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Streszczenie 
W rozprawie doktorskiej przedstawiono kompleksowy system identyfikacji autorów rękopisów 
łacińskich za pomocą indywidualnych cech charakteru pisma. Opisano ideę oraz założenia 
obowiązujące podczas tworzenia projektu. Omówiono cechy rzutujące na jego przydatność w pracy 
grafologa, paleografa czy kryminologa sądowego. Przedstawiono etapy, na które podzielony jest 
proces identyfikacji rękopisu. Ważne jest przetwarzanie wstępne, ponieważ błędy popełnione tutaj 
obniżają skuteczność kolejnych kroków. Obejmuje ono binaryzację, wykrywanie obszaru oraz linii 
pisma. Po nich następuje ekstrakcja cech pisma, budowa słownika i klasyfikacja autora. 
Przedstawiono wymagania praktyczne i możliwości technicznej realizacji systemu z uwzględnieniem 
wymagań wobec sprzętu komputerowego. 
Binaryzacja została opracowana na podstawie metody gaussowskiej, dostosowanej do 
skomplikowanego charakteru danych i zoptymalizowana obliczeniowo. Wykrywanie obszaru pisma 
zaimplementowano w postaci kombinacji algorytmów RLE (ang. Run Length Encoding) 
wykorzystywanych w kompresji danych oraz przetwarzaniu obrazów. Moduł odpowiedzialny za 
wykrywanie linii został oparty na transformacie Hougha. Dzięki wprowadzeniu do niej 
wspomagających spójnych składowych grafu SCC (ang. supporting CC), tj. jednopikselowych punktów 
obrazu, skuteczność wykrywania linii dla manuskryptów łacińskich została istotnie zwiększona. 
Wyjaśniono zasadę działania metody i szczegóły dotyczące jej automatyzacji. Przetwarzanie wstępne 
pozwoliło na eliminację szumu z rastrowej reprezentacji rękopisów. 
Do ekstrakcji cech pisma wykorzystano transformatę SIFT (ang. Scale Invariant Feature Transform), 
zapewniającą skaloniezmiennicze przekształcenie cech. Charakter pisma został przedstawiony za 
pomocą dwóch cech, tj. skali i orientacji. Do budowy słownika pisarzy wykorzystano zmodyfikowaną 
metodę histogramową. Uproszczono ją i zoptymalizowano, dzięki czemu uzyskano wydajność 
większą niż w przypadku pierwotnej wersji. Do podziału danych na trenujące i testujące 
wykorzystano walidację krzyżową Leave One Out, zapewniając obiektywną miarę skuteczności 
systemu. Opisano moduł podejmowania decyzji z wykorzystaniem klasyfikatora najbliższego sąsiada 
i drzewa decyzyjnego. 
Osiągnięte wyniki pozwoliły pozytywnie ocenić skuteczność każdego z zaprojektowanych modułów. 
Na tej podstawie wyciągnięto wnioski na temat użyteczności zaproponowanego systemu 
identyfikacji, a także podano wskazówki do przyszłych badań. 
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