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Cel pracy

• Celem pracy jest skonstruowanie słowników 
frekwencyjnych słów i zwrotów dla wybranych 
mówców lub pisarzy oraz ich wykorzystanie do 
rozpoznania autorstwa innych tekstów 
wypowiadanych przez tych mówców lub pisarzy.

• Celem pracy jest skonstruowanie systemu 
pozwalającego na zidentyfikowanie dzieł literackich 
jak równieŜ dowolnych innych tekstów napisanych 
przez jedną z wybranej grupy osób.

• Dodatkowo system rozpoznaje osobowość autorów 
na podstawie pewnych słów kluczowych



1. Dominujący 7. Asekuracyjny

2. Maksymalista 8. Oszczędny

3. Inspirujący 9. Harmonijny

4. Odkrywczy 10. Empatyczny

5. Weryfikujący 11. Zadaniowy

6. Systematyczny 12. RównowaŜący

12 typów osobowości wg dr Adriana 
Horzyka



Aplikacja internetowa

Dlaczego?

• łatwość dostępu

• klient nie musi nic instalować

• uŜycie popularnych technologii 
webowych: HTML, CSS, PHP, 
JavaScript



Opis działania systemu

1. Stworzenie bazy słów i zwrotów dla 
poszczególnych programów 
osobowości.

2. Pozyskanie bazy tekstów i budowa 
słowników frekwencyjnych dla ich 
autorów wraz ze stworzeniem ich 
profilów osobowościowych.

3. Wprowadzenie do systemu 
rozpoznawanego tekstu.



Pozyskiwanie danych do systemu

1. Parsowanie tekstu, usunięcie znaków 
interpunkcyjnych

2. Podział tekstu na atomy – słowa oraz 
frazy dwu- i trzywyrazowe

3. Usunięcie niektórych spójników i 
przyimków

4. Stworzenie słownika frekwencyjnego 
słów i zwrotów

5. Obliczenie intensywności programów 
osobowości

6. Normalizacja



Miara podobieństwa tekstów

Wymagania:

• Dla identycznych tekstów - 100%

• Maleje w stronę zera im bardziej 
teksty się róŜnią

• ZaleŜy od ilości powtarzających się
słów i zwrotów, ich częstotliwości 
oraz od róŜnic osobowości autorów



Obliczenie miary podobieństwa

∆∆∆∆ = 100 – (A+B+C+D+E)

A ~ róŜnice w programach osobowości

B ~ róŜnice w częstotliwości 
występowania wspólnych słów

C ~ procent powtarzających się słów

D, E ~ procent powtarzających się
zwrotów 2- i 3- wyrazowych



Wyniki
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Wnioski

System moŜe znaleźć zastosowanie w:

• rozpoznawaniu autorstwa tekstów

• detekcji plagiatów

• tworzeniu portretów psychologicznych 
autorów



Pytania?



Dziękuję za uwagę!


