik. Sinatzen 

betetako denbora, lapitza behera eta gora tarteen batuketa eta itxura-erlazioa moduko 

ezaugarri globalak ateratzen dira, eta euren batezbestekoa eta desbiderapen estandarra 

lortzen dira. Ezaugarri lokalak koordenatuak, abiadura eta azelerazioa dira. Egiaztapen 

prozedura urrats bitan egiten da: lehenengoan sinadura txantiloiarekin parekatzeko 

ezaugarri globalak baino ez dira hartzen kontuan eta, hauen arabera, sinadura baztertu 

egingo da edo bestela ezaugarri lokaletan oinarritutako ezagutze prozedurara pasatuko 

da bigarren urratsa betetzeko. Ezaugarri globalak bektore bezala ordezten dira, eta 

distantzia euklidestarra erabiltzen da lehenengo urratseko erabakia hartzeko. Bigarren 

urratsean DTW eginez parekatzen dira ezaugarri lokalak. Koordenatuen, abiaduren eta 

azelerazioen profilen arteko distantzia euklidestarra segmentuaren luzeraz (puntu 

kopuruaz) ponderatu egiten da. Sistemak sinatzailearen menpeko atalaseak erabiltzen 

ditu. Datu-baseko 20 norbanakoek 15 eta 20 bitarte sinadura eman zituzten bakoitzak. 

Datu-basean bazegoen ere trebeziazko faltsifikaziorik. FRR ukapen okerreko tasa %5 

eta FAR onarpen okerreko tasa %2 argitaratu zituzten ikertzaile hauek. Asmatutako 

izenekin ere egin zituzten esperimentuak: sinatzaile bakoitzari asmatutako beste 

goitizen batekin sinatzeko eskatu zitzaion. Kasu honetan lortutako errore tasak hazi egin 

ziren: FAR %7 eta FRR %12 izatera iritsi ziren. 

Jain-en [Jain'02] aurreprozesamendua hurrengo urratsak eginez betetzen da: 

birlaginketa (laginketako puntuen artean puntu gehigarriak sartuz), smoothing edo 

leunketa, eta neurri normalizazioa. Honen ondoren, hurrengo ezaugarri lokalak 

kalkulatzen ditu: ondoz ondoko puntuen arteko koordenatuen kenketa, kurbadura, 9x9 

auzoko gris mailak, abiadura absolutu eta erlatiboak, etab. Neurtutako ezaugarri global 

bakarra trazu kopurua da, geroago ez-antzekotasun orokorra lortzeko erabiliko dena. 

Sinadurak lerrokatzeko programazio dinamikoa erabiltzen du. Test sinadura eta 

txantiloiko sinaduren ez-antzekotasunaren balio orokorra lortzeko, lerrokaduraren 

puntuazioa, sinaduren arteko trazu kopuruen diferentzia eta normalizazio faktorea 

kontuan hartzen dira. Sinadura benetakotzat ala faltsifikaziotzat emateko hiru irizpide 

desberdin erabiltzen dira: erreferentzia sinadurekiko diferentziarik txikiena, handiena 

eta batez besteko balioa. Azkenik, sinatzailearen atalasea eta atalase orokorrak gainditu 

ala ez, benetakoa ala faltsifikazioa den erabakia hartuko da. 
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Fig. 4-4 Norbanako baten sinaduretako puntuen arteko lerrokadura [Jain'02]. 

Jain-en sistemaren testa 102 sinatzaileren guztirako 1232 benetako sinadura eta 

60 trebeziazko faltsifikazioko multzo batean egin zen. Gainera ausazko faltsifikazioekin 

testa egin zen, gainerako sinatzaileen benetako sinadurak sinatzaile baten ausazko 

faltsifikaziotzat hartuz. Emaitzarik hoberenak ez-antzekotasun minimoaren irizpidea eta 

sinatzailearen menpeko atalaseak erabiliz lortu ziren: %2.8 onarpen okerreko FAR tasa 

eta %1.6 ukapen okerreko FRR tasa, ausazko faltsifikazioak bakarrik erabilita. Atalase 

bateratua erabiliz, ostera, %3.3 FAR tasa eta %2.7 FRR tasa lortu zituzten, kasu honetan 

ere ausazko faltsifikazioekin. 

Alisher Kholmatov-ek [Kholmatov'04] DTW-en ohiko formulazioa erabiltzen du 

luzera desberdineko S1 eta S2 sinadura biren arteko lerrokadurarik onena lortzeko: 
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Aurreko formuletako azken emaitza C[luzera(S1),luzera(S2)] algoritmoak beteko 

duen matrizearen azken elementua da, eta GapCost galtze puntuen zigor konstantea. 

“Thr” distantzia minimoaren atalasea da “Dist” distantzia funtziorako. Sinatzailearen 

erroldaketan erreferentzia sinadura bikote guztien artean algoritmo hau aplikatzen da 

(n(n-1)/2 bikote, n erreferentzia sinadura egonik) eta ondoko batezbestekoak ateratzen 

dira: hurren dauden sinaduraren distantzien batezbestekoa, urrunen dauden sinaduraren 

distantzien batezbestekoa eta distantzia guztien batezbestekoa. Erreferentzia sinadura 
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guztien artetik gainerako sinadura guztietara hurren dagoen erreferentzia sinadura XT 

txantiloi hautatuko da (ikusi ‘Fig. 4-5’ irudia). Egiaztapenean testeko sinadura 

erreferentziazko guztiekin parekatuko da eta txantiloira dagoen distantzia, distantzia 

minimoa eta maximoa neurtuko dira (dTempl, dMin, dMax). 

 
Fig. 4-5 (a) Erreferentzien arteko distantziak (b) Y sinadura eta erreferentzien arteko distantziak 

[Kholmatov'04]. 

Aurreko distantzia horiek erroldaketan lortutako batezbestekoekin (DTempl, DMin, 

DMax) normalizatu ostean, ezaugarri bezala erabiltzen dira bi sailkatze sistematarako: 

lehenengoa Bayes-en sailkatze bat da eta bigarrena berriz, sailkatzaile linealeko Pricipal 

Component Analisian, PCA-n, oinarrituta dago. Kholmatov-en datu-basea 94 sinatzailek 

emaniko 10 eta 15 bitarte benetako sinaduraz eta 313 trebeziazko faltsifikazioz osoturik 

dago. Sinatzaileen erroldaketarako 8 sinadura erabiltzen dituenez, guztira 182 benetako 

sinadura baino ez dira gelditzen. Lortutako emaitzak hurrengoak dira: %2.2 FRR eta 

%3.5 FAR Bayes-en sailkatzailea erabilita eta %1.7 FRR eta %1.3 FAR PCA 

sailkatzaile linealaz. 

Kholmatov-en emaitza onen arrazoia erabilitako datu-base motzean dagoela 

pentsa daitekeen arren, Hong Kongen ospatutako lehenengo Signature Verification 

Competition [SVC] delakoan garaile atera zen %2.9 errorekidetza balioaz [Yeung'04]. 

4.4.2. HMM Markov-en Ezkutuko Ereduak 

Markov-en ezkutuko ereduak, HMMak, ahotsa prozesatzean lortu zuten 

arrakastaren ondoren egin ziren ezagunak. Teknika hau oso erabilia izan da geroztik 

ereduen ezagutze arloko beste egiaztapen atazetan, adibidez idazkera eta sinaduren 

ezagutzean. Markov-en ereduen oinarriari buruzko erreferentzia bat aukeratzerakoan 

guztioi etortzen zaigu burura Rabiner-en artikulua [Rabiner'86]. 
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Yang eta bere kideak izan ziren on-line sinadurak ezagutzeko HMMen 

erabileraren aitzindariak [Yang'95]. Yang-ek ibilbidean zeharreko angelu absolutua 

erabiltzen du sinaduraren ezaugarri gisa, hurrengo segmentazio formularen bidez: 
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Fig. 4-6 Ibilbideko angelu absolutuak sinaduraren ezaugarri legez [Yang'95]. 

Sinaduren luzera (puntu kopurua) normalizatzeko, sinadura bakoitza uniformeki 

k segmentu kopuru jakin batetan zatitzen da, segmentu bakoitzean digitalizatutako n 

puntu sartuko direlarik (ikusi ‘Fig. 4-6’ irudia eta bere aurreko formula). Koordenatu 

absolutuak erabili ordez angeluak erabiltzean, sinaduraren neurri aldaketak 

normalizatuta gelditzen dira. Sinaduren biraketa aldaketak normalizatzeko berriz, 

angelu absolutu guztiei θ1 lehenengo angeluaren balioa kentzen zaie. Honen ostean, 

normalizatutako angelua 32 maila desberdinetan kuantizatu egiten da, eredu diskretuak 

erabiltzen baitira. 16 eta 8 kuantizazio mailekin ere saioak egin zituen, baina berak esan 

bezala, kuantizazio mailen kopurua jaitsiz gero sinaduraren itxura zeharo 

distortsionatzen da. Ereduak forward-backward edo aurrera-atzeranzko algoritmoa 

erabiliz trebatu egiten ziren eta probabilitateak Baum-Welch algoritmoaz lortzen ziren. 

Yang-ek topologia desberdinak saiatu zituen: eredu ergodikoak, ezkerretik 

eskuinerako topologiak eta topologia paraleloak. Atariko esperimentuetan egoera 

begiztak, hurrengo egoera pasatu eta egoera jauzi kopuru arbitrarioak onartzen zituzten 

ezkerretik eskuinerako topologiekin lortu ziren emaitzarik onenak. Probetarako datu-

basea 31 sinatzaileren 16na sinadurez osoturik zegoen. Sinadura hauetatik 8 ereduak 

trebatzeko erabiltzen zituen eta gainerakoak sistema frogatzeko. Esperimentuetako 

faltsifikazioak ez ziren trebeziazkoak, eta faltsifikazio kopuruari dagokionean berriz, ez 
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dago datu horren aipamenik. Emaitzetatik ondoko ondorioa atera zuen: ereduen egoera 

kopurua igo eta behaketen luzera laburtuz gero, ukapen okerren tasa jaitsi eta onarpen 

okerren tasa hazi egiten zirela. Aipaturiko datu-baseaz lorturiko emaitzarik onenak %4.4 

onarpen okerren tasa eta %1.8 ukapen okerren tasa izan ziren, bai lapitza behera bai 

lapitza gora ikurretarako 16 ikur erabilita. 

Kashi-k eta bere kideek [Kashi'97] ezaugarri globaletan eta lokaletan 

oinarritutako bi adituren nahasketa egin zuten, lehenengoa distantzietan oinarritutakoa 

eta bigarrena Markov-en ereduetan oinarritutakoa. 

23 ezaugarri global erabiltzen zituzten aditu holistikorako: bik denborarekin 

zerikusia dute (sinatzeko denbora osoa eta lapitza behera/sinatzeko denbora), beste sei 

abiadura eta azelerazioekin lotuta daude, eta gainerako guztiak geometrikoak dira 

(itxura-erlazioa, zabalera, grabitate zentroa, etab.). Egiaztapenean i sinadura baten k 

ezaugarriak Mik neurtzen dira, eta ezaugarri horietarako txantiloian gordeta dauden µik 

batez besteko balio eta σik desbiderapen estandarrak kontuan hartuta, i sinadura eta 

txantiloiaren arteko ( )( )
2/1

1

2/ ⎟
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Fig. 4-7 Kashi-ren LR-HSMM topologia eta egoera baten azpiegoerak [Kashi'97]. 

Markov-en ereduetarako erabili zituzten ezaugarri lokalak ibilbidean zeharreko α 

inklinazio angelua eta ondoz ondoko inklinazio angeluen arteko ∆α aldaketa izan ziren. 

Ereduari dagokionez, begiztak eta hurrengo egoerara bakarrik salto egitea onartzen 

duten LR-HMMak erabiltzea proposatu zuten. LR-HMMren aldaketa bat egin zuten 

berriz euren esanetan, Hidden Semi-Markov Model HSMM eredu bat proposatuz; 

azpiko prozesua, egoera erabakitzen duena, sasiMarkov-ena delako (ikusi ‘Fig. 4-7’ 

irudia). pi(k) probabilitate funtzioak kalkulatzea berehalakoa ez denez, azkenean irudiko 

eskemako azpiegoerak inplementatu beharrean, ondokoa egin zuten: egoera bakoitzean 
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(begiztak eginez) pasatu behar den [τi,Ti] denbora tartea finkatu. Egileen esanetan, 

hurbilketa honekin banaketa exponentzialekin lortzen diren emaitzak baino hobeak 

ateratzen dira trebatzeko dagoen datu kopurua mugatuta dagoenean. Sistema trebatzeko 

eta egiaztapenerako Viterbi-ren algoritmoa erabili zuten. Testerako Murray Hill izeneko 

datu-basea erabili zuten. 1990 hamarkadaren amaieran AT&T Bell laborategietako gailu 

kapazitibo batez harturiko datu-base hau, 59 sinatzailek guztira eginiko benetako 542 

sinaduraz eta 325 faltsifikazioz osotuta zegoen. Ez dago faltsifikazioen kalitateari 

buruzko informaziorik. Sinatzaile bakoitzaren ereduak trebatzeko 6 sinadura erabili 

zirenez, testerako guztira 170 benetako sinadura baino ez ziren gelditzen. Ezaugarri 

lokaletan oinarritutako Markov-en adituak %5 errorekidetza tasa eman zuen, eta 

ezaugarri globaletan oinarritutakoarekin nahastuz %2.5era jaistea lortu zuten. 

Dolfing-ek sinadurak digitalizatzeko Philips etxe holandarrak garatutako gailu 

berezi bat erabili zuen [Dolfing'98]. Digitalizazio gailuak LCD pantaila bat eta honen 

alboetan sentsore ortogonal bi zeuzkan lapitzaren puntaren mugimenduak irakurtzeko. 

Sinatzailearen sinadura LCDan bistaratzen zen, sinatzaileari begizko berrelikadura 

eskainiz. Gailu honekin (x,y) koordenatuak, lapitzaren presioa eta inklinazioak jaso 

ziren. Sinadurak segmentutan zatitu ziren abiaduraren inbertsioaren irizpidea aplikatuz 

(adibidez, vy=0). Segmentu bakoitzeko 32na ezaugarri atera ziren, horietatik 13 

espazialak, 13 dinamikoak eta 6 testuingurukoak. Sinatzaile bakoitzeko ezkerretik 

eskuinerako topologiadun Markov-en eredu sinple bana erroldatu zen, begizta, aurrera 

eta jauzia egiteko probabilitateak trebakuntzan kalkulatuz. Behaketa probabilitateak 

etenik gabeko Gauss-en nahasketak ziren. Egoera kopurua erreferentzia sinaduraren 

segmentu kopurua bider 0.8 zen, eta egoera bakoitzeko onartzen zen nahasketa 

kopururik handiena 4. Ereduak antzekotasuna maximizatzeko irizpidean oinarrituz eta 

Viterbi-ren algoritmoa erabiliz trebatu ziren. Testeko sinaduren antzekotasuna 

kalkulatzeko Viterbi-ren algoritmoa erabili zuen. Azkenik, atalase komun eta 

sinatzailearen menpeko atalaseak konbinatuz lortutako atalase moldatzaile bat erabili 

zen sinadura benetakotzat ala faltsifikaziotzat emateko. 51 norbanakoren guztirako 1530 

benetako sinadurez eta 3000 faltsifikazio amateurrez osotutako datu-base bat erabili 

zuen probetarako. Gainera 6 dokumentu aztertzaile profesionalek eginiko 240 

faltsifikazio ere sartu ziren. Datu hauekin %2.45 batez besteko EER errorekidetza tasa 

lortu zuen. 
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Rigoll-ek eta Kosmala-k [Rigoll'98] Markov-en ezkutuko ereduetan oinarriturik, 

on-line eta off-line sinadurak ezagutzeko modu bien arteko konparaketa egin zuten. 

Euren sistema bietan datu-base bera erabili zuten, hau da, off-line egiaztapenerako 

sinaduren ezaugarri dinamiko guztiak ahaztuz, sinaduraren irudi hutsa erabili zuten. 

Zazpi ezaugarri mota probatu zituzten, ezagutzean zuten eragina enpirikoki frogatzeko. 

Rigol-ek eta Kosmala-k Markov-en Ezkutuko Eredu diskretuak erabili arren, ez zuten 

ereduon topologiari buruzko argibiderik eman. Sinadura bat aldarrikatutako sinatzaileari 

zegokion txantiloiarekiko antzekotasun probabilitatea kalkulatzeko Viterbi-ren 

algoritmoa erabili zuten. Sistema frogatzeko oso datu-base laburra erabili zuten: 14 

sinatzailek 20na benetako sinadura eman zituzten. Hogei sinadurotatik 16 

erabiltzailearen eredua trebatzeko erabili ziren, eta 4 baino ez zituzten utzi (guztira 56) 

testerako. Faltsifikazioei dagokienez, 10 faltsutzailek eginiko 60 faltsifikazio zeuden 

datu-basean, euren artetik 40 trebeziazkoak zirelarik. Ezaugarri bakoitzaren sailkatzeko 

ahalmena banan-banan enpirikoki frogatu ondoren, ezaugarrion konbinazio desberdinen 

multzoak aztertu zituzten asmo berarekin. Bit mapak, abiadurak, Fourier-en 

transformatuak eta presioak osotutako ezaugarri multzoak ezagutze emaitzarik onenak 

eman zituen on-line sitemarako: %1 errorekidetza tasa. Off-line sistemarako (ikusi 4.6 

atala) %1.9 errorekidetza tasa lortu zuten. Emaitzak benetan oso onak diren arren, 

erabilitako datu multzoa oso motza da emaitzak guztiz fidagarritzat emateko. 

Fierrez-ek eta Ortegak [Ortega'03b] funtzioetan eta HMMetan oinarritutako on-

line sinaduren ezagutzea egiten dute. Sinadura ordezteko hasierako 8 denbora funtzio 

erabiltzen dituzte eta hauen lehenengo eta bigarren deribatuak, guztira 24 denbora 

funtzio desberdin lortuz. Hasierako 8 funtzio horietatik 5 taula grafikoak emanikoak 

dira: laginen (x,y) koordenatuak, presioa, azimuta eta altitudea (ikusi ‘Fig. 4-8’ irudia). 

Hasierako beste hiru funtzioak ( tθ  ibilbidearen angelu ukitzailea, tv  abiaduraren 

modulua eta tρ  kurbadura erradio logaritmikoa) (x,y) koordenatuetatik eratortzen dira: 
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Beraz, hasierako oinarrizko 5 funtzioekin eta eratorritako beste 3 funtzioekin 

[ ]ttttttttt vpyxu ρθϕγ ,,,,,,,=  bektorea osotzen da. Funtzio hauen lehenengo eta bigarren 

deribatuak bigarren ordenako erregresioak eginez lortzen dira, hau da, ∆ eta ∆∆ 

hurrenez hurren kalkulatuz. Ondorioz, 24 denbora funtzioak honela laburtuko dira: 
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[ ]tttt uuuv ∆∆∆= ,, . Ezaugarri hauek zero batez besteko balioa eta 1 desbiderapen 

estandarra izateko normalizatzen dituzte. Normalizatutako azken ezaugarri hauek 

ereduak trabatu eta sinaduren egiaztapena egiteko erabiltzen dira. Ereduen topologiari 

dagokionean, lau egoerako ereduak erabiltzen dituzte eta egoera bakoitzeko 8 Gaussen 

funtzioren nahastea onartzen dituzte. 

 
Fig. 4-8 Sinadura baten bost funtzio [Ortega'03b]. 

Sistema frogatzeko MCYT [Ortega'03a] datu-basearen azpimultzo bat erabiltzen 

dute. Datu-baseko sinatzaile bakoitzari dagozkion 25 benetako sinadura eta 25 

trebeziazko faltsifikazioetatik 15 bakarrik erabiltzen dituzte, eta 325 sinatzaileen artetik 

50 baino ez dituzte kontuan hartzen. Bestalde, sinatzaile bakoitzaren txantiloia egiteko 

6na sinadura erabiltzen dituztenez, azken konparaketarako guztira 450 benetako 

sinadura eta 750 trebeziazko faltsifikazio besterik ez dira gelditzen. Datu-baseko beste 

sinatzaile biren 25 benetako sinadurak, ausazko faltsifikazio moduan erabiltzen dira 50 

erabiltzaileontzat, guztira 50 ausazko faltsifikazio eginez. Datu-basea hain aberatsa 

izanik, harrigarria deritzogu inausketa honi. Datu-basearen laginketa honekin lortzen 

diren errorekidetza tasak hurrengoak dira: %4.83 atalase orokorra erabilita eta %0.98 

sinatzailearen menpeko atalasea erabilita. 

Fierrez eta Ortegaren sistema bigarren postuan sailkatu zen Hong Kongen ospatu 

zen lehenengo Signature Verification Competition [SVC] delakoaren bigarren atazan 

%5 errorekidetza tasarekin. Txapelketako lehenengo atazan laugarren sailkatu ziren 

%5.88 errorekidetza tasarekin. Ausazko sinadurekin emaitzarik onenak lortu zituztenak 

izan ziren. 
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4.4.3. NN Neurona Sareak 

Leclerc-ek eta Plamondon-ek [Leclerc'94] txostena argitaratu zutenetik ikerlan 

gutxi egin da teknika hauen inguruan, literatura ekoizpenari dagokionean behintzat. 

Azpiatal honetan adibide esanguratsuenak bildu ditugu. 

Wu-k eta bere kideek [Wu'97] Linear Prediction Coding LPC-cepstrum eta 

neurona sareak erabili zituzten karaktere txinatarrez idatzitako sinadurak aztertzeko. 

Sinadurak zenbait karaktere txinatarrez osoturik daude, hemendik aurrera hitzak 

moduan aipatuko ditugunak. Lehendabizi sinadurak ikurren neurriaren arabera 

normalizatzen dira, eta sinadurako hitz guztiek lagin kopuru bera izan dezaten 

birlagintzen da sinadura osoa. Birlagindutako hitzak markotan zatitzen dira, markoak 

elkarren artean gainezarrita egon daitezkeelarik. Marko bakoitzeko x koordenatuaren 

LPC-cepstrum eta y koordenatuaren LPC-cepstrum balioak kalkulatzen dira. Sinadurak 

atzeranzko ikasketan trebatutako pertzeptroi sare multigeruzadunak erabiliz konparatzen 

dira. Sinadurako hitz bakoitzeko sare bana trebatzen da. Sare guztien irteerak batu eta 

atalase batekin konparatu egiten dira. Sareon sarrerako geruzak marko bakoitzeko 

lortzen den LPC-cepstrum unitate kopuruaren bikoitza izango dira. Irteerako geruzan 

unitate bakarra dago, 0 ala 1 balioa emango duena. Ezkutuko unitate kopurua ez da 

aipatzen lan honetan. Trebatzeko hamarna benetako sinadura eta trebeziazko 

faltsifikazio erabiltzen dira sinatzaile bakoitzeko. Datu-basea 27 sinatzaileren 810 

benetako sinaduraz eta beste 840 trebeziazko faltsifikazioz osotuta dago. Ukapen oker 

eta onarpen okerren tasen batezbestekoa eginez lortzen den emaitzarik onena %4 da. 

Egileon esanetan ereduaren abantailetako bat biltegiratze eskakizun txikia da; gorde 

behar diren datu bakarrak pertzeptroiaren geruzen pisuak baitira. 

Wu-k eta kideek Fourier-en koefizienteetan oinarritutako beste eredu bat 

proposatzen dute [Wu'98]. Sinadura aurreko planteamenduan bezala birlagindu eta 

markotan zatitzen da. Marko bakoitzeko espektro logaritmikoa kalkulatzen da. Marko 

barruko eta marko arteko dispertsio matrizeak uztartu egiten dira markoaren ezaugarrien 

bektorea osotuz. Kasu honetan, sinadura biren arteko antzekotasuna markoetako 

ezaugarrien kenketen batura zati sinaduraren hitz kopurua eginez lortzen da. Sinatzaile 

bakoitzeko zenbait erreferentzia sinadura erabilita txantiloi bat sortzen da. Txantiloiko 

batezbestekoak eta desbiderapen estandarrak erabaki atalasea finkatzen dute. Aurreko 
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datu-base bera erabilita %1.4 FAR eta %2.8 FRR tasak lortu zituzten. Ikusten denez, 

neurona sareak erabiliz lortutako emaitzak baino hobeak dira. 

Lee [Lee'96] neurona sare algoritmo desberdinak erabiltzen saiatu zen sinadurak 

benetakotzat ala faltsifikaziotzat sailkatzeko. Neurona sareetan oinarritutako hiru 

planteamendu desberdin saiatu zituen: bata BMP Bayes-en Pertzeptroi 

Multigeruzadunetan oinarritutakoa, bestea IONN (Input Oriented Neural Networks) 

sarreran oinarritutako neurona sareetan, eta azkena TDNN (Time Delay Neural 

Networks) denbora atzerapen neurona sareetan oinarritutakoa. Sinadurak 

aurreprozesatzean denbora normalizazioa eta birlaginketa bezalako eragiketak burutzen 

ziren. Neurona sareen sarrerak (x,y) seinaleetatik ateratako abiadura absolutuen 

sekuentziak izaten ziren. Abiadura absolutu hori eragiketa sinple honen bidez lortzen 

zen: 
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denboraren aldaketak diren. Neurona sareek sinadurak egiaztatzeko duten problema 

nagusia hurrengoa izaten da: sareak trebatzeko bai benetako sinadurak bai 

faltsifikazioak behar izaten dituztela. Sareak ezin daitezke ondo treba benetako 

sinadurak bakarrik erabilita. Hortaz, Lee-ren datu-basea sinatzaile bakar baten benetako 

1000 sinadurez, eta 18 faltsifikatzailek eginiko guztizko 450 trebeziazko sinadurez 

osoturik zegoen. Atzeranzko propagazio trebakuntza erabiliz, sarreren %2.67etan 

alderantzizko sailkatzea lortu zen. Ez du aipatzen okerreko sailkatze horiek okerreko 

ukapen eta okerreko onarpenen artean nola banatu ziren. 

Lejtman-ek [Lejtman'01] wavelet transformatuen bidez aurreprozesatzen ditu 

idatzizko sinadura dinamikoak eta honen ostean egiaztapena egiteko atzeranzko 

propagazio neurona sareak erabiltzen ditu. Sinadurak ezagutzeko erabiltzen diren 

ezaugarriak lapitzaren presioa, x eta y abiadurak, lapitzaren mugimenduaren angelua eta 

abiadura angeluarra dira. Datu hauek erabiliz, Daubechies-en 6. mailako wavelet 

transformatuen koefizienteak lortzen dira. Wavelet transformatuaren koefiziente hauek 

neurona sarerako sarrerak izango dira. Testak egiteko datu-basean Kanji alfabeto 

txinatarrean idazten duten 41sinatzailek eta idazkera latindarrean oinarritzen diren beste 

7 sinatzailek guztira eginiko 922 benetako sinadura biltzen dira. %1 inguruko errore 

tasak lortu dituzte sistema honekin. Ez daukagu ez faltsifikazio mota ez eta kopuruari 

buruzko informaziorik. 
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4.4.4. Maila desberdinetan oinarritutako planteamenduak 

Xiao-k eta Dai-k [Xiao'95] hurrengo hiru maila desberdinetako ezaugarrietan 

oinarritzen zen sistema bat proposatu zuten: analisi estatistiko globala, trazuen 

informaziotik lortutako string ordezkapena eta trazuen txantiloi parekatzea. Euren 

esanetan, hiru ezaugarri mota hauek batzean doitasun hobekuntza handia lortu zuten, 

%1.7 FMR parekatze oker eta %0.9 FNMR ez-parekatze okerren tasetara iritziz. Erabili 

zuten datu-basean 30 pertsonaren guztirako 100 benetako sinadura eta 200 faltsifikazio 

zeuden. Sinadurak txinatarrez idatzita zeuden, eta ikus daitekeenez, 30 pertsonaz 

osotutako populazioa izanda sinadura kopuru benetan urria erabili zuten ikertzaile 

hauek. 

On-line sinadurek ibilbidearen (x,y) koordenatuak ez ezik lapitzaren presioa, 

altitudea eta azimutaren informazioa ere jaso dezakete ibilbidean zehar. (x,y) 

koordenatuek eta presioak sendotasuna erakutsi dute sinatzaileen arteko bereizteko 

gaitasunean. Lapitzaren altitudea eta azimuta ostera ez dira erabiliak izan, ziur asko 

digitalizazio gailu asko datu hauek emateko gai ez direlako, baina baita ere ezaugarri 

hauek ez dutelako erakutsi sinatzaile desberdinen sinadurak bereizteko behar besteko 

gaitasunik. Hangai-k eta bere kideek lapitzaren presio, altitude eta azimuta parekatzean 

oinarritzen den sistema bat garatu zuten [Hangai'00]. Lapitzaren θ(t) azimuta eta (t)φ  

altitudea hurrengo bektorea osatzeko konbinatzen dira: 

[ ](t)sin , (t)(t)coscos- , (t)(t)cossin)( φφθφθ=tv  

Parekatzea egin aurretik normalizazioa eta lehenengo puntuarekiko lerrokadura 

egiten dira. Egileek DTW erabiltzen dute sinaduren arteko lerrokadura egiteko. 24 

sinatzaileren informazioa dago euren datu-basean: sinatzaileko 25 benetako sinadura, 

horietatik 5 trebakuntzarako erabiltzen direnak, eta gainerako 20ak testerako. 

Trebeziazko faltsifikazioak erabiltzen zituztela idatzi zuten arren, ez zuten hauen 

kalitateari eta kopuruari buruzko aipamenik egin. Azimut eta altitudetik eratorritako v(t) 

bektorea bakarrik erabiliz %93.3 zehaztasuna lortu zuten. Presioa bakarrik erabiliz 

%87.8 doitasuna lortu zuten. Azkenik, (x,y) informazio hutsarekin %85.8 zehaztasuna 

lortu zuten. Emaitzek erakutsi zutenez, azimuta eta altitudea egokiro erabiliz gero 

presioarekin edo (x,y) koordenatuekin lor daitekeen besteko edo gehiagoko bereizmena 

atera daiteke. 
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Kim-ek eta Park-ek [Kim'95] sinaduraren abiadura, itxura-erlazioa, zabalera edo 

altuera bezalako oinarrizko ezaugarrietatik abiatuz, guztira 75 ezaugarriren multzo bat 

proposatu zuten. Norbanako bakoitzaren bereizgarririk onenak aukeratzeko 2m-1 

azpimultzo aztertu behar dira, m ezaugarri kopurua izanik. Kalkulu horiek egitea 

konputazio aldetik garestiak direla eta, egileek sinadura faltsifikatze zailtasun DDF 

funtzioa (Degree of Difficulty to Forge) definitu zuten, faltsifikatzeko zailen diren 

ezaugarriak aurkitzeko asmoz. Hortaz, funtzioaren hiru aldaera proposatu zituzten. 

Ezaugarri bakoitzerako sinatzaile guztien batezbestekoa eta desbiderapen estandarra 

lortzen da lehendabizi. DDF funtzioaren oinarria ondokoa da: ezaugarri baten 

batezbestekoa eta dagokion batezbesteko orokorraren artean alde handia badago, 

sinatzailearen ezaugarri hori faltsifikatzeko zaila dela onartuko da. 9 sinatzaileren 

guztirako 120 benetako sinaduraz eta 120 trebeziazko faltsifikazioz betetako datu-

baseaz errorekidetza tasa %5.5etik %4.28ra jaistea lortu zuten erabiltzaile bakoitzari 

zegozkion pisu egokiak erabaki ostean. 

Fuentesek eta bere kideek [Fuentes'02] on-line sinadurak egiaztatzeko bi modulu 

garatu zituzten. Sinadurak puntuen sekuentziak bezala ikusirik, Markov-en ezkutuko 

ereduetan oinarritzen da lehenengo modulua sekuentzi horien (x,y) koordenatuak, 

abiadura, ibilbidearen sinu eta kosinuak prozesatzeko. Erabiltzaile bakoitzeko 6 eta 12 

egoera arteko LR-HMM bana eraikitzen dira, egoera jausiak egitea debekatzen delarik. 

HMMak trebatzeko Baum-Welch-en algoritmoa erabiltzen dute eta egiaztapenerako 

berriz, Viterbi-rena. Bigarren moduluan sinaduraren ezaugarri orokorrak erabiltzen dira 

klase biko neurona sare baten sarrera legez. Pertzeptroi sare multigeruzadunari neurona 

klase biak irakasteko sinatzailearen benetako sinadurak eta “beste” sinatzaileen 

sinadurak (gainerakoen benetako sinadurak) erakusten zaizkio. 26 ezaugarri global 

erabiltzen dira sistema holistikoan: trazu kopurua, trazuen luzeraren desbiderapen 

estandarra, sinaduraren luzera, abiaduraren osagaien batezbestekoak, maximoak, 

minimoak, desbideraketak, lau koadranteetan angeluek osotzen duten histograma, etab. 

Sistemaren osagarri bi hauen fusioa egiteko SVM euskarri bektore makina bat 

erabiltzen dute. Probetarako Dolfing-en datu-basean [Dolfing'98] oinarrituz lortu 

dituzten emaitzarik onenak (SVM linealaz) hurrengoak dira: %4.62 FAR onarpen oker, 

%8.25 FRR ukapen oker eta %5.32 EER errorekidetza tasa. 
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4.5. Off-line idatzien ezagutzea 

Off-line idazkeraren edo idatzien ezagutzearen ataza nagusia karaktere eta 

berben ezagutzean datza. Bere erabilpen ezagunenak gutunetako helbideak eta 

txekeetako datuak irakurtzea dira. Horretarako, lehenago dokumentu analisia deritzona 

burutu behar da, hau da, bi dimentsioko irudi konplexuetan testua aurkitu eta hondotik 

bereizi. 

4.5.1. Aurreprozesamendua 

Eskaneatutako idatzien testu ezagutzearen aurretik hurrengo dokumentu analisi 

atazak burutu behar izaten dira: 

 Bitarreratu edo gris-mailako iruditik irudi zuri-beltz bitarra lortu. 

 Zarata ezabatu edo hondotik testua ez dena, hau da, hondoaren ehundura, 

digitalizazioko zarata eta gurutzatutako trazuak ezabatu. 

 Lerroen segmentazioa edo testuko lerroak banan-banan isolatu. 

 Hitzen segmentazioa edo testuko berbak isolatzea. 

 Karaktereen segmentazioa edo testuko letrak isolatu (letrak banan-banan 

idazten direnean bakarrik, izan ere, idazkera etzanean edo letrak elkarlotuta 

daudenean ez da egiten). 

Bitarreratzea lehenengo planoan dagoena (tinta) hondotik (papera) bereiztean 

datza [Sahoo'88]. Idatzi baten gris mailako ohiko irudiaren histogramak gailur bi izaten 

ditu: bata, hondo zuriari dagokiona, handia, eta bestea, tinta ilunari dagokiona, 

txikiagoa. Beraz, bitarreratze mugaren balioa erabakitzeko ataza gailur bien arteko 

bailarako balio hoberena aurkitzean datza. Bitarreratze atalasearen gainetik dauden 

pixelak hondoaren puntuak izango dira, eta azpian geratu direnak berriz, tintarenak. 

Erabakia begiz egin liteke edo algoritmo adimendunak erabilita, adibidez, klase arteko 

bariantza maximizatzen duena. Metodo adimendun hauetan hondoa eta lehenengo 

planoan geratzen dena bi klase bezala hartzen dira, eta atalase hoberena irizpidea 

maximizatzen duen atalasea izango da. Badaude ere hondoaren ehunduran oinarritzen 

diren bitarreratze algoritmoak [Liu'97]. Bigarren motako algoritmo adimendun hauek 
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egokiak izaten dira ehundura jakineko dokumentuak prozesatzeko, adibidez 

banketxeetako txekeak. 

Zarata ezabatzea erreza izaten da makinaz idatzitako dokumentuetarako. 

Eskuizkribuetan ostera, trazuen arteko konektibitatea zaindu behar izaten da. Irudien 

eskuratze digitalean zaratak sortzen dira digitalizazio gailu eta transmisio bitartekoetan. 

Sarritan smoothing edo iragazketako eragiketak burutzen dira irudia leuntzeko eta 

sortutako zaratak ezabatzeko. Trazuei filling (betetze), thining (argaltze) eta antzeko 

iragazkiak pasatzen zaizkie tintadun puntuak hobeto ikusteko [Nakajima'99]. 

Zoritxarrez, zenbaitetan iragazketa hauek onura ekarri beharrean, benetako irudian ez 

dauden artifizioak sortzen dituzte. Hori dela eta, euren erabilgarritasuna mugatuta dago 

[PlamonSuen'93]. 

Lerroen segmentazioa idatzitako testua lerrotan banatzean datza. Makinaz 

idatzitako testuetan errez egiten da histogramaren profil horizontala aztertuta edo ardatz 

horizontalarekiko angelu txikiko desbideraketetako histograma ikusita. Baina, makinaz 

idatzitako testuetarako arazo sinplea dena, askoz ere zailagoa da idatzitako testuetarako. 

Kasu honetan, testu lerroak kulunkatu egiten dira gora eta behera eta askotan letra 

luzeek ondoko lerroak ukitzen dituzte. Metodo batzuk [Kim'99] idazterakoan hitzen 

erditik pasatzen den irudizko lerro bat erabiltzen dugulako ideian oinarritzen dira 

lerroen segmentazioa burutzeko. 

Hitzen eta karaktereen segmentazioa lerroen segmentazioaren ondoren dator. 

Hitzen segmentazioa jorratu dutenak osagaien arteko distantziak aztertzen dituzte, 

karaktereen arteko tarteak berben artean egoten direnak baino laburragoak direlakoan 

[Seni'94]. Baina zoritxarrez, idazkeran salbuespenak betiko legea izaten dira. Beste 

metodo batzuk ordea, letren arteko tarteak letren arabera aldatzen direlako ideian 

oinarritzen dira. 

Testuko lerroetako hitzak isolatutakoan, hitzak zeintzuk diren ezagutzeko ataza 

dator. Ezagutze metodo gehienek berbak euren letra osagaietan segmentatzen 

ahalegintzen dira. Segmentazio puntuak konkabotasun eta loturak deritzen puntuak 

izaten dira [Kim'97]. Karaktere segmentuen (karaktere segmentua karaktere bat osorik 

edo honen zati bat izan daiteke) arteko jauziak eta karaktere segmentuen altuerak 

kontuan hartzen dira algoritmo horretan. 
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4.5.2. Karaktere eta hitzen ezagutzea 

Digitalizatutako karaktereei dagokien ikur mota esleitzea da karaktereak 

ezagutzearen zeregina. Makinaz idatzitako dokumentuen kasuan OCR (Optical 

Character Recognition) akronimoaz ezagun den arazo honek ICR (Intelligent Character 

Recognition) akronimoa hartzen du eskuizkribuen kasuan. Ohiko ikur motak letra 

larriak, letra xeheak, hamar digituak, eta zenbait ikur berezi (harridura eta galdera 

ikurrak, ñ, kakotxak, diakritikoak, etab.) izaten dira. Forma ezagutze algoritmoek 

karaktereen ezaugarrietatik dagokien motako ikurra esleitzen diete karaktereei. Neurona 

sare artifizialak dira OCR-etan sailkatze lanerako erremintarik erabilienak. 

Makinaz idatzitako karaktere isolatuak errez irakur daitezke doitasun handiz. 

Eskuz idatzitako karaktereak aztertzerakoan datoz nekeak: aldakortasun iturri guztiak 

agertuko dira. Karaktere isolatuen irakurketari buruzko bibliografia oso zabala da. Arlo 

honen ikerkuntzari buruzko monografiko ugari dago [Casey'96][Mori'99]. 

Hitzak ezagutzeko algoritmoak irudietako berbak datu-base lexikoko sarrera 

batekin lotzen ahalegintzen dira [Steinherz'99]. Normalean lexikoko hitzen ranking bat 

lortzen da. Berdin dio erabilitako ezagutze metodoa analitikoa, hau da, letrak banan-

banan ezagutzearen ostean egina izatea, edo holistikoa, hau da, berbaren irudia 

osotasunean prozesatuz egina izatea; kasu bietan emaitza rankinga izango da. Bigarren 

motako ezagutzea komenigarriagoa izaten da makinaz idatzitako testuak ukituak 

emanda daudenean edo eskuizkribuetan, baina beti lortzen dira emaitza hobeak 

planteamendu biak nahastuz [Powalka'96]. 

Zenbait ikerkuntza lanetan egoera-trantsizio diagramek gidatutako gramatikak 

erabiltzen dira hitzen ezagutza egiteko. Aurresegmentazio puntuak izaten dira egoera-

trantsizio diagramon sarrera, eta ezagutzeari begira egoera-trantsizio optimizatzea izaten 

da helburua [Bozinovic'89]. 

Ezaugarriak lortzeko metodoak izaten dira beti hitzak ezagutzeko sistemetan 

emaitza onak lortzeko giltzarria. Simon-ek ezaugarri erregularrak eta ezaugarri 

singularrak bereizi zituen. Bere iritzian, idazkerak apainketa singularrek noizbehinka 

aldatutako fluxu erregularra dauka [Simon'92]. 
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HMMak off-line ezagutzean ere erabiltzen dira [Mohammed'96]. Metodo 

horretan Mohamed-ek HMMetako behaketak pixel zutabe bezala hartzen ditu, eta 

entrenamenduan letrak 24 zutabe luzerara normalizatzen ditu. 

Programazio dinamikoa balizko karaktere hautagaiak hitz hautagai bihurtzeko 

erabiltzen den beste paradigma bat dugu. Zenbait ikertzailek [Gader'97] programazio 

dinamikoarekin batera, heuristikoak erabiltzen dituzte galbahe modura, konplexuegiak 

diren segmentuak ebaluaziotik baztertzeko eta karaktere sinpleak hartzeko. Programazio 

dinamikoan oinarritutako paradigmak elkarren ondoko karaktere hautagaien arteko 

bateragarritasuna ere kontuan hartzen du hautaketa egin aurretik. 

4.5.3. Idazlearen identifikazioa 

Idazlearen identifikazioren xedea zalantzan dagoen idatzi bat eskuizkribu 

ezagunekin parekatzea eta idazle berarena ala beste batena den erabakitzea da. Arazo 

hau oso antzinakoa da, eta betidanik izan du interes handia bai auzitegi laguntzan bai 

antzinako dokumentuak egiaztatzeko atazetan [Bradford'92][Osborn'29]. 

Dokumentu azterketan hartzen diren ezaugarri batzuk ondokoak dira: testu-

lerrokadura (erreferentzia lerroak), angeluak, konposizioa (marjinak, lerro arteak), 

elkarlotura trazuak (ligatura edo loturak, hiato edo diakritikoak), kurbak, letra mota 

(borobildua, zorrotza), lerroen kalitatea (leuna, etena edo saltoka), mugimendua, lapitza 

gorak, diakritiko eta loturak egiteko lapitza beherak, proportzioak, atzera bueltak, 

trebetasuna, inklinazioa, tarteak, ortografia, lerro zuzenak eta trazuen amaierak. 

Hauetako ezaugarri asko errez prozesa daitezke gaur egungo idazkera 

ezagutzeko teknikak erabilita. Adibidez, idazkera aztertzen duten algoritmoek lerroen 

eta letren inklinazioa kalkulatu eta zuzendu egiten dute ezagutzea bera egin aurretik. 

Eskuizkribuaren laginei prozedura horiek aplikatu ostean lortutako emaitzak 

hartuta, ezaugarrien espazio multidimentsionalean kokapen bat egokituko zaie laginoi. 

Idazle beraren benetako dokumentuek ezaugarrien espazio horretan duten kokapenera 

dagoen hurbiltasunaren arabera argituko da zalantzazko eskuizkribuaren autoretza. 

Arlo honetako adituek euren lan guztia edo garrantzizkoena eskuz edo begiz 

egiten diraute gaur egun. Dokumentuak aztertzeko erremintei buruzko literatura dagoen 
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arren [Lee'99], ez dago oraindik idazlearen identifikazio prozesua osorik egiten duen 

erreminta komertzialik. 

4.6. Off-line sinaduren ezagutzea 

Off-line sinaduren egiaztapena eredu ezagutzearen arloko arazo zaharra da. 

Ohiko off-line sinadura ezagutzeko sistema baten adibidea banketxeetako txeke edo 

dokumentu ofizialak eskaneatu, bertatik irudia atera, eta bezeroak kontua irekitzean 

sinatutako ereduekin parekatzea izango lirateke. On-line sistemen aldean, ez dago 

informazio dinamikorik eta egiaztapen prozesua trazuetako luminantziaren aldaketetatik 

ateratako ezaugarrietan oinarritzen da. Beraz, on-line sistemekin konparatuta, off-line 

ezagutzea askoz ere erronka handiagoa da. Arazo honen zailtasuna ulertzeko, 

adierazgarriak dira hurrengo datuak: auzitegi adituen arrakasta maila %70 baino ez da, 

eta pertsona arruntena oraindik txikiagoa, %50 ingurukoa [Herbst'77], beste ikerketa 

saio berriago batean [Kam'01] emaitza zerbait hobeak argitaratu diren arren (aditu 

aukeratuen arrakasta %93 ingurukoa eta saritutako pertsona arruntena %74 ingurukoa). 

Sinaduraren irudia dokumentuaren ehunduratik ateratzea berez problema zaila 

den arren (batez ere txekeetan [Djeziri'98]), arlo honetan argitaratutako ikerlanetan 

sinadurak hondotik bereizita daudela suposatzen da. Ikerlanotan erabilitako sinadurak 

orri zurietan idatzita egoten dira, eta faltsifikazio motei dagokienean, ausazkoak edo ez-

profesionalak izaten dira lan gehienetan, batez ere, hasierako lanetan, baina badaude ere 

trebeziazko faltsifikazioekin lanean diharduten ikertzaileak. 

Ikerkuntza arlo honetako lehenengo egoeraren bilketa lana Plamondon-ek burutu 

zuen 1989. urtean [PlamonLor'89], geroago 1992. urtean gaurkotu zuen Sabourin-ekin 

eta Lorette-rekin batera [Sabourin'92], berriro 1994ean Leclerc-ekin [Leclerc'94], eta 

azkena 2000. urtean Srihari-rekin [PlamonSri'00]. Txosten guztietatik ondorio bera 

ateratzen da: off-line sinadurak ezagutzea oraindik ebatsi gabeko arazo zaila dela, eta 

orain arte proposatutako ebaspenak ia ahaleginean geratu direla. Plamondon-ek eta 

Ureche-k idatzitako artikulu berriago batean [Ureche'99], on-line sinadurak ezagutzeko 

sistemei hazkunde handia aurreikusten badiote, off-line sistemei buruz ez dute gauza 

bera pentsatzen, epe labur batean irtenbide komertzial egokiak lortzeko gai ez badira 

behintzat. 
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Nagel eta Rosenfeld izan ziren aitzindari txekeetako sinaduren ikerkuntzan 

1977. urtean argitaratu zuten artikuluarekin [Nagel'77]. Sinaduren ezaugarriak X eta Y 

ardatzen proiekzio balioetatik ateratzen zituzten zutabe eta lerroen batuketak eginez. 

Ezaugarriak karakterez karaktere eta sinadura osorako ateratzen zituzten. Honen 

ondoren, sinadura osoaren luzera eta karaktereen luzeren arteko erlazioak, edo sinadura 

osoaren altuera eta karaktere guztien arteko erlazioak, eta abar, ateratzen zituzten 

parekatzea egiteko. Lan honetan sinadurak ingelesez idatzitako izen hutsak direla 

suposatu zuten. Hori behar bada, egokia izan daiteke amerikar estandarren 

sinaduretarako, baina ez europar gehienen sinaduretarako. 

1980ko hamarkadaren erdialdean sinadura estatikoetan ezaugarri 

“sasidinamikoak” aurkituko balira, sinadura dinamikoetan erabiltzen diren antzeko 

algoritmoak erabili eta antzeko emaitzak ateratzeko gauza izango ginatekeela aurreratu 

zuen Ammar-ek. Bere hipotesia gris mailen intentsitateak presioarekin lotuta zeudelako 

ideian oinarriturik zegoen [Ammar'86]. 

1990 hamarkadan neurona sareen txanda etorri zen. Ikusmen artifizialaren arloan 

erabiltzen hasi ziren topologiak off-line sinadurak ezagutzeko ere erabiltzen hasi ziren. 

Lau adibide aipatu arren, Cardot-ek gainbegiratutako ikasketa sare arkitekturak 

proposatu zituen [Cardot'94], Forte-k ez-gainbegiratutako ikasketako ART (Adaptative 

Resonance Theory) sareak [Forte'96], Huang-ek gainbegiratutako ikasketan ere 

oinarritutako pertzeptroi sare multigeruzadunak erabili zituen [Huang'97] eta azkenik, 

Sauborin-ek ESC “Extended Shadow Code” deituriko proiekzioak eginez (ikusi ‘Fig. 

4-9’ irudia) eta fuzzy ARTMAP sareak konbinatuz ahaleginak egin zituen 

[Sabourin'97]. 

 
Fig. 4-9 Sauborin-en ESC “Extended Shadow Code”-en proiekzioak [Sabourin'97]. 
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Herbst-ek eta Coetzer-ek 1998an Radon-en transformatuak eta programazio 

dinamikoko algoritmo bat erabili zuten trebeziazko faltsifikazioak detektatzeko 

[Herbst'98]. Sinaduren irudien gainean Radon-en transformatua eginez (Hough-en 

transformatuak Randon-en transformatu diskretuak dira), euren sinogramak lortzen 

zituzten (ikusi ‘Fig. 4-10’ irudia). Irudi bi parekatzeko sinogrametako zutabeak 

erabiltzen zituzten programazio dinamikoko algoritmoaren sarrera bezala. Sinadura 

biren arteko ez-antzekotasuna zutabez zutabe neurtutako lerrokaduraren erroreen 

batezbestekoa eginez ateratzen zen. Euren datu-basea 460 benetako sinadura, 138 

trebeziazko faltsifikazio eta 138 ausazko faltsifikazioz osotuta zegoen. Lortu zituzten 

emaitzak %23 inguruko EER tasa trebeziazko faltsifikazioetarako eta %10 inguruko 

EER tasa ausazko sinaduretarako izan ziren. 

 
Fig. 4-10 Herbs&Coetzer-en sinogramak [Herbst'98], 128 proiekzio desberdinekin. 

2004an Coetzer-ek eta Herbst-ek ezaugarri berdinak (sinogramen zutabeak) 

erabili zituzten berriro, kasu honetan HMMen bidezko ezagutzea egiteko [Coetzer'04]. 

Hamar egoerako eraztun topologiadun HMMak erabili zituzten, hau da, ezkerretik 

eskuinerako HMM topologiak, baina azken egoeraren ostean lehenengora berriro 

itzulita eraztun bat osotuz. Emaitzei dagokienean, %20 inguruko EER neurtu zuten 

euren datu-basea erabilita, eta %12,2 EER tasa Dolfing-en datu-basearekin [Dolfing'98]. 

Bigarren datu-base honetako sinadurak on-line motakoak dira, eta faltsifikazioen 

kalitatea amateurra. 

Mizukami-k sinadura biren arteko ez-antzekotasuna neurtzeko desplazamendua 

lortzeko metodoa proposatu zuen [Mizukami'02]. Gauss-Seidel-en planteamendu 

iteratiboan oinarrituta bi dimentsioko desplazamendu funtzioa definitu zuen. 

Desplazamendu funtzio honek benetako eta zalantzazko sinaduren arteko puntuen 
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koordenatuak parekatzen zituen. Distantzia euklidestarra erabili zuen diskontinuitate D 

funtzioa definitzeko. Sinadura benetakoa ala faltsifikaziotzat emateko erabakia honela 

hartzen zen: f(x, y) benetako sinadura izango da baldin eta D(f, g) < C x D(g, g’), non g, 

g’ benetako sinadurak diren eta C erabaki atalasea den. g eta f sinaduretako (x, y) eta (x 

+ u(x, y), y + v(x, y)) puntuen arteko korrespondentzia ematen duen {u(x, y), v(x, y)} 

desplazamendu funtzio egokia erabiliz, sinadura biren arteko puntu bikote egoki guztien 

distantzia euklidestarraren batuketa eginez kalkulatzen da D (ikusi ‘Fig. 4-11’ irudia). 

 
Fig. 4-11 Mizukami-ren desplazamendu funtzioa [Mizukami'02]. 

200 benetako sinadura eta 200 trebeziazko faltsifikazioz osotuta zegoen 

Mizukami-k erabili zuen datu-basea. Datu sorta hori erabiliz %24.9 batez besteko 

errorea neurtu zuen (batez besteko errorea FAR eta FRR tasen batez besteko balio 

izanik). 

Rigoll-ek eta Kosmala-k HMM diskretuak erabili zituzten 1998an off-line 

sinadurak ezagutzeko sistema batean [Rigoll'98]. HMMak trebatzeko erabili zituzten 

ezaugarriak oso sinpleak ziren: Sinadura osoaren y koordenatu maximo eta minimoaren 

arteko kenketa eginez “sinaduraren garaiera” lortzen zuten. Gero distantzia hori 6-10 

bitarteko laukitan zatitzen zuten, halako lauki bakoitzaren azalera gutxi gorabehera 

10x10 pixelekoa izateko behar zen lauki kopuruan. Azkenik, lauki bakoitzaren gris 

maila kalkulatzen zuten. Modu honetan sinaduraren zabalera zutabetan zatituta 

gelditzen zen, zutabe bakoitza 6-10 gris mailako bektorez ordezkatuta egonik. Zutabe 

kopurua sinaduraren zabalera eta lehenago finkatutako lauki kopuruaren araberakoa 

izango zen (ikusi ‘Fig. 4-12’ irudia). 

Harrigarria bada ere, egile hauen esanetan, off-line sistema honekin euren on-

line sitemarekin baino emaitza hobeak lortu zituzten. Hori ulertzeko euren datu-

basearen mugak kontuan hartu behar dira: 16 sinatzaileren 20 sinadura, horietatik 16 

eredua trebatzeko eta 4 besterik ez egiaztapenerako erabiltzen zituztenak, eta 10 
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faltsutzailek eginiko 60 faltsifikazio, horietatik 40 trebeziazkoak zirenak, gainerakoak 

ausazkoak izanik. 

 
Fig. 4-12 Rigoll eta Kosmala-ren ereduetako ezaugarrien bektoreak [Rigoll'98]. 

Guo-k [Guo'01] zalantzazko sinadura eredukoarekin parekatzeko hurrengo 

metodoa proposatu zuen: Sinadura ondoz ondoko trazu segmentutan zatitu eta 

segmentuz segmentu parekatuko da. Amaiera eta gurutzaketen bezalako ezaugarri 

topologikoen bidez definitzen dira trazu segmentuen mugak (ikusi ‘Fig. 4-13’ irudia). 

Parekatzearen kostu funtzioa trazu segmentuen zenbait ezaugarri geometriko (hasiera 

eta amaierako angeluak, kurbadura, kokapena eta luzera) eredukoekin parekatuz eta 

euren kenketen batuketa ponderatua eginez burutzen da. Azken helburua kostu funtzio 

hori minimizatzea da, hau da, batuketa ahalik eta txikiena izan beharko litzateke 

parekatze positiboetarako. Horretarako idazlearen dependentzia nabaria duten 

ezaugarrien pisuak handitu egingo dira. Kostu funtzioaren balioa handia bada, 

faltsifikaziotzat hartuko da zalantzazko sinadura. Benetako sinadura eta faltsifikazioen 

arteko erabaki muga Gaussen eredu estatistikoetan oinarritzen da. Ikertzaile honen 

esanetan, bere sistemaren FAR tasa %6 ingurukoa izan da eta FRR tasa %11 ingurukoa, 

horretarako benetako 200 sinadura eta 50 faltsifikazio erabili dituelarik. Ez dakigu 

zenbat erabiltzaileri dagozkien sinadurok; argi dagoena zera da: erabilitako sinadurak 

ipar amerikarrenak direla, eta beraz, izen-abizen hutsez idatzitako sinadura sinpleak 

direla. 

 
Fig. 4-13 Guo-ren segmentu mugak [Guo'01]. 
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Deng-ek sinaduren kurba inguratzailea erabili zuen ezaugarriak lortzeko 

[Deng'99]. ‘Fig. 4-14’ irudian ikus daitezke sinaduraren kurba inguratzaile nagusiak 

lortzeko eman behar diren urratsak: sinaduraren irudia bitarreratu, zabalkuntza 

morfologikoa, inguruak atera, eta azkenik, kanpoko kurba inguratzaile nagusienak atera 

(txikiak galdu egiten diren arren). Kurba inguratzailearen datuak wavelet 

transformatuak erabiliz transformatu egiten dira. Transformatuen zerotik pasatzen diren 

puntuak dira parekatzerako erabiliko diren ezaugarriak. Parekatzea DTW eginez 

burutzen da. 

 
Fig. 4-14 Deng-en aurreprozesamendua: zabalkuntza morfologikoa, inguruak atera eta kanpoko 

inguru luzeenak [Deng'99]. 

Bi datu-multzo erabili zituen saioetarako: bata ingelesez idatzitako sinadurena, 

bestea txinatarrena. Multzo bakoitzean 25 sinatzaile zeuden, 10na sinadura 

trebakuntzarako, beste 10 testetarako, 10 trebeziazko faltsifikazio eta beste 10 ahalegin 

gabeko faltsifikazio sinatzaile bakoitzeko. Trebeziazko faltsifikazioekin lan egitean 

%13,4 eta %9,8% AER neurtu zituen hurrenez hurren ingelesez eta txinatarrez idatziko 

sinadurekin (AER Average Error Rate, FRR eta FAR tasen batezbestekoa da). 

Fang-ek bi metodo proposatu zituen trebeziazko faltsifikazioak detektatzeko 

[Fang'03]. Lehenengo metodoan sinaduren proiekzioen profilak dynamic warping 

eginez parekatu egiten dira (ikusi ‘Fig. 4-15’ irudia). w(i) i=1,…,L1 warping funtzioa 
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 distortsioa minimizatzen duen funtzioa da, non Prf(i) 

i=1,…,L1 erreferentziako irudiaren proiekzioaren profila eta Pin(i) i=1,…,L2 sarrerako 

sinaduraren profila diren. Prf(i) profileko i puntua Pin(i) profileko puntura egokitzeko 

desplazatu behar dena da w(i), hau da, puntu bakoitzaren kokapenaren distortsioa w(i)-i 

izango da. Sistema trebatzean sinatzaile bakoitzeko N sinadura erabiltzen badira, N-1 



4. Sinadura ezagutzearen egoeraren azterketa 

109 

warping funtzio izango ditugu, guztiak banan-banan sinadura bakar baten aurka 

konparatuz gero. Lortutako N-1 warping funtzioen batez besteko µ bektorea 

erreferentzia bezala erabiliko da. Sarrerako sinadura benetakotzat ala faltsifikaziotzat 

emateko bere win(i) warping funtzioaren eta µ bektorearen arteko Mahalanobis-en 

distantzia erabiliko da. 

 
Fig. 4-15 Fang-en parekatzea [Fang'03]. 

Bigarren metodoan bi dimentsioko parekatze elastikoko algoritmo bat erabiltzen 

du sarrerako sinaduraren trazu segmentuak banan-banan txantiloian daudenekin 

parekatzeko. Algoritmoaren xedea zalantzazko sinaduraren “osagai” eta erreferentzia 

sinaduraren “osagaien” arteko antzekotasuna maximizatzea eta era berean sinaduraren 

deformazioa minimizatzea da. Horretarako kostu funtzio bat definitzen du. Azken 

parekatzea egiteko, aurreko metodoan bezala, Mahalanobis-en distantzia erabiltzen da. 

Bi metodo hauek ebaluatzeko 55 sinatzailek idatzitako 1320 sinadura eta 12 

faltsifikatzailek eginiko beste 1320 faltsifikazio erabili zituen Fang-ek. Lehenengo 

metodoa erabiliz lortu zituen emaitzak %22.1 FRR eta %23.5 FAR izan ziren proiekzio 

horizontalarekin, %29.7 FRR eta %27.1 FAR proiekzio bertikalean, eta azkenik %23.2 

FRR eta %21.4 FAR proiekzio biak erabiliz. Bigarren metodoarekin %23.5 FRR eta 

%23.3 FAR emaitzak atera zituen. 

Justinok HMM diskretuak erabili zituen saretazko segmentazioaren bidez 

lortutako ezaugarriak prozesatzeko [Justino'01]. Sinaduraren irudi bitarra sareta batez 

zatitu ostean, gelaxka bakoitzeko honako hiru ezaugarriak lortzen ditu: pixel dentsitatea 

edo pixel kopurua, Extended-Shadow-Code (Sauborin-en ESC kodea) edo pixel 

banaketa-funtzioa, eta gelaxkako inklinazio nagusia. ESC kodea ‘Fig. 4-16’ irudian 
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erakusten diren “sentsoreetan” proiektatzen den pixel kopurutik lortzen da, erreferentzia 

ardatza gelaxkaren erdian egonik. 

Eredu bakoitzaren egoera kopurua erabiltzailez erabiltzaile aukeratu zuen balio 

hoberena lortzeko. Esperimentuak egiteko bi data-multzo desberdin erabili zituen. 

Lehenengo datu-multzoa 40 sinatzaileren 40 benetako sinaduraz osotuta dago. Multzo 

hau ausazko faltsifikazioak aurkitzeko kodebook hoberena lortzeko erabili zuen. 

Bigarren datu-multzoko ausazko eta trebeziazko faltsifikazioak sistema hoberena 

doitzeko erabili zituen. Bigarren datu-multzoa 60 sinatzaileren sinadurez osoturik 

zegoen: sinatzaile bakoitzeko ereduak sortzeko 40 sinadura, 10 test sinadura, 10 

ahalegin gabeko faltsifikazio eta 10 trebeziazko faltsifikazio zeuden. 2,83% FRR eta 

%22,67 FAR tasak lortu zituen trebeziazko faltsifikazioetarako. Ez dago EER tasari 

buruzko informaziorik. 

 
Fig. 4-16 Justinoren sentsoreak [Justino'01]. 

Fierrez operadore morfologikoetan oinarritu da ezaugarriak lortzeko eta 

HMMetan ezagutzea egiteko [Fierrez'04]. Sistema aditu bi garatu zituen, bata 

“ezaugarri globaletan” oinarritutakoa deritzona eta bestea “ezaugarri lokaletan” 

oinarritutakoa, aditu bien fusioa egiteko. Sarrerako irudia histograman oinarritutako 

atalasea erabakiz bitarreratzen da. Horren ondoren, sinaduraren trazuak eta lerro 

inguratzailea closing operadore morfologikoa erabiliz indartu egiten dira. Trazuen eta 

inguratzailearen inklinazioa da ezagutzea egiteko erabiltzen den ezaugarria. Trazuen 

higadura edo erosio morfologikoa 32 egitura osagairen bidez egiten da, 32 irudi 

desberdin lortuz (ikusi ‘Fig. 4-17’ irudiko SE-1,…, SE-32 egiturak. 10 pixeleko azalera 

dute, eta euren arteko angelua gutxi gorabehera 11º da). Sinaduraren lerro inguratzailea 

prozesatzeko zabalkuntza morfologikoa bost bider aplikatzen da bata bestearen gainean 

beste 6 egitura osagai desberdin erabiliz, 30 irudi gehigarri lortzeko (ikusi ‘Fig. 4-17’ 



4. Sinadura ezagutzearen egoeraren azterketa 

111 

irudiko SE-33/34 eta SE-35,…,SE-38 egiturak. 7 eta 4 pixeleko luzera dute hurrenez 

hurren). Jatorrizko irudiaren pixel bakoitzeko 62 balio desberdineko bektorea izango 

dugu (balio bana iragazitako irudi bakoitzeko). 

Ezaugarri “lokaletan” eta “globaletan” oinarritutako sistemen arteko alde 

bakarra, operadore morfologikoak aplikatzeko blokeen kokapenean datza. Ezaugarri 

globaletan oinarritutako sisteman ez dago blokeen gainezarpenik, ezaugarri lokaletan 

oinarritutakoan berriz, bloke gehiago erabiltzen dira, baina elkarren ondoko blokeen 

artean %75ko gainezarpena egiten da. 

 
Fig. 4-17 Fierrez-ek ezaugarriak ateratzeko erabilitako operadore morfologikoak [Fierrez'04]. 

MCYT datu-basearen subcorpus bat aukeratu zuen Fierrez-ek bere saioetarako. 

Sinatzaile bakoitzaren 25 benetako sinaduretatik 15 aukeratu zituen, eta beste 

horrenbeste 25 faltsifikazioetatik. Ereduak lortzeko kasu batean 5 sinadura erabili zituen 

eta bestean 10. Honen arabera, proba saioetarako 10 benetako sinadura erabili ziren 

lehenengo kasuan eta bigarrenean berriz, 5 baino ez. Horrela hobeto uler daitezke euren 

emaitzak: aditu globalarekin %21.84 EER entrenamenduan 5 sinadura erabiliz eta 

%18,93 10 sinadura erabiliz; aditu lokalarekin berriz, %14,51 eta %12,22ko EER 

balioak. 

Quek-ek neurona sareak erabiltzen ditu trebeziazko faltsifikazioak detektatzeko 

[Quek'02]. Oinarrizko ezaugarri globalak (adibidez, irudi bitarraren proiekzio bertikal 

eta horizontalen histogrametako maiztasun gailurrei dagozkien sinaduraren kokapen 

bertikal eta horizontala), presio ezaugarriak (sinaduraren presio handiko guneei 

dagozkienak) eta inklinazio ezaugarriak (pixel bakoitzaren auzokoak aztertuz) 
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erabiltzen ditu. Bi motako saioak egin ditu. Lehenengo saio multzoan benetako 

sinadurak eta faltsifikazioak erabiltzen ditu sistema trebatzeko, bigarrenean berriz, 

benetako sinadurak baino ez ditu erabiltzen trebakuntzarako. Saioetarako 15 

sinatzaileren 5 benetako sinadura eta 5 trebeziazko faltsifikazio erabiltzen ditu, 15 

sinatzaileak 3 talde etniko desberdinekoak direlarik (5 sinatzaile talde bakoitzeko). 

Trebakuntzarako benetako sinadurak eta faltsifikazioak erabili dituenean %22.4 EER 

emaitza lortu du. 
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5. ON-LINE SINADURAK EZAGUTZEKO 
PROPOSAMENA 

Atal honetan, on-line sinadurak ezagutzeko proposatu den sistema adituaren 

osagarriak, horretarako diseinatu eta garatu diren algoritmoak, eta sistema hobetzeko eta 

doitzeko proposatu, burutu eta aztertu diren esperimentuak azaltzen dira. 

Sinadura ezagutzeko sistemek, eredu ezagutze sistemak diren neurrian, hauen 

modulu nagusi berberak dituzte: 

 Datuak digitalizatu eta eskuratzeko modulua. 

 Ezaugarriak aurreprozesatu eta normalizatzeko modulua. 

 Sistema trebatzeko edo erroldatzeko modulua. 

 Parekatu eta erabakitzeko modulua. 

Sinadurak digitalizatu eta eskuratzeko modulua modu zientifikoan aurrera 

eramateko erarik sistematikoena eta praktikoena datu-base baten bidez egiten da. Modu 

honetan, alde batetik, proposatutako algoritmo eta eredu berriak sinadura multzo 

berdinaren gainean behin eta berriz errepika daitezke algoritmoen emaitzak doitzeko 

asmoz, eta bestetik, ikertzaile komunitateari esperimentuak errepikatu, parekatu eta 

ereduak balioesteko aukera eskaintzen zaio, edo besterik gabe, datu-basea 

ikerketetarako lan erreminta bezala erabiltzeko aukera ematen zaio. 

Tesi honen lana garatzen hasi ginenean komunitate zientifikoan jabari publikoko 

sinaduren datu-baserik ez zegoenez, on-line sinaduren datu-base berri bat biltzeko 

erabakia hartu genuen. Datu-basea ikerkuntza eta akademia inguruarentzat erakargarria 

izan zedin, multimodala izatea erabaki zen: sinatzaile bakoitzeko jatorrizko eta 

faltsifikatutako on-line sinadurak hartu ez ezik, sinatzaileen ahotsak, geure kasuan 

elebidunak, eta hatz-markak ere jaso ziren, bigarren kasu honetan bi sentsore mota 

desberdin erabilita. “MCYT baseline corpus” izenaz ezagutzen den datu-base honen 

edukia 2003. urtean argitaratu zen, eta gaur egun ikertzaile komunitate internazionalak 

eskuragarri du bere ikerkuntza lanerako [Ortega'03a]. 
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Datu-basea garatzeko erabakia hartu zenerako bazeuden beste datu-base 

multimodal batzuk, esate baterako XM2VTSDB [Messer'99][XM2VTS], baina ez 

zeukaten sinadurarik; bazeuden baita ere sinaduren datu-baseak, adibidez “Philips 

Research Laboratories Signature Database” [Dolfing'98], baina esan dugunez, ez ziren 

jabari publikokoak eta modu bakarrekoak ziren. Datu-basea biltzeko erabakia hartu 

zenetik hona, sinaduren beste datu-base berri bi, eta baita ere sinadurak dituzten beste 

datu-base multimodal berri bi garatu eta argitaratu dira: bideo kameraz hartutako 

“Caltech Signature Database” modu bakarreko sinaduren datu-basea [Munich'03], 

“Signature Verification Competition” delakoan erabili zen modu bakarreko datu-basea 

[Yeung'04], barnean eskuak, sinadurak, hatz-markak eta ahotsak dituen “SmartKom” 

datu-base multimodal alemaniarra [Schiel'03], eta azkenik, aurpegiak, ahotsak, hatz-

markak, eskuak eta sinadurak dituen “BIOMET” datu-base europarra [G.Salicetti'03]. 

Beraz, agirian dago ikerkuntza eta akademia munduan datu-baseen premia handia 

zegoela. 

Bestalde, sinatzen dugun bakoitzean modu desberdinean sinatzen dugu: batzutan 

astiroago, bestetan bizkorrago, batzutan handiagoa ateratzen zaigu, bestetan txikiagoa; 

errotazio angelua aldatu egiten da saio batetik bestera, sinatzeko kokapena ere bai; 

batzutan behartu egiten gaituzte neurri desberdineko laukitxoen barnean sinatzen, 

gehienetan ez, etab. Ezaugarriak aurreprozesatu eta normalizatzeko modulua 

sinaduraren izaera aldakorra, modu batez edo bestez, aurreko faktoreetaz independentea 

izango den adierazpen bat lortzeaz arduratzen da. Sinaduraren adierazpen independente 

horixe izango da hortik aurrera sinatzailea ezagutu edo identifikatzeko sisteman 

erabiliko dena. 

Proposatutako metodoan eskalatze algoritmo sinple eta eraginkor bat garatu da 

sinaduren luzera edo sinatzeko erabilitako denbora normalizatzeko [Igarza'03a]. 

Algoritmo hau koordenatuei, presioari, azimutari, altitudeari eta hauetatik eratorritako 

beste parametro dinamikoei ezarri zaie, hala nola, ibilbidearen angeluari, abiadura 

ortogonalei eta absolutuari, azelerazio ortogonalei, absolutuari, tangentzialari eta 

normalari, abiadura eta azelerazio angeluarrei eta kurbadura erradioari. Hauetariko 

zenbait parametrotarako, adibidez presiorako eta azimuterako, aurreprozesamendu 

berezia egin da; lehenengo kasuan lapitza gora tarteen informazioa ez galtzeko, eta 
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bigarrenean berriz, sinatzaile ezkerren azimuta leuntzeko. Normalizatutako parametro 

lokal hauek guztiak izango dira gure sistema elikatzeko erabiliko ditugun ezaugarriak. 

Aurreprozesatutako eta normalizatutako sinadurak erabiltzaileak erroldatzeko 

eta sistema trebatzeko algoritmoen sarrerarako erabiltzen dira. Geure proposamenean 

Markov-en Ezkutuko Ereduak erabili ditugu sinatzaileen txantiloiak sortu eta benetako 

sinadurak eta faltsifikazioak bereizteko, hasierako prototipoetan aurreprozesamendu 

berarekin Neurona Sareak ere trebatu genituen arren [Igarza'03b]. Topologia 

desberdinak aztertu ditugu, baita sarrerako datu diskretuak edo jarraituak, baita ere 

sinadurarako normalizazio luzera desberdinak eta normalizazio eza; hori guztia eredu 

ezkutuaren konfigurazioa doitzeko asmoz. Zenbait ikertzailek, Dolfing-ek esate 

baterako [Dolfing'98], sinatzailearen menpeko topologia proposatzen duten arren, gure 

kasuan sinatzailearekiko independentea den topologia orokor bakarra bilatzen 

ahalegindu gara [Igarza'03c]. 

Sinadurak parekatzeko txantiloiak sortzean erabilitako teknika bera erabiltzen 

da; gure kasuan Markov-en ezkutuko ereduetan oinarritu garenez, teknika honen 

algoritmo biak erabili ditugu: Baum-Welch-en algoritmoa txantiloiak lortu eta 

berrestimatzeko, eta Viterbiren algoritmoa parekatzea burutzeko. Parekatze horren 

ondorioz, sinaduraren eta dagokion txantiloiaren arteko antzekotasunaren balioa lortzen 

da. Sinadura benetakotzat ala faltsifikaziotzat hartzeko atalasea sinatzailearen arabera 

egokitu dugu erabakitzeko moduluan. 

Aurreko oinarrietatik abiatuta lehenengo prototipoak garatzen hasi ginenean 

erreferentzia sistemak emaitzetan duen eragin handiaz ohartzean, erreferentzia sistema 

egokiena aztertzea erabaki genuen. Gure proposamenean hurrengo hipotesian 

oinarritzen gara erreferentzia sistema erabakitzeko: 

Sinadurak, portaerako ezaugarri biometrikoa den heinean, aldakortasuna 

erakusten du. Sinatzen hasten garenean ausazko puntuen gainean abiatzen gara, baina 

sinadura idazten aurrera egin ahala sinadura egonkorragoa egiten da itxuran, neurrian 

eta abiaduran; idazten ari garen sinaduraren pertzepzioa jaso eta burmuinean gordeta 

daukagun txantiloiaren itxura ematen ahalegintzen gara berrelikadura prozesu batean. 

Prozesu horretan ukimenak eta erresistentzia indarrak ere parte hartzen duten arren, 

berrelikadura ikusmenean oinarritzen da nagusiki, izan ere, tintarik gabeko boligrafo 



On-line eta off-line sinaduren azterketaren bidezko ezagutze biometrikorako proposamenak 

116 

batekin edo begiak itxita sinatzen badugu sinadura amorfoa aterako zaigu. Gure 

sisteman berrelikadura honetaz baliatzeko ezaugarri globaletan oinarritutako 

erreferentzia sistema proposatzen dugu. Erreferentzia sistema osotzen duten ezaugarri 

globalak tintaren masa zentroa eta inertzia ardatz nagusiak (grabitate zentrotik pasatzen 

diren inertzia handieneko eta txikieneko bi ardatz ortogonalak) izango dira. 

Beraz, behaketa sistema modura parametro globalak (tintaren grabitate zentroa 

eta inertzia ardatza nagusiak) hartzen dituen ezaugarri lokaletan (koordenatuak, 

abiadurak, azelerazioak, presioa eta lapitzaren inklinazioak) oinarritutako sistema 

bezala labur liteke gure on-line sistemarako proposamena [Igarza'04a]. 

Tesiaren atal hau hurrengo azpiataletan antolatuta dago: Lehenengo azpiatalean 

jasotako “MCYT baseline corpus” izeneko datu-basearen osagarriak azaltzen dira, eta 

bereziki sakonago sinaduren datu hartzearekin zerikusia dutenak. Honen ondoren, on-

line sinaduretan aplikatutako aurreprozesamendua eta normalizazioa garatzen dira. 

Hirugarren azpiatala hasierako prototipoari eskaintzen zaio. Prototipo honen emaitzak 

behin ikusirik, laugarren azpiatalean ezaugarri globaletan oinarritutako erreferentzia 

sistemaren proposamena garatzen da. Bosgarren azpiatalean parametro lokalen eragina 

banan-banan aztertu ondoren, euren konbinaketa hoberena aztertzean lortu ditugun 

emaitzak erakusten dira. Bukatzeko, azken azpiatalean aurreko bost azpiatalen 

laburpena egiten da. 

5.1. Bildutako datu-base multimodala 

Datu-base biometrikoaren premia ikusirik, Espainiako beste hiru 

Unibertsitaterekin batera Ikerketa Proiektu batean murgildu ginen. Espainiako Zientzia 

eta Teknologia Ministerioak finantzatutako proiektu horren izena “Aplicación de la 

Identificación de Personas mediante Multimodalidad Biométrica en Entornos de 

Seguridad y Acceso Natural a Servicios de Información” TIC2000-1669-C04-03 izan 

zen [TIC2000]. Partehartzaileak hurrengoak izan ginen: Madrilgo Unibertsitate 

Politeknikoaren “Ikus-entzunezko eta Komunikazio Ingeniaritza” eta “Sistema, Seinale 

eta Irrati-komunikazio” Sailak, Mataróko Unibertsitate Eskola Politeknikoa, 

Valladolideko Informatika I.G.T.ko Informatika Saila eta azkenik, Euskal Herriko 

Unibertsitateko Bilboko I.G.T.ko Elektronika eta Telekomunikazioak Saila. 
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Sail bakoitzean 75 pertsona desberdinen datu biometrikoak jasotzea erabaki zen; 

honela, guztira 375 pertsona desberdinen ezaugarri biometrikoak bilduko ziren. 

Datu-base biltzeari eta honen edukiei buruzko lehenengo argitalpenak 2002. 

urtean egin ziren; lehenengo urrian, Salamancan ospatu zen “Taller Iberoamericano de 

Informática Industrial”-ean [Vivaracho'02] eta geroago azaroan, Erroman antolatu zen 

“The Advent of Biometrics on the Internet” workshopean [Ortega'02a]. 2003ko 

abenduan “IEE Vision, Image & Signal Processing” aldizkarian argitaratu genuen 

ikerketa lan honetarako euskarria izan den datu-basearen edukia, eta berau lortu eta 

erabiltzeko protokoloa [Ortega'03a]. 

Hurrengo azpiataletan datu-baseko ezaugarri biometriko bakoitzetik jasotako 

informazioaren edukia azaltzen da. Ezaugarri bakoitzari tesi-lan honekin duen 

erlazioaren araberako lekua eman zaio. Beraz, sinadurari dagokiona gainerakoena baino 

sakonago lantzen da. 

5.1.1. Hatz-marken corpusa 

Erabiltzaile bakoitzaren hamar atzamarren irudiak teknika desberdinez hartzea 

erabaki zen. Honela, CMOS teknologiako sentsore kapazitibo bat erabili zen, “Precise 

Biometrics” [PB] etxeko “100SC” gailua alde batetik, eta bestetik, “Digital Persona” 

[DP] etxeko “UareU” gailu optikoa. ‘Fig. 5-1’ irudian sentsoreon argazkiak agertzen 

dira. Gailu biek bereizmen bera dute: 500 puntu hazbeteko, baina euren azalera 

sentikorra nahiko desberdina da: gailu kapazitiboak 300x300 pixeleko irudiak ematen 

ditu, 89KB fitxategiak betetzen dituztenak, eta optikoak ostera, 256x400 pixeleko 

irudiak edo 102KBeko fitxategiak.  

  

Fig. 5-1 Precise Biometrics 100SC ™ eta Digital Persona UareU ™ sentsoreak. 

Erabiltzaile bakoitzeko hamar atzamarren hamabina irudi desberdin hartu ziren 

sentsore biokin. Guztira EHUn 12 irudi x 2 sentsore x 10 atzamar x 75 erabiltzaile, hau 
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da, guztira 18.000 irudi jaso ziren. Datu-base orokorrean 90.000 irudi bildu ziren. ‘Fig. 

5-2’ irudian pertsona baten hatz-marken irudi bi erakusten dira; bata Precise Biometrics 

100SC sentsoreaz hartutakoa eta bestea Digital Persona-ren UareU sentsoreaz. 

 
Fig. 5-2 Pertsona baten atzamar beraren irudiak sentsore kapazitiboaz eta optikoaz. 

Hatz-markak jasotzea modu gainbegiratuan egin zen, hau da, erabiltzaileari 

momentu bakoitzean, behar zen kalitate eskakizunaren arabera, atzamarra non kokatu 

eskatzen zitzaion. Era honetan, hatz-markaren nukleo edo/eta delta neurri desberdineko 

laukitxoen barnean kokatzeko esanez, hiru kalitate mailako sinadurak hartu ziren. ‘Fig. 

5-3’ irudian hiru kalitate mailok ageri dira kolore desberdineko laukiez markatuta: 

gorria edo zabalena eskakizun txikienari dagokio, larrosa eskakizun ertainari, eta 

eskakizun handieneko maila lauki txiki urdinaz markatuta dago. Adibide honetako hatz-

markak eskakizun ertaina eta txikia betetzen ditu soilik, hatz-markaren nukleoa 

laukiaren barnean egon behar delako kalitate kontrola gainditu ahal izateko. 

 
Fig. 5-3 Atzamarrak kokatzeko kalitate eskakizunen maila desberdinak. 

Atzamar bakoitzeko hartu ziren hamabi irudietatik hiru kontrol maila txikikoak 

izan ziren, beste hiru maila ertainekoak, eta azkenik, beste sei eskakizun maila 

handikoak. 

5.1.2. Ahotseko corpusa 

Ezaugarri biometriko hau EHUn bakarrik jaso zen. Gure 75 hiztunetatik 41 

gizonezkoak ziren eta 34 andrazkoak. Esatarien datu-basea elebiduna izatea 



5. On-line sinadurak ezagutzeko proposamena 

119 

interesgarria zelakoan, erabiltzaile bakoitzeko grabaketa bi egin ziren; bata gaztelaniaz 

eta bestea euskaraz. Hiztunetatik 6 elebakarrak zirenez (2 gizonezko eta 4 andrazko), 

gaztelaniazko grabaketa baino ez zitzaien egin. Gainerakoei saio berean egin zitzaizkien 

grabaketa biak. 

Erabilitako testuak hizkuntza bakoitzaren oreka fonetiko egokia lortzeko 

aukeratuak izan ziren. Gaztelaniaz bazegoenez hiztunen datu-base ezagun bat, Ahumada 

izenekoa hain zuzen ere [Ortega'98], geure datu-basean erdal testu bera erabiltzea 

erabaki genuen. Ahumada datu-baseko testua 6 eta 25 hitz arteko luzerako 11 ezaldiz 

osotuta dago. Euskarazko testua berriz, luzetxoagoa izan zen: 4 eta 21 hitzen arteko 

luzeradun 13 ezaldiz osotuta zegoen. 

Grabaketak gainbegiratuak izan ziren; giro isilean eta kalitate handiko headset 

mikrofono bat erabiliz. Kalitateari dagokionean, 16 biteko grabaketa egin zen 32Khz 

laginketa maiztasunaz. 

Taula 5-1 Ahots grabaketen iraupenak. 
 Euskara Gaztelania 
Esatari guztien iraupen osoa 2H 18 m 1H 10 m 
Iraupenik luzeena 3 m 31 s 1 m 11 s 
Iraupenik laburrena 1 m 26 s 43 s 
Esatarien batez besteko iraupena 2 m 00 s 56 s 
Esatari guztien denbora eraginkor osoa 1H 50 m 0H 57 m 
Denbora eraginkorrik luzeena 2 m 36 s 56 s 
Denbora eraginkorrik laburrena  1 m 14 s 37 s 
Esatarien batez besteko denbora eraginkorra 1 m 36 s 45 s 

Esatarien grabaketa fitxategiei ahots jarduera detektatzeko algoritmo bat aplikatu 

zitzaien, ahots segmentuak eta isiluneak markatuz. Markaketaren helburua fitxategien 

edukiak etiketaturik izatea zen. ‘Taula 5-1’ izeneko taulan eginiko grabaketen iraupenak 

ageri dira. Denbora eraginkorra isiluneak kenduta gelditzen den ahots jarduerari 

dagokiona dugu. 

5.1.3. On-line sinaduren corpusa 

Sinadura dinamikoak jasotzeko erabilitako hardware gailuak Wacom “Intuos 

A6” taula grafikoa eta marka bereko “Inking Pen” tintadun lapitza izan ziren [Wacom]. 

‘Fig. 5-4’ irudian gailu biok agertzen dira. Taula grafikoaren azalera din A6 

estandarrekoa da, din A4 baten laurdena alegia. 
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Fig. 5-4 Erabilitako Wacom Intuos A6 ™ taula grafikoa eta tintadun lapitza. 

Ondoko ezaugarriak ditu taula grafikoak: 

- Neurriak: 200mm x 200mm x 10mm. 

- Azalera sentikorra: 127mm x 106mm (dinA6). 

- Bereizmena: 2.540 lerro/hazbete =100 lerro/mm. 

- Doitasuna: +/-0.25mm. 

- Laginketa maiztasuna: 100 laginketa segundoko. 

- Lagineko ematen duen informazioa: 

• Lapitzaren x koordenatua: [0-12.700]. 

• Lapitzaren y koordenatua: [0- 9.700]. 

• Presioa (p): [0-1.024]. 

• Azimuta (θ): [0-3.600], edo gradutan [0º-360º]. 

• Lapitzaren altitudea (φ): [300-900], edo gradutan [30º- 90º]. 

Informazio hori kontuan hartuta, sinadura bat bektore sekuentzia batez adierazita 

geldituko da, non bektore bakoitzak lagin bakoitzean jaso den informazioa duen, t = 1 

aldiunean hasita eta t = T aldiunean amaituta, T sinaduraren lagin kopuru osoa izanik. 

‘Fig. 5-5’ izeneko irudian modu grafikoz erakusten da sinaduraren adierazpen teoriko 

hau. 

 

Fig. 5-5 Sinadura baten bektore sekuentzia. 
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Sinadurak jasotzeko Wintab 1.1 estandarrean [Wintab] oinarritutako software 

aplikazio bat garatu zen. Aplikazio horren algoritmoa ‘Fig. 5-6’ irudiko fluxu-

diagramaz adierazten da: Taula grafikoan sinatzean, lapitzaren mugimenduetatik 

jasotako informazioa laginez lagin jasotzen da, pen-up edo lapitza gora atalasea 3 

segundokoa izanik. Denbora hori gaindituz gero, sinadura bukatutzat adituko da; balio 

horren azpitik berriz, trazu aldaketa bat egon dela ulertuko da. 

 
Fig. 5-6 Sinadura baten datu eskuratzea. 

Sinatzailea egin duen sinaduraren kalitatearekin konforme ez badago, berriro 

sinatzeko eskatuko zaio emaitzarekin gustora gelditu arte. Sinadura onartutakoan, 

fitxategi batetan bilduko da jasotako bektore jarioa. Sinaduraren hasiera lehenengo pen-

down edo lapitza behera gertaerarekin batera abiatuko da. Fitxategien luzera sinatzaile 

bakoitzak sinatzeko behar duen denboraren zuzenki proportzionala da: bizkor sinatuz 

gero fitxategi laburrak lortzen dira, eta jakina, astiro sinatuz gero fitxategi luzeagoak. 

Adibidez, ‘Taula 5-2’ eta ‘Taula 5-3’ izeneko tauletako hamar sinadurak sinatzaile 

bizkor bati eta geldo bati dagozkie hurrenez hurren. 

Taula 5-2 Sinatzaile bizkor baten 10 sinaduren lagin kopurua eta fitxategien luzera. 
Sinadura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lagin kopurua 57 81 74 57 59 83 79 71 83 79 
Fitxategia (KB) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Taula 5-3 Sinatzaile geldo baten 10 sinaduren lagin kopurua eta fitxategien luzera. 
Sinadura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lagin kopurua 777 754 864 798 797 746 796 770 762 817 
Fitxategia (KB) 16 15 17 16 16 15 16 16 15 17 
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Lapitza gora tarteak edo tintarik gabeko ibilbideak ere digitalizatu egiten dira, 

erabili dugun taula grafikoa presiorik gabeko puntuen koordenatuak, azimuta eta 

altitudea ere emateko gai baita. Honek erabiltzaile lankideei tintarik gabeko ezkutuko 

mugimenduak egiteko aukera eskaintzen die, segurtasun maila igoz. Dena dela, gure 

sinadura emaileek printzipioz ez zeukaten zehaztasun honen berri. 

 

Fig. 5-7 Sinatzaile baten sinadurak eskuratzeko protokoloa 

Datuak eskuratzeko protokoloa (ikusi ‘Fig. 5-7’ irudiko fluxu-diagrama) 

hurrengoa izan zen: Sinatzaile bakoitzak jatorrizko bost sinadura egin ondoren, 

zerrendan bere aurretik zegoen sinatzaile baten sinadura entseatu behar zuen. Entseatu 

ostean, haren bost faltsifikazio burutu beharko zituen. Prozedura hori bost bider 

errepikatuko zen sinatzaile bakoitzak zerrendan bere aurretik zeuden bost sinatzaileen 

sinadurak faltsifikatu arte. Era honetan, sinatzaile bakoitzeko 25 jatorrizko sinadura eta 

5 faltsifikatzaile desberdinek egindako bosna faltsifikazio bildu ziren, guztira 25 

faltsifikazio betez. Edozein n erabiltzaile n-1, n-2, n-3, n-4 eta n-5 erabiltzaileen 
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faltsifikatzailea da, eta alderantziz, n+1, n+2, n+3,n+4 eta n+5 sinatzaileen biktima. 

Zerrendako lehenengo lau sinatzaileek ezin zuten algoritmo hau hasieratik bete azken 

lau sinatzaileek sinatu arte behintzat. Orduan datu-baseko sinatzaileen faltsifikazio katea 

borobildu zen, zerrenda zirkular bat osotuz. 

Prozedura hori betez, EHUn 75 erabiltzaile x (25 jatorrizko sinadura + 25 

faltsifikazio), hau da, 3.750 sinadura batu ziren, eta proiektu osoan guztira 18.750. 

Sinadurak biltzea, aurreko ezaugarri biometrikoetan bezala, modu 

gainbegiratuan burutu zen, erabiltzaileei lapitza nola erabili lagunduz eta faltsifikazio 

maila duin batera heltzeko denbora nahikoa emanez. Sinadurak neurri zehatzeko 

saretetan egin ziren (ikusi ‘Fig. 5-8’ irudia). 

Taula grafikoaren azalera sentikorraren neurria din A6 zela kontuan izanik, 

sareta bakoitzean 15 sinadura jasotzea erabaki zen. Horrela, sinatzaile bakoitzeko lau 

sareta bete ziren; bi jatorrizko sinadurekin eta beste bi sinatzaile horiek bere aurreko 

bost “biktimei” eginiko faltsifikazioekin. Sareton lauki bakoitzaren goialdean eta 

ezkerrean digitalizatutako sinadurak gordetzeko erabili ziren fitxategi kode izenekin bat 

zetorren zenbakia idatzita zegoen: zenbaki tartea 0-24 izan zen bai jatorrizko 

sinaduretarako zein faltsifikazioetarako. 

   

   

   

   

   

Fig. 5-8 Sinatzaile baten 15 jatorrizko sinadura 
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Fig. 5-9 Sinatzaile beraren hurrengo bostek eginiko hiruna faltsifikazio 

Jasotako faltsifikazioak skilled forgeries edo trebeziazko faltsifikaziotzat har 

daitezke, sinatzaileak imitatu beharreko sinaduren antz onargarria lortu arte saiatu 

baitziren. Faltsifikazioa entseatzeko jatorrizko sinadura estatikoen kopia erabili zuten 

sinatzaileok eta faltsifikazioak gutxienez 10 bider errepikatzeko eskatu zitzaien behin 

betiko 5 faltsifikazioak digitalizatu aurretik. 

 ‘Fig. 5-8’ irudian emaile baten 15 jatorrizko sinadura marraztu dira. Lehenengo 

lerroan lehenengo txandan jasotako 5 jatorrizko sinaduretatik 3 agertzen dira, 

bigarrenean bigarren saioko beste 3, eta horrela bosgarren saiora arte. ‘Fig. 5-9’ irudian 

aurreko sinatzailearen ondorengo 5 emaileek berari eginiko 5 faltsifikazioetatik hiruna 

marraztu dira. Kasu honetan, lehenengo lerroa hurrengo faltsutzaileari dagokio, 

bigarrena hurrengo bigarrenari, eta horrela, hurrengo bosgarrenera heldu arte. Bigarren 

irudi horretan agerian gelditzen da sinatzaile bakoitzak faltsifikatzeko duen gaitasuna: 

argi antzeman daiteke bost faltsifikatzaile desberdinen lana. 

On-line sinadura bilketa jasotzean saretadun folio zurien gainean tinta belzdun 

lapitzaz idatzi zenez, sinadura guztiak digitalizatuta ez ezik, paperetan idatzita ere gorde 

ziren. Era honetan, bi euskarri desberdin daude: bata digitala, informazio dinamiko 

guztia duena eta bestea paperean, sinaduraren itxura estatikoa soilik duena. Beraz, 

jasotako informazioa baliagarria da bai on-line sinaduran erabiltzeko, bai off-line eran 

prozesatzeko, paper euskarrian dauden sinadurak digitalizatuz gero. 
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Erreferentzia sistema bezala saretak erabili zirenez, sinatzaileak laukien barnean 

sinatzen saiatu ziren, dena dela, sinatzean kutxaren kanpotik ateraz gero, ez zegoen 

eraginik, beti ere taula grafikoaren azalera sentikorretik ateratzen ez baziren, jakina. 

Sinatzaileei ez zitzaien zentzu horretan agindurik eman, eta sinatzaile askok sareten 

neurriak gainditu zituzten sinatzean. Egoera normaletan, sinatzerakoan neurri finkoko 

saretarik egoten ez denez, sinadurak normalizatzeko premia egoten da. Gai hori 5.2 

atalean jorratzen da. 

5.1.4. Sinaduren corpuseko populazioa 

Sistema biometrikoetako erabiltzaileak lau taldetan sailka daitezke bere 

portaeraren arabera animalien izenak erabiliz: “ardiak”, “ahuntzak”, “bildotsak” eta 

“otsoak”. Doddington-ek 1998. urtean proposatu zuen izendatzeko era bitxi hau oso 

hedatuta dago gaur egun biometria munduan [Doddington'98]. 

 Ardiek sinatzaile estandarren portaera erakusten dute. Ardiak sistema 

biometrikoetan ugarienak izaten dira, eta normalean, sistemak ondo 

ezagutzen ditu, onarpen tasa onak emanez. Artaldeak sistemarekiko 

lankidetzako jokaera erakutsi ohi du beti. 

 Ahuntzak bereziki zailak izaten dira ezagutzeko, batzuk berezko portaera 

aldakorra izaten dutelako, eta beste batzuk berriz, apropos lankide izateko 

gogorik ez dutelako. 

 Bildotsak imitatze errezak diren erabiltzaileak izaten dira eta ondorioz, 

onarpen okerreko tasa altuak izaten dituzte. Euren sinadura gehiago lantzeko 

premia dute bildotsek ardi izatera heldu nahi badute. 

 Otsoak beste sinatzaileak imitatzeko gaitasun handia duten faltsutzaile 

trebeak izaten dira. Bildotsak eta ahuntzak izaten dira otsoen biktimarik 

errezenak. Datu-baseko sinatzaileak, sinatzaile izateaz batera, imitatzaileak 

ere direnez, ardiak, ahuntzak edo bildotsak era berean otso onak izatea gerta 

daiteke. 
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Fig. 5-10 “Ahuntz/bildots” edo “auma” baten sinadurak 

‘Fig. 5-10’ irudian “balizko ahuntz/bildots” edo “auma” baten hamabost 

sinadura agertzen dira, eta ‘Fig. 5-11’ irudian sinatzaile beraren bost imitatzaileek 

eginiko hiruna faltsifikazio. Bistakoa da ez dela oso “otsoa” izan behar “auma” honen 

antzeko sinadurak egiteko. Baina sinaduraren itxura imitatzea baino askozaz ere 

zailagoa izan daiteke sinaduraren dinamika asmatzea, begiz ikusten ez dena alegia. 

Irudiko sinatzaile horri “balizko auma” deitu diogu, behar bada, dinamikaren 

ikuspuntutik “ardi petoa” izan daitekeelako. 

   

   

   

   

   

Fig. 5-11 Aurreko sinatzaileari bere hurrengo bostek eginiko hiruna faltsifikazio 



5. On-line sinadurak ezagutzeko proposamena 

127 

Datu-basean emaile anonimoen sinadurak jaso ziren euren adin, lanbide edo 

sexua kontuan hartu gabe. Hartu zitzaien datu bakarra, ezkerra ala eskuma izaera izan 

zen. 

Datu-baseko populazioa batez ere 18 eta 26 urte arteko unibertsitateko ikaslez 

osotuta dago, salbuespen bat edo beste eginda: zenbait senitarteko, lagun eta irakasle. 

Argi dago berezitasun honek alde batetik heterogeneotasuna kentzen diola datu-baseari, 

baina beste alde batetik, ikerkuntza aldetik ikusita oso interesgarria da ondoko 

arrazoiengatik: Alde batetik, sinadura emaileak ez daude ohituta egunero sinatzen eta 

ondorioz, euren klase barruko aldakortasuna egunero sinatzen dutenena baino handiagoa 

da. Beste alde batetik, orokorrean pertsona helduak baino askoz ere trebeagoak izaten 

dira faltsifikazioak egiten. Ondorioz, datu-basea algoritmo sendoagoak edo 

indartsuagoak garatzeko erreminta egokia da, izan ere, klase barruko aldakortasun eta 

klase arteko antzekotasun handiak dauzka. 

Pribatutasun arazoari dagokionean, datu-basea multimodala zela kontuan izanda, 

gazteak helduak baino prestuago zeuden euren hatz-markak sinadurarekin batera 

emateko, behar bada, oraindik sinadura finko edo landua ez dutelako. Arestian aipatu 

bezala, behin faltsifikatzaile batek gure sinadura ondo ikasi duenean, sinadura berri bat 

asmatzeko irtenbidea geldituko zaigu (hori ezin daiteke egin gainerako ezaugarri 

biometrikoekin). 

Datu hartzea amaitutakoan emaileen datu pertsonal guztiak ezabatu ziren, 

salbuespen bakarraz: ezkerra ala eskuina izatearen baldintza. Geroago ‘5.2.4’ puntuan 

ikusiko denez, datu hori oso baliagarria izan da azimutaren aurreprozesamenduan 

hartuko erabakirako. 

5.2. Sinaduren aurreprozesamendua eta normalizazioa 

Sistema biometriko guztietan, eta bereziki portaeran oinarritutako ezagutze 

sistemetan, gailu desberdinetatik jasotzen den informazioa saio batetik hurrengora 

aldatu egiten da. Ondo dakigun bezala, sinatzen dugun bakoitzean modu desberdinean 

egiten dugu, ezaugarri dinamiko desberdinekin, kokapen desberdinetan, lapitz 

desberdinekin, euskarri desberdinetan, etab. Jatorrizko informazioaren aldakortasun hau 



On-line eta off-line sinaduren azterketaren bidezko ezagutze biometrikorako proposamenak 

128 

neutralizatzeaz arduratzen dira sinaduren aurreprozesamendua eta normalizazioa, 

aipaturiko eraginekiko independentea izango den adierazpen bat lortuz. 

Arestian “3.6 Sinadurak prozesatzeko metodoak” izeneko atalean aurreratu 

dugunez, sinadurak prozesatzeko hiru metodo nagusi daude: Metodo globalak edo 

“holistikoak” (sinaduraren ezaugarriak osotasunean aztertzen dutenak), segmentuz-

segmentuzko metodoak edo metodo erregionalak (puntu kritikoen arteko segmentuen 

ezaugarrien bektore sekuentziak aztertzen dituztenak) eta ezaugarri lokaletan 

oinarritutako metodoak edo puntuz-puntuko metodoak. Parekatze anizkoitzeko sistemak 

metodo hauen arteko konbinaketan oinarritzen dira. 

Tesi honetan, puntuz-puntuko prozesamenduan oinarritutako sistema bat 

proposatzen da on-line sinaduretarako. Horretarako, taula grafikotik jasotako bektore 

jarioa prozesatuko da, aurreprozesamenduaren eta normalizazioaren bidez beste bektore 

desberdinez osotutako jario berri bat lortuz. Bektore berri horietan parametro 

dinamikoen konbinaketa desberdinak sortuko dira: koordenatuak, presioa, azimuta, 

altitudea eta hauetatik eratorritako angeluak, abiadura lineala eta angeluarra, azelerazio 

lineala, tangentziala, normala eta angeluarra, kurbadura erradioak, etab. Honekin 

parametro bakoitzak sinadura ezagutzean daukan eragina aztertu nahi izan da alde 

batetik, eta bestetik, prozesamendu denboraren eta ezagutzearen eraginkortasunaren 

arteko oreka bilatu da. 

5.2.1. Normalizazio espaziala 

Yang-ek eta kideek [Yang'95] sinaduren neurri eta kokapen aldakortasuna 

neutralizatzeko asmoz, sinaduraren ibilbidean zehar luzera bereko tarteen norabide 

angeluar absolutua θ(k) erabili zuten sinadurak adierazteko. Sinadura angelu absolutuen 

sekuentzia baten bidez adieraz daiteke (θ1, θ2,… θn) modu digitalean. Honela 

sinaduraren translazioaren arazoa gaindituta dago, errotazioarekiko independentzia 

lortzeko θi angeluei θ1 angelua kenduko zaie, θ`
i = θi - θ1 angelu sekuentzia lortuz. 

Azkenik, luzeraren eragina saihesteko normalizazioa proposatu zuten Yang-ek eta bere 

kideek. 

Metodo horretan sinadura guztiak K segmentutan zatitzen dira, K zenbakia 

prozesatzeko erabiliko den erremintaren (neurona sarea edo Markov-en eredua) 

behaketen luzera izango delarik (Ikusi 90. orrialdeko ‘Fig. 4-6’ irudia). Demagun k 
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segmentua n laginez osotuta dagoela eta laginen arteko distantzia sl(l=i+1,…,i+n) dela, 

normalizatutako angelua formula honen bidez lor daiteke: 
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Aurreko formularen konputazioa errezteko beste eragiketa sinpleago bat 

proposatu dugu behaketa ikurrak lortzeko. 1
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egitea baino ez denez, batukarietako adierazpenak honela gara daitezke formula 

trigonometriko ezagunak erabilita: 
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Adierazpen trigonometrikoen batukaria eginez gero, (1) formulak itxura berri 

hau hartzen du: 
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Erabiliko dugun (6) adierazpena askoz sinpleagoa da konputazio aldetik, 1cosθ  

eta 1θsin  puntu guztietarako konstanteak baitira, eta gainera ez baitago modulu eta 

angelurik kalkulatu beharrik. Baina adierazpen matematiko horrek badauka oraindik 

beste abantaila bat jatorrizkoarekiko: normalizazioan hasierako angeluaren kenketa 

egitea nahi ez badugu, 1cosθ = 1 eta 1θsin = 0 egitea baino ez dago, eta kasu partikular 

horretan, (6) formulak ondoko itxura askozaz ere sinpleagoa hartuko du: 
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(6) edo (7) adierazpen matematikoak nahikoak izan daitezke sinaduraren itxura 

geometriko hutsaz lan egin nahi badugu, baina sinaduraren ezaugarri geometrikoak ez 

ezik, ezaugarri dinamikoak (abiadurak, azelerazio tangentziala, normala, etab) ere 

erabili gura izanez gero, ezinbestekoa dugu (x,y) koordenatuen informazioa 

normalizatzea. Sinadura txikiak eta handiak egiteko behar den denbora antzekoa denez, 

argi dago koordenatuak normalizatu ezean sinadura handien abiadura eta azelerazioa 

sinadura txikienenak baino handiagoak izango direla. Gure proposamenean sinaduraren 

ardatz handienaren luzera estandarra 100 balioan jarri dugu. Horretarako sinadura 

biltzen duen kutxa edukitzaile minimoaren (x,y) koordenatu maximo eta minimoak lortu 

behar dira. 

 
Fig. 5-12 Sinadura biltzen duen kutxa edukitzaile minimoa 

Kutxa edukitzaile minimoa lortutakoan, sinaduraren dimentsioak 100 balio 

estandarrera egokitzeko behar diren eskalak kalkulatzen dira: 

zabalerakutxaren
eskalax

_
100_ =          

altuerakutxaren
eskalay

_
100_ =  (8) 

Eskala bietatik txikiena aukeratu beharko da ardatz bietarako sinaduraren itxura-

erlazioa mantentzeko, koordenatu biak askatasun gradu bakarrean (dimentsioan) loturik 

normalizatzen ari baikara. Beraz, sinadura zabala baldin bada 100minmax =− xx  

izango da eta minmax yy − ≤ 100; aldiz sinadura garaia bada 100minmax =− yy  

izango da eta minmax xx − ≤ 100. 

5.2.2. Denbora-normalizazioa 

Sinatzeko erabilitako denboraren arabera luzera aldakorreko (x,y) laginen 

zerrenda bat lortzen da. Sinaduraren luzera aldakor hori normalizatu egin behar da 

luzera ezagun batera egokituz. Modu honetan )(kφ  behaketa sekuentziak K luzera 

(xmin,ymin) 

(xmax,ymax) 
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berdina izango du beti (k=1,2,...K). Adibidez, idazleak sartutako sinaduraren luzera 420 

puntutakoa izan bada eta sinadura normalizatuak K=300 puntu eduki ditzala erabaki 

badugu, 420 puntuetatik K puntuak lortzeko ‘uzkurdura’ egin beharko da. Aldiz, luzera 

240 puntutakoa izan bada, K puntuak lortzeko ‘zabalkuntza’ egin beharko dugu.  

 
Fig. 5-13 Denbora-normalizazio edo eskalatze algoritmoaren adibidea, uzkurdura f=1.4. 

 
Fig. 5-14 Denbora-normalizazio edo eskalatze algoritmoaren adibidea, zabalkuntza f=0.8. 

Bai ‘uzkurdura’ bai ‘zabalkuntza’ egiteko eskalatze algoritmo berdina proposatu 

dugu: adibidez, sartutako sinadurak 420 puntu baditu, f = 420/300 = 1.4 puntutik puntu 

1 ‘laga’ beharko da, eta luzera 240 izan bada berriz, f = 240/300 = 0.8 puntutik puntu 1 
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‘sortu’ beharko da. Kasu bietarako, f eskala faktorea izango da. ‘Fig. 5-13’ eta ‘Fig. 

5-14’ irudietan adibide bien adierazpen grafikoa egiten da. 

Ondorioz, jatorrizko laginetatik (x0,y0) eta (xn,yn) izango dira ‘uzkurtze/zabaltze’ 

edo eskalatze algoritmo honen eraginez datu normalizatuetara ziurtasun osoz zuzenean 

pasatuko direnak. (x0,y0) lagina lehenengo puntu normalizatua izango da, eta (xn,yn) 

lagina (xK,yK) azken puntu normalizatua izango da. Tarteko zenbait lagin ere aldaketarik 

gabe pasatuko dira puntu normalizatuen zerrendara, baldin eta eskala faktorea 

periodikoki errepikatuz zenbaki osoak lortzen badira. Adibidez, faktorea 1.4 bada 

normalizatutako zazpi puntutik bat jatorrizko lagina izango da, periodoa bost baita; 

faktorea 0.8 izan bada lau laginetik bat, kasu honetan ere periodoa bost delako. Faktorea 

1.4 izan denean algoritmoak 7 laginetik 2 kendu eta 4 birkokatu ditu. Aldiz, faktorea 0.8 

izan denean, 4 laginetik puntu normalizatu 1 gehitu eta 3 lagin birkokatu ditu. 

Ikus dezagun orain eskalatze proposamen honetan puntuak nola birkokatzen 

diren: (x’i,y’i) puntu normalizatua laginen zerrendako (xi*f,yi*f) puntua izango litzateke, 

non f eskala faktorea den. Esan dugunez i*f zenbaki osoa denean lagina puntu 

normalizatuen zerrendara pasatuko da, baina bestelakoetan puntua birkokatu egin 

beharko da. Birkokapena batezbesteko ponderatua eginez lortzen da: 

)y*by*a , x*bx*(a  )y',(x' 1jj1jjii ++ ++=  (9) 

non 
b- 1  a

j - f)*(i  b
 kendutarenak    //hamarf)*(imoztu   j

=
=
=

 diren. 

Eman dezagun f=1.4 dela eta i=1,2,3 (x’i,y’i) puntu normalizatuak lortu nahi 

ditugula. Puntu hauei (x1.4,y1.4), (x2.8,y2.8) eta (x4.2,y4.2) “laginak” legozkienez:  

(x’1,y’1) = (x1*0.6+x2*0.4,y1*0.6+y2*0.4) 

(x’2,y’2) = (x2*0.2+x3*0.8,y2*0.2+y3*0.8) 

(x’3,y’3) = (x4*0.8+x5*0.2,y4*0.8+y5*0.2) 

Koordenatuekin egiten den antzeko zerbait egin daiteke digitalizatutako 

gainerako parametroekin ere, presioarekin salbu. Azimutaren eta altitudearen balio 

normalizatuak ere tarteko puntu guztiei dagokien batezbesteko ponderatua eginez 

lortuko dira: 
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5.2.3. Presioaren normalizazioa 

Aurreko denbora-normalizazio edo eskalatze algoritmoa presioari ezartzerakoan 

berriz, batezbesteko ponderatua zuzenean kalkulatu beharrean, presiorik gabeko 

sinadura hutsarte edo lapitza gora tarteak kontuan hartu beharko dira. Eskalaz lortutako 

puntutik hurren dagoen laginaren presioa 0 denean, eskalatu osteko puntuaren presioa 

ere 0 izango da. Bestelakoetan batezbestekoa kalkulatu egin behar da, gainerako 

parametroekin (9), (10) eta (11) formuletan egin den bezala. Era honetan, sinadura 

hutsarteei dagokien informazioa ez da galtzen batezbestekoen eraginez, hutsarteak 

zaratatzat har genitzakeen salbuespenetan izan ezik. 

Proposatutako algoritmo sinple hau ‘Fig. 5-15’ irudiko fluxu-diagraman 

erakusten da. Esan dugun bezala, eskalatutako puntutik hurren dagoen laginaren presioa 

0 denean ( p(xj,yj)=0 eta a>b, edo p(xj+1,yj+1)=0 eta a<b ) gertatuko da batezbesteko 

ponderatua ez egiteko salbuespena. Kasu horietan presioari 0 balioa jarriko zaio. 

 
Fig. 5-15 Denbora-normalizazioko presioaren algoritmoa. 

Begin 

  End 
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5.2.4. Azimutaren zuzenketa 

Lapitzaren punta orientazio jatorritzat hartzen badugu, sinatzaile gehienok 

idazterakoan lapitzaren azimuta (ikusi 63. orrialdeko ‘Fig. 3-1’ irudia) lehenengo eta 

bigarren koadranteetan mugitzen dugu, ipar-ekialde eta hego-ekialdean alegia. 

Salbuespen bakarra ezkerrak izaten dira; ezkerrak lehenengo eta laugarren (edo ipar-

mendebaldeko) koadranteetan mugitzen dira. Hirugarren koadrante edo hego-

mendebaldea ez da batere ohikoa, idazkera latinoan behintzat. Taula grafikoak 0º eta 

360.0º bitarteko azimut balioak ematen ditu, iparra, ekialdea, hegoa eta mendebala 0º, 

90º, 180º eta 270ºtan hurrenez hurren kokatuta daudelarik. 

Beraz, argi dago ezkerren sinaduren azimut funtzioek etenak edukiko dituztela 

355.9ºtik 0ºra pasatzerakoan eta baita alderantziz ere, 0ºtik 359.9ºra itzultzean (ikusi 

‘Fig. 5-16’ irudia). Hirugarren koadrantea erabiltzen ez dela ikusita, zeroa ipar poloan 

mantenduz, etena hego polora mugitzea da irtenbiderik egokiena. Horrela, 

mendebaldean balio negatiboak izango ditugu (0º,-180º), iparra 0ºtan egongo da eta 

ekialdean balio positiboak (0º,+180º) aurkituko ditugu. 
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Fig. 5-16 Sinatzaile ezker baten azimuta. 

‘Fig. 5-16’ eta ‘Fig. 5-17’ irudietan sinatzaile ezker baten sinaduraren azimuta 

erakusten da: lehenengoan taula grafikotik jaso den bezala, eta bigarrenean erreferentzia 

sistema aldatu ostean. Ikusten denez, bigarren irudian ez dago azimut funtzioaren 

etenik. Erreferentzia sistemaren aldaketaren ondorioz, ezkerren batez besteko sinadurek 

azimut negatiboa eta txikia izango dute, eta eskuinenak berriz, positiboa eta handia. 

Bigarren kasu honetan erreferentzia sistemaren aldaketak ez dakar taulatik jasotako 

balioen aldaketarik, hirugarren koadrantean idazten denetan salbu, baina esan bezala, 

hori ezohikoa dugu. 
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Fig. 5-17 Sinatzaile ezkerraren azimuta zuzenduta. 

5.2.5. Parametro dinamiko eratorriak 

Taula grafikoak ematen dituen bost parametroetatik ((x,y) koordenatuak, 

presioa, azimuta eta altitudea) abiatuta hurrengo parametro dinamikoak eratorri dira: 

 X ardatzeko abiadura (vx) 

 Y ardatzeko abiadura (vy) 

 Abiaduraren modulua (v) 

 X ardatzeko azelerazioa (ax) 

 Y ardatzeko azelerazioa (ay) 

 Azelerazioaren modulua (a) 

 Azelerazio tangentziala (at) 

 Azelerazio normala (an) 

 Abiadura angeluarra (ω) 

 Azelerazio angeluarra (α) 

 Kurbadura-erradioa (r) 

Abiadura espazioaren denborarekiko deribatua denez, i lagin bakoitzaren vx(i) 

eta vy(i) lortzea berehalakoa da: 

ii

ii
x tt

xxiv
−
−

=
+

+

1

1)(  (12)

ii

ii
y tt

yyiv
−
−

=
+

+

1

1)(  (13)

(xi,yi) i laginaren koordenatuak ti aldiunean eta (xi+1, yi+1) i+1 laginaren 

koordenatuak ti+1 aldiunean izanik. Laginen arteko denbora, ii tt −+1 , digitalizazio 

maiztasunarekin lotuta dagoenez, hau da, finkoa izango denez, zatiketak ezabatu ditugu 

aurreko formuletatik, honela utziz: 
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iix xxiv −= +1)(  (14)

iiy yyiv −= +1)(  (15)

Abiaduraren modulua aurreko bietatik lortuko dugu: 

22|)(| yixi vviv +=  (16)

Analogiaz, azelerazioa abiaduraren deribatua denez, X eta Y ardatzetako 

azelerazioa eta azelerazioaren modulua hurrengoak dira: 

ixxix vvia −= +1)(  (17)

yiyiy vvia −= +1)(  (18)

22|)(| yixi aaia +=  (19)

(17) eta (18) formuletako azelerazio errektangeluarrek ez daukate esanahi 

fisikorik, ibilbidearen ukitzailearen eta honen ardatz perpendikularrekoek ostera bai; 

azelerazio tangentzial eta normalak dira. Azelerazio tangentziala abiaduraren 

moduluaren deribatua da (20), eta azelerazio normal edo zentripetoa berriz, abiaduraren 

moduluaren karratua zati kurbadura-erradioa. 

||||)( 1 iit vvia −= +  (20)

i

i
n r

via
2||)( =  (21)

 
Fig. 5-18 Hiru punturen arteko kurbadura-erradioa eta kurbadura-zentroa. 

(21) formulako ri kurbadura-erradioa P1(xi, yi), P2(xi+1,yi+1) eta P3(xi+2,yi+2) hiru 

punturen arkuaren kurbadura-zentro eta erradioa lortzeko geometria ariketa bezala 

kalkula daiteke (ikusi ‘Fig. 5-18’ irudia) edo parametro angeluar eta linealen arteko 

P1 

P2 

P3 

cc 

r 
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ligatura bezala. Bigarren kasu honetan abiadura angeluarra lortu beharko da (ikusi (22), 

(23) eta (24) formulak). 

Abiadura angeluarra angelu absolutua deribatuz lortzen da (gogoratu angelu 

absolutuak (7) formula erabiliz lortzen direla): 

iii φφϖ −= +1)(  (22)

Azelerazio angeluarra abiadura angeluarraren deribatua denez: 

iii ϖϖα −= +1)(  (23)

Esan dugunez, erradioa parametro lineal eta angeluarren arteko ligatura da. 

Honenbestez, erradioa honela lor daiteke: 

ii

tiair
ωω −

=
+1

)(  (24)

5.3. Erabiltzaileen erroldaketa, txantiloien parekatze eta 

erabaki moduluak 

Ezagutzea egiten duen edozein sistemaren trebakuntza, egiaztatu beharreko 

objektuaren ale desberdinetan oinarrituta, objektuaren eredua edo txantiloia sortzean 

datza. Lortutako objektuen ereduak datu-base batean gordetzen dira, objektuaren 

erroldaketa burutuz. Sinadurak ezagutzeko sistema baten eraginkortasuna erroldaketa 

prozesu honetan erabiltzaileek emaniko sinaduren kalitatearen menpe egongo da. 

Horregatik sinatzaileek sistemarekiko lankidetza jarrera eskaintzea ezinbestekoa izaten 

da. Erroldaketan erakutsitako sinadurek erabiltzailearen sinaduren aldaera naturalaren 

adierazgarri izan beharko lukete. Ondorioz, erabiltzaileei ez zaie eskatu behar sinadura 

guztiak berdin berdinak egitea, bai ordea euren sinadurak baldintza errealetatik ahalik 

eta hurbilen egotea. 

Ezagutze sistema aurreprozesamenduan lortutako ezaugarriak prozesatzeaz 

arduratzen da; lehenengo erroldaketan, txantiloiak sortzeko, eta egiaztapenean gero, 

txantiloiarekiko antzekotasun maila lortzeko. Hori burutzeko eredu edo forma ezagutze 

algoritmoetan oinarritzen dira. Proposatutako sisteman, aurreratu dugunez, Markov-en 
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Ezkutuko Ereduetan edo HMMetan oinarritu gara; hasierako prototipoan Neurona 

Sareekin ahalegin labur bat egin bagenuen ere. 

Gure proposamenean sinatzaile bakoitzaren eredua sortzeko bere jatorrizko 00, 

01, 02, 03 eta 04 sinadurak prozesatzen dira lehenik eta behin, hau da, sinatzaile 

bakoitzeko hasierako txandan jasotako bost sinadurak hartzen dira. Hasierako txantiloi 

hau jatorrizko 05, 10, 15 eta 20 sinadurak (hurrengo lau txandetako lehenengoak) 

prozesatuz berrestimatzen da azken eredua lortzeko. Honekin zera bilatu nahi da: 

sinadurek denboran zehar erakusten duten bilakaera naturala ereduaren barruan 

erregistratuta gera dadila. Sinaduren datu-basean sinatzaileko 25 jatorrizko sinadura eta 

beste 25 faltsifikazio ditugunez, txantiloia sortzeko 9 jatorrizko sinadura erabili ostean, 

egiaztapenerako 16 jatorrizko sinadura eta 25 faltsifikazio geldituko zaizkigu. 

Txantiloia sortu eta sinadurak txantiloiarekin parekatzeko algoritmoei 

dagokienean, Markov-en ezkutuko ereduetako oinarrizko algoritmo biak erabili ditugu: 

Baum-Welch-en algoritmoa txantiloiak lortu eta berrestimatzeko, eta Viterbiren 

algoritmoa parekatzea burutzeko. Algoritmo horiek inplementatu beharrean, merkatuko 

erreminta bat eros daiteke, edo bestela software libreko erreminta bat erabili. Gure 

kasuan Cambridge-eko Unibertsitateko Hidden Markov Model Tookit [HTK] erreminta 

librea erabili dugu. HTK txantiloiak edo ereduak sortzeko, berrestimatzeko eta ereduak 

sinadurekin parekatzeko erreminta kutxa zabala dugu. Iturburu kodea C programazio 

lengoaian idatzita dago eta eskuragarri dago programetan integratu ahal izateko. 

Sinadura baten egiaztapena, sinaduraren eta dagokion txantiloiaren arteko 

antzekotasuna neurtu ondoren, erabaki atalasea gainditzen den ala ez ebaztean datza. 

‘2.6’ atalean azaldu bezala (49. or.), FAR eta FRR tasak segurtasun eskakizunaren 

araberakoak izaten dira. Algoritmoen fidagarritasuna aztertzeko DET (Detection Error 

Tradeoff) kurben zehar kostu txikieneko puntua hurrengo funtzioarekin bilatuko dugu: 

Pfalse * False|Pfa * Cfa  +  Ptrue * True|Pmiss * Cmiss = DCF  (25)

non ‘Cmiss’ eta ‘Pmiss’ ukapen oker baten kostua eta probabilitatea diren 

hurrenez hurren, ‘Cfa’ eta ‘Pfalse’ onarpen oker baten kostua eta probabilitatea, ‘Ptrue’ 

benetako sinadura baten a priori probabilitatea, eta Pfalse = 1-Ptrue diren. Sinadura 

ezezagun bat aztertzen denean a priori probabilitateak Pfalse = Ptrue =0.5 izango dira. 

Baina FAR tasa txikiak edo nuluak lortu nahi baditugu sinadura guztiak a priori 
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faltsifikazioak direla suposa genezake Ptrue-ri balio txikia emanez, adibidez Ptrue = 

0.01. Segurtasun eskakizunak handiak izanez gero Cfa-ri Cmiss-i baino pisu askoz 

handiagoa emango diogu, adibidez Cfa = 10 Cmiss = 1 izanik; aplikazio zibiletan berriz, 

orekaren inguruan ibiliko garenez, Ptrue = Pfalse = 0.5 jarriko dugu eta kostuei antzeko 

pisuak emango dizkiegu, adibidez Cfa = 1.5 eta Cmiss = 1. (25) kostu funtzioa DET 

kurban zehar puntuz puntu kalkulatu beharko da, balio txikiena ematen duen puntua 

aurkitu arte. Puntu horrek sistemaren emaitza hoberena lortzen duen atalasea finkatuko 

du. Dena dela, erreferentziarik objektiboena EER (FAR eta FRR tasak berdinak diren) 

puntua izan ohi da. 

DET kurbak NIST erakundearen softwarea [NISTSpk] erabiliz lortu ditugu. 

Software erreminta hauek atalaseak aldatzen joaten dira, FAR eta FRR egoera 

desberdinetarako lortuz. Zenbat eta lankideagoak izan sinatzaileak hainbat eta hobeak 

izango dira FAR eta FRR tasak, DET kurbak koordenatu ardatzetatik hurrago egongo 

dira, eta EER ere txikiagoa izango da. 

5.3.1. Markov-en ereduen parametroak 

Markov-en ezkutuko ereduak ahotsa ezagutzeko aplikazioei ezker egin ziren 

ezagunak. Gaur egun bere erabilera beste esparru askotara zabaldua da, hala nola 

ahotsaren sintesira, karaktere ezagutzera, on-line sinaduren ezagutzera, eguraldiaren 

iragarpenetara edo DNA sekuentzien azterketara. 

HMMak prozesu birritan estokastikoak dira: ezkutukoa den azpiko prozesu bat 

eta honen menpe dagoen beste prozesu behagarri bat uztartzearen ondorioa. Ezkutuko 

prozesua egoera aldaketako baldintzen probabilitate banaketa baten menpe dago, non 

uneko egoera ezkutukoa den eta aurreko egoeren dependentzia duen, batez ere, bere 

aurreko egoerarena. Bestalde, behagarria den prozesua behaketa ikurren probabilitate 

banaketa batez gobernaturik dago, non unean-uneko ikurra uneko egora aldaketaren 

edota uneko egoeraren menpe dagoen. 

HMMek egitura desberdinak har ditzakete, egoera arteko zenbait trantsizio 

debekatuz edo baimenduz. ‘Fig. 5-19’ irudiko adibidean ezkerretik eskumarako 

topologiadun edo LR-HMM bat dugu: bost zirkuluek ereduaren egoera bana adierazten 

dute eta egoera batetik ezin daiteke aurreko egoerara itzuli. t aldiune diskretu batean 

eredua egoeretako batean aurkituko da eta behaketa ikur bat lortuko du. Hurrengo 
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aldiunean, t+1 unean, ereduak egoera berdinean iraungo du edo trantsizio probabilitate 

funtzioaren arabera egoera berri batera egingo du salto. Ereduak aurrera egingo du, T 

aldiunean amaierako egoerara iritsi arte. Ereduak egoera bakoitzean behaketa ikur bat 

lortuko du ikur alfabeto jakin baten artetik behaketa probabilitate funtzioaren arabera. 

Hasierako egoera t = 1 unean hasieratze probabilitatearen araberakoa izango da. 

 
Fig. 5-19 HHM baten adierazpen grafikoa. 

HMMen azpian matematika estatistiko oso sendoa dago. Rabiner-en artikulua 

[Rabiner'86] proposatzen da euren oinarri teorikoa, formulazioa eta algoritmia sakonago 

ezagutzeko bide bezala. Dena dela, laburpen gisa, hurrengo osagaiak aipatu beharko 

genituzke HMM baten ezaugarriak finkatzeko orduan: 

 T = Behaketa sekuentziaren luzera edo erloju aldiuneen kopuru osoa. 

 N = Ereduaren egoera kopurua. 

 Q = {q1, q2, ... , qN} egoerak. 

 M = Behaketa ikurren kopurua. 

 V = {v1, v2, ... , vM} behaketa ikurren multzo diskretua. 

 A = {aij} egoera trantsizio matrizea,  

non aij = Pr(qj t+1 aldiunean | qi t aldiunean egonik) qi egoeratik qj 
egoerarako trantsizio probabilitatea den, 1 ≤ i,j ≤ N izanik. 

 B = {bjk} behaketa probabilitate matrizea, non bjk = Pr(vk t aldiunean | t 
aldiunean qj egoeran egonik) behaketa ikurren probabilitatea den qj egoeran. 

 Π = {πi}, non πi = Pr(qi , t=1 aldiunean) hasierako egoeren distribuzioa den. 

 O = O1,O2,…OT behaketa sekuentzia, eredua erabiliz, modu honetan lortzen 
dena: 

1. qi hasierako egoera bat aukeratu Π hasierako egoera distribuzioa erabiliz. 

2. t=1 

3. Ot behaketa aukeratu bik erabiliz. 
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4. qi egoera berria lortu aij erabiliz. 

5. t=t+1 egin eta 3. puntura itzuli t < T den bitartean. 

λ = (A,B,Π) Markov-en eredu bat, N egoera kopuru batez, M behaketa ikurrez 

eta hiru probabilitate-dentsitatez (A,B eta Π) finkatzen da. 

A matrizeko elementuak aij ≥ 0 dira beti 1≤ i,j≤ N, eta lerroetako batuketak 

1
1

=∑
=

N

j
ija  balio izaten du ilara guztietarako 1 ≤ i ≤ N. 

‘Fig. 5-19’ irudiko ereduak 5 egoera ditu, eta kasu horretan, A matrizean i > j 

duten aij elementu guztiek 0 balio dute. Beraz, A matrizea goi-diagonala da. Halako 

HMMei LR-HMM deitzen zaie. Ezkerretik eskuinerako trantsizioak eta eskuinetik 

ezkerrerako trantsizioak onartzen dituzten ereduei berriz, HMM ergodikoak deitzen 

zaie. 

⎥
⎥
⎥
⎥
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⎦
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Fig. 5-20 Bost egoerako LR-HHM orokor baten egoera trantsizio matrizea. 

HMMen behaketa ikurrei dagokienean, ikurren izaera diskretua ala jarraitua izan 

daiteke. Lehenengo kasuan sarrerako ezaugarrien bektoreak ikur diskretuetara itzuli 

beharko dira bektore-kuantizazio algoritmoren bat erabiliz V = {v1, v2, ... , vM} behaketa 

multzora egokitzeko. Aldiz, ikur jarraituak erabiltzen dituzten ereduetan sarrerako 

ezaugarrien bektoreak bariantza eta kobariantza jakineko Gauss-en banaketa funtzioen 

menpe gertatzeko probabilitatea neurtuko da. 

Eginiko lanaren zati garrantzitsu bat, batez ere hasierako prototipoan 

burututakoa, sistemaren egoera kopurua zehazteko izan da, baita egoerako ikur kopurua 

eta izaera (diskretua ala jarraitua) erabakitzeko, eta egoera arteko trantsizio matrizea eta 

sarrerako bektoreen luzera aztertzeko. 
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5.3.2. Hasierako prototipoaren emaitzak eta ondorioak 

Garatu genuen lehenengo prototipoan ‘5.2’ atalean azaldutako ezaugarrietatik 

(6) formularekin normalizatutako ibilbidean zeharko angeluak bakarrik erabili ziren 

hasiera batean, (7) formularekin lortutako emaitzekin konparaketa amaierarako utzi 

genuelarik. Lehenengo prototipo honek helburu nagusi bi zituen: alde batetik 

proposatutako normalizazio algoritmoa baliagarria zen ala ez aztertzea, eta bestetik 

Markov-en Ezkutuko Ereduak prozesamendu erreminta bezala esploratzea. Hasierako 

lan hauen emaitzak [Igarza'03a], [Igarza'03b] eta [Igarza'03c] artikuluetan biltzen dira. 

Hasierako prototipoaren ebaluaketarako EHUn eta UVAn jasotako datu-baseak 

erabili genituen, hau da, guztira 150 sinatzaileek eginiko 3750 benetako sinadura eta 

beste 3750 faltsifikazio. Geure aurreprozesamendua erabiliz Valladolideko 

Unibertsitatean (UVAn), gure saioekin paraleloz, Neurona Sareekin saioak burutu 

zituzten. Saio bi hauen arteko konparaketa ‘5.3.3’ hurrengo azpiatalean azaltzen da. 

Egin zen lehenengo saioan sinadura guztiak hartu ziren kontuan. Geroago 

algoritmoaren errendimendu hobereneko puntua aurkitzeko asmoz, sinadura ordezkari 

batzuk hautatu ziren eta euren gainean aurreprozesamenduaren, egoera kopuruaren, 

topologiaren, ikur kopuruaren eta luzeraren eragina aztertu ziren. Sinaduren ezagutzea 

egiteko erabili zen ezaugarri bakarra (6) formularekin lortutako ibilbidean zeharko 

angeluaren balioa izan zen. 

Lehenengo saio komun horretan sinadura guztiak 300 laginetara normalizatu 

ziren eta behaketak ((6) formularekin lortutako angeluak) 32 ikur diskretutan kuantizatu 

ziren. Topologiari dagokionean, 6 egoeretako (hasiera + 4 egoera + amaiera egoera) 

ezkerrik eskuinerako eredu orokor bat hautatu zen (egoera trantsizio matrizea goi-

diagonalduna). Sinatzaile bakoitzaren txantiloia lortzeko 9 sinadura erabili genituen (01-

04 sinadurak txantiloia sortzeko eta 5, 10, 11 eta 14 sinadurak aurrekoekin batera 

txantiloia berrestimatzeko), egiaztapenerako erabiltzaile bakoitzeko 16na benetako 

sinadura eta 25na faltsifikazio geratu zirelarik. Funtzionamendu hoberena lortzeko bi 

segurtasun maila aukeratu ziren, lehenengoa (1au) segurtasun handikoa Cfa=1, Cmiss = 

10 eta Ptrue = 0.01 (FAR1au eta FRR1au), eta bigarrena (2au) segurtasun maila 

zibilekoa Cfa = 1.5, Cmiss = 1 eta Ptrue = 0.5 (FAR2au eta FRR2au). Lortutako 

emaitzak ‘Taula 5-4’ taulan biltzen dira. 
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Taula 5-4 Prototipoaren hasierako emaitzak. 
 EER  FAR1 au FRR 1au DFC1 FAR 2au FRR 2au DFC2 

EHU DB %18.70 %0.16 %51.35 0.053 %10.22 %19.84 0.176 

UVA DB %16.43 %0.43 %45.07 0.049 %10.40 %16.80 0.151 

Batezbestekoa %17.56 %0.29 %48.21 0.051 %10.31 %18.32 0.163 

Egoera kopuruaren eragina 

Hasierako sistema doitu nahian zenbait sinatzaile adierazgarri aukeratu genituen; 

emaitzarik onenak ematen zituzten artekoak, emaitzarik okerrenak ematen 

zituztenetarikoak, eta azkenik batezbestekoaren inguruko zenbait. Hautatutako hauen 

gainean ereduaren topologia aldaketen eragina aztertu zen, laginen luzera 300ean eta 

ikur kopurua 32an mantenduz. Aztertutako topologia desberdinen emaitzak ‘Taula 5-5’ 

taulan biltzen dira: 

Taula 5-5 Topologiaren eragina. 
Topologia edo arkitektura EER Aldea 

5 egoeradun LR-HMM %29 %+5 
6 egoeradun LR-HMM %24 - 
7 egoeradun LR-HMM %26 %+2 
8 egoeradun LR-HMM %28 %+4 
10 egoeradun LR-HMM %25 %+1 
6 egoeradun HMM ergodikoa %51 %+27 

Topologia guztien artean eredu ergodikoek (eskumatik ezkerrera trantsizioak 

onartzen dituztenak) emaitzarik eskasenak eman zituzten eta LR-HMMen artean 6 

egoeradun arkitekturak eman zituen ezagutzean emaitzarik onenak eta ereduak lortzeko 

prozesamendu denborarik onenak. 

Normalizazio luzeraren eragina 

300 lagineko normalizazio luzera erreferentziatzat harturik, beste normalizazio 

luzera batzuk ere aztertu genituen ikur kopurua 32an mantenduz. ‘Taula 5-6’ izeneko 

taulan lortutako emaitzak biltzen dira. Ikusten denez, emaitzarik onenak 300 eta 500 

normalizazio luzeren tartean lortu ziren. Konparaketa egiteko erabili ziren multzoetako 

sinaduren batez besteko luzera 375.03 laginekoa zela ohartu ginen, eta sinadura 

gehienak 300 eta 500 laginen inguruan zeuden. Amaieran froga bera sinatzaile 

guztietara irekitzean 300 balioa egokiagoa zela ondorioztatu genuen. 300 balioak 

sinaduren batez besteko luzerarekin erlazio zuzena dauka, izan ere, datu-baseko 
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sinaduren batez besteko iraupena 3 segundokoa da, eta digitalizazio taularen maiztasuna 

100 lagin segundokoa. 

Taula 5-6 Normalizazio luzeraren eragina. 
Normalizazio luzera EER Aldea 

100 lagin %26.5 %+2.5 
200 lagin %26.0 %+2.0 
300 lagin %24.0 - 
400 lagin %26.0 %+2.0 
500 lagin %22.5 %-1.5 
600 lagin %26.0 %+2.0 
Normalizaziorik ez, luzera librea %26.5 %+2.5 

Ikur kopuruaren eragina 

Sistemaren topologia 6 egoeretako LR-HMM izatea erabaki ondoren eta 

luzeraren normalizazioa 300 laginera finkatu ondoren, sistema doitzeko hurrengo saioa 

kuantizazio maila aztertzea izan zen. Hasierako saioan 32 kuantizazio balio erabili 

baziren, saio honetan 16 kuantizazio balio, 64 balio eta kuantizazio eza aztertu genituen. 

Kuantizazio ezak eredu diskretuak erabili beharrean eredu jarraituak erabiltzea dakar. 

‘Taula 5-7’ taulan biltzen diren emaitzak ikusita, argi gelditzen da kuantizazioaren 

eragina ez dela erabakigarria. Beraz, hasierako 32 kuantizazio maila erabili arren, 

hurrengo sistemetan sarrerako balio jarraituak erabili ditugu. 

Taula 5-7 Kuantizazio mailen eragina. 
Ikur kopurua EER Aldea 

16 ikur %23.5 %-0.5 
32 ikur %24.0 - 
62 ikur %24.0 %0.0 
128 ikur %24.0 %0.0 
Kuantizazio eza: balio jarraituak %24.0 %0.0 

Lehenengo angeluaren eragina 

Datu-baseko sinadurak jasotzean saretak erabili zirenez, sinatzaileak beti 

orientazio berean sinatzen behartuta zeuden, beraz printzipioz (6) edo (7) formula 

erabiltzeak ez luke sistemaren emaitzetan ondoriorik izan behar; gogoratu (6) 

formularekin eginiko normalizazioaz angelu guztien maldei lehenengo angeluarena 

kentzen zaiela, aldiz (7) formularekin ez da inongo zuzenketarik egiten. Lehenengo 

angeluaren eragina aztertzerakoan ezusteko handia izan genuen; (7) formularekin 
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lortutako emaitzak askoz ere hobeak izan ziren. ‘Taula 5-8’ taulak saio honen emaitzak 

erakusten dizkigu. 

Taula 5-8 Lehenengo angeluaren eragina. 
Erabilitako ezaugarria EER Aldea 

(6) formularekin lortutako angeluak %24.0 - 
(7) formularekin (biraketarik egin gabe) %13.5 %-10.5 

Sinadura bakoitzari bere lehenengo malda kentzean gertatzen den kaltea errez 

ikus daiteke grafikoki. ‘Fig. 5-21’ irudian sinatzaile beraren hiru sinadura marraztu dira 

hasierako segmentuaren malda berdina izan dezaten behar den bira eman eta gero. 

Hasierako puntuak zaratatsuak izanik, biraketek ezegonkortasuna dakarte eta biraketa 

edo errotazio faltsuak sortarazten dituzte, sartutako zaratarekin angeluen informazioa 

kaltetuz. Ondorioz, bai txantiloia sortzeko prozesuan, bai egiaztapenean zarata 

kaltegarri horren menpe gaude. Hori dela eta, hortik aurrera lehenengo prototipoaren 

saio guztietan (7) formula erabiltzea erabaki genuen. 

 
Fig. 5-21 Sinatzaile beraren sinadurak lehenengo angelua biratu ondoren 

5.3.3. Neurona sareekin lortutako emaitzak eta konparaketa 

Tesi-lan honen garapen guztiak HMMak erabiliz burutu ditugun arren, gogora 

ekarri nahi dugu Valladolideko Informatika Fakultateko ikertzaileekin batera eginiko 

elkarlana. Geure saioekin batera paraleloz UVAko kideek geure aurreprozesamendu 

bera erabili zuten Neurona Sareekin saioak burutzeko. Konparaketa lan horren emaitzak 

[Igarza'03b] konferentzia artikuluan argitaratu genituen. Saio paralelo hauetarako 

EHUko eta UVAko datu-baseak erabili genituen. Azpiatal honetan elkarlan horren 

laburpena egiten da. 
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Erabilitako neurona sare mota MLP pertzeptroi sare multigeruzadunak izan 

ziren. Sarea modu autoasoziatiboan erabili zen, hau da, irteeran sarrera erreproduzitzea 

nahi zen. HMMekin gertatu zen bezala MLP-rekin ere emaitza hobeak lortzen ziren 

sinaduren luzera neurri finkora normalizatuz gero. Neurona-sareen kasuan normalizazio 

luzera egokiena 100 izan zen. 

Erabilitako ezaugarri bektoreari dagokionean, sarrerako 100 angeluak N angelu 

multzoka banatu ziren. N balioarekin proba desberdinak egin ziren sistemaren emaitzak 

doitzeko asmoz. Azkenean N = 20 aukeratu zen balio egokitzat. Ondorioz, sinadura 

bakoitzeko 5 ezaugarri bektore genituen, eta sarrera eta irteerako geruzen zabalera 20 

neuronakoa izango zen. Ezaugarri bektoreetako datu guztiak 0 eta 1 artean egon zitezen, 

angelu guztiak zati 2xPI zatitu ziren. Ezkutuko geruzaren zabalera doitzeko probak ere 

egin zituzten UVAn, ezkutuko edo konpresio geruzaren zabalera 9 neuronara mugatu 

arte. ‘Fig. 5-22’ irudian erabilitako neurona sarearen arkitektura erakusten da. 

 
Fig. 5-22 Neurona sarearen arkitektura 

Aurreko atalean (7) formularekin lortutako angeluekin neurona sareak trebatu 

ondoren gainerako sinaduren egiaztapena egiten saiatu zen lehenengo. Bigarren saio 

batean berriro prozesatu genuen (7), HMMak eta MLP neurona sareak hurrenez hurren 

erabiliz, informazio horri presioaren balioa eta taula grafikotik zuzen lortzen diren bi 

angeluak (azimuta eta altitudea) gehituz. ‘Taula 5-9’ taulan saio hauetako emaitzak 

erakusten dira. Ikusten denez, HMMekin lortutako emaitzak MLP sarearekin 

lortutakoak baino zerbait hobeak izan ziren esperimentu bietarako. 
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Taula 5-9 Markov-en ereduen eta Neurona Sareen arteko konparaketa. 
Ezaugarriak \ EER LR-HMM MLP NN 

(7) formularekin lortutako maldak %17.56 %19.45 
maldak+presioa+azimuta+altitudea %9.25 %9.9 

5.4. Erreferentzia sistema egokiaren azterketa 

Ibilbideko angeluei hasierako malda kentzeak ezagutze tasan sortzen duen kaltea 

ikusirik, erreferentzia sistema egokiago bat proposatzea erabaki genuen. Arloko 

ikerkuntza literaturan sinaduraren hasierako puntua izaten da proposatzen den 

erreferentzia sistema nagusia: DTW egiten denean ezinbestekoa izaten da erreferentzia 

hori, baina Markov-en ereduetan oinarritzen direnek ere puntu bera erabiltzen dute 

[Ortega'02b] edo hasierako puntua ez bada, hasierako angelua [Yang'95]. 

Sinadurak, gainerako portaeraren ezaugarri biometriko guztiek bezala (ahotsa eta 

ibilera batez ere), gorputz atalen eta sistema sentsorialaren arteko berrelikadura behar 

du. Esaterako, ibilera oinetako desberdinetara eta zoru desberdinetara egokitzen den 

bezala, zorabioren, alkoholaren edo drogen ondorioz orekaren sena aldatzen zaigunean 

ere eraldatu egiten da. Ahotsa entzumenarekin lotuta dago: hitz egiten edo abesten ari 

garela aurikular edo entzungailuetatik gure ahotsa ez den beste zerbait entzuten badugu, 

gure berba jarioa ulertezina bihurtuko da edo desafinatzen hasiko gara. Sinatzerakoan 

antzeko zerbait gertatzen da; tintarik gabeko boligrafo batekin edo begiak itxita sinatuz 

gero sinadura amorfoa aterako zaigu. 

Hasierako prototipoko ezaugarri guztiak lokalak ziren, haien arteko batzuk 

geometrikoak ziren (ibilbidearen puntu bakoitzaren angelua edo malda) eta beste batzuk 

lapitzari eusteko moduaren ingurukoak (lapitzaren presioa, azimuta eta altitudea). 

Sinaduraren ezaugarri geometrikoetan berrelikadura ikusmenarekin lotuta dago, aldiz, 

lapitzaren presioa eta inklinazioa moduko ezaugarrietan berrelikadurak lotura handiagoa 

dauka ukimenarekin eta lapitzaren erresistentziarekin. 

Ikusmen berrelikadura honetaz baliatzeko ezaugarri globaletan oinarritutako 

erreferentzia sistema bat aztertzea proposatu genuen: sinaduraren tintaren grabitate 

zentroak eta inertzia ardatz nagusiek (grabitate zentrotik pasatzen diren inertzia 

handieneko eta txikieneko ardatz ortogonal biak) osotzen duten erreferentzia sistema. 
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Proposamen honen inguruan garatutako esperimentuak eta emaitzak [Igarza'04a] 

konferentzia artikuluan argitaratu genituen. 

5.4.1. Erreferentzia sistemaren kokapena 

Sinatzen dugun bakoitzean taula grafikoaren kokapen desberdin batean egiten 

dugu sinadura. Beraz, sinadurak ondo lerrokatzeak onura ekarriko die bai erroldaketa 

moduluari bai egiaztapenari, laginen (x,y) koordenatuak sinatzeko aukeratu dugun 

kokapenarekiko independenteak bihurtuz. Gure helburua lerrokapenik hoberena ematen 

duen erreferentzia sistema lortzea da. 

‘Fig. 5-23’ irudian sinadura bera birritan erakusten da erreferentzia sistema bitik 

behatuta. Ezkerreko erreferentzia sistema sinaduraren lehenengo puntuan kokatuta 

dagoen bitartean, eskuinekoa sinaduraren tintaren zentro geometrikoan dago kokaturik. 

Sistema bata ala bestea aukeratzeko koordenatuen kenketa sinple bat baino ez da egin 

behar kasu bakoitzean: 

),()','( 00 yyxxyx −−=  (26)

),()','( cmcm yyxxyx −−=  (27)

non (x0, y0) eta (xcm, ycm) lehenengo puntuaren koordenatuak eta tintaren masa 

zentroa diren hurrenez hurren. 

 
Fig. 5-23 Sinadura bera lehenengo laginetik eta tintaren grabitate zentrotik ikusita. 

Tintaren masa zentroa edo grabitate zentroa lortzeko sinaduraren puntu guztiak 

kontuan hartuko dira, bai puntuz puntu, lapitza behera puntuen artean dauden puntu 

guztiak kontuan hartuta, edo segmentuz segmentu, lapitza behera tarteen luzera eta 

zentroa kontuan izanda. Batukarietan lapitza behera puntuak bakarrik batzea hurbilketa 

sinpleegia izan liteke kasu gehienetan. Lapitza behera puntuen arteko puntuak lortzeko 

Bresenham-en lerroak marrazteko algoritmo grafikoa erabil daiteke [Bresenham'65]. 
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Fig. 5-24 Sinatzaile biren sinaduren gainezarpena lehenengo laginetik hasita (erdian) eta tintaren 

grabitate zentrotik ikusita (azpian). 

‘Fig. 5-24’ irudian sinatzaile biren hamarna sinadura gainezarrita erakusten dira. 

Erdiko ilarako gainezarpenerako erabili den erreferentzia sistema sinaduraren lehenengo 

puntua izan den bitartean, azpiko ilaran grabitate zentroa erabili da. Ikus daitekeenez, 

dispertsio orokorra txikiagoa da gainezarpenerako erreferentzia gisa tinta zentroa erabili 

izan denean. Kasu horretan lerrokapen hobea lortu da koordenatuen desbideraketa begiz 

behintzat txikiagoa delako. Geure helburua begiz erakusten ari garena emaitzen bidez 

frogatzea da. 

5.4.2. Erreferentzia sistemaren orientazioa 

Erreferentzia sistema berriaren kokapena azaldu eta gero hurrengo urratsa 

lerrokadura hoberena emango duen ardatzen orientazioa bilatzea da. Kokapena bezala, 

sinaduraren orientazioa ere aldakorra izaten da, eta hori beste zarata iturri bat gerta 

daiteke. Errotazio errorearen eragin hau gutxitzeko digitalizazio taularen erreferentzia 

ardatz nagusiekiko erreferentzia angelu bat kalkulatu behar da. Erreferentzia angelu hori 

lortu ostean koordenatu berriak lortzeko biraketa matrize bat aplikatzea baino ez da 

falta: 
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θθ sin*cos*' yxx −=  

θθ cos*sin*' yxy −=  
(29)

Yang-ek adibidez lehenengo angelua proposatu zuen lerrokadura hobetzeko 

erreferentzia bezala [Yang'95]. Kasu honetan erreferentzia honela lor daiteke: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

=
01

01
0 arctg

xx
yyθ  (30)

Baina gure saioen emaitzetatik dakigunez (ikusi 145. orrialdeko ‘Fig. 5-21’ 

irudia), hasierako erreferentzia honek zaratak sortarazten ditu. Honen ordez inertzia 

ardatz nagusiak proposatzen ditugu erreferentziarako. Inertzia ardatz nagusiak grabitate 

zentrotik pasatzen diren bi ardatz ortogonal dira. Dimentsio biko sinadura asimetriko 

orok anbiguotasunik gabe kalkula daitezkeen ardatz perpendikular nagusi bi ditu: bata 

inertzia gutxieneko ardatza da eta bestea inertzia handienekoa. Lapitz baten simetria 

ardatza inertzia txikieneko ardatzaren adibide garbia izango litzateke. Lapitzaren 

simetria ardatza honen orientazioaren adierazlea den bezala, sinaduraren inertzia ardatz 

nagusia sinaduraren orientazioaren adierazlea izango da. Baina sinaduraren orientazioaz 

berba egiten dugunean, ez gara ari hizkien orientazioari buruz, baizik eta sinadura 

osoaren batez besteko maldari buruz. 

Sinaduraren orientazio aldakortasunaren kontra egiteko, sinaduraren (x,y) puntu 

guztiei orientazioaren alderantzizko bira emango zaie. Era honetan lerrokapena 

sinaduraren orientazioarekiko independentea egingo dugu, zarata gutxituz. 

Inertzia ardatz nagusia bilatzeko hurrengo funtzioa minimizatu beharko dugu 

inertzia minimoa aurkitzeko: 

[ ]2
,

min
2 sin*)(cos*)(),()( θθθ cm

Ryx
cm xxyyyxdI −−−== ∑∑∑

∈

 (31)

hurrengo adierazpena lortuz: 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
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⎣
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= −

xcmycm

xycm

II
I

tan
*2

*
2
1 1θ  (32)

non Ixcm, Iycm eta Ixycm (xcm, ycm) masa zentrotik pasatzen den X ardatzarekiko 

inertzia, Y ardatzarekiko inertzia eta inertzia biderkadura diren hurrenez hurren. Euren 

balioa lortzeko hurrengo urratsak emango ditugu: 
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a) Digitalizazio taularen ardatzekiko inertziak kalkulatuko ditugu: 
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b) Steiner-en teorema aplikatuz, masa zentroarekiko inertziak lortu: 

2
0 * cmxxcm yNII −=  , 

2
0 * cmyycm xNII −=  , 

cmcmxyxycm yxNII **0 −=  (34)

non N tintadun puntu kopurua den. (33) formuletako batukarietan, (28) egin den 

bezala, bai lapitza behera puntuak, bai puntu hauen arteko puntuak sartu beharko dira, 

lapitza behera puntuak bakarrik sartzea hurbilketa sinplea baino ez delako. Lapitza 

behera arteko puntuak lortzeko Bresenham-en lerroak marrazteko algoritmo grafikoa 

erabil daiteke [Bresenham'65]. Konputazioa sinpleagoa egiteko, kalkulua puntuz puntu 

egin beharrean, segmentuz segmentu egin daiteke, lapitza behera puntuen arteko 

segmentuen inertzia kalkulatuz. 

‘Fig. 5-25’ irudian hiru sinatzaile desberdinen sinadurak eta (32) formula 

erabilita kalkulatu zaizkien orientazioak erakusten dira. Ikus daitekeenez, sinaduraren 

orientazioak ez dauka zerikusirik hizkien orientazioarekin. 

   
θ = +15.6º θ = -13.1º θ = +0.09º 

Fig. 5-25 Goranzko orientazioa, berantzakoa eta horizontala . 

5.4.3. Lortutako emaitzak 

Erreferentzia sistema egokiaren azterketarako kontuan hartu ditugun ezaugarri 

lokak bakarrak (x,y) koordenatuak izan dira. Horretarako (8) formularekin normalizatu 

ditugu koordenatuak. Hasierako prototipoaren topologia bera erabili dugu, hau da, 6 

egoeratako LR-HMMak (hasierako eta amaierako egoerak gehi tarteko 4 egoera). 

Sinadurei dagokienean, EHUko eta UVAko sinadura multzoak erabili izan dira. 

Erreferentzia sistemaren jatorria 

Saio honetan (x,y) koordenatuak bakarrik erabilita, kasu batean sinadura (x0,y0) 

jatorritik lerrokatuz eta bestean (xcm,ycm) masa zentroko erreferentzia hartuz, (26) eta 
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(27) formulak hurrenez hurren erabiliz, ‘Taula 5-10’-ean laburbilduta azaltzen diren 

datuak lortu ditugu. 

Taula 5-10 Erreferentzia sistemaren jatorriaren eragina. 
EER

Erabilitako ezaugarriak
Jatorria 
(xcm,ycm) 

Jatorria 
(x0,y0) 

EER  
aldea 

(x,y) koordenatuak %24.4 %42.16 %-17.76 

Ikusten denez, hobekuntza nabaria da. Taulan erabiltzaile guztien batezbestekoa 

bakarrik biltzen da, baina erabiltzailez erabiltzaile ere hobekuntza argia da, bizpahiru 

erabiltzaile kenduta. Salbuespen hauetako okerragotzea oso txikia da, %4 bakarrik. 

Kontuan harturik sinatzaile bakoitzeko egiaztapenerako 16 benetako sinadura eta 25 

faltsifikazio daudela, erabiltzaileko EERan dagoen kuantizazio maila %4koa da, hau da, 

faltsifikazio bat onartzeak ala baztertzeak %4 hobetzea edo okertzea dakar. ‘Fig. 5-26’ 

irudian datu-baseko sinatzaile baten hobekuntza ikus daiteke bi erreferentzia sistemak 

erabiliz lortzen diren DET kurbak marraztu ondoren: tintaren masa zentrotik lortutako 

emaitzak gorriz erakusten dira eta beltzez lehenengo puntutik lortutakoak. 
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Fig. 5-26 Datu-baseko 24. sinatzailearen EERaren hobekuntza: %56-tik %8-ra. 

Erreferentzia sistemaren orientazioa 

Bigarren saio honetan ere (x,y) koordenatuak bakarrik erabili izan dira orientazio 

desberdin bi aztertzeko. Kasu bietan erreferentzia sistema (xcm,ycm) masa zentroan dago 

kokatuta. Lehenengo kasuan orientazioa taula grafikoaren ardatzena da, eta beraz, 

nahikoa izango da (27) formula erabiltzea; bestean sinadura (32) formulaz lortutako 

inertzia ardatzera biraketa egingo da, (27) formulako emaitzei (29) biraketa matrizea 

aplikatuz. Bigarren kasu honetan sinaduren biraketen independentzia bilatu nahi da. 
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Saio honen emaitzek sinatzailearen menpekotasuna erakutsi dute. Emaitzak 

erabiltzaile batetik bestera asko aldatzen diren arren, menpekotasun hori, hiru sinatzaile 

multzotan labur daiteke: 

1 Multzoa: EERko aldaketarik ez. 

Sinatzaile gehienentzat (%72) ez dago EERan aldaketarik, edo aldaketa % ±4 

baino ez da, hau da, sinadura baten gorabehera baino ez dago. 

2 Multzoa: EERko hobekuntza argia. 

Hobekuntza oso nabaria da sinadura batetik bestera orientazio ia konstantea 

erakusten duten sinatzaileentzat, batez ere sinadura horizontala egiteko joera 

dutenentzat. ‘Fig. 5-27’ irudian multzo honetako hiru erabiltzaileren sinadurak ageri 

dira. ‘Taula 5-11’ taulak hiru sinatzaileon 25 sinaduren inertzia angeluak, angeluon 

aldakortasun tartea, eta tartearen zabalera biltzen ditu. Datuek erakusten dutenez, 

sinatzaile hauen orientazioa oso egonkorra da. 

Taula 5-11 Biratzean hobekuntza argia erakusten duten erabiltzaileen inertzia angeluak. 

Sinaduraren 
θ Inertzia angelua 

Erabiltzaile zenbakia 
zenbakia 35. 85. 87. 

1 -1,3 12,66 9,98 
2 -0,56 13,07 11,11 
3 -0,7 16,91 14,11 
4 -1,01 14,36 11,38 
5 -0,47 7,55 15,76 
6 0,95 7,52 10,09 
7 1,62 10,02 11,89 
8 0,1 7,73 7,57 
9 -0,78 6,77 9,62 

10 -0,65 5,46 10,52 
11 0,06 5,26 8,74 
12 -1,51 5,04 6,41 
13 -1,54 4,46 9,77 
14 -2,72 4,02 8,31 
15 -2,03 7,90 6,48 
16 0,73 10,27 12,16 
17 -1,19 10,13 12,47 
18 -1,47 10,70 16,73 
19 -1,24 10,51 9,79 
20 -1,19 8,26 15,93 
21 0,23 4,46 13,83 
22 -0,32 7,11 10,01 
23 -1,63 5,89 12,66 
24 -0,49 6,22 8,85 
25 -0,6 6,51 15,67 

Tartea [-2.72,1.62] [4.02,16.91] [6.41,16.73] 
Zabalera 4.34 12.89 10.32 
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Hobekuntza: %8 Hobekuntza: %24 Hobekuntza: %12 
35. erabiltzailea 85. erabiltzailea 87. erabiltzailea 

Fig. 5-27 Biratzean hobekuntza erakusten duten hiru adibide. 

3 Multzoa: EERko okerragotzea. 

Zenbait sinatzaileren sinadurak zabaletara hedatu beharrean borobilak izateko 

edo masa zentroaren inguruan ia simetrikoki tinta banatzeko joera erakusten dute. 

Objektu borobilek, pelotek adibidez, ez dute orientazio nabarmenik; teorian euren 

inertzia ardatz kopurua infinitua da, izan ere, simetria ardatz kopuru infinitua dute. 

Halako objektuetan nahikoa izaten da ñabardura edo zaratatxo bat, euren orientazioa 

handik pasa dadin. Horixe da hain zuzen ere ‘Fig. 5-28’ irudiko hiru adibideetako 

sinatzaileei gertatzen zaiena; edozein huskeria, adibidez errubrikaren amaierako kakotx 

famatuen kokapena edo errubrika luzeagoa izatea, nahikoa izan daiteke inertzia ardatza 

leku batetik edo bestetik pasarazteko. ‘Taula 5-12’ taulan hiru sinatzaileen orientazio 

aldakortasun zabala erakusten da. 

Taula 5-12 Biratzean okerragotze nabaria erakusten duten erabiltzaileen inertzia angeluak. 

Sinaduraren 
θ Inertzia angelua 

Erabiltzaile zenbakia 
zenbakia 1 19. 75. 

1 38,4 6,63 -26,27 
2 42,6 15 -8,46 
3 42,9 25,6 36,25 
4 39,3 47,8 -30,61 
5 28,9 29,7 -15,66 
6 39,8 20,9 -18,13 
7 42,9 13,9 -19,25 
8 41,7 28,5 -11,75 
9 31,5 56,1 -35,75 

10 74,7 23,5 -38,77 
11 74,8 25,6 -25,41 
12 11,9 22,6 -4,62 
13 42,5 16,5 -1,15 
14 0,89 19 -13,04 
15 -19,3 23,7 -21,25 
16 9,44 25,6 -2,17 
17 4,3 26,7 -10,63 
18 -66,4 26,3 3,57 
19 4,31 20,7 38,34 
20 -13,3 21,4 -34,48 
21 15,5 17,5 -11,62 
22 -23,4 27,9 -1,33 
23 -5,71 13,1 -7,65 
24 -2,94 12,3 -30,00 
25 38,4 20,2 -14,60 

Tartea [-66.4,74.8] [6.63,47.8] [-38.77,38.34] 
Zabalera 141.2 41.17 77.11 
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Okerragotzea: %32 Okerragotzea: %24 Okerragotzea: %12 

1. erabiltzailea 19. erabiltzailea 75. erabiltzailea 

Fig. 5-28 Biratzean okerragotzea erakusten duten hiru adibide. 

‘Taula 5-13’ taulan bigarren saio honen emaitzak bildu dira. Lehenengo lerroak 

erabiltzaile guztien batez besteko balioak erakusten ditu: sinadurak masa zentroaren 

inguruan inertzia angeluaren kontra biratu ondoren erroreak hobetu beharrean %4.82 

okerragotu egiten dira. Beraz, sinadura ezegonkorrek pairatzen dituzten kalteek 

batezbesteko guztia hondatzen dute.  

Taula 5-13 Erreferentzia sistemaren orientazioaren eragina. 
Erabiltzaileak Biratuta Biratu barik EER aldea 

Guztiak %29.22 %24.4 %4.82 

(xcm,ycm) puntutik EER ≤ 24 dutenak %14.3 %14.7 %-0.4 

Sinadura ezegonkorren eragina hobeto neurtzeko, hurrengo hurbilketa egin 

genuen: erreferentzia sistemaren jatorria aztertzeko saioan (emaitza orokorrak ‘Taula 

5-10’ taulan bilduta daude) EER tasa 24tik gora zeukaten sinadurak ezegonkortzat 

hartu, eta sinadura horiek batezbestekoak egiterakoan kanpoan utzi. Erabaki horren 

ostean lortzen den emaitza ‘Taula 5-13’-ko bigarren lerroan erakusten da; biratze ostean 

lortzen den hobekuntza %0.4koa besterik ez da. 

Aurreko emaitzok ikusita, ondoko ondorio bietara heldu ginen: alde batetik 

sinaduren tinta zentroek sinaduren lehenengo puntuek baino lerrokadura hobea lortzen 

dutela, ezagutze tasak asko hobetuz, eta bestetik sinadurak masa zentroaren inguruan 

biratzeak zenbait sinatzaileri onura ekar liezaiokeen bitartean, gutxiengo batentzat 

eragin oso kaltegarriak dakartzala, orokorrean gehiengoarentzat lortutako onura 

neutralizatuz. Beraz, konputazio aldetik biratzeak ordaina dakarrenez, eta sinatzaile 

gehiengoarengan eraginik ez duenez, ez du merezi biraketa egiterik. 

Alternatiba moduan, biraketaren onurari etekina atera nahi izanez gero, 

erabiltzailearen erroldaketan har daiteke sinadurak biratzeko ala ez biratzeko erabakia, 

hau da, inertzia angeluaren aldakortasun tarte txikia erakusten duten erabiltzaileei 

biraketa egingo zaie; gainerakoei ez. 
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5.5. Sistemaren doikuntza 

Atal honetan aurreprozesamenduko ezaugarriak aztertzen dira, lehenengo banan-

banan bakoitzaren eraginkortasuna neurtzeko, eta horren ostean ezaugarri horien 

konbinaketak aztertzen dira, konputazioaren eta emaitzen arteko erlazio ona duen 

multzo bat proposatzeko asmoz. 

5.5.1. Ezaugarri lokalen eraginaren azterketa 

Prototipoan erabakitako ereduen topologia, ikur kopurua eta normalizazio luzera 

(6 egoeratako HMM jarraituak eta sarrera 300 laginetara normalizatua) erabiliz, 

aurreprozesamenduko ezaugarri lokalak aztertu ziren banan-banan konbinaketarik egin 

gabe. Lortutako emaitzak ‘Taula 5-14’ taulan laburbildu dira. 

Taula 5-14 Aurreprozesamenduko ezaugarrien eragina. 
Ezaugarri mota EER 

Geometrikoak  
Segmentuen maldak  (6) 17.56 
(x,y) koordenatuak (x0,y0) erreferentziatik neurtuta  (26) 42.16 
(x,y) koordenatuak (xcm,ycm) erreferentziatik neurtuta  (27) 24.40 
(x,y) koordenatuak (xcm,ycm) erreferentziatik eta biratuta  (29) 29.22 
Kurbadura erradioak 40.10 

Lapitzari eusteko modua  
Presioa  (5.2.3) 27.52 
Azimuta  (10) 17.52 
Altitudea  (11) 21.88 

Dinamikoak  
vx  (14) 27.84 
vy  (15) 36.26 
Abiaduraren modulua v  (16) 24.22 
ax  (17) 23.22 
ay  (18) 26.66 
Azelerazioaren modulua a  (19) 21.52 
Azelerazio tangentziala  (29) 26.50 
Abiadura angeluarra w  (22) 24.93 

Egindako azterketatik hurrengo ondorioak atera daitezke: 

 Ezaugarrien eragina asko aldatzen da erabiltzailearen arabera. Sinatzaile 

bakoitzak bere ezaugarri nabarmena dauka. Erabiltzaile batek oso EER tasa 

ona eman dezake ezaugarri batean eta oso txarra besteetan. ‘Taula 5-15’-ko 

4. sinatzaileak, adibidez, tasa onak ematen ditu batez ere abiaduran eta 
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itxuran, baina txarra presioan, ostera, 69.ak presioan oso tasa ona dauka eta 

gainerakoetan txarra. 

Taula 5-15 Ezaugarrien eragina erabiltzailearen menpe daude. 
 EER 

Sinatzailea (x,y) p w az In v a ax 
04 8 40 12 28 20 4 16 28 
43 4 72 68 32 12 32 32 40 
54 68 32 36 16 8 40 44 60 
69 48 4 28 24 40 56 44 40 
98 20 64 28 0 28 20 24 20 

 X ardatzeko abiadurak eta azelerazioak Y ardatzekoek baino informazio 

gehiago ematen dute. 

 Azelerazioak abiadurak baino informazio gehiago ematen du. 

 Abiaduraren moduluak X eta Y ardatzetako abiaduren konbinaketak baino 

emaitza hobeak ematen ditu (EER (v) = %24.22 eta EER (vx,vy) = %26.64). 

 Ezaugarri bakar bat ere ez da nahikoa bere kabuz ezagutze tasa onargarriak 

emateko. Beraz, sinaduren egiaztapena ezaugarri desberdinen 

konbinaketaren bidez egin beharko da. Aurreko ondorioa ikusita, zenbait 

ezaugarriren konbinaketa beste zenbaitena baino egokiagoa dela argi dago. 

5.5.2. Ezaugarrien konbinaketa hoberena 

Ezaugarri bakoitzak egiaztapenean duen eragina ikusi ondoren, hauen 

konbinaketak aztertzea dator. Konbinaketa hoberenak errorekidetza tasa minimoaren eta 

erabilitako ezaugarri kopuru minimoaren arteko konpromisoa bilatu beharko du. 

Alde batetik sistemarako segurtasun eta fidagarritasun handiak nahi baditugu, 

ahalik eta errorekidetza tasarik txikiena lortzen saiatu beharko gara. Beraz, zenbat eta 

parametro gehiago erabili, orduan eta seguruagoa izango da sistema. Bestetik, 

parametro asko erabiltzeak aurreprozesamenduan eta egiaztapenean konputazio karga ez 

ezik ereduak edo txantiloiak biltegiratzeko premia ere handitu egiten du. Ondorioz, 

zenbat eta parametro gutxiago erabili, orduan eta konputazio neke gutxiago eta 

biltegiratze espazio premia gutxiago izango ditugu. Helburu biak kontrajarriak direnez, 

erabiliko den ezaugarri kopuruaren eta errorekidetza tasaren arteko oreka bilatu 

beharrean gaude. 
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Banan-banan aztertutako hamabost parametroak batera sartuz gero %4.36 EER 

tasa lortzen da. Parametrizazio egoki batek balio horren inguruko emaitza eman beharko 

luke ezaugarri gutxiago erabilita. Saio honetan (x,y) koordenatu eta presiotik abiatuta, 

parametro gehiago sartzen joan gara EER-ren bilakaera neurtuz. Ezaugarri gehigarriak 

hurrengo ordenan sartzen joan gara: azimuta, azelerazioa, altitudea, X ardatzeko 

azelerazioa, abiadura, abiadura angeluarra, azelerazio tangentziala, Y ardatzeko 

azelerazioa, X ardatzeko abiadura, Y ardatzeko abiadura, ibilbidearen angelua eta 

kurbadura erradioa. Saio honetako emaitzak ‘Taula 5-16’ taulan batu dira. 

Kontuan izanik 15 parametro erabilita lortzen den EER tasa %4.36 dela, 

parametrizazio hoberena bezala 9 parametro erabiliz %4.66 EER tasa ematen duena 

hartuko dugu. Taulan ikusten denez, azelerazioa tangentziala gehitzeak ia ez dakar 

aurreko parametroekiko informazio gehigarririk eta gainerako 5 parametro gehitzeak 

(ay, vx, vy, ibilbidearen angeluak eta kurbadura erradioak) EER tasa %0.3 hobetzea 

besterik ez du lortzen, parametro kopurua %55 igoz. 

Taula 5-16 Ezaugarri konbinaketa hoberenaren azterketa. 

4,64

4,66

5,16

5,52

5,62

5,94

8,6

13,34

0 2 4 6 8 10 12 14 16

(x, y)&p

(x, y)&p&az

(x, y)&p&az&a

(x, y)&p&az&a&al

(x, y)&p&az&a&al&ax

(x, y)&p&az&a&al&ax&v

(x, y)&p&az&a&al&ax&v&w

(x, y)&p&az&a&al&ax&v&w&at

 

Konbinaketa horretan segurtasun maila handiko eskakizunetarako (Cfa=1, Cmiss 

= 10 eta Ptrue = 0.01) lortutako FAR eta FRR tasak ‘Taula 5-17’ taulan bildu dira. 

Segurtasun maila horretan batez besteko sinatzaileak eginiko hamar sinadura 
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ahaleginetatik behin berriro errepikatzeko eskatuko lioke sistemak. Lortutako emaitza 

hauek ikerketaren egoeran (ikusi 82.-99. or.) argitaratutako emaitzen parekoak dira. 

Taula 5-17 Azken parametrizazioaren emaitzak. 
9 ezaugarri EER  FAR FRR 

(x,y), p, az, a, al, ax, v, w %4.66 %0.0 %10.04 

5.6. Laburpena 

Erreferentzia sistema modura parametro globalak (tintaren grabitate zentroa eta 

inertzia ardatza nagusiak) dituen eta ezaugarri lokaletan (koordenatuak, abiadurak, 

azelerazioak, presioa eta lapitzaren inklinazioak) oinarrituta dagoen on-line sinadurak 

ezagutzeko sistema bat proposatu da. 

Horretarako, lehenengo eta behin sinadurak paperean eta on-line bildu dira, 

sentsore kapazitiboekin eta optikoekin sinatzaileen hatz-markak jaso eta euren ahotsa 

grabatu dugu, MCYT izeneko datu-base multimodal berri bat sortuz. Erabiltzaile 

bakoitzeko 25 benetako sinadura jaso dira eta beste horrenbeste trebeziazko 

faltsifikazio. Datu-basea nazioarteko ikerkuntza eta akademia komunitatearentzat 

eskuragarri dago, algoritmoak parekatzeko aukera eskainiz. Bilketa lan hau egiten hasi 

aurretik ez zegoen jabari publikoko sinadurak zituen datu-base multimodalik. Datu-

basearen bilketarekin batera edo ondoren, sinadurak dituzten beste datu-base berri 

batzuk ere argitaratu dira, datu-baseen premia zegoela erakutsiz. 

Ezaugarri lokal guztietarako balio duen eskalatze algoritmo errez bat proposatu 

dugu sinadurak normalizatzeko. Lapitza gora tarteen informazioaz baliatzeko asmoz, 

presiorako algoritmo horren moldaketa berezia egin da. 

Sinatzaile guztietarako arkitektura bakarra finkatu dugu: sei egoeratako 

(hasierako eta amaierako egoerak, eta tarteko beste lau) ezkerretik eskumarako Markov-

en ezkutuko LR-HMM ereduak. Ereduak sortzeko eta berrestimatzeko, eta baita ere 

sinadurak egiaztatzeko normalizazio luzera bera erabili dugu ereduen sarreran: 300 

lagin sinadurako. Erabaki atalaseari dagokionean, erabiltzaileen menpeko atalaseak 

finkatu dira. 

Lehenengo prototipoan sinaduraren hasiera ezegonkorra dela frogatu ondoren, 

tintaren masa zentroan kokatuta dagoen eta tintaren inertzia ardatzen orientazioa duen 
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erreferentzia sistema aztertu dugu. Erreferentzia sistema berriak sinaduren lerrokapen 

hobea ematen du eta ondorioz, koordenatu hutsak erabiliz gero lortzen den EER tasa 

%17.76 hobetzen da. 

Sinatzaile bakoitzeko 9 sinadura erabili dira ereduak sortzeko, eta ondorioz, 

egiaztapenerako 16 benetako sinadura eta 25 trebeziazko faltsifikazio izan ditugu 

erabiltzaileko. Segurtasun mailaren eta prozesamendu eta biltegiratze kapazitatearen 

arteko konpromiso bezala bederatzi ezaugarri lokaletara mugatu dugu prozesamendua. 

EHUko eta UVAko guztira 150 sinatzaileren datuak erabiliz %4.66 EER tasa lortu dugu 

aipatutako sisteman. Emaitzak ikerketaren egoeran argitaratutakoen parekoak dira. 

Amaitzeko, bildutako lan guztion zabalkunde zientifikoari dagokionez, zazpi 

artikulu argitaratu dira aldizkari zientifiko eta kongresuetan. Zazpi ekarpen hauetako 

hiru, [Vivaracho'02], [Ortega'03a] eta [Ortega'02a], datu-base multimodalari buruzkoak 

dira, eta gainerako laurak, [Igarza'04a], [Igarza'03a], [Igarza'03b] eta [Igarza'03c], on-

line sinaduretarako proposatutako sistemaren inguruan burututako ikerkuntza saioen 

ingurukoak. 
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6. OFF-LINE SINADURAK EZAGUTZEKO 
PROPOSAMENAK 

Atal honetan, aurreko atalean on-line sinaduretarako egin den bezala, off-line 

sinaduran garatutako ezagutze sistema adituen osagarriak, diseinatu eta garatu diren 

algoritmoak, eta sistemen hobekuntzarako proposatu, burutu eta aztertu diren 

esperimentuak azaltzen dira. 

Arestian aipatu bezala, off-line sinadurak ezagutzea on-line ezagutzea baino 

arazo askoz ere zailagoa da. Adibidez, HMMek sistema dinamikoetarako egokiak direla 

erakutsi dute, baina off-line sinadurek ez daukate informazio dinamikorik. Hori ikusita, 

hurrengo galdera plantea genezake: HMMak denboran ordenatutako sekuentziak 

prozesatzeko egokiak badira, zergatik orduan ez erabili HMMak espazioan ordenatutako 

sekuentziak prozesatzeko? 

Planteamendu horretatik abiatuta, gaiaren mamia sinadura estatikoetarako 

espazioan ordenaturiko puntu sekuentziak lortzean datza. On-line sistemetan badakigu 

puntuak zer ordenatan idatzi diren, off-line sistemetan berriz, ordena hori asmatu egin 

behar da, daukagun informazio guztia sinaduraren irudi estatikoa besterik ez delako. 

Sinadura estatikoetako puntu sekuentzia horiek lortzeko sinaduren perimetroak aztertu 

ditugu, metodo desberdin bi proposatuz [Igarza'05a]. 

Off-line sinadurak ezagutzeko sistemek eredu ezagutze sistemen modulu nagusi 

berberak erakusten dituzte: 

 Datuak digitalizatu eta eskuratzeko modulua. 

 Ezaugarriak aurreprozesatu eta normalizatzeko modulua. 

 Sistema trebatzeko edo erroldatzeko modulua. 

 Parekatu eta erabakitzeko modulua. 

Sinadurak digitalizatu eta eskuratzeko modulua MCYT datu-basean jasotako 

datuetan eta irudietan oinarritzen da. Datu-base honetako sinadurak bildu zirenean, on-

line informazioa Wacom “Intuos A6” taula grafiko batez jaso zen, sinatzaileek “inking 

pen” baten bidez saretadun orrietan idazten zituzten bitartean. Beraz, sinadurak 
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gordetzeko bi euskarri desberdin daude: bata digitala, informazio dinamiko guztia 

duena, eta bestea paperean, sinaduraren itxura estatikoa soilik duena. On-line sisteman 

euskarri digitala erabili da sinaduren informazioa prozesatzeko, aldiz, off-line 

prozesamendua egiteko paper euskarrian dauden sinadurak digitalizatu beharko dira 

printzipioz. 

Ezaugarriak aurreprozesatu eta normalizatzeko modulua sinaduren izaera 

aldakorra kontuan izanik, sinaduren adierazpen egonkorrago berri bat lortzeaz 

arduratzen da. Beraz, sinadura estatikoen irudiak hartzerakoan, neurri jakinetara 

normalizatu beharko dira irudiok, sinadura desberdinen neurria beti antzekoa izan dadin. 

Beste horrenbeste gertatzen da irudien gris mailei buruzko informazioarekin. Irudiak 

argiztapenarekiko, tintaren kolorearekiko, eta paperaren ehundurarekiko independenteak 

izan daitezen, sinadura soilaren irudi bitarrak lortu behar izaten da. 

Proposatutako metodoan irudi bitarren Konektibitate Azterketan oinarritzen gara 

sinaduren Blob Analisia egiteko [Agin'85]. Bloben perimetroa izango da puntu 

sekuentzia espazialak sortzeko erabiliko dugun informazioa. Sinadura estatikoetan 

sinatzeko prozesuaren dinamikari buruzko zantzu objektiborik ez dagoenez, blobak 

ordenatzeko alternatiba bi proposatzen ditugu: bata bloben perimetroen luzeran 

oinarritutakoa eta bestea bloben “irakurketa ordena naturalean” oinarritutakoa -blobak 

irakurtzerik badago-, hau da, blobak ezkerretik eskuinera eta goitik behera jarraituz. 

Lehenengo irizpideari LEN deitu diogu eta bigarrenari NAT. 

Blob azterketaren bidez blobak irizpide biekin ordenatu ondoren, bloben 

perimetroko puntuetan aurkituko dugu bila gabiltzan informazio biometrikoa. Blob 

baten perimetro katea hurrengo bloben perimetro kateekin lotzen joango gara blobez 

blob, kate luze bakar bat sortu arte. Kate luze hori izango da prozesamendurako 

erabiliko dugun sinaduraren adierazpen egonkorra. Katearen luzera normalizatzeko on-

line sisteman erabili dugun eskalatze algoritmo bera erabiliko dugu. 

Erroldatzeko eta trebatzeko algoritmoei dagokienean, LR-HMMen edo 

ezkerretik eskumarako Markov-en ezkutuko ereduen bideragarritasuna aztertzea da 

geure proposamenaren asmoa [Igarza'04b] [Igarza'03d]. Topologia desberdinak aztertu 

ditugu, baita normalizazio luzera desberdinak eta normalizazio eza ere eredu ezkutuaren 
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konfigurazio egokia lortzeko asmoz. Off-line kasuan ere sinatzailearekiko 

independentea den topologia orokor bakarra bilatzen ahalegindu gara. 

Sinadurak parekatzeko eta erabakitzeko moduluak on-line sistemarako 

garatu direnen modukoak dira; eta logikoa denez, erroldaketarekin koherentzia 

mantentzeko LR-HMMen teknikan ere oinarritzen dira. 

Off-line sinaduren egiaztapenerako dakartzagun proposamenak metodo 

dinamikoen tekniketan oinarritzen dira, denboran ordenaturiko informazioa erabili 

beharrean, blob analisi irizpide desberdin bi erabiliz espazioan ordenatutako puntu 

sekuentzia desberdin bi aztertuz. Puntu sekuentzia espazialak lortu ez ezik, sekuentzia 

horietan informazio sasidinamikoa ere bilatzen ahalegindu gara sinaduran idazlearen 

portaerari buruzko informazioa aurkitu nahian, informazio gehigarri honek emaitzetan 

eragin positiboa izango duelakoan [Igarza'05b]. 

Tesiaren atal hau hurrengo azpiataletan antolatuta dago: Lehenengo azpiatalean 

sinadura estatikoen fitxategien ezaugarriak azaltzen dira. Bigarrenean konektibitate 

azterketa erabilita, informazio biometrikoa lortzeko proposatutako bi irizpideak 

garatzen dira. Hirugarren azpiatalean bi irizpideetarako HMM topologia desberdinak 

aztertzen dira, baita kateen normalizazio luzera desberdinak eta normalizazio eza ere 

bai. Topologia eta normalizazio luzera hoberenak aukeratu ondoren, laugarren 

azpiatalean pixelen koordenatuetatik abiatuz, hauetatik eratorritako parametro 

geometriko berriak proposatzen dira aztergai. Amaitzeko, bosgarren azpiatalean 

kapituluaren laburpen bat egiten da. 

6.1. Off-line sinaduren bilduma 

Off-line sinaduren datuak digitalizatzeko eta eskuratzeko modulua “MCYT 

baseline corpus” datu-basean oinarritu da. Datu-base horren zehaztasunak aurreko atal 

batean azaldu direnez (joan 116. orrialdeko ‘5.1’ atalera), atal honetan off-line 

sinadurekin lotutako ezaugarrietara soilik mugatuko gara. 

Off-line sinadurak egiaztatzeko erabili dugun corpus edo azpimultzoa EHUkoa 

izan da, hain zuzen ere, 75 sinatzaileren 25na jatorrizko sinaduraz eta beste 25na 

faltsifikazioz osoturik dagoena, guztira 1875 jatorrizko sinadura eta 1875 faltsifikazio 
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bilduz. “MCYT baseline corpus” datu-base orokorretik, hauxe da on-line formatu 

elektronikoan ez ezik, paperezko euskarrian ere daukagun azpimultzo bakarra. 

Datu-baseko sinadurak saretadun paper zurietan tinta beltzez marraztu ziren; 

hori dela eta, hondoaren eta sinaduraren arteko kontrastea, sinadurak saretak ukitzen 

edo zeharkatzen dituen puntuetan salbu, oso garbia da. Sinadurak hondotik edo 

ehunduratik bereizteko prozesuari sinaduraren segmentazioa deritzo, eta irudien 

prozesamenduaren ikerkuntzan esparru propioa dauka. Baina proposamen honen xedea 

ez da sinaduren segmentazioa, baizik eta LR-HMMek puntu sekuentzia espazialak 

prozesatzeko duten balizko gaitasunaren azterketa. Off-line ezagutzearen azterketa egin 

denean ikusi denez (jo 103. orrialdeko ‘4.6’ atalera), ikertzaile gehienek on-line 

sinadurei ezaugarri dinamikoak ezabatuz lortzen dituzte euren saioetarako erabiltzen 

dituzten irudiak. Guk ere bide beretik jo dugu gure helburura artez heltzeko, izan ere, 

irudien sintesiaren bidez segmentazioaren arazoa alde batera utzi dugu. 

6.1.1. Sinadura estatikoen sintesia 

Paperean dauden sinadura guztiak banan-banan eskaneatu, bitarreratu, 

segmentatu eta neurri jakin batera eskalatzea lan nekeza eta gogaikarria da, eta gure 

asmoen ikuspuntutik bigarren mailakoa. Beraz, hasiera neketsu horren ordez, sinadura 

estatikoak sintetizatzeko erabakia hartu genuen. 

‘Fig. 6-1’ irudian 600 puntu hazbeteko bereizmenean eta 256 gris mailatan 

eskaneatutako sinadura baten irudia erakusten da ezkerrean, eta bere eskuman dagokion 

on-line sinaduratik sintetizatutako sinadura estatikoa ageri da. Bistakoa da bien artean 

erlazio zuzena dagoela. 

 
Fig. 6-1 Gris-mailatan eta 600 ppi bereizmenean eskanetutako sinadura bat eta dagokion irudi bitar 

estatikoa. 
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Sinaduren irudi estatikoak sintetizatzeak segmentazioa errezteaz aparte, badauka 

beste abantaila garrantzitsu bat, izan ere, irudiak bitarreratu eta segmentatu ostean, 

sinadurek neurri egonkorra izan dezaten normalizatu edo eskalatu beharra etortzen da. 

Sintesia egitean derrigor aukeratu behar dira irudirako eskala bat eta neurri bat. Prozesu 

horretan, irudi tamaina bakarra aukera daiteke pixeletan sinadura guztietarako eta eskala 

propioa irudi bakoitzerako. 

Irudi estatikoei 512 pixeleko zabalera eta 256 pixeleko altuera eman zaizkie, eta 

sinadurak dimentsio horien erdira justifikatu dira. Euskarri digitalean dauden on-line 

sinaduretan lagin bakoitzaren koordenatuak, presioa, azimuta eta altitudeak gordeta 

daude laginez lagin, bata bestearen atzean. Sintesirako lapitza behera edo presiodun 

puntuak baino ez dira kontuan hartuko, lapitza gora edo presiorik gabeko puntuen 

informazioa alboratuz. Edozein kasutan, laginetatik erabiliko den informazio bakarra 

puntuaren koordenatuak eta presioa edo presio eza izango da, horrela, azimutaren, 

altitudearen, presio mailaren eta puntuen denbora sekuentziaren aztarna guztiak 

ezabatuko direlarik. Adibidez ‘Fig. 6-2’ irudian sinadura baten denbora sekuentzia (t=0 

unetik hasita 5.3 segundo iragan bitartekoa) eta presio mailak (0 eta 1024 artekoak) 

erakusten dira. Informazio hori, sinaduraren dinamikaren adierazlea denez, ez da agertu 

beharko sinadura sintetikoan. 

   
Fig. 6-2 Sinadura baten denbora sekuentzia eta presio mailak. 

Lapitza behera laginen arteko puntuak marrazterakoan segmentu zuzenak 

direlako hurbilketa egingo dugu. Bresenham-en lerroak marrazteko algoritmo grafikoa 

egokia da ataza honetarako [Bresenham'65]. Segmentuak lapitza behera puntuetan hasi 

eta amaitu egingo dira, eta euren zabalera konstante mantenduko da segmentu 

guztietarako, presio edo abiaduraren inongo zantzurik eman gabe. 

Sinadura guztiak 512x256 pixeleko neurrietara egokitzeko euren kutxa 

edukitzailearen koordenatuak (ikusi 130. orrialdeko ‘Fig. 5-12’ irudia) lortu behar dira 
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lehendabizi. Ondoren, on-line sinaduren erreferentzia sistema taula grafikoarena denez, 

kutxaren koordenatuen translazioa eta eskalatzea egin beharko da 512x256 pixeleko 

neurri berrietara egokitzeko. Ondorioz, eskala berria hurrengo bietarik txikiena izango 

da: 

zabalerakutxaren
eskalax

_
511_ =          

altuerakutxaren
eskalay

_
255_ =  (35)

Sinadura estatiko guztien fitxategiek 2:1 itxura erlazioa mantenduko dute beti. 

Horregatik sinadura etzanetan lerro zuriak gehituko dira goian eta behean, eta sinadura 

garaietan zutabe zuriak ezkerrean eta eskuman, sinadura guztiak irudiaren erdira 

justifikatuz. ‘Fig. 6-3’ irudian bi motako sinadurak erakusten dira. Kasu bietan irudiaren 

neurrietara justifikatu da sinadura, erdialdean kokatuz eta 2:1 itxura erlazioa betez. 

 
Fig. 6-3 Sinadura estatiko bi, bata etzana, garaia bestea. 

Errealitatean sinadura batzuk besteak baino handiagoak izaten direnez, bmp 

fitxategi bakoitzaren goiburuan pixel/mm erlazio erreala gordeko da. Eskala hori 

berehala lor daiteke digitalizazio taularen bereizmenetik (100 puntu milimetroko), kutxa 

edukitzailearen neurrietatik eta irudiaren neurrietatik (512x256 pixel). ‘Fig. 6-3’ irudian 

ikusten denez, fitxategi biek 512x256 pixeleko neurri bera izan arren, bakoitzak bere 

eskala propioa dauka. Horren ondorioz, neurri fisikoak ezagutzeko modu erreza dago. 

6.2. Aurreprozesamendua 

Sinaduren irudiak sintetizatzean aurreprozesamenduaren arazo bat erreztu dugu: 

sinaduren neurriaren aldakortasuna fitxategien neurrira normalizatuta gelditu da. 

Fitxategi guztiak 512x256 pixelekoak direnez, eta euren itxura erlazioa 2:1 denez, 

pixelak karratuak izango dira transformazio matematiko guztiak errezago bihurtuz. 

Ezaugarri hauei ezker, pixelen koordenatuak txantiloiak sortzeko eta parekatzeko 

unitate egokiak izango dira, normalizazioaren neurria baitira. 

3,33 x 1,67 cm. 2,73 x 1,38 cm. 
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Txantiloiak sortzeko sinaduren irudietatik pixel sekuentzia egokiak lortu 

beharko dira. Hori modu askotara egin daiteke konektibitate algoritmoaren emaitzetan 

oinarritzen den blob azterketan blobak antolatzeko aukeratutako irizpidearen arabera 

bloben perimetro kate desberdinak sortuz. Hurrengo azpiataletan sinaduren irudiak 

ordeztuko dituzten puntu kateak kudeatzeko diseinatu diren datu egiturak eta bloben 

antolaketa irizpide desberdinei sostengu emateko garatu diren algoritmoak azaltzen dira. 

6.2.1. Konektibitate azterketa 

Konektibitate azterketa Stanford Research Institute-ko Gerry Agin ikertzaileak 

proposatu zuen ikusmen artifizialeko algoritmo ahaltsu bat dugu [Agin'85]. Algoritmo 

honen helburua, irudiko zeintzuk pixel dauden elkarlotuta eta zeintzuk ez, eta aldi 

berean, zeintzuek osotzen duten objektu edo erregio bera eta zeintzuek ez, aztertzea da. 

Konektibitatea erabiliz, eszena bateko objektuak elkarren artean eta hondotik bereiz 

daitezke, irudiaren osagaiak lortuz. Elkarloturiko osagaiei blob deitzen zaie, eta natura 

bereko (kolore edo gris maila bereko) elkarren ondoko pixel sorta bezala defini 

daitezke. 

Konektibitate azterketak lerroz lerro prozesatzen ditu irudiak, lerro bakoitzean 

aurkitzen dituen segmentuak aurreko lerroarekin gainjartzen edo ukitzen diren 

analizatuz. Gainjartzen diren segmentuek erregio edo objektu bera osotuko dute, ukitzen 

ez direnak berriz, balizko objektu desberdinenak izango dira. Lerro baten azterketaren 

ostean irudiaren hurrengo lerroa aztertuko da, horrela azken lerrora heldu arte. 

Prozesamendu horren lehenengo eta azken lerroak irudiaren hondoarenak direnez, azken 

lerrora heltzean, ordura arte irekita egon daitezkeen objektuak, hondoak bilduta, itxi 

egingo dira. 

Irudi bati konektibitate azterketa ezartzearen ondorioz, irudia ordeztuko duen 

bloben zerrenda estekatu bat lortzen da. Blob bakoitzeko zenbait ezaugarri geometriko 

lortzen dira, hala nola, blobaren azalera, kolorea, masa zentroa, bloba biltzen duen kutxa 

edukitzailearen koordenatu maximo eta minimoak, inertzia momentuak edo 

perimetroaren luzera. Baina inongo zalantzarik gabe, zerrenda estekatu horren bloben 

arteko aita-seme lotura hierarkikoa da konektibitate azterketaren emaitza guztien artetik 

garrantzitsuena. 
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Bloben aita-seme hierarkiaren blob nagusia irudiaren hondoa da. Hondoaren 

semeak irudiko pieza edo objektu nagusiak izango dira, eta hondoaren kolorearen 

alderantzizkoak izango dira. Era berean, piezek semeak izan ditzakete (euren kolorea 

piezaren kolorearen alderantzizkoa ere izango delarik) eta semeek euren ondorengoak. 

‘Fig. 6-4’ irudian sinadura baten blobak erakusten dira; blob nagusien perimetroak 

urdinez marrazturik daude eta semeenak gorriz. Adibide honetan lau pieza ageri dira: 

errubrika eta beste hiru txikiago, ‘b’ eta ‘i’ karaktereei dagozkienak hurrenez hurren. 

 
Fig. 6-4 ‘Fig. 6-3’ irudiko lehenengo sinaduraren konektibitate azterketa. 

Bloben datu-egiturak esteka dinamikoez elkarlotuta daude bloben arteko ordena 

antolatzeko eta aita-seme hierarkiari sostengu emateko. ‘Fig. 6-5’ irudiko ‘blob-buru’ 

zerrenda buruak hondoaren bloba erakusten du. Ikus daitekeenez, zerrenda birritan 

estekatuta dago, burutik buztanera eta buztanetik burura. Horrela, blobez blob joan 

daiteke atzera eta aurrera euren ezaugarriak prozesatuz. 

 
Fig. 6-5 Bloben zerrenda estekatua. 

Konektibitateak ematen dituen emaitzak prozesatzeari blob azterketa deritzo, 

eta oso erreminta erabilgarria da ikusmen artifizialeko aplikazio industrialetan piezen 

irudi digitalak aztertzeko. Hona hemen blob azterketaren erabilgarritasunaren zenbait 

adibide: muntaketa xaflen azterketa dimentsionala [Goirizelaia'89], diru-paperaren 

kalitate kontrola [Goirizelaia'96] eta karaktereen irakurketa optikoa [Goirizelaia'04]. 

1 blob

NULL 

blob-buru 2 blob 3 blob n blob

NULL 

...
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Lizentziatura tesinan konektibitate algoritmoaren inplementazio bat garatu 

genuen [Igarza'87], hain zuzen ere, tesi honen prototipoak garatzeko baliabide izan 

duguna. 

Tesi honen ikuspuntutik, konektibitateak ematen dituen emaitzen artetik 

interesgarriena blob bakoitzaren perimetroa osotzen duten pixelen (x,y) katea da, izan 

ere, kate hori erloju orratzen noranzkoan ordenatutako (x,y) puntuen sekuentzia espazial 

bat da. Perimetroko katea blobaren goreneko eta ezkerreneko pixelean hasi eta 

hasierako puntuan bertan bukatzen da, erlojuaren noranzkoan blobaren inguruko bira 

osoa eman ondoren. Bloben perimetroa osotzen duten (x,y) puntuen kateak, bai blob 

nagusiena bai semeena, gure proposameneko oinarrizko informazio biometrikoa dira. 

Blob bakoitzaren katea hurrengo bloben kateekin lotzen joango gara blobez blob, 

sinadura osoaren kate bakarra sortu arte. 

‘Fig. 6-4’ irudian ikus daitekeenez, sinadurak trazu multzo korapilatuak izaten 

dira. Beraz, ez dago blob eta trazuen arteko erlazio biunibokorik. Adibidez, trazu bi edo 

gehiago blob batean uztartuz gurutza daitezke (‘S’, ‘a’, ‘r’, ‘a’), eta trazu bakar batek 

blob bi edo gehiago sor ditzake (azken ‘d’ eta errubrika). Ondorioz, bloben ordenak 

eragin handia izango du sortuko den kate bakarraren edukian: nolako ordena halako 

katea, eta ondorioz, halako emaitzak. Are gehiago, blobak antolatzeko irizpide berbera 

mantenduta ere, sinatzaile beraren sinadura batetik bestera lortuko den katea desberdina 

izan daiteke, emaitzei eraginez. Hau dela eta, hurrengo atalean blobak antolatzeko modu 

alternatibo bi proposatuko dira. 

6.2.2. Konektibitatean oinarritutako LEN eta NAT ereduak 

Blob analisia egiteko bi proposamen aztertuko ditugu. Lehenengoan hondoa aita 

duten blob nagusiak edo piezak euren perimetroaren luzeraren arabera antolatuko 

ditugu, luzeenetik hasita laburrenera heldu arte. Pieza bakoitzaren semeak (semerik 

baldin badu) aitaren atzean txertatuko dira antolatzeko irizpide bera erabiliz, luzeenetik 

laburrenera alegia. Azkenean lortuko den (x,y) puntu sekuentzia bakarra pieza 

bakoitzaren perimetro katea bere semeen kateekin ordenan itsastearen eta bere aurreko 

piezen katearekin lotzearen ondorioa izango da. Bigarren proposamenean piezak 

irakurketa ordena naturalean antolatuko ditugu, hau da, goitik behera eta ezkerretik 
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eskumara, eta semeak irizpide ordena berean txertatuko dira bakoitza bere aitaren 

zerrendan. Kate bakarra lehenengo irizpidean azaldu bezala eratuko da. 

‘Fig. 6-6’ irudian antolaketa bietarako baliagarria den blob datu-egituren 

antolaketa hierarkikoa erakusten da. Sinadura berdinerako zerrenda horren ordena 

hautatuko den antolaketa irizpidearen araberakoa izango da. 

 
Fig. 6-6 Pieza eta seme datu-egituren antolaketa. 

Sinadura bakoitzeko bi HMM eredu sortuko ditugu; bana irizpide bakoitzeko. 

Perimetroaren luzeran oinarritutako proposamenari LEN izena jarri diogu, eta irakurketa 

latindarreko ordena naturalean oinarritzen denari NAT. Aldez aurretik NAT irizpidean 

oinarritako ereduek LEN ereduek baino emaitza hobeak emango dituztela pentsa 

daiteke, datu-baseko sinadurak idazkera latindarrean eginik baitaude. Ereduen emaitzek 

benetan horrela gertatzen dela erakutsiko digute. 

Irudi batek beti emango du blob zerrenda bera; horregatik eredu batetik bestera 

egongo diren diferentziak bloben ordena antolatzeko hautatu den irizpidearen menpe 

egongo dira. ‘Fig. 6-7’ irudian NAT eta LEN irizpideak erabiliz lortzen diren blob 

ordenak erakusten dira. Bloben zenbakitzeak erabilitako irizpidearen menpekotasuna 

erakusten du. Blob nagusiak edo piezak urdinez marraztu dira, eta urdinez idatzitako 

digitu soil bana jarri zaie. Blob semeak gorriz marraztu dira, eta gorriz idatzitako digitu 

bina dagozkie; lehenengo digitua aitaren zenbakia da, eta bigarrena anaien arteko 

ordena. 

piezaburu 1 pieza 2pieza n pieza

NULL

... --

... --- 

...

... --- 
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6. Off-line sinadurak ezagutzeko proposamenak 

171 

 
Fig. 6-7 Sinadura baten bloben antolaketa, NAT irizpidea erabilita ezkerrean eta LEN eskuman. 

Irudi bietan bost pieza edo blob nagusi daude eta honela ageri dira: “Jon”, “Gar”, 

‘i’aren gaineko tildea, “cia” eta azpimarratzeko errubrika NAT irizpidea erabilita, eta 

“Jon”, “Gar”, errubrika, “cia” eta tildea LEN irizpidea erabilita. “Jon” blobaren hiru 

semeek ordena desberdina daukate NAT eta LEN erabilita. Berdin gertatzen zaie “Gar” 

blobaren semeei. “Cia” blobak seme bakarra daukanez, erabiltzen den irizpidea 

erabiltzen dela, ordena bera egokituko zaio. Tildeak eta errubrikak ez daukate 

ondorengorik, eta beraz, euren semeen zerrendak hutsik egongo dira. 

Adibide berezi honetan irizpide biekin lortzen diren kate loturetan zenbakitze 

bera (1+1.1+1.2+1.3+2+2.1+2.2+3+4+4.1+5) ateratzen den arren, zenbakiei benetan blob 

desberdinak dagozkienez, luzera berdineko bi kate desberdin izango dira. Dena dela, 

hau adibide bat baino ez da, eta ohikoena irizpide bata edo bestea erabilita zenbakitze 

kate desberdinak lortzea izaten da. 

6.2.3. LEN zerrenda sortzeko algoritmoa 

LEN zerrenda sortzeko bi urrats garrantzitsu eman behar dira: lehenengo piezek 

osotzen duten hierarkia goreneko zerrenda sortu eta honen ostean, pieza bakoitzaren 

semeek osotzen duten zerrenda sortu. 

Piezen zerrendan hondoaren semeak diren blobak ez ezik, tintadun ilobak (eta 

ondorenak) ere sartuko ditugu. Blob egituretako aita eta kolore eremuak blobaren 

aitaren erakuslea eta kolorea dira hurrenez hurren. Bloben luzera jakiteko blob 

egituretako perpoint izeneko eremua irakurriko dugu, bertan blobaren perimetroaren 

pixel kopurua edo luzera aurkitzen baita. 

Hurrengoak dira hierarkia goreneko zerrenda sortzeko eman beharreko urratsak: 
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 Bloben zerrenda amaitu arte: 

o Blobaren aita hondoa dela edo kolorea tintaduna dela 

egiaztatu. 

o Egiaztatu perpoint 0 baino handiagoa dela pieza datu-egitura 

sortzeko. 

o ”piezaburu”tik hasita, konparatu piezaren luzera zerrendako 

piezekin. 

 Luzeagoa bada edo zerrenda amaieran bagaude, datu-

egitura zerrendan txertatu. 

 Bestela, piezen zerrendaren hurrengo piezara pasatu. 

o Hurrengo bloba aztertu. 

Pieza baten semeen zerrendan blob bat sartzeko perimetroak izan behar duen 

gutxieneko luzera 10 pixelekoa izango da, hortik beherako semeak zaratatzat hartuko 

dira eta ez dira kontuan izango. 

Pieza bakoitzaren semeen zerrenda sortzeko eman beharko diren urratsak 

hurrengoak dira: 

 ”piezaburu”tik hasita, hierarkia goreneko zerrendako pieza 

guztietarako: 

o Bloben zerrenda osoa irakurri piezaren semeak diren blobak 

aurkitzeko. 

o Aita eremuan pieza erakusten duen blob bakoitzeko: 

 Semearen perpoint 10 baino handiagoa dela egiaztatu 

semearen datu-egitura sortzeko. 

 Aitaren burutik hasita, konparatu semearen luzera 

aitaren zerrendako semeekin. 

• Luzeagoa bada edo zerrenda amaieran bagaude, 

datu-egitura semeen zerrendan txertatu. 

• Bestela, semeen zerrendako hurrengo semera 

pasatu. 

6.2.4. NAT zerrenda sortzeko algoritmoa 

NAT zerrendan piezak eta piezen semeak txertatzeko erabiltzen den algoritmoa 

LENek erabiltzen duenaren berdina da, izatez, algoritmo biak ‘Fig. 6-6’ irudiko egituren 

antolaketa berean oinarritzen dira. Algoritmoen arteko diferentzia nagusia konparaketa 

funtzioan datza. LEN irizpideko konparaketetako aldagai garrantzitsuena perimetroko 
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puntu kopurua bada, NAT irizpiderako bloben (x,y) koordenatuak hartu beharko dira 

kontuan; hori dela eta, zerrenda antolatzeko algoritmoa konplexuagoa da. 

Hierarkia goreneko piezak antolatzeko bloben kutxa edukitzailearen ymax eta 

xmin eremuak erabiltzen dira, koordenatu biek kutxaren goreneko eta ezkerreneko 

puntua finkatzen baitute. Dena dela, koordenatu horiek bakarrik hartuta, blob bata 

bestea baino gorago edo beherago egotea pixel baten gorabehera hutsa izan daitekeenez, 

bloben ymax koordenatua konparatzean tolerantzia txiki bat jarriko dugu. Konparatu 

behar diren blob bien ymax koordenatuak tolerantziaren barruan berdintsuak badira, 

orduan xmin koordenatua txikiagoa duena egongo da aurretik. Blob bien ymax 

koordenatuen arteko aldea tolerantzia baino handiagoa bada, orduan ymax handiena 

duena egongo da aurretik. ‘Fig. 6-8’ irudian konparaketa honen fluxu diagrama 

erakusten da. 

 
Fig. 6-8 Piezak goitik behera eta ezkerretik eskumara antolatzeko konparaketa. 

Pieza bakoitzaren semeen zerrenda egiterakoan kutxa edukitzailearen (xmin, 

ymax) koordenatuen ordez, blobaren masa zentroaren (cgx, cgy) koordenatuak 

konparatuko dira. Piezen eta semeen arteko konparaketan irizpide desberdina 

erabiltzearen arrazoia hurrengoa da: piezen masa tintadun puntuez osotuta dagoenez eta 

hauen banaketa periferikoa denez, masa zentroa ez da euren kokapenaren adierazle ona, 
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kutxa edukitzailea ordea bai. Aldiz, semeen azalera pixel zuriez osotuta dagoenez, blob 

semeen masa askoz ere handiagoa da; hori dela eta, euren masa zentroa kutxa 

edukitzailea baino kokapenaren adierazle estatistiko hobea da. 

6.3. NAT eta LEN ereduen azterketa 

Kateak sortzeko bi irizpideak aztertzeko datu-multzo bera erabili dugu saio 

paraleloak egiteko. Aurreratu bezala, EHUko sinaduren corpusa aukeratu dugu. On-line 

sisteman egin genuen bezala, sinatzaile bakoitzaren txantiloia sortzeko bere lehenengo 

bost sinadura erabili dira (00-04 zenbakidunak), lehenengo saioan eginiko bostak, 

alegia. Ereduak berrestimatzeko aurreko bost sinadurei hurrengo lau saioetan eginiko 

lehenengo sinadurak (05, 10, 15 eta 20 zenbakidunak) gehitu zaizkie, sinaduren 

bilakaeraren informazioa txantiloian gorde nahian. Ondorioz, saioetarako 16 sinadura 

jator eta 25 trebeziazko faltsifikazio daude erabilgarri. 

HMM eredu bat trebatzean, honen arkitektura edo topologia eta berau elikatzeko 

erabiliko diren sekuentzien luzera erabakigarriak dira. Gure kasuan ezkerretik 

eskumarako LR-HMM arkitekturak proposatu ditugu, topologia ergodikoak 

(aurreranzko zein atzeranzko trantsizioak onartzen dituztenak) alde batera utziz. 

Sistema trebatzean elikatzeko erabiltzen den lagin kopuruaren normalizazioak 

helburu orokor bi izaten ditu: alde batetik, luzeraren ausazko aldaketak ezabatzea, eta 

bestetik, konputazio errendimendua eta eraginkortasuna hobetzea. 

On-line sistemetan luzeraren normalizazio hoberenak batez besteko sinatzaileak 

sinatzen behar izaten duen denborarekin lotura zuzena dauka (143.-144. or.). Erabilitako 

datu-basean batez besteko sinatze iraupena 3 segundokoa da. On-line bertsioko 

laginketa maiztasuna 100Hz denez, normalizazio luzera hoberena 300 lagin ingurukoa 

dugu. Off-line sinaduretan berriz, sinaduren luzerak ez dauka zerikusirik batez besteko 

denborarekin, sinaduren perimetroen puntu kopuruarekin baino. Datu-baseko 75 

sinatzaileak kontuan izanda perimetroaren batez besteko luzera hori 4882 puntukoa da, 

eta erlazio logikoa dauka ‘6.1.1’ azpiatalean (164. or.) erabakitako irudien neurriarekin 

(512x256 pixel). 
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Sinaduren lagin kopuruaren normalizaziotik onura lortzeko balizko aukera 

aztertzeko asmoz, luzera balio desberdinetara normalizatuz (750, 1000, 1500, 2000 eta 

5000 puntura) eta normalizaziorik egin barik trebatu dugu sistema. Saio horietan LR-

HMMen egoera kopurua ere aldatzen joan gara, egoera kopuru eta normalizazio 

luzeraren arteko balantze hoberena aurkitu nahian. Sarreraren normalizazioa egiteko on-

line sinaduretarako proposatu genuen eskalatze algoritmo bera (ikusi ‘5.2.2’ atala, 130. 

or.) erabili dugu berriro. 

‘Taula 6-1’ taulan NAT eta LEN ereduekin lorturiko EER errorekidetza tasak 

erakusten dira elkarren ondoan. Datuek erakusten dutenez, NAT irizpideak LENek 

baino errorekidetza tasa hobeak ematen ditu esperimentu guztietan, bai normalizazio 

luzera desberdinetarako, bai LR-HMMen egoera kopuru desberdinetarako. Beraz, 

ereduei buruz aldez aurretik geneukan susmoa, idazkera latindarrean eginiko sinadurak 

aztertzen NAT irizpidean oinarritako ereduak LEN ereduak baino egokiagoak direnekoa 

alegia, argi betetzen da. 

Taula 6-1 EER tasak egoera kopuruaren eta normalizazio luzeraren arabera. 
5 egoera 6 egoera 7 egoera 8 egoera 

Normalizazioa 
NAT LEN NAT LEN NAT LEN NAT LEN 

Normalizazio eza 33.62 35.79 30.41 32.92 33.13 34.34 32.82 34.03 

750 31.08 33.55 30.24 32.47 28.05 30.77 30.36 32.73 

1000 31.46 32.83 29.51 33.05 28.34 31.67 30.03 32.33 

1500 32.32 34.59 29.63 31.59 27.58 30.37 31.52 32.94 

2000 32.49 34.63 29.73 31.97 29.78 32.27 31.65 32.67 

5000 33.60 35.84 30.90 33.29 33.13 34.34 32.97 34.15 

Bestalde, LEN irizpideaz trebatutako ereduek ez dute inoiz gainditu %30eko 

errorekidetza tasa. Balio honetatik hurren egon direnean (7 egoera eta 1500 lagin luzera) 

%30.37 tasa eman dute. 

NAT irizpideaz trebatutako LR-HMM ereduen emaitzarik onenak 6 eta 7 egoera 

finkatuz lortzen dira, eta punturik egokienean (7 egoeradun LR-HMMekin eta 

normalizazio luzera 1500 puntutan jarrita) %27.58 errorekidetza tasa lortzen da. 

Emaitza hauek literatura zientifikoan agertzen diren balioen parekoak dira, arestian esan 

bezala, sistema desberdinak parekatzea zaila den arren. 
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6.4. Ezaugarri geometrikoen azterketa 

Aurreko azterketan erabili den informazio biometriko bakarra perimetroen 

kateetako puntuen (x,y) koordenatuak izan dira. Lanaren zati honen asmoa oinarrizko 

informazio horretatik abiatuta informazio “sasidinamiko” gehigarria eratortzea da. 

Ammar-ek 1980ko hamarkadaren erdialdean aurreratu zuenez, sinadura estatikoetan 

ezaugarri sasidinamikoak aurkituz gero, sinadura dinamikoetan erabiltzen direnen 

antzeko algoritmoak erabiltzeko eta antzeko emaitzak ateratzeko gauza izango ginateke 

[Ammar'86]. Horixe da, hain zuzen ere, atal honetan bila gabiltzana. 

6.4.1. Ezaugarri geometriko eratorriak 

Blob bakoitzaren perimetroko (xi,yi) puntu guztietarako ezaugarri berriak lortzen 

saiatu gara. Hurrengoak izan dira koordenatuetatik eratorritako beste ezaugarri 

geometrikoak: (ρi, θi) koordenatu polarrak erreferentzia bezala sinaduraren masa zentroa 

harturik, Ri kurbadura erradio lokala, Li arku edo segmentu lokalaren luzera, eta tgi 

ibilbidearen ukitzailearen uneko malda. Hurrengo lerroetan parametro berri hauek nola 

lortu azaltzen da. 

Sinaduraren masa zentrotik behatutako (ρi, θi) koordenatu polarrak 

Koordenatu polarrak sinadura estatikoaren (xcm,ycm) masa zentrotik kalkulatzen 

dira. (xcm,ycm) puntuaren kokapena kalkulatzeko on-line sistemarako erabilitako (28) 

formula bera konputatu beharko dugu, baina kasu honetan batukarietan sinaduraren 

irudi bitarreko tintadun puntu guztiak sartuko dira, N tintadun puntu kopurua izanik. (ρi, 

θi) koordenatuak eratortzeko hurrengo eragiketa sinpleak egingo ditugu: 

22 )()( cgicgi yyxx
i

−+−=ρ         ( ))/()(arctan cgicgi xxyy
i

−−=θ  (36) 

Ri kurbadura erradio lokalak 

Perimetroko (xi,yi) puntu bakoitzaren Ri kurbadura erradioa, (xi,yi) puntutik 

abiatuta katearen noranzkoan ikusten den Li luzerako arku-segmentu luzeenaren 

erradioa bezala definitzen da, arku-segmentu horren barruan (xi,yi) eta (xi+Li,yi+Li) 

bitarteko perimetroko puntu guztiak barne daudelarik. 
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Parametro hau kalkulatzeko ‘Fig. 6-9’ irudiko algoritmoa jarraitzen da. 

Perimetroko puntu bakoitzeko (xi,yi), (xim,yim) eta (xf,yf) hiru puntu definituko dira, 

hasierako iterazioan Ri erradio lokala kalkulatu nahi dugun (xi,yi) puntuan, honen 

hurrengo puntuan (xi+1,yi+1), eta bigarren hurrengoan (xi+2,yi+2) hurrenez hurren kokatuta 

egongo direnak. Zirkulu-segmentuaren hasierako puntua (xi,yi) izango da, (xim,yim) 

erdiko puntua eta (xf,yf) segmentuaren amaierako puntua. 

Algoritmoaren iterazio bakoitzean (xi,yi) eta (xf,yf) bitarteko puntu guztiek 

segmentu bat (berdin dio zuzena edo zirkularra) osotzen duten aztertzen da. Hori egia 

bada, (xf,yf) puntua perimetroko hurrengora mugitzen da, (xim,yim) puntua birkokatu 

egiten da, eta iterazio berri bat hasten da. Prozedura hau behin eta berriz errepikatzen da 

hasierako eta amaierako puntuen bitarteko punturen bat segmentutik kanpo atera arte. 

Orduan, aurreko iterazioan kalkulatutako erradioa izango da balioko duena. 

 
Fig. 6-9 Segmentuen luzera eta erradioa lortzeko algoritmoa. 

Ri kurbadura erradio lokala hiru puntutatik pasatzen den zirkuluaren (xcc,ycc) 

zentroaren ariketa geometrikoa askatuz lor daiteke (ikusi ‘Fig. 6-10’ irudia). (xcc,ycc) 

kurbadura zentroa hasierako eta erdiko puntuak batzen dituen segmentuaren 
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erdikariaren, eta erdiko eta amaierako puntuak batzen dituen segmentuaren erdikariaren 

arteko ebakidura puntua izango da. Bere kokapena (37-38) formuletatik lortzen da. 

 
Fig. 6-10 Hiru puntutik pasatzen den arkuaren zentroa eta erradioa. 

( )( ) ( )( )
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22 )()( cciccii yyxxR −+−=  (39) 

Problema geometriko honek ez dauka ebazpenik (37-38) formuletako 

izendatzaileak 0 direnean. Kasu horren esanahia sinplea da: hiru puntuak lerrokatuta 

daudela eta ondorioz, Ri infinitua dela. Izendatzaileak 0 ez direnean, ebazpen bakarra 

egongo da (xcc,ycc) kurbadura zentrorako eta ondorioz, (xcc,ycc) puntuaren eta hiru 

puntuetariko edozeinen arteko distantzia euklidestarra bezala kalkulatuko dugu Ri (39). 

Ri erradioaren balioa infinitua edo aldez aurretik finkatutako RMAX (20000 pixel) 

atalasearen gainetik badago, segmentu zuzena dela pentsa liteke eta ondorioz, horrela 

dela ziurtatzeko, (xi,yi) eta (xf,yf) tarteko katearen puntu guztien eta puntu biak lotzen 

dituen [(xi,yi)(xf,yf)] segmentu zuzenaren arteko distantziak konputatu beharko dira. 

Distantzia guztiak 0 ingurukoak izan beharko lirateke, edo horrela ez balitz, tolerantzia 

balio baten azpitik egon beharko lirateke, (xi,yi) eta (xf,yf) tartea segmentu zuzentzat 

onartzeko. 

Bestalde, Ri infinitua ez bada, (37-38) bidez kurbadura zentroaren (xcc, ycc) 

koordenatuak kalkulatuko ditugu. Kasu honetan, zirkulu-segmentu baten aurrean 

gaudela pentsa genezake. Hori ziurtatzeko, (xi,yi) eta (xf,yf) bitarteko puntu guztietatik 

(xcc, ycc) puntura arteko distantziak kalkulatu beharko dira (ikusi ‘Fig. 6-11’ irudia). 

Distantzia guztiak, tolerantzia balio baten barruan, Ri-ren berdinak badira, (xi,yi) eta 

(xi,yi)

(xf,yf)

(xim,yim)

Ri (xcc,ycc)
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(xf,yf) bitarteko puntu guztiak [(xi,yi)(xim,yim)(xf,yf)] arkuan zehar lerrokatuta daudela 

ondoriozta dezakegu. 

 
Fig. 6-11 Zirkulu-segmentuaren Ri erradioaren azterketa. 

Algoritmoaren lehenengo iterazioaren ebazpena nabaria da, izan ere, hiru puntu 

beti egongo dira lerrokatuta bai segmentu zuzen batean edo zirkulu-segmentu batean: 

segmentu zuzena edo zirkularra den azterketetako konparaketetan tarteko puntu bakarra 

dago, hain justu erradioa lortzeko erabili izan dena. 

Algoritmoaren iterazio berriak exekutatu ahala, hasiera batean segmentu zuzena 

izan dena zirkulu-segmentu bihurtzea gerta daiteke, edo alderantziz, zirkulu-segmentua 

izan dena segmentu zuzen bihurtzea. Iterazio bakoitzean puntu berriak kontuan hartzen 

direnez, Ri aldatzen joango da; segmentu zuzen ala zirkular izaera aldaketak Ri RMAX 

zeharkatzean gertatuko dira. Azken iterazioan, segmentuaren egiaztapenean 

tolerantzietatik ateratzen garenean, azkenaurreko iterazioan kalkulatutako Ri erradio 

lokala egongo da eskuragarri. 

Li arku edo segmentu lokalen luzerak 

Segmentuen Li luzera Ri erradio lokalarekin batera lortzen da. Bere balioa (xi,yi) 

eta (xf,yf) arteko segmentu zuzenaren edo zirkulu-segmentuaren puntu kopurua da. 

Beraz, bere kalkulua berehalakoa da: 

ifLi −=  (40) 

tgi ibilbidearen ukitzailearen uneko maldak 

Segmentuaren malda lokala tgi ere aurreko parametro biekin batera kalkula 

daiteke. Segmentua zuzena den kasuan, ukitzaileak [(xi,yi)(xf,yf)] segmentuaren 

noranzko bera izango duenez, honela lortuko da bere balioa: 

(xi,yi)

(xf,yf)

(xcc,ycc)
Ri
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( ))/()(arctan ififi xxyytg −−=  (41) 

 
Fig. 6-12 Zirkulu-segmentuaren tgi ukitzailea. 

Bestalde, segmentua zirkularra bada, ukitzailea (xi,yi) eta (xcc,ycc) puntuek 

osotzen duten segmentuaren perpendikularra izango da, ‘Fig. 6-12’ irudian erakusten 

den bezala. Kasu honetan (41) formularen ordez, (42) formula erabiliko dugu. 

Ekuazioaren zeinu positibo ala negatiboa (xim,yim) erdiko puntua (xi,yi) puntutik nola 

kokatuta dagoen arabera erabakiko da. Balizko balio bietatik [(xi,yi)(xim,yim)] 

segmentuarekiko errore gutxien ematen duena hautatuko da, angelu bi konparatzean 

beraien artean egon daitekeen 2π desfasea beti ere kontuan hartuta. 

( )
2

)/()(arctan
π

±−−= cciccii xxyytg  (42) 

6.4.2. Ezaugarri geometrikoen eragina 

Proposatutako ezaugarri berrien eraginkortasuna ebaluatzeko asmoz, trebeziazko 

faltsifikazio eta ausazko faltsifikazioekin saioak egin dira. Ausazko faltsifikazioetan 

iruzurgileak ez du ezagutzen benetako sinaduraren itxura eta ondorioz, faltsifikazioak ez 

dira trebeziazkoak izango. 

Ausazko faltsifikazioak egiaztatzeko eraginkortasuna neurtzerakoan gainerako 

sinatzaile guztien benetako sinadurak ausazko sinaduratzat hartuko dira, hau da, 

norberarena ez den beste edozeinen benetako sinadura norberaren ausazko 

faltsifikaziotzat hartuko da. Era honetan, saio hauetan sinatzaile bakoitzeko 16 

jatorrizko sinadura, 25 trebeziazko faltsifikazio eta guztira 74  ausazko faltsifikazio 

(gainerako sinatzaileen jatorrizko 00 zenbakidun sinadura) eskuragarri izango ditugu. 

Hurbilketa hau egitea ohikoa da biometriaren ikerkuntza komunitatean. 

Saio berri hauetan ezaugarri geometriko berriak apurka apurka gehitzen joan 

gara LR-HMM berriak elikatzeko. Aurreko saioan (x,y) koordenatuak soilik erabiliz 

(xi,yi) (xcc,ycc)
Ri

(xim,yim)
tgi 

(xf,yf)
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emaitzarik onenak ematen dituzten topologia eta normalizazio luzera (7 egoeradun LR-

HMMak eta 1500 lagin luzera) finkatuz egin dira saio berriak. Lortu diren emaitzak 

‘Taula 6-2’ taulan erakusten dira. Perimetroko puntu kateak antolatzeko irizpide 

bietarako, bai trebeziazko faltsifikazioekin, bai ausazko faltsifikazioekin, lortutako 

emaitzak ‘Taula 6-2’ ikusita errez pareka daitezke. 

Taula 6-2 LEN eta NAT ereduetarako EER tasak ezaugarri geometriko desberdinak erabilita. 
NAT LEN 

Ezaugarriak Trebezi 
azkoak 

Ausaz 
koak 

Trebezi 
azkoak 

Ausaz 
koak 

xi, yi 27.58 20.08 30.37 22.63 

ρi,  θi 36.40 25.79 35.17 23.07 

xi, yi, θi 29.45 18.19 30.62 20.76 

xi, yi, ρi 29.43 18.44 30.45 20.95 

xi, yi, ρi, θi 27.94 16.32 29.58 18.45 

xi, yi,ρi, θi, Ri 27.81 15.89 31.00 18.56 

xi, yi,ρi, θi, Li 27.60 17.47 29.28 17.95 

xi, yi,ρi, θi, Ri, Li 28.33 17.41 30.15 18.20 

Taulako lehenengo lerroak hasierako saioetan (xi,yi) koordenatuak hutsik 

erabiliz lortutako emaitzak erakusten ditu (‘Taula 6-1’ taulako emaitzarik onenak). 

Grabitate zentrotik ikusten diren (ρi, θi) koordenatu polarrak erabiliz lortutako emaitzak 

bigarren lerroan ageri dira; ikusten denez, sistemaren emaitzak endekatu egiten dira 

koordenatu polarrak hutsik erabiltzean. Hirugarren lerrotik behera (xi,yi) koordenatuei 

euretatik eratorritako ezaugarri geometrikoak gehituz lortu diren errorekidetza tasak 

erakusten dira. 

Hasierako saioetan gertatu zen bezala (‘Taula 6-1’ taularekin konparatu), saio 

hauetan ere irakurketa ordenan oinarritzen diren NAT ereduek perimetroaren luzeran 

oinarritzen diren LEN ereduek baino emaitza hobeak ematen dituzte ereduak elikatzeko 

erabili diren ezaugarri konbinaketa guztietarako, sinadura latindarretarako egokiagoak 

direla berriro erakutsiz. Faltsifikazioak trebeziazkoak zein ausazkoak izan, ondorio 

berera heltzen da. 

‘Taula 6-1’ taulako datuekin alderatuz, LEN ereduen errorekidetza tasak 

behingoz %30etik behera jaisten dira (xi, yi, ρi, θi) eta (xi, yi, ρi, θi, Li) parametro 

multzoekin, %29.58 eta %29.28 hurrenez hurren lortuz. Lortutako emaitza hauek 

ikerketaren egoeran (ikusi 103.-113. or.) argitaratutako emaitzen parekoak dira. 



On-line eta off-line sinaduren azterketaren bidezko ezagutze biometrikorako proposamenak 

182 

Trebeziazko faltsifikazioen egiaztapenean parametro geometriko berriek ia ez 

dute eraginik sortzen, ez NAT ereduetarako ezta LEN ereduetarako ere. Bai ordea 

ausazko faltsifikazioak erabiliz gero. Bigarren kasu honetako emaitzarik onenak (xi, yi, 

ρi, θi, Ri) konbinaketarekin lortzen dira NAT ereduetarako eta (xi, yi, ρi, θi, Li) parametro 

sortarekin LEN ereduetarako. 

Emaitza hauek hobeto ulertzeko, irudiak normalizatzeko prozesuaren iturrira jo 

behar dugu. Derrigorrezkoa den irudien normalizazioaren ondorioz, 512x256 pixeleko 

irudiak lortuko ditugu irudi guztietarako, benetako sinadurenak zein faltsifikazioenak 

izan. Sinadura guztiak 512x256 pixel azalerako irudien erdira justifikatutako tintadun 

pixel laino bat direnez, euren banaketa estatistikoa irudiaren erdiaren inguruan egongo 

da. (xi, yi) koordenatuetatik eratorritako ezaugarri geometrikoak gehitzeak ez dauka 

kasik eraginik trebeziazko faltsifikazioetan, benetako sinaduren oso antzeko banaketa 

estatistikoa baitute; bai ordea ausazko faltsifikazioetan. Ausazko faltsifikazioen kasuan 

parametro geometriko berriek ordena gehitzen diote pixel zaparradari, benetako 

sinaduren eta faltsifikazioen arteko alde estatistikoa zabalduz. 

Emaitza hauek hobetzeko zenbait bide ikusten ditugu. Lehenengoa sinadura 

estatikoen sorburura joatea izango litzateke, sinadura bitarren irudietarako azalera 

handiagoak aztertuz, trazuen lerroak marrazteko Bresenham-en algoritmoaren ordez 

algoritmo adimentsuagoak erabiliz, edo sinadura irudian justifikatzeko beste irizpide 

batzuk baloratuz. 

Blobak antolatzeko beste irizpide alternatibo batzuk ere azter daitezke. 

Esaterako, off-line sinaduren egiaztapenean diharduten askok sinaduraren kurba 

inguratzailea soilik aztertzen dute; gure kasuan, semeak alde batera utzita, blob 

nagusien perimetroa bakarrik aztertzea izango litzatekeena. 

Hirugarren bide bat antolaketa irizpide bietako NAT eta LEN adituen (eta 

antolaketa alternatibo berrien) fusio intramodaletik letorkeena litzateke. Bagabiltza bide 

hau jorratzen, azterketa honen emaitzak tesi-lan honen mugen kanpo geroko lerro bezala 

utzi ditugun arren. 

Laugarren eta azken alternatiba, gure ustez etorkizun lerro nabaria izan 

daitekeena, perimetroko puntu kate osoak bata bestearen atzean josi beharrean, blob 

desberdinen kateak zatitu eta zatiak josiz boligrafoaren balizko ibilbidea simulatzea 
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izango litzateke. Sinadurak trazuen gurutzaketak izaten direnez, bloben perimetroetan 

gurutzaketa horien arteko kate zatiak aurkitu beharko genituzke. Trazu gurutzaketa 

batera helduz gero, etorri garen trazu beretik jarraitzeko probabilitate handiena duen 

perimetro kate zatira salto egingo genuke (blob beraren kate zatia edo beste batena den 

berdin diolarik) lapitzaren ibilbidea simulatuz. Eta horrela, gurutzaketaz gurutzaketa 

jarraitu beharko genuke, sinaduraren kate zatien puzzlea osotu arte. 

6.5. Laburpena 

Ezaugarri dinamikoak aztertzeko egokia den LR-HMMen teknika dinamikoa 

erabiliz, ereduak denboran ordenatutako informazio biometrikoaz elikatu beharrean, 

espazioan ordenatutako puntu sekuentziez, eta puntu sekuentzia horietatik eratorritako 

ezaugarri geometriko “sasidinamikoez” elikatzen diren bi eredu proposatu dira off-line 

sinadurak ezagutzeko. 

Bi irizpide proposatu dira blob azterketaren bidez puntu sekuentziak lortzeko: 

bata, LEN izenekoa, bloben perimetroaren luzeran oinarritzen da eta besteak, NAT 

deiturikoak idazkera latindarraren ordenan antolatzen ditu blobak. Bigarren irizpide 

honetan oinarritutako ereduak hobeto egokitzen dira sinatze kultura latindarrera. 

512x256 pixeleko irudi bitar estatikoetara normalizatu dugu sinaduren neurria, 

dinamikaren aztarna guztiak ezabatu direlarik. Irudi bitar hauen konektibitatea aztertu 

ondoren, azterketaren emaitzei NAT eta LEN irizpideetan oinarritutako blob 

azterketako algoritmo bana aplikatu zaie, irudia ordezkatuko duten puntu kateak 

lortzeko. Puntu kateak NAT eta LEN antolaketa irizpideek sortutako piezen eta hauen 

semeen hierarkiako bloben perimetroak bata bestearen ostean josiz lortzen dira. 

Perimetroko puntu horietatik beste ezaugarri geometriko “sasidinamiko” batzuk 

eratorri dira: masa zentrotik ikusitako koordenatu polarrak, perimetroko puntu 

bakoitzetik ikusten den segmentu zuzen edo zirkular luzeenaren erradioa, luzera eta 

ukitzailearen malda. Ezaugarri guztiei, koordenatuei zein eratorritakoei, on-line 

sinadurak normalizatzeko proposatu zen eskalatze algoritmo bera ezarri zaie. 

Sinatzaile guztietarako arkitektura bakarra finkatu dugu: zazpi egoeratako 

ezkerretik eskumarako Markov-en ezkutuko LR-HMM ereduak. Ereduak sortzeko eta 
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berrestimatzeko, eta baita ere sinadurak egiaztatzeko normalizazio luzera bera erabili 

dugu ereduen elikaduran: 1500 lagin sinadurako. Erabaki atalaseari dagokionean, 

erabiltzaileen menpeko atalaseak finkatu dira. 

Trebeziazko eta ausazko faltsifikazioekin saioak egin dira: sinatzaile bakoitzeko 

25 trebeziazko faltsifikazio eta 74 ausazko faltsifikazio daude eskuragarri. Ereduak 

sortzeko eta berrestimatzeko sinatzaile bakoitzaren 9 sinadura erabili direnez, 

egiaztapenerako 16 benetako sinadura gelditu dira. Sistema EHUko sinadura corpusa 

erabiliz (75 sinatzaile) aztertu dugu. 

(xi, yi, ρi, θi, Li) parametro azpimultzo bera aukeratuz, %27.6 eta %15.89 EER 

errorekidetza tasak lortu ditugu NAT irizpideaz elikatutako ereduarekin trebeziazko eta 

ausazko faltsifikazioetarako hurrenez hurren, LEN ereduarekin berriz, %29.28 EER 

trebeziazko faltsifikazioetarako eta %17.95 EER ausazkoetarako. Emaitza hauek 

ikerketaren literaturan argitaratutako emaitzen parekoak dira. 

Lan honen zabalkunde zientifikoari dagokionez, aldizkari zientifikoetan 

argitarapen bat [Igarza'05a], kongresu nazionaletan aurkezpen bat [Igarza'03d] eta 

nazioarteko kongresuetan beste aurkezpen bi [Igarza'05b] [Igarza'04b] egin direla aipatu 

behar da. 
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7. ONDORIOAK 

Tesi hau azken bost urteotan egindako lanaren ondorioa da. Ibilbide horren 

hasieran guretzat ordura arte ezezaguna zen ikerketa esparru berri bat aurkitu genuen, 

geroago esparru zabal horren arlo desberdinen maila handiko adituekin harremanak 

izateko beta eduki dugu eta apurka apurka sinaduren bidezko ezagutze biometrikoan 

gure lehenengo urratsak eman ditugu. Ibilbide horretan aurrera egiteko oraindik bide 

luzea gelditzen zaigun arren, tesi hau orain arte burututako lanaren hausnarketa egiteko 

eta etorkizuneko ikerlanei perspektiba berri batekin ekiteko ezinbesteko geldialdi bat da. 

Ezagutze biometrikoaren munduan murgildu ginenean etorkizun handia zeukala 

pentsatzen bagenuen ere, inondik ere ez zitzaigun bururatuko gertakari ikaragarri baten 

eraginez, EEBBen aurkako erasoen ondorioz alegia, horren bizkor haziko zenik. 

Hasieran arlo honetako garapena askoz ere geldoagoa eta lasaiagoa izango zela pentsatu 

arren, akuilukada horren ondorengo erritmo berrira egokitu beharrean aurkitu ginen, 

gure proiektuaren erronkarako pizgarri bihurtu zelarik. Dokumentuaren atal honek bide 

horretan eginiko lanen ondorioak, ekarpenak eta etorkizunerako ikusten ditugun lan-

lerroak biltzen ditu. 

7.1. Lanaren ondorioak eta ekarpenak 

Proiektuaren hasieran on-line eta off-line sinaduren ezagutzerako algoritmoak 

proposatzeko eta garatzeko jarritako helburua sobera bete dugulakoan gaude. 

Sinaduraren modu bietarako algoritmoak proposatu eta garatu ez ezik, modu biak 

antzeko teknikak erabiliz uztartzen ere ahalegindu gara, izan ere, zenbait algoritmo 

modu berdinean erabili dugu bai on-line bai off-line sistemetan. 

7.1.1. On-line sinaduren eremuko ondorioak 

Erreferentzia sistema modura parametro globalak (tintaren grabitate zentroa 

eta inertzia ardatza nagusiak) dituen eta ezaugarri lokaletan (koordenatuak, 

abiadurak, azelerazioak, presioa eta lapitzaren inklinazioak) oinarrituta dagoen on-line 

sinadurak ezagutzeko sistema bat garatzea izan da arlo honetako ondoriorik 

nagusiena. 
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Hurrengo puntuetan arlo honetan eginiko lanen ondorio zehatzagoak biltzen 

dira: 

 Yang-en eta kideen [Yang'95] metodoan oinarritutako lehenengo prototipo 

bat garatu genuen, ikertzaile hauen ekuazioak sinplifikatuz eta konputazio 

aldetik kostu txikiagoa duten ekuazioak proposatuz (128.-130. or.). 

 Ezaugarri lokal guztietarako, bai taulatik zuzenean jasotakoetarako, bai 

hauetatik eratorritakoetarako balio duen eskalatze algoritmo errez bat 

proposatu dugu sinadurak normalizatzeko (130.-133. or.). 

o Lapitza gora tarteen informazioaz baliatzeko asmoz, presiorako 

algoritmo horren moldaketa berezia egin da (133. or.). 

o Sinatzaile ezkerren azimutaren saltoak kentzeko angeluaren 

erreferentzia sistema aldatu da (134.-135. or.). 

 Arkitektura bakarra, sei egoeratako (hasierako eta amaierako egoerak, eta 

tarteko beste lau) ezkerretik eskumarako Markov-en ezkutuko LR-HMM 

ereduak, eta normalizazio luzera bakarra, 300 lagin sinadurako, finkatu 

ditugu sinatzaile guztietarako (142.-145. or.). 

 Yang-en eta kideen [Yang'95] metodoan oinarritutako lehenengo prototipoan 

sinaduraren hasierako angeluaren erreferentziak eragin kaltegarriak zituela 

ondorioztatu genuen (145. or.). 

 Hasierako angeluaren ordez, sinaduraren tintaren masa zentroan kokatuta 

dagoen eta tintaren inertzia ardatzen orientazioa duen erreferentzia sistema 

proposatu dugu (147.-156. or.). Erreferentzia sistema berriak sinaduren 

lerrokapen hobea ematen du, eta ondorioz, koordenatu hutsak erabiliz gero 

lortzen den EER tasa %17.76 hobetzen da (152. or.). 

 Ezaugarri lokal bakoitzaren eraginkortasuna neurtu dugu (156.-157. or.). 

Hona hemen azterketa horren ondoriorik esanguratsuenak: ezaugarrien 

eragina sinatzailearen arabera asko aldatzen da, azelerazioek abiadurek baino 

informazio gehiago ematen dute, X ardatzeko mugimenduak Y ardatzekoak 

baino eraginkorragoak dira, eta ezaugarri bakar bat ere ez da nahikoa bere 
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kabuz ezagutze tasa onargarriak emateko. Beraz, sinaduren egiaztapena 

ezaugarri desberdinen konbinaketaren bidez egin beharko da. 

 Segurtasun mailaren eta prozesamendu eta biltegiratze kapazitatearen arteko 

konpromiso bezala bederatzi ezaugarri lokaletara ((x,y), presioa, azimuta, 

azelerazioa, altitudea, X ardatzeko azelerazioa, abiadura, abiadura 

angeluarra) mugatu dugu prozesamendua, %4.66 EER tasa lortuz (157.-159. 

or.). 

o EHUko eta UVAko 75+75 sinatzaileren datuak erabili dira. 

o Ereduak lortzeko sinatzaile bakoitzaren 9 sinadura erabili dira, bost 

eredua sortzeko eta beste lauak eredua berrestimatzeko. 

o Egiaztapenerako 16 benetako sinadura eta 25 trebeziazko faltsifikazio 

izan ditugu erabiltzaileko. 

7.1.2. On-line sinaduren eremuko ekarpenak 

Ekarpenak aipatzerakoan, hurrengoak dira nabarmenenak: 

 Sinaduren lerrokadura hobetzen duen erreferentzia sistemaren azterketa 

(147.-156. or.). 

Hasierako prototipoan sinaduraren lehenengo puntua eta maldak ezegonkorrak 

direla frogatu ondoren (145. or.), tintaren masa zentroan kokatuta dagoen eta tintaren 

inertzia ardatzen orientazioa duen erreferentzia sistema aztertu dugu. Kokapen berriko 

erreferentzia sistemak sinaduren lerrokapen hobea ematen du, koordenatuak soilik 

erabiliz gero EER tasa ia %18 hobetuz. Erreferentzia sistemaren orientazioari 

dagokionez berriz, emaitzek sinatzailearen menpekotasuna erakutsi dute, hiru sinatzaile 

multzo erakutsiz: gehiengoarentzat (%72) ez dauka kasik eraginik (%±4 edo txikiagoa), 

sinadura batetik bestera orientazio ia konstantea erakusten duten sinatzaileentzat, batez 

ere sinadura horizontala egiteko joera dutenentzat hobekuntza oso nabaria lortzen da 

(%8 eta %24 bitartekoa), eta azkenik, sinadurak zabaletara hedatu beharrean, borobilak 

edo masa zentroaren inguruan ia simetrikoki tinta banatzeko joera erakusten dutenentzat 

kaltegarria da (%-12 eta %-32 bitartekoa). 
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Ondorioz, alde batetik sinaduren tinta zentroak sinaduren lehenengo puntuak 

baino lerrokadura hobea lortzen du, ezagutze tasak asko hobetuz, eta bestetik sinadurak 

masa zentroaren inguruan biratzeak zenbait sinatzaileri onura ekar liezaiokeen bitartean, 

gutxiengo batentzat eragin oso kaltegarriak dakartza, orokorrean gehiengoarentzat 

lortutako onura neutralizatuz. Beraz, konputazio aldetik biratzeak ordaina dakarrenez, 

eta sinatzaile gehiengoarengan eraginik ez duenez, ez du merezi biraketa egiterik. 

Alternatiba moduan, biraketaren onurari etekina atera nahi izanez gero, erabiltzailearen 

erroldaketan har daiteke sinadurak biratzeko ala ez biratzeko erabakia, hau da, inertzia 

angeluaren aldakortasun tarte txikia erakusten duten erabiltzaileei (153. or.) biraketa 

egingo zaie; gainerakoei ez (154. or.). 

 Denboraren normalizaziorako garatu dugun eskalatze algoritmo erreza 

(130-133. or.). 

Sinaduren denbora zabalkuntza zein uzkurdura egiteko balio duen eskalatze 

algoritmo errez bat garatu dugu, eskalatzeko behar duen parametro bakarra zabalkuntza 

edo uzkurtze faktorea izanik. Eskalatze horren ondorioz, zabalkuntzaren kasuan, 

puntuak sortu egingo dira, eta uzkurduraren kasuan berriz, puntuak kendu egingo dira; 

kasu bietan gelditzen diren puntuak birkokatu egingo direlarik. Birkokapena 

batezbesteko ponderatua eginez lortzen da, oso eragiketa errezak burutuz. 

Algoritmo horren beste bi aldaera egin dira lortutako puntu berriei dagozkien 

presioa (133. or.) eta azimuta (134. or.) kalkulatzeko. 

On-line sinaduretan denbora normalizazioa egiteko ez ezik, off-line sinaduretan 

puntu kateen luzeraren normalizazioa egiteko ere erabili dugu algoritmo bera inongo 

aldaketarik egin gabe. 

 Yang-en ekuazioen sinplifikazioa, konputazio kostua gutxituz (128.-130. 

or.). 

Garapen trigonometriko errezak eginez, (6) eta (7) formula sinpleagoak lortu 

ditugu. Formula hauek, (7) formulak batez ere, konputazio kostu txikia dute jatorrizko 

ekuazioarekin alderatuta. Formula sinpleago hauen arteko diferentzia hurrengoa da: (6) 

formulan angelu guztiei sinaduraren hasierako angeluaren malda kentzen zaie, (7) 

formulekin berriz, ez da inongo kenketarik egiten eta beraz, sinadurari ez zaio birarik 
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ematen. Enpirikoki frogatu dugunez, (6) formula erabiliz (7) formularekin baino 

emaitza okerragoak lortzen dira, hasierako puntua eta maldak zaratatsuak direla agerian 

utziz. 

 On-line sinaduren ezagutzearen azterketa bat egin da (82.-99. or.). 

Lau ekarpenetatik garrantzitsuena lehenengoa da. Azterketa horren ondoren 

sinaduren tinta edo masa zentroa (parametro globala) aukeratu genuen sinaduren 

lerrokadura hoberena ematen duen erreferentzia zentro bezala. Presioaren edo lapitzaren 

inklinazioaren informaziorik ematen ez duten gailu digitalizatzaileetan, PCTablet eta 

PDA gailu gehienetan, sinaduren egiaztapena informazio horren ezean, sinaduraren 

koordenatuetan eta hauetatik eratorritako ezaugarrietan oinarritu behar da. Horrexegatik 

da hain garrantzi handikoa sinaduren lerrokadura ona lortzea. 

Lehenengo ekarpena Hong Kong-en ospatu zen ICBA konferentziarako 

artikuluaren [Igarza'04a] muina izan zen, bigarren eta hirugaren ekarpenak La Habanan 

ospatu zen CIARP konferentziarako artikuluaren ardatza izan ziren [Igarza'03a], eta 

azken ekarpena egoeraren azterketari buruzko artikulu berri baten gaia izan daiteke. 

7.1.3. Off-line sinaduren eremuko ondorioak 

Ezaugarri dinamikoak aztertzeko egokia den LR-HMMen teknika dinamikoa 

erabiliz, ereduak denboran ordenatutako informazio biometrikoaz elikatu beharrean, 

espazioan ordenatutako puntu sekuentziez, eta puntu sekuentzia horietatik 

eratorritako ezaugarri geometriko “sasidinamikoez” elikatzen diren off-line 

sinadurak ezagutzeko sistema bi garatzea izan da arlo honetako ondoriorik nagusiena. 

Ondorio orokor hau hurrengo ondorio zehatzagoetan xeha daiteke: 

 Konektibitate azterketan oinarrituta sinaduren irudietako bloben perimetroak 

lortu eta irizpide desberdin biren arabera espazioan ordenatutako pixel 

sekuentzia bi lortu ditugu (169.-171. or.): 

o LEN irizpidean hondoa aita duten blob nagusiak euren perimetroaren 

luzeraren arabera antolatuko ditugu, luzeenetik hasita laburrenera 

heldu arte. Pieza bakoitzaren semeak aitaren atzean txertatuko dira 

antolatzeko irizpide bera erabiliz, luzeenetik laburrenera alegia. 
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o NAT irizpidean piezak irakurketa ordena naturalean antolatuko 

ditugu, hau da, goitik behera eta ezkerretik eskumara, eta semeak 

irizpide ordena berean txertatuko dira zerrendan bakoitza bere aitaren 

atzean. 

 Konektibitate azterketaren emaitzei NAT eta LEN irizpideetan oinarritutako 

blob azterketako algoritmo bana aplikatu zaie, sinaduraren irudia 

ordezkatuko duten perimetroetako puntu kateak lortzeko (171.-173. or.). 

 Sinadura estatikoetan LR-HMMen teknika dinamikoa erabili da, ereduak 

elikatzeko informazio dinamikoa erabili ordez, espazioan ordenatutako puntu 

kateak erabiliz. Topologia eta normalizazio luzera desberdinak aztertu dira. 

Kateen luzera 1500 puntura normalizatuta 7 egoeradun LR-HMMa da 

emaitza hobea ematen duen topologia (174.-175. or.). 

 Perimetroko puntu horietatik zenbait ezaugarri geometriko “sasidinamiko” 

eratorri dira: masa zentrotik ikusitako koordenatu polarrak, perimetroko 

puntu bakoitzetik ikusten den segmentu zuzen edo zirkular luzeenaren 

erradioa, segmentuaren luzera eta ukitzailearen malda (176.-180. or.). 

 Ezaugarri guztiei, koordenatuei zein eratorritako geometrikoei, on-line 

sinadurak normalizatzeko proposatu zen eskalatze algoritmo bera ezarri zaie. 

 Segurtasun mailaren eta prozesamendu eta biltegiratze kapazitatearen arteko 

konpromiso bezala bost ezaugarritara (xi, yi, ρi, θi, Li) mugatu dugu 

prozesamendua, NAT irizpideaz elikatutako ereduarekin trebeziazko eta 

ausazko faltsifikazioetarako %27.6 eta %15.89 EER errorekidetza tasak 

hurrenez hurren lortuz. LEN ereduarekin berriz, %29.28 EER tasa lortu dugu 

trebeziazko faltsifikazioetarako eta %17.95 EER ausazkoetarako (180.-183. 

or.). 

o EHUko 75 sinatzaileren datuak erabili dira. 

o Ereduak lortzeko sinatzaile bakoitzaren 9 sinadura erabili dira, 

lehenengo bostak eredua sortzeko, gainerakoak eredua 

berrestimatzeko. 
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o Egiaztapenerako 16 benetako sinadura, 25 trebeziazko faltsifikazio 

eta ausazko 74 faltsifikazio izan ditugu erabiltzaileko. 

 NAT ereduak LEN ereduak baino hobeto egokitzen dira sinatze kultura 

latindarrera, izan ere, topologia guztietan eta normalizazio guztietarako 

emaitza hobeak eman dituzte (175. eta 181. or.). 

 Sinaduren irudi estatiko bitarrak on-line digitalizatutako sinaduretatik lortu 

ditugu, dinamikaren aztarna guztiak ezabatu ondoren 512x256 pixeleko 

neurrietara normalizatuz (163.-166. or.). 

7.1.4. Off-line sinaduren eremuko ekarpenak 

Ekarpenen artean aipagarrienak honako hiru hauek dira: 

 Off-line sinaduretan, on-line bailitzan, metodo dinamikoak, LR-HMMak 

alegia, erabili izana. 

Metodo guztiz berria eta originala landuz burutu dugu helburu hau. Literatura 

zientifikoan ez dugu aurkitu konektibitatearen emaitzak erabiliz LR-HMMak elikatzeari 

buruzko beste aipamenik. Parte hartutako kongresuetako eta artikulua argitaratutako 

aldizkariko ikuskatzaileek ere lanaren originaltasuna azpimarratu dute euren 

ebaluaketetan. 

LR-HMMak elikatzeko erabili den informazio biometrikoa bloben perimetroko 

puntu kateak izan dira. Bloben eta trazuen arteko banan banako erlazio biunibokorik ez 

dagoenez, metodo bakarra proposatu beharrean bi proposatu ditugu: NAT eta LEN. 

Lortutako emaitzak arloko ikerketaren azterketa egitean ikusi ditugun emaitzen 

parekoak dira, dokumentuan zehar sarritan esan dugun bezala, ikertzaile desberdinen 

emaitzak parekatzea zaila den arren. 

 Sinadura estatikotik ezaugarri geometriko “sasidinamikoak” eratorri 

izana (176.-180. or.). 

Perimetroko (xi, yi) puntu kateetatik beste ezaugarri geometriko batzuk eratorri 

ditugu: sinaduraren tinta zentrotik behatutako (ρi, θi) koordenatu polarrak, Ri kurbadura 
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erradio lokala, Li arku edo segmentu lokalaren luzera, eta tgi ibilbidearen ukitzailearen 

uneko malda. 

Ri, Li eta tgi parametro geometrikoak lortzeko algoritmo iteratibo bat proposatu 

eta garatu dugu. 

 Off-line sinaduren ezagutzearen azterketa bat egin da (103.-113. or.). 

Lehenengo ekarpen biak Orlandoko “Biometric Technology for Human 

Identification” Kongresuan bi urte segidan artikulu banaren aurkezpen gaia izan dira 

[Igarza'04b][Igarza'05b]. Metodo dinamikoen erabilerari buruzko beste artikulu bat ere 

argitaratu dugu “Journal of Electronic Imaging” aldizkarian [Igarza'05a]. Hirugarren 

ekarpena ikerketaren egoerari buruzko artikulu berri baten ardatza izan daiteke. 

7.1.5. Datu-base multimodala 

Bildutako datu-base multimodala ere tesi-lan honen balio handiko beste ekarpen 

bat dugu. Datu-basea nazioarteko ikerkuntza eta akademia komunitatearentzat 

eskuragarri dago, ikertzaile desberdinen algoritmoak parekatzeko aukera eskainiz. Datu-

basearen bilketa egiten hasi aurretik ez zegoen jabari publikoko sinadurak zituen datu-

base multimodalik, ondoren sinadurak dituzten beste datu-base berri batzuk argitaratu 

dira [Munich'03], [Yeung'04], [Schiel'03] eta [G.Salicetti'03], datu-baseen premia 

zegoela erakutsiz. 

Hurrengo datua MCYT datu-basea nazioarteko ikerkuntza komunitatean duen 

erabileraren adierazlea da: “IEE Proceedings Vision, Image and Signal Processing” 

aldizkarian datu-base honetaz argitaratutako artikuluari [Ortega'03a] literaturan eginiko 

erreferentzia kopurua eten gabe hazten doa. 2003ko azaroan argitaratu zenetik ondorio 

hauek idatzi arte 19 aldiz agertu da beste artikulu batzuetan erreferentzia gisa (Iturria: 

Thomson Scientific ISI Web of Knowledge [ThomsonISI]). 

7.2. Argitalpen eta zabalkunde zientifikoa 

Tesi-lan honen zabalkunde zientifikoari dagokionez, 2 artikulu idatzi dira 

zientzia agerkarietan, “Journal of Electronic Imaging” [Igarza'05a] eta “IEE 

Proceedings Vision, Image and Signal Processing” [Ortega'03a], 3 kongresu 
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nazionaletako proceeding-etan eta beste 6 nazioartekoetan. Eginiko 11 argitalpen 

hauetatik 3 datu-baseari buruzkoak izan dira, 4 on-line sinaduren egiaztapenari 

buruzkoak eta beste 4 off-line egiaztapenari buruzkoak. 

Biometriaren nazioarteko foro nagusi bietan, International Conference on 

Biometric (Hong-Kong) eta Biometric Technology for Human Identification (Orlando), 

hiru alditan parte hartzea lortu izanak ere aipamen berezia merezi du. 

7.2.1. On-line sinaduren egiaztapenari buruzko argitalpenak 

 [Igarza'04a] Igarza J., Gómez L., Hernáez I., and Goirizelaia I. “Searching for an Optimal 

Reference System for On-line Signature Verification based on (x, y) Alignment”, Biometric 

Authentication: First International Conference. LNCS 3071, pp. 519-525, Hong-Kong, July 2004. 

Komunikazio mota: Ahozkoa. 

 [Igarza'03a] Igarza J., Goirizelaia I., Espinosa K., Hernáez I., Méndez R. and Sánchez J. “On-line 

Handwritten Signature Verification Using Hidden Markov Models”, Progress in Pattern 

Recognition, Speech and Image Analysis. LNCS 2905, pp. 391-399, Habana, November 2003. 

Komunikazio mota: Ahozkoa. 

 [Igarza'03b] Igarza J., Méndez R., Hernáez I., Vivaracho C., Moro I., Escudero D. “Verificación 

biométrica mediante firma on-line basada en modelos ocultos de Markov y redes neuronales”, 

JITEL 2003. Jornadas de Ingeniería Telemática. ISBN 84-96131-38-6, pp. 57-63 Gran Canaria, 

Septiembre 2003.         

Komunikazio mota: Ahozkoa. 

 [Igarza'03c] Igarza J., Méndez R., Hernáez I., Colau A. “Verificación on-line de firmas 

manuscritas mediante modelos ocultos de Markov”, URSI’03 Unión Científica Internacional de 

Radio, XVIII Simposium Nacional. ISBN 84-9749-081-9, Coruña, Septiembre 2003.  

Komunikazio mota: Ahozkoa. 

7.2.2. Off-line sinaduren egiaztapenari buruzko argitalpenak 

 [Igarza'05a] Igarza J., Hernáez I., and Goirizelaia I. “Static signature recognition based on left-to-

right Hidden Markov Models”, Journal of Electronic Imaging, Vol. 14 No. 4, No. 043015, Oct-Dec 

2005.           

Komunikazio mota: Agerkariko artikulua. 

 [Igarza'05b] Igarza J., Hernáez I., Goirizelaia I., Espinosa K., and Escolar J. “Off-line signature 

recognition based on dynamic methods”, Biometric Technology for Human Identification II. 

Proceedings of SPIE. Vol. 5779, pp 336-343, Orlando, March, 2005.     

Komunikazio mota: Posterra. 

 [Igarza'04b] Igarza J., Hernáez I., Goirizelaia I., and Espinosa K. “Applying dynamic methods in 

off-line signature recognition”, Biometric Technology for Human Identification. Proceedings of 
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SPIE. Vol. 5404 pp 418-424. Orlando, April, 2004.      

Komunikazio mota: Ahozkoa. 

 [Igarza'03d] Igarza J., Colau A., Hernáez I., Goirizelaia I., Méndez R., “Sistema de verificación de 

firmas off-line basado en HMM”, URSI’03 Unión Científica Internacional de Radio, XVIII 

Simposium Nacional. ISBN 84-9749-081-9, A Coruña, Septiembre 2003.   

Komunikazio mota: Ahozkoa. 

7.2.3. Datu-baseari buruzko argitalpenak 

 [Ortega'03a] Ortega-García J., Fierrez-Aguilar J., Simon D., González J., Faundez-Zanuy M., 

Espinosa, V., Satué A., Hernáez I., Igarza J., Vivaracho C., Escudero D. and Moro Q., “MCYT 

baseline corpus: a bimodal biometric database”, IEE Proc.-Vis. Image Signal Process., Vol. 150, 

No. 6, pp. 395- 401. December 2003.       

Komunikazio mota: Agerkariko artikulua. 

 [Ortega'02a] Ortega-García J., Simon D., Faundez-Zanuy M., Espinosa, V., Satué A., Hernáez I., 

Igarza J., Vivaracho C. and Moro Q., “MCYT baseline corpus: a bimodal biometric database”, The 

Advent of Biometrics on the Internet. COST 275-Workshop, pp. 123-126. Rome, November, 

2002.           

Komunikazio mota: Ahozkoa. 

 [Vivaracho'02] Vivaracho C., Moro I., Escudero D., Hernáez I., Igarza J. “Creación de una base 

de datos para reconocimiento de personas mediante multimodalidad biométrica”, Actas del Taller 

Iberoamericano de Informática Industrial, pp. 105-111. Salamanca. Octubre 2002.  

Komunikazio mota: Ahozkoa. 

7.3. Geroko lan-lerroak 

Ez dugu aipatu ekarpenen artean, baina tesi-lan honek bai on-line bai off-line 

sinaduren bidezko ezagutze biometrikorako teknikak eta erremintak sortu dituela ere 

nonbaiten agertu beharko litzateke. Beharbada hauxe da horretarako lekurik aproposena. 

Sortutako material horrek taldean orain arte ahotsean egindakoekin batera ikerketarako 

erreminta kutxa betetzen joateko balioko duelakoan gaude. 

Geroko lan-lerroak azaltzen hasi aurretik ezinbestekoa dugu orain dihardugun 

lanaren aipamena egitea. Beste proiektu koordinatu batean [TIC2003] datu-base 

biometriko zabalago bat biltzen ari gara. Honako ezaugarriak biltzen ari gara: ahotsa, 

sinadura, idazkera, irisa, esku-zabala, hatz-markak, tekleatzea eta aurpegia. Ezaugarrien 

aldakortasuna jasotzeko asmoz, tartekatutako lau saiotan hartzen ari gara ezaugarriok, 
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tarteen luzera aldakorrak aldez aurretik egutegi batean finkatu ditugularik. Lan berri hau 

erreminta kutxa hori osotzeko beste tresna baliotsu bat izango da. 

Orain arte egindako lanarekin eta orain esku artean daukagunarekin hurrengo 

geroko lan-lerroak aurreikusten ditugu: 

 Fusio biometrikoa da tesi-lan honen hurrengo urratsa. Fusio biometriko hori 

maila bitan egiteko asmoa daukagu: 

o Fusio intramodala. Sinadura estatikoak aztertzeko NAT eta LEN 

eredu bien arteko nahasketa intramodala hasita daukagun bide bat da. 

Laster nahasketa horren emaitzak artikulu edo konferentziaren batean 

aurkezteko moduan egongo gara. Badaukagu ere sinadura 

dinamikoko adituen arteko fusioa egiteko asmoa. Maila honetako 

fusioekin amaitzeko, azken urratsa on-line eta off-line aditu 

desberdinen nahasketa izango litzateke. 

o Fusio multimodala. Esan bezala, erreminta biometrikoen kutxa 

apurka apurka betetzen goazelarik, aukera gehiago ditugu modu 

desberdinetako adituak nahastatzeko. Zentzu honetan, laster 

ahotsaren eta sinaduraren arteko fusioaren lehenengo prototipoak 

aztertzeko modua izango dugu. Datu-base berriak ere fusio 

multimodalaren arloan aukera zabalagoa emango digu, ezaugarri 

berriak uztartzeko aukera eskainiz. 

 On-line sistemaren doikuntza. Lortutako emaitzak oraindik hobetzeko 

gauza garelakoan gaude. Gure asmoa Signature Verification Competition 

[SVC] delako txapelketako datu-basearekin probak egin eta txapelketan 

parte hartzeko moduko demo bat garatzea izango litzateke. 

 Off-line sistemaren doikuntza. 6. ataleko laburpenean aipatzen den bezala, 

off-line aditua hobetzeko zenbait bide ikusten dira: 

o Sinaduren irudi bitarrak lortzeko modua aztertu: azalera 

handiagoak aztertu, trazuen lerroak marrazteko Bresenham-en 

algoritmoaren ordez algoritmo adimentsuagoak erabili, edo sinadura 

irudian justifikatzeko beste irizpide batzuk baloratu. 
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o Blobak antolatzeko beste irizpide alternatibo batzuk ere azter 

daitezke. Off-line sinaduretan diharduten askok sinaduraren kurba 

inguratzailea soilik aztertzen dute; gure kasuan, semeak alde batera 

utzita, blob nagusien perimetroa bakarrik aztertzea izango 

litzatekeena. 

o Puntu kateak lortzeko algoritmo adimentsuago bat garatu. 

Perimetroko puntu kate osoak bata bestearen atzean josi beharrean, 

blob desberdinen kateak zatitu eta zatiak josiz boligrafoaren balizko 

ibilbidea simulatzea izango litzateke algoritmo berriaren asmoa. 

Sinadurak trazuen gurutzaketak izaten direnez, bloben perimetroetan 

gurutzaketa horien arteko kate zatiak aurkitu beharko genituzke. 

Trazu gurutzaketa batera helduz gero, etorri garen trazu beretik 

jarraitzeko probabilitate handiena duen perimetro kate zatira salto 

egingo genuke (blob beraren kate zatia edo beste batena den berdin 

diolarik) lapitzaren ibilbidea simulatuz. Eta horrela, gurutzaketaz 

gurutzaketa jarraitu beharko genuke, sinaduraren kate zatien puzzlea 

osotu arte. Gure ustez, azken alternatiba hau da hiruren artean 

etorkizun lerro nabaria izan daitekeena, eta beste tesi-lan baterako 

berezko entitatea izan dezakeena. 

 Ezaugarri biometriko berrietan lanean hasi. Datu-base multimodal berriak 

orain arte eskuragarri ez genituen ezaugarrietan lan egiteko aukera ematen 

digu. Irudiaren prozesamenduarekin loturiko ezaugarrien artean esku-

zabalaren azterketa biometrikora salto egitea natural ikusten dugu. 

Konektibitate azterketan daukagun esperientzian oinarriturik eskuaren 

geometria aztertzeko proposamen berriak lantzea hur ikusten dugu. Izan ere, 

sinaduraren, ahotsaren eta eskuaren geometriaren arteko fusioan 

oinarritutako sistema batek onargarritasun sozial handia eta segurtasun maila 

altua emango lituzkeelakoan gaude. 
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8. ERANSKINAK 

8.1. Hiztegiak 

Dokumentuan zehar erabilitako hainbat berba, batez ere biometriarekin zerikusia 

dutenak, euskarako, ingeleseko eta gaztelaniako sarrerak dituen biometriako hiztegitxo 

batean biltzen ahalegindu gara. 

8.1.1. Euskara – Gaztelania – Ingeles 

EUSKARA GAZTELANIA INGELES 

Ausazko faltsifikazioa Falsificación casual Random forgery 

Bakantasuna Unicidad Uniqueness 

Bildumagarritasuna,Neurgarritasuna Colectablilidad, Medibilidad Collectability 

Bizia antzematea Detección de actividad vital Liveness detection 

Blob Blob Blob 

Delta (hatz-markarena) Delta (de la huella) Delta (of a fingerprint) 

Denbora-zigilatzea Sellado de tiempo Time-stamping 

Erroldaketa Registro Enrollment 

Errorekidetza-tasa Tasa de equierror Equal error rate 

Ezaugarri biometrikoa Rasgo biométrico Biometric trait 

Ezaugarri, Bereizgarri Rasgo Trait 

Ez-zapuzketa No-repudio Non-repudiation 

Gailurra (hatz-marka, irisa) Cresta (huella, iris) Ridge (fingerprint, iris) 

Ildoa (hatz-marka, irisa) Surco (huella, iris) Furrow (fingerprint, iris) 

Interklase, Klase arteko Interclase Inter-class, Between class 

Intraklase, Klase barruko Intraclase Intra-class, Within class 

IrisCode IrisCode IrisCode 

Iruzurgarritasuna, Saihesgarritasuna Burlabilidad, Eludibilidad Circumvention 

Kalkatutako Faltsifikazioa Falsificación calcada Traced forgery 

Klase arteko, Interklase Interclase Inter-class, Between class 

Klase barruko, Intraklase Intraclase Intra-class, Within class 

Konektibitate azterketa Análisis de Conectividad Connectivity analysis 

Metodo holistiko (globala) Método holístico (global) Holistic (global) method 

Minutia, Minutiak Minucia, Minucias Minutia, Minutiae 

Multibiometria Multibiometría Multibiometrics 

Multimodal Multimodal Multimodal 
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Nukleoa (hatz-markarena) Núcleo (de la huella) Core (of a fingerprint) 

Onarpen okerra Falsa aceptación False acceptance 

Pen-down, Lapitza behera Pen-down Pen-down 

Pen-up, Lapitza gora Pen-up Pen-up 

Sorbalda gaineko faltsifikazioa Falsificación sobre el hombro Over-the-shoulder forgery 

Sudur elektronikoa Enariz Enose 

Termografia Termografía Thermography 

Trazua Trazo Stroke 

Trebeziazko faltsifikazioa  Falsificación entrenada Skilled forgery 

Ukapen okerra Falso rechazo False rejection 
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8.1.2. Gaztelania – Ingeles – Euskara 

GAZTELANIA INGELES EUSKARA 

Análisis de Conectividad Connectivity analysis Konektibitate azterketa 

Blob Blob Blob 

Burlabilidad, Eludibilidad Circumvention Iruzurgarritasuna, Saihesgarritasuna 

Colectablilidad, Medibilidad Collectability Bildumagarritasuna,Neurgarritasuna 

Cresta (huella, iris) Ridge (fingerprint, iris) Gailurra (hatz-marka, irisa) 

Delta (de la huella) Delta (of a fingerprint) Delta (hatz-markarena) 

Detección de actividad vital Liveness detection Bizia antzematea 

Enariz Enose Sudur elektronikoa 

Falsa aceptación False acceptance Onarpen okerra 

Falsificación calcada Traced forgery Kalkatutako Faltsifikazioa 

Falsificación casual Random forgery Ausazko faltsifikazioa 

Falsificación entrenada Skilled forgery Trebeziazko faltsifikazioa  

Falsificación sobre el hombro Over-the-shoulder forgery Sorbalda gaineko faltsifikazioa 

Falso rechazo False rejection Ukapen okerra 

Interclase Between class, Inter-class Klase arteko, Interklase 

Intraclase Within class, Intra-class Klase barruko, Intraklase 

IrisCode IrisCode IrisCode 

Método holístico (global) Holistic (global) method Metodo holistiko (globala) 

Minucia, Minucias Minutia, Minutiae Minutia, Minutiak 

Multibiometría Multibiometrics Multibiometria 

Multimodal Multimodal Multimodal 

No-repudio Non-repudiation Ez-zapuzketa 

Núcleo (de la huella) Core (of a fingerprint) Nukleoa (hatz-markarena) 

Pen-down Pen-down Pen-down, Lapitza behera 

Pen-up Pen-up Pen-up, Lapitza gora 

Rasgo Trait Ezaugarri, Bereizgarri 

Rasgo biométrico Biometric trait Ezaugarri biometrikoa 

Registro Enrollment Erroldaketa 

Sellado de tiempo Time-stamping Denbora-zigilatzea 

Surco (huella, iris) Furrow (fingerprint, iris) Ildoa (hatz-marka, irisa) 

Tasa de equierror Equal error rate Errorekidetza-tasa 

Termografía Thermography Termografia 

Trazo Stroke Trazua 

Unicidad Uniqueness Bakantasuna 
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8.1.3. Ingeles – Gaztelania –Euskara 

INGELES GAZTELANIA EUSKARA 

Between class, Inter-class Interclase Klase arteko, Interklase 

Biometric trait Rasgo biométrico Ezaugarri biometrikoa 

Blob Blob Blob 

Circumvention Burlabilidad, Eludibilidad Iruzurgarritasuna, Saihesgarritasuna 

Collectability Colectablilidad, Medibilidad Bildumagarritasuna,Neurgarritasuna 

Connectivity analysis Análisis de Conectividad Konektibitate azterketa 

Core (of a fingerprint) Núcleo (de la huella) Nukleoa (hatz-markarena) 

Delta (of a fingerprint) Delta (de la huella) Delta (hatz-markarena) 

Enrollment Registro Erroldaketa 

Enose Enariz Sudur elektronikoa 

Equal error rate Tasa de equierror Errorekidetza-tasa 

False acceptance Falsa aceptación Onarpen okerra 

False rejection Falso rechazo Ukapen okerra 

Furrow (fingerprint, iris) Surco (huella, iris) Ildoa (hatz-marka, irisa) 

Holistic (global) method Método holístico (global) Metodo holistiko (globala) 

Intra-class, Within class Intraclase Intraklase, Klase barruko 

Inter-class, Between class Interclase Interklase, Klase arteko 

IrisCode IrisCode IrisCode 

Liveness detection Detección de actividad vital Bizia antzematea 

Minutia, Minutiae Minucia, Minucias Minutia, Minutiak 

Multibiometrics Multibiometría Multibiometria 

Multimodal Multimodal Multimodal 

Non-repudiation No-repudio Ez-zapuzketa 

Over-the-shoulder forgery Falsificación sobre el hombro Sorbalda gaineko faltsifikazioa 

Pen-down Pen-down Pen-down, Lapitza behera 

Pen-up Pen-up Pen-up, Lapitza gora 

Random forgery Falsificación casual Ausazko faltsifikazioa 

Ridge (fingerprint, iris) Cresta (huella, iris) Gailurra (hatz-marka, irisa) 

Skilled forgery Falsificación entrenada Trebeziazko faltsifikazioa  

Stroke Trazo Trazua 

Thermography Termografía Termografia 

Time-stamping Sellado de tiempo Denbora-zigilatzea 

Traced forgery Falsificación calcada Kalkatutako Faltsifikazioa 

Trait Rasgo Ezaugarri, Bereizgarri 

Uniqueness Unicidad Bakantasuna 
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Within class, Intra-class Intraclase Klase barruko, Intraklase 
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