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Abstract 
In this paper, a number of persons were selected to use their signature as a 

database for the work. Six signatures were taken from each person through two 
separated period of time using the same pen and paper. The adopted method consists of 
three main steps. In the first step, the digital image of the signature transformed into 
contours. After that the main contours were extracted and the noise was rejected. These 
extracted contours and their dimensions were measured precisely according to their (x) 
and (y) axis. Second step is the coding step, where the (Chain Code) method was used 
to code the extracted contour from the first step, converted them into vectors in which 
they are very easy to deal with. Using length of the vectors were sorted descending by 
that can be easily used in comparison process. The third (final) step includes 
application of the (Invariant Moments) method with these chain vectors and the 
calculated mean of the output for the five signatures taken for each signer and used it 
as a reference feature for the signer in the recognition process. The signature 
recognition process completed using the (Minimum Distance) method as a classifier to 
identify the personal signature. 

 

 ا�عتماد على خصائص العزوم الثابتةتمييز التواقيع العربية ب
 الخ�صة

ت�م انتخ�اب مجموع�ة م�ن ا!ش�خاص � عل�ى التعي�ين واس�تخدام ت�وقيعھم كقاع�دة  ,في ھ�ذا البح�ث
وخ-ل فترتين ) تواقيع لكل شخص 6( ولقد تم اخذ أكثر من توقيع من كل واحد منھم . بيانات لعملنا ھذا
في ھذه الطريق�ة ت�م تحوي�ل ص�ورة التوقي�ع  .ين مستخدمين نفس النوع من القلم و الورقزمنيتين متباعدت

واستخ-ص المؤثرة منھا وحذف ا!شكال الناتج�ة م�ن الضوض�اء،  )Contours(الرقمية إلى مخططات 
الخط�وة الثاني�ة . ومن ثم عزلت ھذه المخططات وحددت أبعادھا بدقة على المحورين الس�يني و الص�ادي

اس�تخدمت طريق�ة التش�فير . ه الطريقة ھي عملية تشفير المخطط�ات المعزول�ة م�ن الخط�وة ا!ول�ىفي ھذ
لتحويل ھذه المخططات إل�ى متجھ�ات حي�ث تتص�ف ھ�ذه المتجھ�ات بس�ھولة ) Chain Code(التسلسلي 

بع�د ذل�ك رتب�ت ھ�ذه المتجھ�ات ترتيب�اً تنازلي�اً وحس�ب ط�ول المتج�ه وذل�ك لغ�رض إج�راء . التعامل معھا
الخط�وة ا!خي�ر تتض�من اس�تخ-ص الص�فات المھم�ة م�ن ص�ورة التوقي�ع  .لية المقارن�ة وبش�كل بس�يطعم

على ھذه المتجھات واخذ معدل التواقي�ع الخمس�ة ) Invariant Moment(بتطبيق طريقة العزوم الثابتة 
�ء لك��ل مش��ترك ف��ي الدراس��ة لتقلي��ل الخط��اء اDحص��ائي الن��اتج واس��تخدامھا كمعلوم��ات مرجعي��ة لھ��ؤ

ا!ش��خاص عن��د إج��راء عملي��ة التعري��ف، حي��ث تج��ري عملي��ة التعري��ف للتواقي��ع غي��ر المعرف��ة باس��تخدام 
 . لتحديد التقارب و التعرف على التوقيع) Minimum Distance(طريقة تصنيف ا!قل مسافة 

 
 


