
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
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ავტორეფერატი 

 

 

 

 

ქუთაისი2018 წელი 
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ნაშრომი შესრულდა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის დეპარტამენტში 

 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ტექ.მეცნ.დოქტორი, ემერიტუსი  

მარლენ შალამბერიძე 

 

რეცენზენტები: ფიზიკისა და მათემატიკის მეცნიერებათა 

დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო  

უნივერსიტეტის პროფესორი: აკაკი გირგვლიანი 

ფილოლოგიის დოქტორი, აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი:   

რუსუდან საღინაძე 

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ემერიტუსი                     

ბადრი ბანძელაძე 

 

 

დისერტაციის დაცვა შედგება _________________________________ 

 

საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს მიერ 

შექმნილ სადისერტაციო კომისიის სხდომაზე. მისამართი: 4600. 

ქუთაისი. ახალგაზრდობის გამზირი №98, VII კორპუსი აუდ. №101. 

 

დისერტაციის    გაცნობა   შესაძლებელია    აკაკი     წერეთლის    

სახელმწიფო უნივერსიტეტის    ბიბლიოთეკაში მისამართზე: 4600. 

ქუთაისი. თამარ მეფის  ქ. 59.  

 

ავტორეფერატი დაიგზავნა “____” _________________ 

 

სადისერტაციო საბჭოს მდივანი    _______________  /ნ. სახანბერიძე/ 
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სამუშაოს ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალობა: სასამართლო და საგამოძიებო ორგანოების მიერ 

ჩასატარებელი სამუშაოების ეფექტურობასა და სისწრაფეს ხელს 

უწყობს კრიმინალისტიკური მეცნიერება. იგი მოწოდებულია შეი-

მუშაოს და დანერგოს მეცნიერულად დამუშავებული სხვადასხვა 

მეთოდები, ხერხები და საშუალებები მტკიცებულებათა და დანაშა-

ულის აღმოჩენის, ფიქსირებისა და გამოკვლევის მიზნით. ამით კრი-

მინალისტიკა ხელს უწყობს საგამოძიებო და სასამართლო ორგანო-

ებს დამნაშავეობის წინააღმდეგ ეფექტურ ბრძოლაში და უფრო ორ-

განიზებულს ხდის სისხლის სამართლის საქმეთა გამოძიებას. 

კრიმინალისტკურ-ტექნიკური  ექსპერტიზის ჩატარების  პრო-

ცესის დროს ხდება სხვადსხვა სახის მოდელირების ტექნიკის, მე-

თოდების გამოყენება და დანერგვა.  სამყაროში განასხვავვებენ მო-

დელირების სამ ძირითად მიმართულებას ესენია: ფიზიკური მოდე-

ლირება, იმიტაციური მოდელირება და მათემატიკური მოდელირე-

ბა. საერთო გაგებით და მნიშვნელობით მოდელირება არის გარკვე-

ული პროცესების სქემატური აღწერა, რაც საშუალებას გვაძლევს ვი-

წინასწარმეტყველოთ გარკვეული მოვლენის კანონზომიერებები და 

რიცხვითი მნიშვნელობების მახასიათებლები. კრიმინალისტიკაში 

სამივე მოდელია გამოყენებული. 

ამ მიზნით პრაქტიკული გამოყენება ჰპოვა კრიმინალისტიკუ-

რი ტექნიკის ისეთმა დარგებმა როგორებიცაა: სასამართლო ფოტოგ-

რაფია, ტრასოლოგია, სასამართლო ბალისტიკა, დოკუმენტების ტექ-

ნიკურ-კრიმინალისტიკური ექსპერტიზა, ხელნაწერმცოდნეობის 

კრიმინალისტიკური ექსპერტიზა და სხვა. ამათგან კრიმინალისტი-

კის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგია ხელნაწერმცოდნეობის კრი-

მინალისტიკური ექსპერტიზა, მისი ამოცანაა ხელწერის ანალიზი, 

ანუ გრაფოლოგია. ხელნაწერმცოდნეობის კრიმინალისტიკური ექ-

სპერტიზის ჩატარების საფუძველზე შესაძლებელია დადგენილი იქ-

ნეს ადამიანის მიერ ხელით შესრულებული ნაწერის პირის იდენტი-

ფიკაცია, პიროვნების ხელწერის სტილი  მისი ხასიათი და პიროვნუ-
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ლი თვისებები. ვინაიდან ხელწერა ავლენს პიროვნების ჭეშმარიტ 

თვისებებს, რომელთა შორის არის ემოციური ფონი, შიშები, გულახ-

დილობა, დაცვითი რეაქციები და ა.შ.  ხელნაწერმცოდნეობის ექ-

სპერტები, ანუ გრაფოლოგები,  ახდენენ ხელნაწერის ავტორის დად-

გენას მათ მიერ შესრულებული  ჩანაწერის მიხედვით. აქედან გა-

მომდინარე ხელნაწერმცოდნეობის კრიმინალისტიკური ექსპერტი-

ზის როლი ძალიან მნიშვნელოვანია სხვადასხვა სისხლის სამარ-

თლის საქმეზე  ჭეშმარიტების დადგენისა და ობიექტური გამოძიე-

ბისათვის. ქართულ ენაზე შესრულებული ხელნაწერებზე, როგორც 

სადავო დოკუმენტებზე სასამართლო და საგამომძიებლო ორგანოე-

ბის მიერ ჩასატარებელი სამუშაოების ეფექტურობის, სისწრაფის და 

საიმედოობის ამაღლებას ემსახურება ჩვენ მიერ შესრულებული 

კვლევები, წარმოდგენილ დისერტაციის ნაშრომში, ამიტომ უდავოა 

ამ ნაშრომის აქტუალობა.  

სამუშაოს მიზანი: ქართული ხელნაწერის სახით შესრულებული სა-

დავო დოკუმენტის მიხედვით შემსრულებლის სქესის დადგენისათ-

ვის, დიფერენცირებისათვის მოდელების დამუშავება, კვლევა და 

მისი საიმედოობის განსაზრვრა. 

სამუშაოს ძირითადი ამოცანები: დასახული მიზნის მისაღწევად 

დასმულია და გადაწყვეტილია შემდეგი ამოცანები: 

 გაანალიზებულია კრიმინალისტიკური კვლევის თვალსაზრისით 

ქართული ანბანის ფორმა და შესრულების თავისებურებანი.  

 გამოკვლეულია ქალისა და მამაკაცის მიერ შესრულებული  ქარ-

თული ხელნაწერი ტექსტის შესრულების თავისებურებანი და 

შექმნილია ცალკეული შესრულებული ანბანის სტანდარტიდან 

გადახრის საკვლევი მოდელები.  

 შესწავლილია ქალის და მამაკაცის მიერ შესრულებული ქართულ 

ხელნაწერ ტექსტში ანბანის მოდელური კვლევა და შემოთავაზე-

ბულია ხელნაწერის მიხედვით სქესის დიფერენცირების კოეფი-

ციენტი.  

 გამოვლენილია ქალებისათვის და მამაკაცებისათვის დიფერენცი-
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რების კოეფიციენტის განაწილების სახე.  

 შერჩეული იქნა ხელნაწერის შემსრულებლის გამოვლენისათვის 

უფრო დამახასიათებელი ქართული ანბანის ასო-ბგერები.  

 ქართული ხელნაწერი ტექსტის მიხედვით შემსრულებლის სქე-

სის განსაზღვრისათვის შემუშავებული იქნა კომპიუტერული 

ტექნიკის გამოყენების მოდელი. 

 შემუშავებულია ქართული ხელნაწერი ტექსტის მიხედვით შემ-

სრულებლის სქესის განსაზღვრის საიმედოობის მოდელი. 

სამუშაოს პრაქტიკული ღირებულება: დამუშავებულია ქართული 

ხელნაწერი ტექსტის მიხედვით მისი შემსრულებლის სქესის გან-

საზღვრის მეთოდი. შემუშავებულია ამ მეთოდის სარგებლობისას 

კომპიუტერული ტექნიკისა და პროგრამების გამოყენების შესაძ-

ლებლობები, რაც მნიშვნელოვნად ამარტივებს ქართული ხელნაწე-

რი ტექსტის მიხედვით მისი შემსრულებლის სქესის განსაზღვრის 

პროცესს. მიღებული შედეგები შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს 

სხვადასხვა   ხელნაწერი ტექსტების როგორც სადავო დოკუმენტე-

ბის  გამოკვლევისას. 

სამეცნიერო სიახლენი:  

 ქართულ ენაზე შესრულებული ხელნაწერებისათვის პირველად 

ცალკეული ასო-ბგერების სტანდარტიდან შესაძლო გადახრის 

სტატისტიკური კვლევის საფუძველზე დამუშავებულია მათი 

საკვლევი მოდელები. 

 ასო-ბგერების საკვლევი მოდელების გამოყენებით, გამოვლენი-

ლია ხელნაწერებში ასო-ბგერების სტანდარტულიდან გადახრის 

განსხვავებული სიხშირეები ე.წ. სქესის დიფერენცირების კოეფი-

ციენტი. აღნიშნულის საფუძველზე დამუშავებულია ხელნაწერის 

შემსრულებლის სქესის გამოცნობის კრიტერიუმი. იგი წარმოად-

გენს ჰისტოგრამას. 

 დადგენილია, რომ აღმავალი ჰისტოგრამა დამახასიათებელია ქა-

ლების ხელნაწერებისათვის, ხოლო დაღმავალი მამაკაცების ხელ-

ნაწერებისათვის 
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 გამოვლენილია რომ წრიული და მასთან მიახლოებული ელემენ-

ტების შემცველი ასო-ბგერებს გააჩნიატ გაზრდილი ინფორმაციუ-

ლობა ხელნაწერის შემსრულებლის სქესის შესახებ. 

 აღნიშნული გამოკვლევების საფუძველზე პირველად დამუშავე-

ბულია ქართულ ენაზე შესრულებული ხელნაწერი ტექსტის შემ-

სრულებლის სქესის გამოცნობის მეთოდი. 

დაცვაზე გამოტანილი დებულებები: 

 ქართულ ენაზე შესრულებული ხელნაწერი ტექსტის მიხედვით, 

როგორც სადავო დოკუმენტის  ხელნაწერის შემსრულებლის სქე-

სის დიფერენცრების დამუშავებული მოდელი.  

 ქართულ ენაზე შესრულებული ხელნაწერი ტექსტის მიხედვით 

ხელნაწერის შემსრულებლის სქესის დიფერენცრების, განსაზ-

ღვრის საიმედოობის მოდელი.  

 ქართულ ენაზე შესრულებული ხელნაწერი ტექსტის მიხედვით 

ხელნაწერის შემსრულებლის სქესის დიფერენცრების გამარტივე-

ბული მოდელი. 

ნაშრომის აპრობაცია: სამუშაოს ძირითადი დებულებები და შედე-

გები დისერტაციის თემაზე მოხსენებული იქნა აკაკი წერეთლის სა-

ხელმწიფო უნივერსიტის საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის, 

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის დეპარტამენტში გამართულ 

მესამე და მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერეციებზე. 

პუბლიკაციები: დისერტაციის თემაზე ავტორის მიერ გამოქვეყნებუ-

ლია 5 სტატია საერთაშორისოდ აღიერებულ სამეცნიერო ჟურნა-

ლებში. 

დისერტაციის სტრუქტურა და მოცულობა: სადისერტაციო ნაშრომი 

შედგება 134 გვერდისაგან, შესავალისაგან, 4 ნაწილისაგან, დასკვნე-

ბისაგან, გამოყენებული ლიტერატურის 48 ჩამონათვალისაგან და 

დანართისაგან. 
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ნაშრომის შინაარსი: 

შესავალში დასაბუთებულია დისერტაციის თემის აქტუალობა, 

ფორმულირებულია ნაშრომის მიზანი და პრაქტიკული ღირებულე-

ბა. 

პირველ ნაწილში მოცემულია ქართული დამწერლობის და 

ხელნაწერის თავისებურებების ანალიზი. ეს აუცილებელია ხელნაწ-

რებში ქართული ასო-ბგერების საკვლევი მოდელის შესაქმნელად. 

ასოითი ნიშნების კონფიგურაციისა და მათი შტრიხების, ასევე ასოი-

თი ცალკეული ელემენტების სტრიქონის მიმართ განლაგების მი-

ხედვით. თანამედროვე ქართული ანბანი დაყოფილია ოთხ ჯგუ-

ფად: 1) სტრიქონული ასო-ბგერები, რომელთა გრაფიკული ელემენ-

ტები განლაგებულია წერის ხაზზე; 2) ასო -ბგერები,რომელთაც გააჩ-

ნიათ სტრიქონზედა ნაწილები; 3) ასო -ბგერები, რომელთაც გააჩნი-

ათ სტრიქონქვედა ნაწილები; 4) ასო -ბგერები, რომელთაც გააჩნიათ 

როგორც სტრიქონზედა ასევე სტრიქონქვედა  ნაწილები. 

ამავე ნაწილში განხილულია, აგრეთვე ქართული ხელნაწერებში 

ხელწერის თავისებურებანი, ასოითი ნიშნები ერთმანეთისგან გან-

სხვავდებიან და შედგებიან სხვადასხვა ელემენტებისაგან: 

1.ოვალები (დიდი და მცირე); 

2.ნახევრად ოვალები(მარჯვენა და მარცხენა შესრულების); 

3.ჰორიზონტალური და ვერტიკალური შტრიხები; 

4.ჰორიზონტალური კაუჭი’ 

5.სტრიქონქვედა და სტრიქონზედა შტრიხები; 

6.სტრიქონქვედა ელემენტები; 

სწრაფი წერისას არსებითად ირღვევა ასო-ბგერების ტიპიურად 

შესრულების წესი და ადგილი აქვს მათი ნორმებისაგან არსებით გა-

დახრებს. ამ უკანასკნელის ანალიზის საფუძველზე შეიძლება შეიქ-

მნას ცალკეული ასო-ბგერის საკვლევი მოდელი. ტიპიური ქართუ-

ლი ხელწერის ნორმებისგან გადახრა ქართული ხელნაწრი ტექსტე-

ბის და დოკუმენტების ექსპერტიზისათვის იძლევა მდიდარ გრაფი-

კულ ანალიზს და მასალას. აღნიშნულის გათვალისწინებით შემუშა-

ვებული იქნა ქართული ხელნაწერის მიხედვით, ხელნაწერის შემ-
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სრულებლის სქესის დიფერენცირების საკვლევი მოდელი ალგო-

რითმის სახით (სურ.1.) 

მეორე ნაწილში დამუშავებულია ქართული ხელნაწერის მეორე 

ჯგუფის ნიშნების ასო-ბგერების საკვლევი მოდელები, რასაც საფუძ-

ვლად უდევს სწრაფწერისას თითოეული ასო-ბგერის  ტიპიური შეს-

რულების წესის დარღვევად ამ დროს მათი ნორმირებისგან არსებუ-

ლი გადახრები, მაგალითის სახით სურ.2-ზე მოცემულია ასო-ბგერა 

„ბ“-ს მოდელი, ხელნაწერებში შესაძლო 13 სხვადასხვა ტიპიური გა-

დახრებით. ქართული ხელნაწერის კვლევისას თითოეული ასო-ბგე-

რის დამუშავებული მოდელის შესაბამისად განისაზღვრება მოდელ-

ში ნაჩვენები თითოეული გადახრის არსებობა და მისი გამოვლენის 

სიხშირე. ქალისა და  მამაკაცის ხელნაწერებში შესაძლებელია ამ გა-

დახრებიდან სხვადასხვა განსხვავებული ნიშნების გამოვლენას ხვა-

დასხვა სიხშირით, რაშიც მდგომარეობს ქართული ხელნაწერი ტექ-

სტის მიხედვით შემსრულებლის სქესის დიფერენცირების შესაძ-

ლებლობა. 

მესამე ნაწილი ეძღვნება ქართულ ენაზე შესრულებული ხელნა-

წერი ტექსტის მიხედვით მისი შემსრულებლის სქესის დიფერენცი-

რების შესაძლებლობის კვლევას. ამ მიზნით ჩვენ მიერ ჩატარებული 

იქნა ექსპერიმენტი, რისთვისაც მომზადდა ქართულ ენოვანი ტექ-

სტი, იგი შეიცავს 1500 -ზე მეტ წერით ნიშანს და შედგება 130-ზე მე-

ტი სიტყვისაგან, ტექსტი შესრულებული იქნა თეთრი თაბახის A4 

ფორმატის ფურცელზე ტრანსფარანტის გარეშე. ექსპერიმენტული 

ხელნაწერი ნიმუშები ჩამოერთვა 100 მამაკაცს და 100 ქალს, ტექსტი 

დაწერილი იყო კარნახით, საშუალო ტემპით, ტექსტის შესრულები-

სას ასაკი მერყეობდა 18 წლიდან 50 წლამდე. 
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სურ.1. ხელნაწერის მიხედვით ადამიანის სქესის გამოცნობის კვლევის მოდელი 

 

 

მამაკაცების 100 

ხელნაწერი 

შესრულებული 

საკვლევი ტექსტი 

ქალების 100 

ხელნაწერი 

ხელნაწერებში ცალკე-

ული ასო-ბგერის 

გადახრის ანალიზი 

ხელნაწერებში ცალკე-

ული ასო-ბგერის  

გადახრების  ხარისხის 

გამოვლენა 
 

ხელნაწერებში ცალ-

კეული ასო-ბგერის 

გადახრის ანალიზი 

თითოეული ასო-ბგერის 

საკვლევი მოდელის შექმნა 

გამოვლენილი კერძო ნიშნები 

ხელწერის მამაკაცების ნიმუშში და 

გამოვლენის სიხშირე (მn) 

გამოვლენილი კერძო ნიშნები 

ხელწერის ქალების ნიმუშში და 

გამოვლენის სიხშირე (ქn) 
 

დიფერენცირების  კოეფიციენტის 

განსაზღვრა  

დიფერენცირების კოეფიციენტის 

გამოთვლა <1 

ქალების ხელნაწერისთვის 

დიფერენცირების კოეფიციენტის 

გამოთვლა >1 

მამაკაცების ხელნაწერებისთვის 

კოეფიციენტების ინტერვალებად 

დაყოფა 

(ქალების ხელნაწერისთვის) 

კოეფიციენტების ინტერვალებად 

დაყოფა 

(მამაკაცების ხელნაწერებისთვის) 

ჰისტოგრამის აგება 

განსაკუთრებული ინფორმაციული 

ასოების შერჩევა 

კვლევის მანქანური შესა-

ძლებლობის ანალიზი 

კვლევის მეთოდის საიმედობის  

შეფასება 

ხელნაწერის 

შემქმნელის 

სქესი 
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1 
 

ასოითი ნიშნის «მ»-სებური ვარიანტით  შეს-

რულება. 

2 

 

ვერტიკალური შტრიხის სტრიქონულ ოვალ-

ზე ორჯერ მეტი სიდიდით შესრულება. 

3 
 

სტრიქონული ოვალის სამკუთხა ფორმით 

შესრულება. 

4 

 

სტრიქონული ოვალი წაგრძელებულია ჰო-

რიზონტალის მიმართ. 

5 

 

სტრიქონზედა ნაწილის ნახევაროვალის სა-

ხით შესრულება, ღია ნაწილით ზემოთ. 

6 

 

სტრიქონული ნაწილის მარცხნივ შემოვლე-

ბული მოძრაობით შესრულება. 

7 

 

ასოითი ნიშნის ვერტიკალური შტრიხის სა-

ფეხურებრივი მოძრაობით შესრულება. 

8 

 

ვერტიკალური შტრიხის სწორხაზოვანი 

ფორმით შესრულება. 

9 

 

ასოითი ნიშნის დასაწყისი განლაგებულია 

ვერტიკალური შტრიხიდან მარჯვნივ. 

10 

 

სტრიქონული ოვალი წაგრძელებულია ვერ-

ტიკალის მიმართ. 

11 
 

ასოს შესრულება იწყება ვერტიკალური 

შტრიხიდან. 

12 
 

სტრიქონზედა ნაწილის მარცხნივ შემოვლე-

ბული მარყუჟისებური მოძრაობით შესრუ-

ლება. 

13 

 

სტრიქონზედა ნაწილის ფორმა მახვილკუ-

თხოვანია. 

სურ.2  ასო-ბგერა „ბ“-ს  საკვლევი მოდელი, ქართულ ხელნაწერებში  

შესაძლო გადახრებით 

 

აღნიშნული ხელნაწერი ტესტიდან ხელწერის ცალკეული ნი-

მუშების გამოკვლევის მასალები შეტანილია ასო- ბგერა „ბ“ -ს მაგა-

ლითზე ფრაგმენტის სახით მოყვანილ სპეციალური ფორმით შედ-

გენილ ცხრ.1-ში, სადაც ხელწერის კერძო ნიშნების დაფიქსირები-
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სათვის ვერტიკალურად თანმიმდევრულად დასმულია ხელწერის 

ნიმუშის რიგითი ნომერი, ხოლო ჰორიზონტალურად განლაგებუ-

ლია ასო-ბგერის მოდელისათვის დამახასიათებელი გრაფიკული ჩა-

ნახატი და მისი რიგითი ნომერი 1- დან 130-მდე, ნიშნები განლაგე-

ბულია ქართულ ანბანში ასო - ბგერების თანმიმდევრობით „ა“-დან 

„ჰ“-მდე. (ცხრ.1 სრული სახით მოყვანილია დისერტაციაში). 

ხელნაწერების გამოკვლევისას შედგენილი იქნა აგრეთვე სხვა-

დასხვა სახის ცხრილები რომელშიც თითოეული ხელნაწერი ტექ-

სტის ნიმუშის გამოკლევისას შესაბამის უჯრაში ნიშნის არსებობისას 

ისმებოდა „+“, ხოლო ნიშნის უქონლობისას “-„. ყოველ ხელნაწერში 

თითოეული ნიშნის გამოვლენის სიხშირე, როგორც ქალების მიერ 

შესრულებული  ხელნაწერებისათვის (ქn) ასევე მამკაცების მიერ შეს-

რულებული ხელნაწერებისათვის (მn).  

კვლევის მონაცემების (ცხრილი 1) ანალიზის შედეგად გამოვ-

ლენილია, რომ ქალების მიერ შესრულებული ხელნაწერების მიხედ-

ვით გამოთვლილი ე.წ. სქესის დიფერენცირების კოეფიციენტების 

უმრავლესობა ნაკლები ერთზე (K<1), ხოლო მამაკაცების მიერ შეს-

რულებული ხელნაწერებში ე.წ. სქესის დიფერენცირების კოეფიცი-

ენტის უმრავლესობისათვის მეტია ერთზე (K>1). დიფერენცირების K 

კოეფიციენტის პრაქტიკულად სარგებლობისათვის, ქართული ხელ-

ნაწერი ტექსტის მიხედვით სქესის დიფერენცირებისათვის საჭიროა 

დამატებითი კვლევის ჩატარება, რომ დადგენილი იქნას K<1 კოეფი-

ციენტების მინიმალური რაოდენობა, რომელზედაც შესაძლებელია 

ვივარაუდოთ ხელნაწერი შესრულებულია ქალის მიერ. ასევე დად-

გენილი იქნას K>1 კოეფიციენტების მინიმალური რაოდენობა, რო-

მელზედაც შესაძლებელია ვივარაუდოთ ხელნაწერი შესრულებუ-

ლია მამაკაცის მიერ. ამ მიზნით შემოთავაზებულია K<1 ყველა კოე-

ფიციენტისათვის და შესაბამისი ნიშნის სიხშირის  მიხედვით 

(ცხრ.1) აგებული ყოფილიყო დამოკიდებულება, რაც წარმოდგენი-

ლია სურ.3-ზე. ამ დამოკიდებულებას აქვს ექსპონენტას სახე, კერ-

ძოთ აღმავალი ექსპონენტას (K-ს ზრდისას იზრდება კერძო ნიშნების 

გამოვლენის სიხშირე) სახით. სურ.4-ზე აგებულია დამოკიდებულე-
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ბა მამაკაცების მიერ შესრულებული ხელნაწერის კვლევის შედეგე-

ბის მიხედვით. დამოკიდებულებას აქვს დაღმავალი ექსპონენტას 

სახე ( ე.ი  K-ს ზრდისას მცირდება კერძო ნიშნების გამოვლენის სიხ-

შირე) მესამე ნაწილში აგრეთვე შემოთავაზებულია საკვლევი ქარ-

თული ხელნაწერი ტექსტის შემსრულებლის სქესის გამოცნობის 

(პროგნოზირების) მოდელი ალგორითმის სახით. იგი გულისხმობს, 

რომ ქართული ხენაწერის მიხედვით სქესის დიფერენცირება მოხ-

დეს K კოეფიციენტის სიდიდის ნაცვლად, აგებული ექსპონენტას მი-

ხედვით, კერძოდ, თუ ყველა K<1 კოეფიციენტებისათვის ზრდისას 

დამახასიათებელია ტენდეცია აღმავალი ექსპონენტის სახით, მაშინ 

შეიძლება პროგნოზირება, რომ ხელნაწერის ავტორი არის მდედრო-

ბითი სქესის, ხოლო თუ ყველა K>1 კოეფიციენტებისათვის ზრდისას 

დამახასიათებელია დაღმავალი ექსპონენტის ტენდენცია,  მაშინ შე-

იძლება პროგნოზირება, რომ ხელნაწერის ავტორი არის მამაკაცი.   

დისერტაციის ამავე ნაწილში შეფასებულია ქართული ხელნა-

წერის ავტორის სქესის დიფერენცირების შემოთავაზებული მეთო-

დის საიმედოობა. სურ.5-ზე მოცემულია ერთდროულად ორი ჰის-

ტოგრამა დამახასიათებელი ქალების და მამაკაცების ხელნაწერები-

სათვის. ქართული ხელნაწერის მიხედვით  ავტორის სქესის პროგ-

ნოზირებისას შესაძლებელია, მიუხედავად დიფერენცირების კოე-

ფიციენტის სიდიდისა, ადგილი ჰქონდეს ცდომილებას. ე.ი მამაკა-

ცის მიერ შესრულებულ ხელნაწერში აღმოჩნდეს დიფერენცირების 

კოეფიციენტი  K<1-ზე, ხოლო ქალების მიერ შერულებულ ხელნაწე-

რებში აღმოჩნდეს  K >1, მცდარი მაჩვენებლების განაწილების კა-

ნონს აქვს ნორმალური სახე (სურ. 5) მის მარცხენა ნაწილში უმეტე-

სად ხვდება ქალის მიერ შესრულებული ხელნაწერის კერძო ნიშნები 

ქn, რომლისთვისაც K<0, ხოლო მარჟვენა მხარეში  ხვდება მამაკაცის 

მიერ შესრულებული ხელნაწერის კერძო ნიშნები მn, რომლების-

თვისაც   K >1 . მარცხენა მხარეში ხვდება მამაკაცის მიერ შესრულე-

ბული ხელნაწერი ტექსტიდან კეძო ნიშნები, რომლებისთვისაც  აღ-

მოჩნდა K >1, ასევე ქალების მიერ შესრულებული ხელნაწერი ტექ-

სტიდან კერძო ნიშნები მოხვდა მარჯვენა მხარეში, რომლებისთვი-
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საც აღმოჩნდა K>1. აღნიშნული ცდომილების მიხედვით შევსებუ-

ლია ე.წ. საიმედოობის განსაზღვრის მატრიცა ცხრ.2 რომლის მიხედ-

ვითაც განსაზღვრულია ქართული ხელნაწერის მიხედვით მისი შემ-

სრულებლის სქესის დიფერენცირების საიმედოობა. 

ცხრილი.1. 

მამაკაცების და ქალების მიერ შესრულებულ ხელნაწერებში კერძო 

ნიშნების შეხვედრის სიხშირე და დიფერენცირების კოეფიციენტის 

მნიშვნელობები 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნიშნების დასახელება 

ნიშნის შეხ-

ვედრის სიხ-

შირე ქალე-

ბის მიერ 

შესრულე-

ბულ ხელნა-

წერებში 

ნიშნის შეხ-

ვედრის სიხ-

შირე მამაკა-

ცების მიერ 

შესრულებუ-

ლი ხელნა-

წერებში 

დიფე-

რენცი-

რების 

კოეფი-

ციენ-

ტის 

K=მნ/ქნ 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

ასო-ბგერა «ბ»-ს სტრიქონსზედა 

ელემენტის საწყისი ნაწილის შეს-

რულების ფორმა და მიმართულება 

– რკალისებური;  მარჯვნივხვეული. 

ასო-ბგერა «ბ»-ს სტრიქონსზედა 

ელემენტის საწყისი ნაწილის შეს-

რულების ფორმა და მიმართულება 

– მარყუჟისებური, მარცხნივხვეუ-

ლი, გადადისრკალისებურში. 

ასო-ბგერა «ბ»-ს  შესრულებისას–

სტრიქონზედა და ვერტიკალური 

ნაწილიდან, მარჯვნივ.ელემენტის 

დამასრულებელი ნიშნების გაუქმე-

ბის ხარჯზე. 

ასო-ბგერა «ბ»-ს სტრიქონზედა 

ელემენტის შესრულების შეფარდე-

ბითი სიდიდე ვერტიკალურად–

სტრიქონულ ელემენტზე ორჯერ 

მეტი დიდი. 

ასო-ბგერა «ბ»-ს სტრიქონზედა 

ელემენტის ფორმა–სწორხაზოვან–

კუთხვილოვანი. 

15 

 

 

 

11 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

35 

28 

 

 

 

27 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

14 

18,6 

 

 

 

2,45 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,7 

 

 

 

 

0,4 
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მესამე ნაწილში შემოთავაზებულია აგრეთვე ხელნაწერის მი-

ხედვით მისი ავტორის გამოცნობის (ალგორითმი) მოდელი. სურ.6 

ცხრილი.2 

 საიმედოობის შეფასების მატრიცა 

 
ქალებისათვის 

კოეფიციენტები 

80+(16+4) 

კაცებისათვის 

კოეფიციენტი 

89+(5+6) 

 

D 

ორმაგად არასა-

იმედო მამ.კოე-

ფიციენტი 

 

16 

 

5 

 

0,97 

ორმაგად არასა-

იმედო მდედ.კო-

ეფიციენტი 

 

4 

 

6 

 

0,90 

 

 

 
სურ.3. ხელნაწერის შესრულების სქესის დიფერენცირების კოეფიციენტის Kმდამოკი-

დებულება (ჰისტოგრამა) მისი გამოვლინების სიხშირისგანn ( Kმ  -დიფერენცირების 

კოეფიციენტი მამაკაცებისათვის); 1-Kმ კოეფიციენტის ემპირიული დამოკიდებულე-

ბა n სიხშირესთან; 
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სურ.4. ხელნაწერის შემსრულების სქესის დიფერენცირების კოეფიციენტის Kქ  დამო-

კიდებულება (ჰისტოგრამა) მისი გამოვლინების სიხშირისგანn (Kქ -დიფერენცირების 

კოეფიციენტი ქალებისათვის); 1- Kქ  კოეფიციენტის ემპირიული დამოკიდებულება n 

სიხშირესთან 

 
სურ.5. ხელნაწერების მიხედვით აგებული ჰისტოგრამები და ცდომილების განაწი-

ლების დამოკიდებულება. 

1.-ქალების ხელნაწერებისათვის დამახასიათებელი ემპირიული ექსპონენტა; 2.- მამა-

კაცების ხელნაწერებისათვის დამახასიათებელი ემპირიული ექსპონენტა; 3.- ცდომი-

ლების განაწილების მრუდი 

 



 16 

 
სურ.6. სქესის გამოცნობის ალგორითმი 
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სურ.7.ქალებისათვის განსაკუთრებით ინფორმაციული ასოებისათვის დიფერენცირე-

ბის კოეფიციენტის დამოკიდებულება მისი გამოვლენის სიხშირისგან (nგ.ი.)(წყვეტი-

ლი ხაზით ნაჩვენებია დამოკიდებულება, როცა მხედველობაშია მიღებული (Kქ) კოე-

ფიციენტი ხელნაწერის ყველა ასოსათვის) 

 
სურ.8.კოეფიციენტის Kმ დამოკიდებულება (ჰისტოგრამა) მისი გამოვლენის სიხშირისგან გან-

საკუთრებით ინფორმაციული ასოებისგან(nგ.ი.).წყვეტილი ხაზებით ნაჩვენებია დამოკიდებუ-

ლება, როცა მხედველობაშია მიღებული Kმ კოეფიციენტი ხელნაწერის ყველა ასოებისთვის 

 



 18 

მეოთხე ნაწილში მოცემულია ქართული ხელნაწერი ტექსტის 

მიხედვით მისი შემსრულებლის განსაზღვრის გამარტივებული მო-

დელი. აღნიშნული მოდელის შექმნა ემყარება იმას, რომ  გამოვლე-

ნილი იქნა წრიული ან მასთან მიახლოვებული ელემენტების, შემ-

ცველი 12 ასო-ბგერა, ესენია: ბ,გ,დ,ზ,თ,შ,მ,ნ,წ,ხ,ძ,ფ. 

ხელწერის ავტორის სქესის გამოვლენის ინფორმაციულობა 

პრაქტიკულად  არ განსხვავდება ქართული 33 ასო-ბგერის ინფორმა-

ციულობისაგან, რაზეც მიუთითებს მათი ანალიზის საფუძველზე 

აგებული ჰისტოგრამების და ემპირიული ექსპონენტების პრაქტი-

კულად იდენტურობა (სურ.7,სურ.8) 

მეოთხე ნაწილში განხილულია აგრეთვე შესაძლებლობა დამუ-

შავებული მოდელის მიხედვით ქართული ხელნაწერის ავტორის 

გამოვლენისათვის გამოყენებული იქნას ე.წ. კლასიფიკატორის სა-

ხით საყრდენი ვექტორის მეთოდი, კომპიუტერული პროგრამის 

პლატფორმა  MATLAB-ის გამოყენებით, რაც   მნიშვნელოვნად გაა-

მარტივებს ხელნაწერის მიხედვით სქესის გამოცნობის პროცესს. 

ხელნაწერის ექსპერტიზის პროცესი ითვალისწინებს: ხელნაწერის 

ნიმუშების სკანირებას და წინასწარ დამუშავებას; პარამეტრების 

მნიშვნელობების განსაზღვრას და პიროვნული თვისებების დადგე-

ნას.  

 

დასკვნები 

 

1.გამოკვლევებმა გვიჩვენა, რომ ქართული ხელნაწერის კრიმინა-

ლისტიკური კვლევით შესაძლებელია დადგინდეს ხელნაწერის შემ-

სრულებლის სქესი. 

სქესის განმასხვავებელი კრიტერიუმად შეიძლება გამოვიყენოთ ე.წ. 

დიფერენცირების კოეფიციენტი. 

2.ქალისა და მამაკაცის მიერ შესრულებული ერთი და იგივე ქართუ-

ლი ხელნაწერის შედარებითი ანალიზის, ასევე სტანდარტულისაგან 

ხელნაწერებში ქართული ასო-ბგერების დამახასიათებელი გადახ-

რების გათვალისწინებით დამუშავდა ქართული ანბანის, თითოეუ-
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ლი ასო-ბგერის კვლევის მოდელი. რომლის საშუალებით გამოვლე-

ნილი იქნა ხელნაწერებში ე.წ. 130 კერძო ნიშანი და 40 ზოგადი ნიშა-

ნი. 

3.ქალის ქn და მამაკაცის მn კერძო ნიშნების, ქალებისა და მამაკაცე-

ბის მიერ შესრულებული ერთი და იმავე ქართული ტექსტის ხელნა-

წერების შედარებისათვის შემოვიღე განმასხვავებელი კრიტერიუმი 

ე.წ. დიდერენცირების კოეფიციენტის გამოვლინება, რომ ქალების 

მიერ შესრულებული ხელნაწერისათვის დამახასიათებელია <1, 

ხოლო კაცების მიერ შესრულებადი  ხელნაწერისთვის>1. 

4. დიფერენცირების კოეფიციენტების სიდიდეების და გამოვლენის 

სიხშირეების მათემატიკური სტატისტიკური მეთოდებით ანალი-

ზის საფუძველზე ვადგენთ, რომ ისინი ერთმანეთთან დაკავშირებუ-

ლი არიან ექსპონენტას სახით. თანაც ქალების ხელნაწერებისათვის 

დამახასიათებელია დამღალავი ექსპონენტა. 

5. შემოთავაზებულია ხელნაწერის მიხედვით მისი შემსრულებლის 

სქესის განსაზღვრის მეთოდის საიმედობის შეფასების მატრიცული 

მეთოდი და დადგენილია, რომ იგი შეადგენს ≈0,8-ს საიმედობის კი-

დევ უფრო გაზრდა შესაძლებელია თუ ქართული ხელნაწერის შემ-

სრულებლის სქესის გამოცნობას მოვახდენთ არაცალკეული კოეფი-

ციენტის სიდიდით (ქალებისათვის<1 დაკაცებისათვის>1), არამედ 

მათი გამოვლენის სიხშირის გათვალისწინებით, ექსპონენტას საშუა-

ლებით. 

6. დამუშავებულია ქართული ხელნაწერის შემსრულებლის სქესის 

დადგენისათვის კვლევის და დიფერენცირების ალგორითმები. შე-

მოთავაზებულია, სქესის დიფერენცირებისათვის ხელნაწერის მი-

ხედვით ექსპონენტას აგება და მისი ფორმის შესაბამისად სქესის 

განსაზღვრა. 

7. დამუშავებულია ქართული ხელნაწერის შემსრულებლის სქესის 

გამომცნობის გამარტივებული მოდელი. ამ მოდელის მიხედვით 

სქესის გამოცნობისათვის ქართული ყველა 33 ასო-ბგერის ნაცვლად 

საკმარისია გაანალიზებული იქნას ხელნაწერებში მხოლოდ წრიუ-

ლი ან მასთან მიახლოებული ელემენტის მქონე 12 ასო-ბგერის შეს-
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რულების თავისებურებანი. 

8. ქართული ხელნაწერის შემსრულებლის სქესის გამოცნობის გა-

მარტივებული მოდელით სქესის გამოცნობის პროცესი შეიძლება 

განხორციელდეს კომპიუტერული ტექნიკისა და სპეციალური 

პროგრამების  საშუალებით, ე.წ. კლასიფიკატორის სახით  საყრდენი 

ვექტორის გამოყენებით. 

 

ავტორის მიერ დისერტაციის თემაზე გამოქვეყნებულია 5 სტატია: 

1. ნ.კოპალიანი,რ.ფილია,დ.ძაძამია,ვ.გოგისვანიძე“მათემატიკური 

მოდელირებით ხატვისა და ბგერების შექმნის შესაძლებლობები 

Mathcad-ის გარემოში“პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ნოვა-

ცია, №15,ქუთაისი 2015.გვ. 56-61 

2. ა.ხურცილავა,ი.ჭედია,ზ.მარდალეიშვილი,რ.ფილია „ტყვიის ობი-

ექტთან ურთიერთქმედების პროცესის ექსპერიმენტალურ-მათე-

მატიკური მოდელის აგების ზოგიერთი ასპექტი“- Georgian 

Scientific News (GSN) 2011 N1(9).7-11 გვ. 

3. რ.ფილია, მ.გორგოძე, მ.გოქაძე, მ.შალამბერიძე -„ქართული ხელ-

ნაწერი ტექსტის მიხედვით მისი შემსრულებლის სქესის გამოც-

ნობა“ - საქრთველოს საინჟინრო სიახლენი, Georgian Engineering 

News, თბილისი 2018წ.N1,გვ.117-121 

4. რ.ფილია, ლ.ზივზივაძე, მ.გოქაძე, მ. შალამბერიძე -„ქართული 

ხელნაწერი ტექსტის მიხედვით შემსრულებლის სქესის გამოცნო-

ბის გამარტივებული მოდელი“ - საქართველოს საინჟინრო სიახ-

ლენი,Georgian Engineering News, თბილისი2018წ, N1, გვ122-127 

5. ორმოცაძე ნ.შ, ბიბილეიშვილი დ.ვ, ფილია რ.მ - „ორგტექნიკური 

საშულებების ქაღალდგამტარი კვალწარმომქმნელი მექანიზმის 

განსაკუთრებულობა“, ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

საინჯინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი, მე-2 საერთაშორისო კონფე-

რენციის მოხსენებების კრებული, 2013წ., გვ.235-238 
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GENERAL DESCRIPTION OF WORK 
Topicality of research.  Forensic science contributes to the effectiveness 

and promptness of to be performed by the judicial and investigative bodies. It 

is intended to develop and implement various scientific methods, techniques 

and tools for detecting, fixing and investigating evidences and crime. 

Through this, criminology helps the judicial and investigative bodies to fight 

crime more effectively and to make the investigations in criminal cases more 

organized.  

  In the process of conducting criminalistics-technical expert 

examination, there are used different types of modeling techniques and 

methods. There are distinguished three main directions of modeling in the 

world. These are: physical modeling, simulation modeling and mathematical 

modeling. In general, modeling is a schematic description of certain 

processes that allow us for predicting patterns of certain events and 

characteristics of numerical values. All three models are used at forensics.  

For this purpose, such areas of criminal investigation  technique were 

practiced as: forensic photography, trace evidence analysis, forensic 

ballistics, technical-criminalistics expert examination of documents, and so 

on. Of these, one of the key field of forensic science is forensic examination 

of graphology (science of handwriting), whose task is to analyze the 

handwriting, that is, the graphology. Based on forensic examination of 

graphology, it is possible identify personality on the basis of handwriting, the 

person's handwriting style, his identity and the personal qualities. Since the 

handwriting reveals the true qualities of the personality, including emotional 

background, fears, frankness, protective response, etc. The expert of the 

science of handwritings, or graphologists, determine the authors of the 

handwritings according to their records. Therefore, the role of the 

criminalistics expert examination is very important for the ascertainment of 

the truth in a criminal case and objective investigation. The research we 

performed within the proposed dissertation steers towards increasing  the 

effectiveness, speed and reliability of the works to be executed by carried out 

by the judicial and investigative bodies on the Georgian handwritings as the 

controversial documents, and that is why topicality of this research is beyond 

the questions.   

Aim of research.  The research is aimed at developing and studying the 

models for indicating and differentiating the gender of the author according 

to the controversial document executed in the form of Georgian handwriting, 
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as well as determining its reliability.   

The main objectives of research. To attain this aim, the following 

objectives have been set out:    

1. To analyze the form and performance peculiarities of the Georgian 

alphabet in terms of forensic research.  

2. To study the peculiarities of the Georgian hand-written texts performed by 

man and woman and create the models of studying deviations from the 

standard of the individually performed hand-written alphabet.  

3. To carry out the model study of the alphabet in the Georgian hand-written 

texts executed by woman and man, and to propose the gender differentiation 

coefficient according to the handwriting.   

4. To identify the type of distribution of the gender differentiation coefficient 

for men and women.  

5. To choose the alphabetic letters, which are more characteristic for 

identifying the author of the hand-writing text.  

6. To develop a model of using the computer technology for identifying the 

gender of the author according to the Georgian hand-writing text. 

7. To develop a model of the reliability of identifying the gender of the 

author according to the Georgian hand-writing text.  

Practical bearing of work.  The method of identifying the gender of the 

author according to the Georgian hand-writing text has been developed. The 

possibilities of using the computer technology and programs for using this 

method have been developed, which greatly simplifies the process of 

identifying the author’s gender according to the Georgian hand-writing text. 

The obtained results can be used when studying the various hand-writing 

texts as the controversial documents.  

Novelty of research.  

 Based on the statistical study of possible deviations from the standards of 

individual letters for the Georgian hand-written texts, for the first time 

there have been developed the models for their studying.  

 By using the models of studying the letters, the different frequencies of 

deviations from the standards of letters in the hand-written texts have been 

identified – the so called the gender differentiation coefficient. On the 

basis of this, there has been developed the criterion for identifying the 

author’s gender belonging. It represents the histogram.   

 It has been established that the ascending histogram is characteristic of the 

hand-written texts performed by women, and the descending histogram is 
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typical of men’s hand-written texts.   

 It has been revealed that the letters having the round and round-like 

elements have the increased informativity on the author’s gender 

belonging.   

 Based on the above studies, for the first time, there has been developed the 

method identifying the gender belonging of the author of the Georgian 

hand-written text.   

Provisions brought to defense:  
1. The developed model of differentiating gender belonging of the author of 

the controversial document according to the Georgian hand-writing text. 

2. The model of the reliability of differentiating gender belonging of the 

author of the controversial document according to the Georgian hand-writing 

text.  

3. A simplified model of differentiating gender belonging of the author the 

Georgian hand-writing text.   

Approbation of work.  The main provisions and results of dissertation have 

been presented at the third and fourth international scientific conferences held 

at the Department of Energy and Telecommunications of the Faculty of 

Technical Engineering of the Akaki Tsereteli State University.  

Publications. 5 scientific articles on the topic of dissertation have been 

published by the author in the internationally recognized peer-reviewed 

scientific journals.    

Volume and Structure of Dissertation. The proposed work comprises 138 

printing pages, and includes Introduction, four chapters, conclusions, list of 

48 References and Annex.   

 

Brief content of dissertation. 

Introduction formulates topicality of research and defines aim and 

objectives of research and its practical bearing.  

The first chapter provides an analysis of peculiarities of Georgian script 

and hndwriting. This is necessary to create a model of studying the Georgian 

letters, by configuration of the letters and their strokes, as well as by the 

layout of the separate elements of the letters in relation to the lines. The 

modern Georgian alphabet is divided into four groups: 1. The text line letters, 

whose graphic elements are located on the writing line; 2. The letters having 

the superscript parts; 3. The letters having the subscript parts; 4. The letters 

having the both superscript and subscript parts.   
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The same section also examines the peculiarities of handwriting in the 

Georgian hand-writen texts, the letter signs differ from each other and consist 

of different elements: 

1. The ovals (large and small); 

2. The semi-ovals (right and left ones);  

3. Horizontal and vertical strokes;  

4. Horizontal paraph;  

5. Superscript and subscript strokes;  

6.Subscript elements.  

During thee fast writing, the rule of typical execution of the letters is 

essentially violated, and there are substantial deviations from their standards. 

Based on the analysis of the latter, I is possible to create a model for studying 

a separate letter. Deviation from the standards of the typical Georgian 

handwriting provides rich graphic analysis and material for conducting the 

expert review of the Georgian hand-written texts and documents. Based on 

the above mentioned, there have been developed the model in the form of the 

algorithm for studying the author’s gender belonging according to the 

Georgian hand-written text (Fig.1).  

The second chapter dwells on developing the models for studying the 

letter signs of the second group of the Georgian handwriting, which is based 

on the breakdown of the typical execution procedure of each letter and the 

deviations from their standards at that time. As an example, Figure 2 

illustrates the model of the Georgian letter "ბ" with the possible 13 different 

deviations in the hand-written texts.  

In accordance with the model of each letter developed when studying the 

Georgian hand-written texts, there is determined the existence of each 

deviation shown in the model, as well as the frequency of its detection. In the 

hand-written texts executed by men and women, it is possible to identify with 

different frequencies, the different distinct signs from these deviations, which 

is the possibility of differentiating the author's gender belonging according to 

the Georgian hand-written text. 

The third chapter dwells on studying the possibility of differentiating 

the author’s gender belonging according to the Georgian hand-written text. 

For this purpose we conducted the experiments, for which the Georgian 

language text was prepared; it contains more than 1,500 letters and consists 

of more than 130 words, the text was performed on a paper of A4 format 

without a transfarant. Experimental hand-written samples were taken from 
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100 men and 100 women, the text was taken down from dictation, at medium 

tempo, the author’s age during performing the text varied from 18 to 50 

years. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. A model of studying the gender differentiation according to the hand-written texts  
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 1 

 
Performing in a version the «მ»-like letter sign   

2 

 

Performing in the value twice the line oval of the 

vertical stroke  

3 
 

Performing in the form of the triangle stroke oval  

4 

 

The line stroke is elongated towards the horizontal  

5 

 

Performing in the form of the semi-oval of the 

superscript part, with an open part above.  

6 

 

Performing in the form of the round motion to the 

left of the line part  

7 

 

Performing in the form of the stepwise motion of 

the vertical stroke of the letter sign 

8 

 

Performing in the straight-line form of the vertical 

stroke 

9 

 

The beginning of the letter sign is located to the 

right of the vertical stroke 

10 

 

 The line oval is elongated towards the vertical   

11 
 

 Performing of the letter begins with the vertical 

stroke  

12 

 

 Performing the form of the loping motion around 

the superscript part  

13 

 

The superscript part has a rectangular shape 

Fig. 2 A model for studying the Georgian letter „ბ“, with possible deviations from the 

standard in thye Georgian hand-written texts 

 

Materials on studying individual samples of handwriting from the mentioned 

hand-written text are included using the example of a letter “ბ” in the form of 

a fragment as indicated in Figure 1 (Annex Table 1), where, in order to fix 

the private signs of handwriting,  the sequence number of the handwritten 

sample is indicated vertically, but there are located horizontally the graphic 

figures characteristic of the model of the letter and its sequence numbers 
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from 1 to 130, the signs are located in Georgian alphabetical order (Table 1, 

In the full text is given in dissertation)  

When studying the hand-written documents, there was also  compiled 

different kinds of Tables, where, while studying each sample of the hand-

written text, in case of the presence of sign, in the corresponding box, there 

was marked "+", while in the absence of sign, there was marked "-". The 

frequency of identifying each sign in each handwriting document, for both 

performed by men and women, as well as  the values of the gender 

differentiation coefficients (K) are given in Tables 

Based on the analysis of the results the research (Table 1), it has been 

revealed that most of the so-called gender differentiation coefficients 

calculated in accordance with hand-written texts performed by women are 

less than 1 (K<1), but in the hand-written texts performed by men, most of 

the so-called gender differentiation coefficients are more than 1 (K>1).  For 

the practical use of the differentiation coefficient K, for differentiating the 

gender belonging according to the Georgian hand-written text, it is necessary 

to carry out additional research, in order to determine the minimum number 

of K<1 coefficients, by which we may assume the handwriting was executed 

by woman. Also, it is necessary to determine the minimum number of K>1 

coefficients, by which we may assume the handwriting was executed by man. 

For that purpose, there suggested to build the relationship for all  K<1 

coefficients K <1 coefficients and according to the frequency of the 

corresponding sign (Table 1), which is illustrated by Fig. 3.  This relationship 

has the form of exponent, particularly ascending exponent (with increasing 

K, the frequency of identifying the private signs is also increasing). Fig.4 

illustrates the relationship built according to the results of research carried 

out on the hand-written texts performed by men. The relationship has the 

form of descending exponent (this means that with increasing K, the 

frequency of identifying the private signs is reduced).  The third chapter also 

suggests the model in the form of algorithm for identifying (predicting) the 

author’s gender belonging, according to the Georgian hand-written text. It 

implies that gender differentiation according to the Georgian hand-written 

text should be carried out in accordance with built exponent, instead of the 

value of the K coefficient,  in particular, if the growth of all K<1 coefficients 

is characterized by a tendency in the form of ascending exponent, then it is 

possible to predict that the author of the hand-written text is female, but if the 
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growth of all K>1 coefficients is characterized by a tendency in the form of 

descending exponent, then we can predict that the author of the author of the 

hand-written text is male.  

 

Table 1. 

The frequency of private signs and the values of the differentiation 

coefficients  in the hand-written texts performed by men and women   

 
 
 
 
 

Name of signs The frequency 
of private 

signs in the 
hand-written 

texts 
performed by 

women  

The frequency 
of private 

signs and the 
values of the 

differentiation 
coefficients  in 

the hand-
written texts 
performed by 

men 

The ratio 
of the 

differentia
tion 

coefficient
s  K= 

მნ/ქნ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 

The form of performing the initial 
part of the superscript element of 

the Georgian letter “ბ”, and its 
direction – arc-like; right-round.  
The form of performing the initial 
part of the superscript element of 

the Georgian letter “ბ”, and its 
direction – loop-like; left-round, 
turning into the arc-like.   

When performing the letter “ბ” – 
from the superscript and vertical 
part, to the right, due to the 
elimination of the finalized signs.    
The relative value of the 
superscript element  of the letter 

“ბ” vertically – twice the line 
element.   
The form of of the superscript 

element  of the letter “ბ” – 
straight-line, angular.  

15 
 
 
 

11 
 
 
 
 

26 
 
 
 

10 
 
 

 
35 

28 
 
 
 

27 
 

 
 
 

13 
 
 
 

7 
 
 

 
14 

18,6 
 
 
 

2,45 
 
 

 
 

0,5 
 
 
 

0,7 
 
 

 
0,4 

 

The same chapter of dissertation evaluates the reliability of the proposed 

method for differentiation of the gender belonging of the author of the 

Georgian hand-written text. Figure 5 illustrates two histograms 
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simultaneously, characteristic of the hand-written texts performed by men 

and women.  When predicting the author’s gender belonging according to the 

Georgian hand-written texts, regardless the value of the the differentiation 

coefficient, there may occur some inaccuracy, that is, the K<1 coefficient 

may appear in the hand-written text performed by man, as well as the K> 1 

coefficient may appear in the hand-written text performed by woman, the law 

of distribution of wrong indicators has a normal form (Figure 5). In its left 

part, we encounter the private signs (ქn) of the hand-written texts mostly 

performed by woman, for which K <0, and in its right part, we encounter the 

private signs (მn) of the hand-written texts mostly performed by man, for 

which K>1. In the left part, we encounter the private signs from the hand-

written texts performed by man, for which K>1, and the private signs from 

the hand-written texts performed by women appeared in the right part, for 

which K>1. According to this inaccuracy, there was filled the so-called 

reliability determination matrix (Table 3), according to which the reliability 

of differentiation of the author’s gender belonging has been determined by 

the Georgian hand-written text.                                                                                           

                                                                                                                            

Table 2  

 Reliability evaluation matrix 

 
Coefficients for 

women 

80+(16+4) 

Coefficients for 

men 

89+(5+6) 

 

D 

double-non-

reliable male 

coefficient   

 

16 

 

5 

 

0,97 

double-non-

reliable female 

coefficient   

 

4 

 

6 

 

0,90 

 

The third chapter also proposes the model (algorithm) for differentiating the 

author’s gender belonging according to the Georgian hand-written text (Fig. 

6).  
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Fig. 3. The relationship (histogram) between the gender differentiation coefficient Km of 

the author of the handwritten text and the frequency of its detection  n (Km – men’s 

differentiation coefficient); empirical relationship between 1-Km coefficient and frequency  

n.  

 
Fig. 4. The relationship (histogram) between the gender differentiation coefficient Km of 

the author of the handwritten text and the frequency of its detection  n (Kw – women’s 

differentiation coefficient); empirical relationship between 1-Kw coefficient and frequency  

n. 
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Fig. 5.  The histograms built in accordance with the hand-written texts and the inaccuracy 

distribution dependence.  

1.Empirical exponent characteristic of the women’s hand-written texts; 2 -  Empirical 

exponent characteristic of the men’s hand-written texts; 3 – Inaccuracy distribution curve   

 
Fig. 6. An algorithm of the gender differentiation 
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The fourth chapter describes a simplified model of identifying the author 

according to the Georgian hand-written text. The creation of this model is 

based on the fact that there have been identified 12 Georgian alphabetical 

letters having the round or round-like elements, these are: ბ, გ, დ,ზ, თ, შ, მ, 

ნ, წ, ხ, ძ,ფ.   

The informativity of identifying  the gender of the author of the hand-written 

text does not actually differ from the informativity of the Georgian 33 

alphabetical letters, which is indicated by the actual identity of histograms 

and empirical exponents built on the basis of their analysis (Fig. 7, Fig. 8) 

The fourth chapter also describes the possibility of using the so-called 

Support Vector Machine developed to identify the author of the Georgian 

hand-written text, according the developed model, using a commuter 

program, which will significantly simplify the process of the author’s gender 

differentiation according to the hand-written text.  

The process of expert examination of the hand-written text involves: 

scanning and pre-processing the hand-written text samples; determining  the 

values of the parameters and defining the personal characteristics. 

 

 
Fig. 7. The relationship (histogram) between the differentiation coefficient for the letters 

with specific informativity for women and the frequency of its detection (ns.i..) (the dotted 

line shows the relationship, when the coefficient (Kw) is taken into consideration for all 

letters of the hand-written text)  



 35 

 
Fig. 8. The relationship (histogram) between the differentiation coefficient for the letters 

with specific informativity for men and the frequency of its detection (ns.i..) (the dotted line 

shows the relationship, when the coefficient (Km) is taken into consideration for all letters 

of the hand-written text) 

 

 Conclusions 

 

1. Studies have shown that forensic processing of the Georgian hand-written 

texts allows for identifying the author’s gender belonging. As a the gender 

distinct criterion, there can be used the so-called differentiation coefficient.    

2. Comparative analysis of the same Georgian hand-written texts performed 

by men and women, as well as taking into consideration  the deviations from 

the standards characteristic of Georgian letters in the hand-written texts, there 

has been worked out the model of studying each Georgian alphabetical letter, 

by means of which there have been identified in the hand-written texts 130 

the so-called observation private and 40 general signs.  

3.  For comparing the private signs of woman (wn) and man (მn) and the 

same hand-written texts performed by women and men, there has been 

introduced the distinctive criterion the so-called differentiation coefficient 

 , in order to  reveal that  K <1 is characteristic of the hand-written 

texts performed by women, and shown to be characterized by women's 

manuscript, and >1 – of the texts performed by men.    

4. Based on the analysis of the values of the differentiation coefficients and 

mathematical statistical methods of their frequencies, it has been established 



 36 

that they are related to each other in the form of exponent.  In addition, 

women's hand-written texts are characterized by fatigue exponent.   

5. There has been proposed the matrix method for evaluating the reliability of 

identifying the author’s gender belonging according to the hand-written text, 

and it has been established that it equals ≈0.8. Further increase of reliability is 

possible, if the differentiation of the author’s gender belonging is carried out 

not by the value of the individual coefficient (for women K <1, and K> 1 for 

men), but also by taking into consideration the frequency of their 

identification, using exponent.   

6. There have been developed the algorithms of research and differentiation 

for identifying the gender belong of the author of  the Georgian hand-written 

texts.  It is proposed to build exponent for gender differentiation according to 

the hand-written text and to identify the author’s gender belonging  according 

to its form. 

7. There has been developed a simplified model of identifying gender 

belonging of the author of the Georgian hand-written text. According to this 

model, to identify the author’s gender belonging, it is sufficient to analyze 

only instead of all 33 letters of the gender for the sake of sex, it is sufficient 

to analyze only 12 letters having the round or round-like elements, instead of 

all 33 Georgian alphabetical letters.  

8. By using a simplified model of identifying gender belonging of the author 

of the Georgian hand-written tex, the process of identification may be 

implemented by means of the computer technology and special programs, 

using the so called Support Vector Machine.   
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