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A

naliza treści stosowana jest wobec zróżnico-

Jeszcze inny, stosunkowo nowy obszar, w którym

wanych typów danych tekstowych. Innych

analiza treści jest stosowana w sposób półauto-

strategii analitycznych wymaga praca z tekstami

matyczny i automatyczny, to stylometria (Rybicki,

opublikowanymi na blogach czy wypowiedziami

Heydel 2013; Eder 2014). Ten rodzaj analiz treści za

zapisanymi na forach dyskusyjnych, a innych pra-

cel stawia sobie charakterystykę sposobu posłu-

ca z tekstami pamiętników czy transkrypcjami po-

giwania się językiem przez autora wypowiedzi.

chodzącymi z wywiadów grupowych. Dlatego też

Celem takiej analizy może być zatem zbudowanie

Abstrakt Projekty, w których przychodzi nam pracować z dużymi wolumenami danych tekstowych, pochodzą-

analiza treści tozbiór technik, które stosowane są

profilu autora tekstów, rozpoznawanie autorstwa

cych z rożnych źródeł i zapisanych w różnorodnych formatach, rodzą wiele dylematów natury metodo-

do rozwiązywania różnorodnych problemów ba-

tekstów (Zaśko-Zielińska 2014; Rosa 2015). Systemy

logicznej, wymagają często niestandardowych decyzji i rozwiązań. W szczególności zadanie polegające

dawczych. Przykłady takich obszarów badawczych,

dokonujące automatycznych stylometrycznych bu-

na opracowaniu danych o różnorodnej jakości, nieustrukturyzowanych typu quan i qual wymagać może

które dynamizują rozwój technik analizy treści, to:

dowane są także dla języka polskiego (Eder, Pia-

pracy, w której dynamicznie zmieniają się strategie analizy danych, sposoby przekształcania danych

culturomics, analiza opinii, analiza sentymentu.

secki 2015).

wartość w zadaniu polegającym na klasyfikacji wypowiedzi pisanych. W tak zarysowanym kontekście

Jedną z najczęściej cytowanych w ostatnich latach

Cechą wspólną wspomnianych powyżej obszarów,

autor artykułu mierzy się z następującymi celami: (a) czy można zastosować oprogramowanie klasy

w obszarze culturomics jest publikacja pokazująca,

w których stosowane są techniki analizy treści,

CAQDAS do pracy półautomatycznej lub automatycznej zastępującej część manualnej pracy nad kla-

jak zmieniała się literatura XX wieku pod względem

jest fakt, że rozwijają się wraz z rozwojem techno-

syfikacją wypowiedzi? (b) jak skonstruować metodykę klasyfikacji dla danych o różnorodnej jakości?

zawartego w niej „ładunku emocjonalnego” – czyli,

logii komputerowych. Analizując doniesienia z ba-

(c) kiedy klasyfikacja automatyczna jest przydatna, a kiedy nie ma szans powodzenia?

innymi słowy, pod względem stosowania słów na-

dań nad tekstami, z niewielką dozą ryzyka można

W artykule zaznaczone zostaną momenty, w których analityk sięga po wiedzę typową dla analiz

cechowanych emocjonalnie (Acerbi i in. 2013). Praca

stwierdzić, że analizy tekstu wspierane kompute-

danych jakościowych oraz te, kiedy wiedza z tego obszaru nie jest już wystarczająca do realizacji

zespołu Alberto Acerbi’ego mieści się w obszarze

rowo coraz częściej służą naukowcom z różnorod-

wskazanych celów (natural language processing, uczenie maszynowe). Przykład projektu będący tłem

analiz sentymentu. Sformułowanie „analiza senty-

nych dziedzin (Lieberman i in. 2007; Baptiste i in.

artykułu wymusił zastosowanie kilku narzędzi i języków wspierających pracę na danych. Praca nad

mentu” (SA) bywa używane zamiennie (Liu 2012)

2011; Taboada i in. 2011). Powszechnie zautomaty-

transformacją, klasyfikacją oraz wizualizacją wyników wymagała zastosowania bazy MySQL oraz

z bardziej ogólnym – „analiza opinii” (AO). W obu

zowane lub półautomatyczne analizy tekstu stosu-

programów: R, QDA Miner, Wordstat, QlikSense. Roli i ograniczeniom narzędzi klasy CAQDAS po-

przypadkach pierwszy człon frazy dotyczy automa-

ją naukowcy zajmujący się analizami kulturowymi

święconych zostało także kilka uwag.

tycznych i półautomatycznych metod analizy treści.

(Baptiste i in. 2011), lingwiści (Lieberman i in. 2007:

Celem tych metod jest identyfikowanie i klasyfiko-

713–716), historycy (Pagel, Atkinson, Meade 2007:

wanie wypowiedzi ze względu na pojawiające się

717–720), czy zajmujący się antropologią (DeWall

w nich słowa i frazy kluczowe. W przypadku SA są

i in. 2011: 200–207). Coraz częściej też analiza treści

to słowa nacechowane emocjonalnie, a w AO zakres

wspierana komputerowo stosowana jestprzez socjo-

praktycznych zastosowań analiz tekstu, sentyment analysis,

poszukiwań obejmuje nie tylko opinie identyfiko-

logów (Niedbalski 2014).

CAQDAS.

wane ze względu na temat czy formę wypowiedzi,
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ją takie rozwiązania CAQDAS, które dysponują
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algorytmami kodującymi materiał tekstowy auto-

cechę. Spełnia mianowicie istotne – z punktów wi-

Diagram 1. Obszary, z których korzystają i w których rozwijane są automatyczne i półautomatyczne

matycznie. Niektóre z takich technik kodowania

dzenia poznania naukowego – kryterium transpa-

metody analizy danych

działają niczym czarne skrzynki. Analityk nie zna

rentności metodologicznej w prowadzonych ana-

ich budowy ani sposobu, w jaki przetwarzają one

lizach.

dane. Co prawda oprogramowanie takie pozwala
na przykład zdefiniować jednostkę analizy; określić słowa kluczowe; wskazać fragment tekstu,

Słowo o zastosowaniu technik
półautomatycznych i automatycznych

który wykorzystywany będzie jako wzorzec do
kodowania (np. QDA Miner, R), ale nie daje pełnej

Wzrost mocy obliczeniowej komputerów oso-

wiedzy o sposobie działania techniki analitycznej.

bistych oraz pojemności ich pamięci stworzył

Istnieją też takie rozwiązania CAQDAS, które ofe-

w ostatnich latach możliwości zarówno groma-

rują transparentne metody i techniki wspierające

dzenia olbrzymich ilości informacji, jak i ich szyb-

pracę z kodowaniem tekstów. Taka sytuacja ozna-

kiego przetwarzania. W konsekwencji obserwuje-

cza dla analityka możliwość nie tylko zapoznania

my szybki rozwój różnorodnych automatycznych

się z definicją algorytmu, ale także jego modyfi-

i półautomatycznych metod analizy danych, tech-

kację. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w któ-

nik odkrywania wiedzy również w danychteksto-

rej oprogramowanie niesie ze sobą możliwość sa-

wych. Dla uproszczenia na ilustracji 1 pokazuję

modzielnego budowania systemów uczących się

obszary tych rozwiązań.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Duch (1997), Bolc, Cytowski (1989‒1991), Cichosz (2000).

kodowania tekstów (R, Qualrus). Taka sytuacja
sprzyja rozwojowi metod analiz danych jakościo-

Automatyczne i półautomatyczne metody analiz

wych. CAQDAS, które pozwala projektować meto-

stosowane są w bardzo wielu dziedzinach: od ba-

dy i algorytmy, to niemal „nieograniczone” środo-

dań medycznych do przewidywania kursów gieł-

wisko dla wyobraźni analityka.

dowych, od przemysłu do gier komputerowych.
Stosowane są również w analizie treści. Oto kilka

Omawiana w niniejszym artykule analiza treści

przykładowych zastosowań dla różnorodnych pro-

sięga po narzędzia CAQDAS, które pozwalają na

blemów badawczych:

projektowanie technik, algorytmów w sposób, dla
którego ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia
analityka. Fakt ten pozwala rozszerzyć propozy-

a. rozpoznawanie metod argumentacji (Tomanek
2016),

e. rozpoznawanie typowych wypowiedzi w wywiadach IDI,

f. analiza schematów poznawczych w komentarzach oceniających (Kidd, Parshall 2000),

g. identyfikacja problemów drażliwych w wywia-

wych w oparciu o schematy kodowania (Scha-

nej formule (wywiady face to face) oraz z zastoso-

nie, Pino-Foltz, Logsdon 2008),

waniem podejścia CAWI. Zadania respondentów

i. diagnostyka specyfiki wypowiedzi zwiększa-

biorących udział w badaniu polegały na zapisaniu:

jących popularność postów na forach dyskusyj-

skojarzeń związanych z markami producentów

nych (Tomanek 2015),

i produktami konsumenckimi; uzasadnień oceny

pięć i konfliktów podczas FGI (Jordan i in. 2007),

nie narzędzi otwartych programistycznie otwiera

c. identyfikacja wypowiedzi tekstowych nacecho-

j. identyfikacja liderów opinii, grup opiniotwór-

rozdział piątej generacji CAQDAS. Ten nowy etap

wanych emocjonalnie i wywołujących emocje

czych na forach internetowych (Smith i in. 2009),

ewolucji oprogramowania wspierającego analizy

(Duggleby 2005),
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wych (Appel, Richter 2010),

zostały wobec dużego zbioru wypowiedzi i opinii
nia, o których mowa, realizowane były w tradycyj-

CAQDAS (Niedbalski 2013: 153–166). Zastosowa-

tycznymi, jakie daje, posiada jeszcze jedną istotną

lizy treści opisane w tym artykule zastosowane

h. klasyfikacja dużych zbiorów artykułów praso-

b. wykrywanie wypowiedzi prowadzących do na-

d. identyfikacja form perswazji w tekstach praso-

Techniki półautomatycznej i automatycznej ana-

pozyskanych w trakcie badań ankietowych. Bada-

dach FGI (Kaplowitz 2000),

cję Jakuba Niedbalskiego dotyczącą klasyfikacji

danych jakościowych poza możliwościami anali-

Charakterystyka projektu

marki i produktu1.

k. rozwój tematycznych słowników analitycznych
w oparciu o reguły leksykalne (Tomanek, Bryda
2015).

Ze względu na prośbę zleceniodawcy projektu nazwa badań
zostanie pominięta, a sam opis badania z konieczności pozostaje skrócony do minimum.

1
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Ankieta zrealizowanazostała wśród względnie

Przyrost danych w opisanym powyżej tempie ma

pująco: w jaki sposób możliwy jest wybór wypowie-

weryfikacja → poprawa klasyfikacji automatycznej)

licznych grup respondentów (średnio rocznie uzy-

wpływ na kilka aspektów realizacji projektu. Istot-

dzi „wartościowych”/„cennych”? Cel ten pierwotnie

było niezbędne do prowadzenia eksperymentów

skano 10 000 odpowiedzi). Zbiór danych składał się

nej zmianie ulegają: czas opracowania danych (Cole

realizowany był manualnie przez zespół koderów.

metodologicznych, które miały na celu odpowiedź

z informacji liczbowych, jak i tekstowych. Ten dru-

i in. 1996), etap analizy oraz wizualizacji, a także

Ich praca przyniosła wiele wzorców wypowiedzi,

na pytanie sformułowane w tej pracy (por. wcze-

gi typ danych to wypowiedzi pisane będące odpo-

koszt realizacji projektu. W takiej sytuacji natural-

które uznane były za wartościowe i prezentowane

śniejsza strona, pytania: a, b, c).

wiedziami na pytania otwarte. Projekt, który reali-

nymi wydają się pytania:

były w raporcie końcowym z przeprowadzonych

zowany był w cyklu rocznym (w latach 2012‒2015),

badań. Wyniki pracy koderów stały się podstawą

Warto dodać jednak, iż w trakcie realizacji projek-

zwiększał liczbę respondentówi gromadził coraz

a. Czy część najbardziej czasochłonnej pracy wyko-

do zaprojektowania zbioru algorytmów, które po-

tu strategie metodologiczne ewoluowały w każdym

większą liczbęwypowiedzi tekstowych. Pierwsza

nywanej przy analizie tekstów można w jakimś

służyły do klasyfikacji opinii respondentów. Za-

niemal obszarze związanym z opracowaniem da-

edycja badań przyniosła stosunkowo dużą liczbę

stopniu zautomatyzować?

danie to realizowane było z zastosowaniem metod

nych tekstowych:

34 453 opinii2. W kolejnych latach liczba danych tek-

półautomatycznych, jak i automatycznych. W dal-

stowych przyrasta o ponad 10, 5 i 27 tysięcy. Mię-

b. Czy w wyniku automatyzacji uzyskamy dane

szej części rozważań opisane zostaną dwie wyko-

1. Od manualnej pracy nad wyborem tekstów

dzy 2012 i 2015 rokiem korpus liczy 207 907 wypo-

o takiej samej jakości jak w przypadku analiz

rzystane w praktyce strategie analiz (w tabeli nr 1 ‒

o wysokiej jakości do automatycznej eliminacji

wiedzi (przyrost pomiędzy pierwszym i ostatnim

wykonywanych manualnie? Czy automatyzacja

I strategia to „I etap analiz”, a II strategia to „II etap

wypowiedzi małowartościowych (kryteria eli-

rokiem badań to 44%3). W każdej edycji projektu

opracowania danych da w efekcie trafne rezul-

analiz”). Obie zakończyły się budową dwóch odręb-

minacji wypowiedzi omówione zostaną w dal-

analizy tekstów mają na celu wychwycenie wypo-

taty?

nych klasyfikatorów treści.

szej części tekstu).

wiedzi „cennych” z punktu widzenia prezentacji
danych w raporcie końcowym (liczba wybieranych

c. Czy metoda i narzędzie wykonujące pracę au-

do raportu wypowiedzi oznaczona jest w tabeli jako

tomatycznie mogą korzystać z wiedzy badaczy,

„wybrane”). Szczegółowe dane prezentuje tabela 1.

koderów?

Metodologia

2. Od strategii kodowania otwartego jednoetapowego do kodowania dwustopniowego (wstępnej kla-

Podczas czterech lat realizacji projektu zastosowa-

syfikacji, a następnie kodowania zogniskowanego).

nych zostało kilka strategii analiz oraz przetestowaTabela 1. Liczba zebranych wypowiedzi tekstowych w badaniach realizowanych w latach 2012–2015

nych zostało kilka narzędzi analitycznych. Pierw-

3. Od pracy manualnej przy kodowaniu i klasyfi-

szą i podstawową w początkowych edycjach pro-

kacji tekstów do klasyfikacji automatycznej i do

jektu była strategia rozumiejącego czytania tekstów,

metod

manualnego kodowania i klasyfikacji wypowiedzi

przez koderów (I etap analizy oparty na danych

(tradycyjna strategia analizy treści). Wraz z przy-

z lat 2014‒2015; I etap analizy oparty na danych

rostem danych tekstowych stosowane były metody

z lat 2012‒2015).

półautomatycznych

weryfikowanych

półautomatycznego i automatycznego kodowania
tekstów. Etap klasyfikacji półautomatycznej ozna-

4. Od pracy zorganizowanej liniowo, gdzie analizy

czał, iż wyniki pracy algorytmu weryfikowane były

manualne poprzedzają automatycznedo pracy

Dalsza część rozważań poświęcona będzie poszu-

pod kątem ich trafności przez koderów. Etap wery-

przebiegającej symultanicznie na kilku zada-

kiwaniu odpowiedzi na sformułowane powyżej py-

fikacji za każdym razem przynosił uwagi krytycz-

niach analitycznych równocześnie (podejście

tania. Kontekstem i przykładem dla tych dociekań

ne, które następnie formułowane były jako dodat-

specyficzne dla tak zwanych metody zwinnych).

będą dane zgromadzone podczas realizacji opisane-

kowe warunki logiczne, zgodnie z którymi działał

go projektu. Najogólniej cel analityczny dotyczący

automatyczny klasyfikator treści. Zastosowanie ta-

5. Od stosowania zamkniętych programistycz-

pracy na wypowiedziach tekstowych brzmiał nastę-

kiej logiki działania (automatyczna klasyfikacja →

nie narzędzi CAQDAS do stosowania narzędzi

Źródło: opracowanie własne.
W tabeli 1 jest to kategoria oznaczona jako „Łączenie w zbiorze” – ta kategoria odnosi się osobno do skojarzeń, jak i uzasadnień, jest też zsumowana w części tabeli opisanej jako
„Łączna liczba wypowiedzi”.

2

Każda edycja badania oparta jest na realizacji wywiadów ankietowych: metodą tradycyjną (spotkanie ankietera z respondentem
i rozmowa twarzą w twarz) oraz poprzez kwestionariusz dostępny online). Proporcja wyników w badaniach tradycyjnych i online
zmieniała się z roku na rok z 25% do 10% na rzecz badań online.
3
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pozwalających na samodzielne projektowanie:

wał automatycznie. Podstawowe warunki pracy ta-

literackimi, zapisami indywidualnych wywiadów

niepożądanych, przynosiły wyniki podobne do

reguł klasyfikacji, funkcji ważenia, miar okre-

kiego algorytmu zakładały:

pogłębionych lub wywiadów grupowych, o tyle sta-

wyborów losowych. Na 100 wybranych wypo-

je się kłopotliwa dla zadań skupionych na automa-

wiedzi (w kilku niezależnych losowaniach) wy-

1. Wykluczenie wszystkich obserwacji zawierają-

tyzacji analiz, w szczególności dla tych, które pro-

niki uzyskiwały trafność na poziomie 48% do 51%

cych mniej niż 5 znaków (najkrótsze spośród zi-

wadzone są na krótkich wypowiedziach w formie

(4 lub 5 wypowiedzi na 10 nadawało się do prezen-

dentyfikowanych słów, które okazywały się atrak-

równoważników zdań, fraz. Kodowanie dwustop-

tacji w raporcie), a pozostałe wymagały usunięcia

Opisane powyżej kierunki zmian strategii były wy-

cyjne, składały się z więcej niż pięciu znaków, na

niowe pozwala na precyzyjniejszy wybór tekstów

z analiz. Tak skonstruowana metoda ani nie da-

nikiem dwóch obserwacji. Po pierwsze, już po za-

przykład – skojarzenie: piękna. Decyzja ta przeszła

przeznaczonych do prezentacji w raporcie.

wała wartościowych wyników (lepszych niż wy-

kończeniu pierwszej edycji projektu wiadome było,

przez kilka testów, w których koder oceniał elimi-

że dwa analizowane typy wypowiedzi różnią się

nowane i klasyfikowane przez algorytm wyniki.

ślających jakość uzyskanych rezultatów – tak
zwana 5 generacja narzędzi CAQDAS (Tomanek
2014b).

bór losowy), ani nie skracała czasu pracy. Stąd też

Ad 3.

konieczna była poprawka do strategii opartej na
pełnej automatyzacji. Ta zmiana oparta została na

w sposób znaczący. Uzasadnienia osiągają w najlepszych przypadkach kilkanaście słów (przeciętna

2. Eliminacja wszystkich wypowiedzi, w których

Manualna praca koderów w trakcie kolejnych edy-

rozwinięciu podejścia półautomatycznego. Polega-

długość zdania złożonego). Skojarzenia są natomiast

pojawił się przynajmniej jeden wulgaryzm

cji projektu trwała coraz dłużej. Od jednego tygo-

ło ono na weryfikacji nietrafnie wybranych przez

wypowiedziami krótkimi w postaci jednego słowa,

(w tym celu zastosowane zostało tak zwane po-

dnia w pierwszym projekcie do trzech w ostatniej,

algorytm wypowiedzi oraz wypowiedzi odrzuco-

frazy, kilku słów (niezmiernie rzadko zdarzały się

dejście słownikowe, które w tekstach wyszukuje

czwartej edycji. Zastosowanie automatycznych me-

nych przez algorytm. Wyniki tej pracy pozwoliły

wypowiedzi zapisane w formie pełnego zdania). Te

słowa uwzględnione w słowniku) (Bolasco, Rat-

tody czyszczenia tekstów oraz ich wstępnej klasyfi-

na wprowadzenie praktycznych zmian w budowie

dwa typy wypowiedzi wymagają zmian zarówno

ta-Rinaldi 2004; Tomanek 2014a).

kacji (ad 1) pozwoliło na skrócenie czasu pracy bez

metody klasyfikującej wypowiedzi (zmiany te opi-

straty jakości wyników. Bardziej ambitne zadanie

sane są w dalszej części tekstu).

w doborze algorytmów przeszukujących treści, jak
i w sposobie ich wykorzystania. Te dwie lekcje wy-

3. Wykluczenie wszystkich obserwacji, w których

polegające na identyfikacji i klasyfikacji „cennych”

ciągnięte z procesu diagnostyki wypowiedzi zmie-

nie pojawiło się przynajmniej jedno słowo możli-

wypowiedzi prowadzić miało do w pełni automa-

Warto podkreślić, że sukces wskazanej tu strategii

niają również proces prowadzenia analiz. Zmiany

we do lematyzacji.

tycznej klasyfikacji. Zamysł ten (I etap oparty na

opiera się na konstrukcji algorytmu, który czerpie

danych z lat 2014–2015) realizowany był w następu-

z wniosków dostarczanych przez koderów. Analiza

jących etapach:

oparta na tych wnioskach rozwijana była na próbce

zastosowane w analizie opisane są poniżej.

4. Eliminacja wypowiedzi, które bez spacji za-

Ad 1.

tekstów (zbiór uczący), a następnie wyniki uczenia

wierają więcej niż 13 znaków (przykładem wypowiedzi, która bliska jest tej granicy i jest kla-

1. Analiza danych z lat 2014–2015 i wyodrębnienie

algorytmu weryfikowane były na zbiorze wypo-

Praca nad wyborem wypowiedzi skupiała się

syfikowana może być słowo: „fantastycznie”.

wypowiedzi eksperckich jako wzorcowych wy-

wiedziwcześniej nieanalizowanych (zbiór testowy).

pierwotnie na podejmowaniu decyzji opartych na

Przykłademciągu znaków eliminowanych może

powiedzi stosowanych w procesie uczenia klasy-

Weryfikacja obu tych analiz (uczenie, testowanie)

czytaniu wypowiedzi. Szybko jednak można było

być: sadadasdadassad.

fikatora automatycznego.

dała lepszą kontrolę nad budową metody klasyfikacji, a co za tym idzie – nad jakością uzyskanych

się przekonać, że zarówno wśród skojarzeń, jak
i uzasadnień pojawiają się wypowiedzi będące wy-

Ad 2.

razem emocji niezwiązanych z treścią pytania zada-

2. Budowa zbioru uczącego (do szkolenia algoryt-

wyników.

mu klasyfikacyjnego) i testowego (do testowania

Ad 4.

nego w badaniu; zapisem przypadkowych ruchów

Kodowanie otwarte ma ten niewątpliwy walor, że

trafności klasyfikacji), na których prowadzone

palców po klawiaturze (np. ciągi typu „dsdsdssds”,

dostarcza do dalszych analiz większej dawki tekstu

były analizy.

„eqweweqw”). W związku z możliwością wychwy-

wraz z kontekstem, w którym pojawia się kluczo-

cenia niektórych z tych nietypowych wypowiedzi

wy, najistotniejszy dla wypowiedzi fragment. O ile

Wstępne prace nad algorytmem, który automa-

półautomatycznymi kluczowa jest możliwość reali-

skonstruowany został algorytm, który je elimino-

jednak strategia ta jest cenna w pracy nad tekstami

tycznie „czyścił” dane tekstowe z wypowiedzi

zacji badań nad tekstem w sposób symultaniczny
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W pracy z algorytmami uczącymi się i metodami
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(z zastosowaniem różnych metod analiz na tym sa-

3. Analiza: zastosowanie algorytmów analizują-

mym zbiorze tekstów). W związku z tym przyjęto

cych tekst i budujących reguły klasyfikacji.

założenie, iż prace nad automatycznym klasyfikato-

rezultatów DTP (Piskorski 2001). Analiza tego

dzi pożądanych (czyli takich, jakich szukamy)

typu rozpoznaje: słowa i ich odmiany; zapis

lub też posługujemy się automatyczną klasyfika-

w liczbie mnogiej i pojedynczej; przymiotni-

cją bezwzorcową.

rem prowadzone będą z zastosowaniem równolegle

Aby możliwe było zrealizowanie wskazanych prac

ki; nazwy własne; podmiot, do którego wypo-

kilku metod. Wśród nich znalazły się: regresja logi-

na tekście, konieczne było stosowanie otwartych na-

wiedź się odnosi oraz identyfikuje jego rodzaj.

Oba zarysowane podejścia znacząco ograniczają za-

styczna, regresja logistyczna karana – typu Lasso,

rzędzi analiz tekstu. Potrzebne było zatem oprogra-

Pomijane są tu bardziej złożone problemy, takie

kres analizy tekstu. Dla zadania, z jakim się tu mie-

drzewa decyzyjne (CART), Support Vector Machi-

mowanie piątej generacji CAQDAS. W przypadku

jak: rozpoznawanie ironii, identyfikacja emocji,

rzymy, jest to ich silna strona. Oba jednak mogą do-

nes (C-SVM oraz One-Class SVM), Naiwny Klasyfi-

tego projektu wybór padło na program R4. To roz-

metafory.

starczać znacząco odmiennych wyników. Oto kilka

kator Bayesowski. Praca kilku osób w jednym czasie

wiązanie programistyczne daje przede wszystkim

nad tym samym zagadnieniem wymagała również

możliwości rozwoju i implementacji różnorodnych

Zadanie, które jest tu opisywane (identyfikacja „cen-

sprawnej wymiany wiedzy i wzajemnego informo-

algorytmów z zakresu analiz jakościowych.

nych” skojarzeń i uzasadnień), nie jest takim, które

wania się o postępach (sukcesach, jak i porażkach)
w testowaniu różnych algorytmów. Tak zrodziła się

Opis badań i analiz

potrzeba stosowania metodyk zwinnych (agile me-

najważniejszych powodów pozwalających uzasadnić ten wniosek:

wymaga analizy DTP. Pożądanym wynikiem pracy

1. O ile analiza słownikowa może czerpać z analizy

nad wypowiedziami jest wyodrębnienie tych, któ-

tematycznej – to znaczy bierze pod uwagę znacze-

re wnoszą „istotną” informację o podmiocie wypo-

nie słów (posługuje się słowami sklasyfikowany-

thods, na przykład metodyki scrum) (Schwaber 2013).

Kiedy analiza dotyczy kilkudziesięciu tysięcy wy-

wiedzi. Istotnym, dla przykładu, nie jest określenie:

mi w ramach określonych tematów), o tyle analiza

To zwinne podejście w prowadzeniu prowadziło

powiedzi, pojawia się pokusa, by zastosować meto-

„wydarzenie było super” (jest to wypowiedź raczej

statystyczna może w ogóle nie sięgać do znaczeń.

analityków od analiz jakościowych do analiz ilo-

dy, które wykonają zadanie analityczne „częściowo”

trywialna ze względu na wartość informacyjną), ale

Podstawą analizy statystycznej może stać się tylko

ściowych, i ponownie od podejścia quan do qual.

za nas – badaczy. Wśród metod tych istnieją dwa

już „takie wydarzenia zawsze gromadzą liczną pu-

i wyłącznie liczbowa reprezentacja słowa, na przy-

charakterystyczne podejścia (Sołdacki 2006). Są to:

bliczność” wnosi treść istotną z punktu widzenia

kład długość słowa albo jego unikalność (rzadkie

oceny wydarzenia. Do identyfikacji krótkich wypo-

występowanie) w różnych wypowiedziach.

Ad 5.
a. Głęboka analiza tekstu (ang. Deep Text Processing,

wiedzi wystarczająca jest często analiza STP, która

Zastosowanie automatycznej klasyfikacji wypowie-

DTP): to podejście opiera się na komputerowej ana-

z kolei realizowana była na dwa odmienne sposoby

dzi na te poddawane dalszej analizie i te elimino-

lizie lingwistycznej wielu możliwych interpretacji,

(Tomanek 2014c):

wane z analiz pozwoliło na zastosowanie podsta-

powiązań między słowami, frazami, relacji gra-

wowych technik stosowanych w ramach text mining.

matycznych występujących w tekście. Z powodu

a. Analiza oparta na metodach słownikowych:

wypowiedzi. Dzieje się to przez rozbudowanie

Były to:

tych „wielu możliwych interpretacji” taka analiza

w tej strategii skupiamy się na identyfikacji słów

algorytmu przeszukującego tekst o frazy, które są

nie zawsze jest potrzebna, a także możliwa do osią-

(Key-Word-in-Context), fraz (Key-Phrase-in-Con-

równoważne znaczeniowo słowom kluczowym

1. Parsowanie – unifikacja struktury tekstu: de-

gnięcia w czasie, jaki mamy na nią przeznaczony,

text), słów z określonych obszarów tematycz-

stosowanym we wcześniejszych analizach (regułą

kompozycja danych tekstowych, ilościowa repre-

czy też w oparciu o narzędzia, jakimi dysponuje-

nych (Bag-of-Words). Identyfikacji wypowiedzi

podstawową dla rozszerzania zbioru słów kluczo-

zentacja zbioru dokumentów.

my. Z tych też powodów coraz częściej realizowa-

istotnych służą reguły logiczne, syntaktyczne

wych jest synonimia); innym rozszerzeniem jest

na jest częściowa czy płytka analiza tekstu.

i uproszczona analiza kontekstu, w jakim słowa

identyfikacja wypowiedzi biegunowo różnych

i frazy występują.

(regułą pozwalającą na identyfikację słów znacze-

2. Transformacja i redukcja wymiarów: transformacja reprezentacji tekstu do formy ilościowej;

b. Płytka analiza tekstu (ang. Shallow Text Processing,

redukcja wymiarów do zwartego formatu infor-

STP): efekt tej analizy jest niepełny w stosunku do

macyjnego.
4
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Zob. https://www.rstudio.com/.

2. Analiza słownikowa: sięgapo wiedzę ekspercką
(czyli po wypowiedzi zidentyfikowane przez koderów), ale też rozszerza ją o dodatkowe możliwe

niowo-biegunowo różnych jest antonimia).

b. Metody statystyczne: w tym przypadku skupiamy się na automatycznym przetwarzaniu treści

3. Analiza słownikowa: posługuje się regułami lo-

w oparciu o przyjęte uprzednio wzory wypowie-

gicznymi pozwalającymi na analizę kontekstu,
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w jakim słowa i frazy występują. Dzięki prostym

analizowanych treści. W szczególności analiza

Etapy 1, 2 i 4 opisane zostały we wcześniejszych frag-

krotnie. Dzięki temu zabiegowi wzrosła trafność

zapisom uwzględniającym operatory logiki mo-

statystyczna podpowiadać może zależności gra-

mentach tekstu. Etap 3 to wielowymiarowa analiza

identyfikacji wypowiedzi bliskich znaczeniowo,

żemy zidentyfikować: wypowiedzi sprzeczne

matycznepomiędzy elementami wypowiedzi.

tekstu. Na tym etapie każdej analizowanej wypo-

a także biegunowo odmiennych. Ta podstawowa

wiedzi przypisane zostają wartości liczbowe, które

przewaga jednak nie daje 100% trafności klasyfika-

znaczeniowo; wypowiedzi o konkretnych miastach, osobach, wydarzeniach (Gonzalez, Dan-

Wskazane powyżej powody stały u podstaw prze-

oznaczają: liczbę słów w wypowiedzi, unikalność

cji. Idealna klasyfikacja na poziomie 100% możliwa

kel 1993). Analiza statystyczna, posługując się

prowadzenia dwóch niezależnych analiz. Jednej

słowa (brak słowa we wzorcowych wypowiedziach

jest do osiągnięcia dla: języków nienaturalnych (na

takimi miarami jak korelacja, unikalność słów,

– analizy statystycznej opartej na metodach wska-

wskazanych przez koderów), fakt wystąpienia słowa

przykład dla języków skryptowych, języków pro-

pomaga w znalezieniu pewnych wzorów mó-

zanych wcześniej w tekście (por. ad 4) oraz na me-

we wzorcowych wypowiedziach wskazanych przez

gramowania); wypowiedzi w dobrze opisanym ję-

wiących o występowaniu słów w tekście, ale

todzie słownikowej. Obrazowo przebieg obu analiz

koderów, wystąpienie w wypowiedzi wyrazu iden-

zyku (być może na przykład w łacinie); wypowie-

nie podpowiada niczego w kontekście znaczeń

można zaprezentować tak, jak na diagramach 2 i 3.

tyfikującego nazwę usługodawcy lub produktu.

dzi silnie sformalizowanych (być może np. instrukcje obsługi urządzeń mechanicznych). Mimo iż nie

Diagram 2. Przebieg procesu analiz z zastosowaniem analiz statystycznych

Etap 3 w tej strategii – poza wskazanymi w anali-

udało się osiągnąć tego idealnego poziomu trafności

zie statystycznej – uwzględniał dodatkowo nastę-

klasyfikacji, wydaje się, że metoda półautomatyczna

pujące zabiegi analityczne: zastosowanie stop listy

wykorzystująca strategię analizy słownikowej oraz

(listy słów nieistotnych), identyfikacja wypowiedzi

weryfikację wykonaną przez koderów pozwala na

zawierających słowa oceniające (plus ich synonimy),

redukcję prac manualnych w pracy nad tekstami –

identyfikacja wypowiedzi zawierających minimum

co można poczytywać za sukces tego podejścia.

dwa słowa o przeciwnym wydźwięku (wypowiedzi
o zabarwieniu ambiwalentnym), identyfikacja wy-

Wnioski

powiedzi oceniających wraz z przeczeniem.
Zastosowanie metod półautomatycznej i automaŹródło: opracowanie własne.

Diagram 3. Przebieg procesu analiz z zastosowaniem analizy słownikowej

Źródło: opracowanie własne.
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Dwie zarysowane powyżej strategie dały znacząco

tycznej w analizie treści niesie ze sobą nie tylko

odmienne wyniki w kontekście poprawności kla-

sukcesy poznawcze, ale także szereg porażek i pro-

syfikacji. W przypadku automatycznych analiz sta-

blemów. Wśród korzyści zastosowania metody pół-

tystycznych poprawność wyboru wypowiedzi wy-

automatycznej wymienić można następujące: za

niosła 74% i została zweryfikowana przez koderów

podstawę przyjmuje ona opracowanie tekstu oparte

do 51%. Klasyfikacja stosująca metodę słownikową

o tradycyjne podejście powszechne w analizie tre-

osiągnęła poziom poprawności wyboru równy 71%.

ści (kodowanie tekstu przez człowieka) i jakościową

Po weryfikacji wynik ten utrzymał się na poziomie

analizę danych; daje możliwość wykonania szybkiej

68%. Kluczowym w tej strategii okazała się iteracyj-

analizy na dużych zbiorach wypowiedzi; jest proce-

ność przebiegu weryfikacji: praca kodera kończyła

sem iteracyjnym, co pozwala na zmniejszenie licz-

się zaleceniami wskazującymi, jak należy zmienić

by błędów w regułach klasyfikacji oraz zwiększenie

klasyfikator automatyczny – po zmianie dokonanej

trafności klasyfikacji; daje możliwość stosowania ist-

w algorytmie następowała kolejna ocena dokony-

niejących narzędzi klasyfikacyjnych jako elementów

wana przez koderów oraz kolejna automatyczna

inspirujących analizę lub wzbogacających klasyfika-

klasyfikacja. Strategia ta wykonana została trzy-

cję (na przykład listy słów specyficzne dla danych
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tematyk – inspiracją jest tu więc analiza tematycz-

zykowo, składniowo i stylistycznie. Analizowany

niejszym zadaniem jest natomiast zidentyfikowanie

na błąd klasyfikacji. Dlatego też udział koderów

na); jest punktem wyjścia do wielowymiarowych

język zapisany był w naturalnej formie (spontanicz-

wypowiedzi ambiwalentnych, eliminacja złożo-

w analizach tekstów wydaje się warunkiem sine qua

analiz treści (to w związku z możliwością liczbowej

nych, nieustrukturyzowanych) wypowiedzi. Łatwo

nych i długich wypowiedzi, które nie są wartościo-

non do osiągania wysokiego poziomu trafności kla-

reprezentacji wypowiedzi); jest podejściem rozwi-

poddawał się analizie (był wyczyszczony z błędów

we dla dalszych analiz. Istotnym na tym etapie jest

syfikacji.

jającym się w ramach programu badawczego (wte-

zapisu, rozpoznawane były wszystkie formy wy-

przejrzenie korpusu wypowiedzi przez kodera, któ-

dy, gdy jeden słownik klasyfikacyjny rozwijany jest

razów – bez względu na odmianę, rodzaj, liczbę).

ry może sformułować wstępne warunki eliminacji

w różnorodnych projektach i testowany na różnych

Mimo osiągniętego „sukcesu poznawczego” (klasy-

wypowiedzi z dalszych analiz.

zbiorach tekstów) – w efekcie pozwala na ewolucję

fikacja na poziomie 68%), trudno ogłosić tu sukces

słowników klasyfikujących, które stosowane mogą

metody. Nie jest bowiem możliwe ekstrapolowanie

b. Czy w wyniku automatyzacji uzyskamy dane o ta-

być dla nieeksplorowanych jeszcze tekstów (zbiorów

osiągniętego rezultatu na zadania, w których mie-

kiej samej jakości jak w przypadku analiz wykony-

Im więcej wiedzy ludzkich koderów wykorzysta-

testowych).

libyśmy dokonać klasyfikacji wypowiedzi dla ję-

wanych manualnie? Czy automatyzacja opracowa-

nezostanie na etapie projektowania klasyfikatorów

zyków niszowych, slangowych, subkulturowych,

nia danych da w efekcie trafne rezultaty?

półautomatycznych, tym większa jest trafność kla-

c. Czy metoda i narzędzie wykonujące pracę automatycznie mogą korzystać z wiedzy badaczy,
koderów?

Wybrane w toku analiz podejście wiąże się jednak

emocji czy choćby ustrukturyzowanych dłuższych

z pewnymi problemami: wybór kategorii analitycz-

lub językowo trudniejszych wypowiedzi. Takimi

Automatyczna analiza wypowiedzi tekstowych

dło wiedzy na etapie weryfikacji wyników metody

nych trafnie odzwierciedlających analizowaną treść

wypowiedziami są te zawierające żart, parafrazę,

formułowanych w języku naturalnym prowadzona

półautomatycznej. Pytanie o to, jaki zakres wiedzy

nie może opierać się tylko na analizie frekwencji

metaforę, aforyzm (Weizenbaum 2008). Dla takich

bez nauczyciela (wsparcia wiedzy kodera) wydaje

możliwy jest do opisu za pomocą algorytmów pozo-

słów i fraz, ale wymaga również zastosowania od-

wypowiedzi niezbędne byłoby opracowanie dodat-

się być – na tym etapie rozwoju wiedzy – skazana

staje nadal otwartym.

mian słów, zapisów słów w różnych rodzajach oraz

kowych rozwiązań (Forslid, Wiken 2015).

syfikacji. Koderzy stanowią także bardzo cenne źró-

czasach – zabieg taki zwiększa czasochłonność analiz oraz wymaga wydajnych komputerów z nowo-

Podsumowując powyższe rozważania, odpowiedzi

czesnymi procesorami; opracowanie tekstów zgod-

na postanowione w artykule pytania można sfor-

nie z zasadami preprocessingu danych tekstowych

mułować w sposób następujący:

jest procesem czasochłonnym; konieczność wielokrotnego wykonywania analiz (iteracyjność) zwiększa czasochłonność procesu analitycznego.
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guage Technology. Cambridge University Press [dostęp 5 maja
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