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KUTATÁSI TÉMA 

 

 A jelszó alapú hitelesítés az egyik leggyakrabban használt 

hitelesítési mechanizmus  

 

 

 Fontos a jelszó ellenőrzését megerősítő módszerek 

fejlesztése 

 

 A kutatások azt bizonyítják, hogy az emberek egyedi 

gépelési ritmussal rendelkeznek. 

 

 



KUTATÁSI KÉRDÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Az érintőképernyő-alapú jellemzők, mint a nyomás vagy 
az érintett felület mérete, javítják-e a billentyűzési ritmus 
alapú biometrikus rendszerek pontosságát? 

 

 

 

 

 



MÓDSZEREK – Adatgyűjtés 
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MÓDSZEREK – Adatgyűjtés 

 2 különboző  Android eszköz 

 Nexus 7: 1080x1205  

 Mobil LG Optimus L7 II P71071 

 Adatszolgáltatók: 42 

 24 férfi 

 18 nő 

 Minták 

 51 minta/adatszolgáltató 

 Munkamenetek száma  

 2 menet/adatszolgáltató 

 Erős jelszó:  .tie5Roanl 

 

 

 

 

 



MÓDSZEREK – Nyers adatok 



MÓDSZEREK – 1. jellemzőhalmaz– idő-alapú 

jellemzők (41 jellemző) 

Jellemző neve Magyarázat Jellemzők száma 

Key hold time (H) 
Billentyű leütése és felengedése 

között eltelt idő 
14 

Down-down time (DD) 
Két egymást követő billentyű 

leütése között eltelt idő 
13 

Up-down time (UD) 

Két egymást követő billentyű 

leütési és felengedési időpontjai 

között eltelt idő. 

13 

Average hold time (AH) A 14 lenyomási idő átlaga. 1 



MÓDSZEREK – 2. jellemzőhalmaz– idő- és 

érintés alapú jellemzők (71 jellemző) 

Jellemző neve Magyarázat Jellemzők száma 

Key hold time (H) 

Billentyű leütése és 

felengedése között eltelt 

idő. 

14 

Down-down time (DD) 

Két egymást követő 

billentyű leütése között 

eltelt idő. 

13 

Up-down time (UD) 

Két egymást követő 

billentyű leütési és 

felengedési időpontjai 

között eltelt idő. 

13 

Key press pressure (P) A nyomás mértéke. 14 

Finger area (FA) Az érintett felület mérete. 14 

Average hold time (AH) A 14 lenyomási idő átlaga. 1 

Average finger area (AFA) A méretek átlaga. 1 

Average pressure (AP) A nyomások átlaga. 1 



MÉRÉSEK 

 

 
 Azonosítás (N-osztályos osztályozás) 

 Naïve Bayes 

 Bayesian Networks 

 C4.5 (J48) 

 K-NN (IBk) 

 SVM (LibSVM) 

 Random forests 

 MLP  

 



MÉRÉSEK 

 

 
 Azonosítás (N-osztályos osztályozás) 

 Naïve Bayes 

 Bayesian Networks 

 C4.5 (J48) 

 K-NN (IBk) 

 SVM (LibSVM) 

 Random forests 

 MLP  

 

 Autentikáció/Ellenőrzés (2-osztályos osztályozás) 

 U ={u1, u2, …, uN} 

 1. osztály:   Az ui felhasználó gépelési mintái 

 2. osztály:  Gépelési minták az U-{ui} halmazból (véletlen kiválasztás) 

 

 

 

 



AZONOSÍTÁSI MÉRÉSEK 

• 10-rétegű keresztvalidáció (100  

mérés) 

Naïve Bayes

Bayesian Networks
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ELLENŐRZÉSI MÉRÉSEK - EER 

Idő-alapú jellemzők 

EER: ~8% Random forests 

Idő- és érintés alapú jellemzők 

EER: ~4% Random forests 

Detection Error Trade Curves 



KÖVETKEZTETÉSEK 

 Az érintőképernyő alapú jellemzők (nyomás + érintési 

felület mérete) jelentősen megnövelik a billentyűzési 

ritmus alapú biometrikus rendszerek pontosságát. 
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 Előnyök 

 olcsó 

 nem tolakodó 



KÖVETKEZTETÉSEK 

 Az érintőképernyő alapú jellemzők (nyomás + érintési felület 
mérete) jelentősen megnövelik a billentyűzési ritmus alapú 
biometrikus rendszerek pontosságát 

 

 Legjobb teljesítmény  
 Random forests 

 Bayes Net 

 

 Előnyök 
 olcsó 

 nom tolakodó 

 

 Hátrány 
 nem elég stabil  (több tényező befolyásolja) 

 

 



TERVEK 

 Különböző jelszavak gépelési ritmusának tanulmányozása 

 Könnyű (pl. szekelyudvarhely) 

 Erős, nem logikus (.tie5Roanl) 

 Erős logikus (Kktsf2!2014) Kicsi kutya tarka se fule se farka 

 

 Egy-osztályos osztályozási mérések elvégzése (One-class 

classifier) 

 



A publikáció elkészítését a TÁMOP-4.2.2.C-

11/1/KONV-2012-0004 számú projekt támogatta. 


