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u w 2011 roku dowiedziono mo liwo ci
efektywnego wykorzystania du ych zasob w informacyjnych, nazywanych Big Data,
jako r d a informacji poddaj cych si konstruktywnej analizie ilo ciowej1. Ich znacz c
cz
tworz zasoby internetu, w czaj c w to
sieci spo eczno ciowe. Dane tego typu s tworzone przez indywidualnych u ytkownik w
umieszczaj cych w sieci blogi, posty, portale,
maile, strumie zapyta kierowanych do internetu, profesjonalne publikacje i inne bogate zasoby informacyjne.
Naj atwiej dost pnym zasobem informacji,
okre lanym mianem Big Data, jest sie /internet.
T w a nie drog w ci gu ka dej sekundy jest
przesy ane 22574 GB danych, powstaje 5700
tweet w, 55 tysi cy post w na Facebooku,
a na portal YouTube dodawane s 2 godziny

materia u2. Ten cyfrowy wiat co dwa lata podwaja swoje rozmiary w 2020 r. liczba bit w
informacji wygenerowanych przez ludzko
przekroczy liczb gwiazd we Wszech wiecie3.
Na razie, w 2014 roku, liczb tych informacji
oszacowano na 3 ZB, to jest oko o 40 kolumn
ksi ek z Ziemi do S o ca. Jednak obecnie tylko 0,5% tych zasob w jest skutecznie analizowana4.
Przeprowadzone w Instytucie Dziennikarstwa UW wspomniane wcze niej badania5
w kt rych korzystano z potencja u informacyjnego ra nacji dotyczy y, zapewne po raz
pierwszy w skali wiata, problematyki pozyskiwania informacji zwi zanych z aktywno ci
polityczn , w szczeg lno ci wybor w prezydenckich i parlamentarnych. Obecnie podobne
badania s prowadzone ju niemal we wszystkich

W. Gogo ek, P. Kuczma, Ra nacja informacji sieciowych na przyk adzie wybor w parlamentarnych. Cz
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bran ach, kt re wykorzystuj aktualne informacje w swojej dzia alno ci. Przyk adem jest komercyjne narz dzie Brand24 oferuj ce szeroki
wachlarz monitoringu opartego na zasadach
ra nacji. Obejmuje on: monitoring marki tzn.
ledzenie na bie co, co o marce/produkcie/
us udze m wi internauci w sieci; monitoring
prewencyjny (co internauci m wi , ludzkie
oblicze marki); monitoring kryzysowy i monitoring sprzeda owy6. Podobne us ugi wiadczy
SentiOne, rma, kt ra udost pni a Instytutowi
Dziennikarstwa UW swoje narz dzia dla test w
w zakresie mo liwo ci zbierania sentyment w dotycz cych notowa sp ek gie dowych.
Uzyskane wyniki potwierdzi y mo liwo statystycznie istotnej predykcji notowa . Wyniki
test w wskaza y nadzwyczaj du korelacj
(r>0,8) przewidywa z rzeczywistymi notowaniami czterech sp ek gie dowych (Enea SA,
KGHM SA, Synthos SA i Tauron SA)7.
Fundamentem mo liwo ci realizacji tego
typu bada by y, i s obecnie w jeszcze wi kszym zakresie, techniczne mo liwo gromadzenia wspomnianych gigantycznych zasob w
i narz dzi ich analizy. Maria technologii z potencja em informacji nie zosta jeszcze zauwaony jako skuteczne narz dzie pozyskiwania
wt rnych informacji s one jak rad ra nowany z rudy (zaledwie 4 g z jednej tony rudy)8.
Te proporcje wydaj si by adekwatn ilustracj proces w ra nacji informacji Big Data. Jej
wynik stwarza now kategori informacji, kt ra
wcze niej nigdy nie by a i ze wzgl d w ogranicze technologicznych nie mog a by dost pna.

Uznano zatem za celowe potwierdzenie zasadno ci tego kierunku zastosowa technologii
w analizie gigantycznych zasob w informacji.
Ra nacja umo liwia dostrzeganie informacji
wt rnych w ukrytych zasobach informacji pierwotnych (Big Data). Dane uzyskane dzi ki tym
analizom tworz obraz historii, stanu, potrzeb
i zachowa m.in. indywidualnych u ytkownik w i rm, ale tak e spo eczno ci jako ca o ci.
Jednocze nie dostarczaj warto ciowych, wiarygodnych statystycznie informacji do analiz
predykcyjnych.

Badania

Cel. Zasygnalizowany potencja oraz realne
zapotrzebowanie na aktualne, oryginalne informacje stanowi y o celu przedsi wzi cia, tzn.
wskazanie g wnych etap w ra nacji/ogniw
a cucha procedur/czynno ci sk adaj cych si
na proces ra nacji. Jej umiej tne zastosowanie
generuje wcze niej nieznane, u yteczne informacje b d ce przeciwno ci smogu informacyjnego przypisywanego sieci9.
Hipoteza. Wyniki ra nacji stanowi wiarygodne informacje opisuj ce wybrany proces spoeczny/zjawisko w czasie przesz ym, rzeczywistym, a tak e prognoz . S one, po odpowiedniej
obr bce, wiarygodnym r d em opinii na temat
procesu spo ecznego/zjawiska, np. w poszukiwaniu zagro e funkcjonowania rmy, oczekiwa
klient w czy predykcji wybor w spo ecznych
lub notowa sp ek na gie dzie.
Za o enie. Przyj to za o enie, e badania zwi zane z ra nacj b d dotyczy , podobnie jak w badaniach przeprowadzonych

Socjomania, http://socjomania.pl/10-krokow-skutecznego-monitoringu-z-brand24 [dost p: maj 2015].
Niepublikowane prace: A. Woch, Internetowe predykcje notowa sp ek gie dowych, ID UW, Warszawa 2015;
M. W jcikiewicz, Analiza przydatno ci narz dzi Big Data w prognozowaniu notowa sp ek gie dowych, ID UW,
Warszawa 2015.
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J.L. Marshall, Wydobycie uranu i ra nowanie radu w St. oachimsthal chymovie) [w:] Nowotwory. Journal
of Oncology 2011, Vol. 61, No. 2, p. 181 185.
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R. Tadeusiewicz, Ciemna strona internetu, wyk ad inauguracyjny, WSZiA w Zamo ciu, 16 pa dziernika 1999.
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Z bada nad wykorzystaniem ra nacji informacji sieciowej
w 2011 roku10, predykcji (na podstawie danych
poprzedzaj cych dzie wybor w) wybor w prezydenckich (2015) oraz parlamentarnych (2015).
Metodologia. Jednym z ogniw procesu ranacji jest analiza sentyment w. Jest ona rozumiana jako wyr nianie wpis w (uniwersalne
okre lenie paczek/fragment w tre ci pozyskiwanych z Big Data) uzyskanych z sieci, kt re
zawieraj wyr nion nazw oraz co najmniej
jeden sentyment. Sentymentem jest s owo lub
zwrot o zabarwieniu emocjonalnym. Wst pne
badania dowiod y, e zasadne jest wyr nienie trzech kategorii sentyment w: pozytywne, neutralne, negatywne11. Wyr nienie s w
uznanych jako sentyment (sentymenty), poza
kolekcjonowaniem wpis w z sieci, jest fundamentalnym ogniwem w procedurze ra nacji
opartej na sentymentach. W zale no ci od celu
zastosowa ra nacji rol sentyment w mog
tak e pe ni tematyczne konteksty, np. w odniesieniu do w adz pa stwowych:
merytoryczne (edukacja, nanse, gospodarka itp.);
medialne
zwi zane z bie cymi wydarzeniami relacjonowanymi w mediach (np.
w adza, media, pieni dze, prawo)12.
Nazw mo e by dowolny termin zwi zany
z ocenianym zjawiskiem, np. ocena kondycji
politycznej partii/osoby, rmy, zjawiska.

Procedura ra nacji

Maj c na uwadze do wiadczenia z u ycia ra nacji w badaniach przebiegu wybor w prezydenckich i parlamentarnych (2011), oraz p -

niejsze eksperymenty zwi zane z podobnymi
badaniami, wyr niono podstawowe ogniwa
a cucha procesu ra nacji (rysunek 1.) opartego
na badaniach sentyment w. Owe ogniwa tworz a cuch operacji, kt re wraz z odpowiednim uzbrojeniem technicznym i programowym
s autorskim narz dziem ra nacji. Immanentn
cech ra nacji jest mo liwo uzyskiwania/wykorzystywania wynik w jej stosowania w czasie rzeczywistym oraz w odniesieniu do przesz o ci i przysz o ci (predykcja).
Sformu owanie celu:
opinia/ocena procesu/zjawiska
Opracowanie zbior w nazw i sentyment w
Kolekcjonowanie wpis w ze stron
Wery kacja sentyment w
Obliczanie frekwencji wpis w zawieraj cych
zdania z nazw i sentymentem/sentymentami
Wizualizacja/interpretacja wynik w/
frekwencji
Rysunek 1. a cuch procesu ra nacji
r d o: opracowanie w asne

W. Gogo ek, P. Kuczma, Ra nacja informacji sieciowych , dz. cyt.
V. Hatzivassiloglou, K.R. McKeown, Predicting the semantic orientation of adjectives, 35th Annual Meeting of
the Association for Computational Linguistics, Madrid 1997, s. 174 181, http://www.anthology.aclweb.org/P/P97/P971023.pdf [dost p: 30.10.2011]; P.D. Turney, Thumbs up or thumbs down? Semantic orientation applied to unsupervised
classi cation of reviews, proceedings of the 40th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics
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frekwencji ich wyst powania w ra nowanych wpisach. Zob. W. Gogo ek, P. Kuczma, Ra nacja informacji sieciowych , dz. cyt.
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Przyj t procedur ra nacji rozpoczyna tworzenie zbior w nazw i sentyment w. Nazwy
stanowi okre lenie przedmiotu bada , tutaj
s nimi nazwy partii, nazwiska kandydat w
na prezydenta. Sentymenty natomiast, zgodnie
z podan wcze niej de nicj , maj zabarwienie
emocjonalne. Zwa ywszy na przedmiot ra nacji, sentymenty r ni si i s dobierane stosownie do tematyki bada . Dlatego wa ne jest,
by po zebraniu testowej liczby wpis w dokona wery kacji przyj tych sentyment w w mowie potocznej (o najwy szych frekwencjach).
W opisanych dalej wynikach bada do poszukiwania sentyment w zwi zanych z kandydatami
na prezydenta skorzystano z czterech zbior w
sentyment w:
1. Grupa 37 os b (studenci I roku studi w
I stopnia) dokona o przegl du zbioru tekst w
(1000 wpis w) zebranych z serwis w mediowych i spo eczno ciowych. Nast pnie ka da
z nich wybra a s owa lub wyra enia, kt re negatywnie oraz pozytywnie opisywa y sylwetki
obu kandydat w. Powsta korpus 4650 s w
i wyra e : Andrzej Duda 1291 s w i wyra e
negatywnych, 1076 pozytywnych; Bronis aw
Komorowski 1134 s w i wyra e negatywnych, 1149 pozytywnych. Nast pnie dokonano
analizy frekwencji wszystkich s w oraz wyrae okre laj cych poszczeg lnych kandydat w.
W ten spos b wy oniono korpus sentyment w
najcz ciej wskazywanych przez osoby przegl daj ce zbi r tekst w. W wyniku por wnania
sentyment w pozytywnych i negatywnych obu
kandydat w wyeliminowano powtarzaj ce si
terminy, ale pozostawiono synonimy niekt rych okre le , kt re mog mie du e znaczenie
dla wynik w (wyb r oparty jest na do wiadcze-

niu badacza i nie podlega innej wery kacji).
Ostatecznie s owa sparowano wed ug regu y
okre lenie pozytywne vs. negatywne. Powsta a
baza 69 s w mog cych wskaza sentymenty
(sentymenty ST).
2. Zbi r sentyment w (sentymenty 2011),
kt re by y wykorzystane w badaniach przeprowadzonych w 2011 roku13.
3. Zbi r sentyment w (sentymenty P) oparty na wynikach bada Walerego Pisarka14. Autor ksi ki przeprowadzi badania ankietowe
(4873 respondent w), w kt rych wy oniono
tre ci okre lone jako najlepsze, najpi kniejsze
i najwarto ciowsze oraz tre ci najgorsze, nieprzyjemne lub najszkodliwsze . W ten spos b
powsta a baza 54 s w sztandarowych. Respondenci wype niali ankiet w latach 1991, 1995,
1996, 1997, a wi c przed dynamicznym rozwojem sieci internetowej, i nale y ich zaliczy do
pokolenia odbiorc w starych medi w (prasy,
radia, telewizji). Spo r d s w sztandarowych
wyselekcjonowano okre lenia, kt re mo na
by o wpisa w kontekst hase tocz cej si kampanii wyborczej na urz d prezydenta. Wyb r
zosta oparty na do wiadczeniu badacza i nie
podlega innej wery kacji. Nast pnie dokonano
sprawdzenia, czy baza s w sztandarowych jest
aktualna w stopniu pozwalaj cym na wykorzystanie ich w projekcie. W tym celu wykorzystano narz dzie Google Trends. Sprawdzono popularno termin w jako fraz wyszukiwanych
przez internaut w. Za o ono, e s owo mo e
by u yte w przypadku, gdy Google Trends
indeksuje dany termin jako poszukiwany przez
u ytkownik w sieci. Np. serwis wskaza brak
w wynikach wyszukiwania takich s w jak zak amanie , dobro innych i dobro w asne .
Zast piono je s owami k amstwo oraz dobro .

Tam e.
W. Pisarek, Polskie s owa sztandarowe i ich publiczno , Warszawa 2002, og lna hierarchia tabela, s. 23 25,
najlepsze s. 26 27, najgorsze s. 28 29. Zbi r sentyment w (sentymenty P) oparty na wynikach bada Walerego
Pisarka zosta wykonany przez dr. Krzysztofa Kowalika z Instytutu Dziennikarstwa UW.
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Z bada nad wykorzystaniem ra nacji informacji sieciowej
W kolejnym kroku s owa sztandarowe sparowano wed ug regu y sentyment pozytywny
vs. negatywny. W przypadku braku przeciwstawnego sentymentu wykorzystano Popularny s ownik synonim w i antonim w Grzegorza
D bkowskiego i Ma gorzaty Marcjanik oraz
s ownik online antonim w antonimy.net. T
drog powsta a baza 45 s w mog cych wskaza sentymenty.
4. Wykorzystano 11 sentyment w (sentymenty RP) zawartych w ksi ce Rados awa
Pawelca15.
Sentymenty, kt re zosta y wyr nione w podany wy ej spos b (150 poj /wyraz w) poddano wery kacji frekwencyjnej. Polega a ona na
obliczeniu cz stotliwo ci wyst powania ka dego z tych poj w pr bce wpis w (n = 1000).
Najcz ciej wyst puj ce s owa stanowi y zasadniczy zbi r poj przyj tych jako sentymenty pozytywne i negatywne. Zasygnalizowana
procedura doboru sentyment w uwzgl dnia
autorytatywne r d a (W. Pisarek, R. Pawelec,
wyniki bada z 2011 r.) oraz w asne badania
(wybory student w), kt re by y pr b uwzgl dnienia poj uznawanych przez m odych ludzi
jako pozytywne i negatywne (wiosna 2015).

olekcjonowanie wpis w

Kolekcjonowanie wpis w to kolejne ogniwo
procesu ra nacji. Ta operacja jest po raz pierwszy wykonywana przez autorskiego robota
nazwanego Robot BigData 16 (we wcze niejszych badaniach korzystano z komercyjnych
robot w). Robot BigData to specjalizowany
systemem teleinformatyczny do ukierunkowanego monitorowania i zbierania danych ze
wskazanych serwis w internetowych. System
kolekcjonuje dane udost pniane w internecie
dla ka dego u ytkownika sieci bez konieczno-
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ci autoryzacji (logowania si do danego serwisu) w spos b otwarty. Ka da zarejestrowana
przez robota informacja poza w a ciw tre ci
zawiera dodatkowo r d o informacji (link)
oraz dat jej publikacji albo pobrania, w zale no ci od zakresu danych udost pnianych przez
monitorowany serwis.
System Big Data sk ada si z szeregu moduw (rysunek 2.), z kt rych ka dy pe ni okre lon funkcj . Do najwa niejszych nale : modu
zbierania danych, kolekcjonowania, monitorowania i wykonywania kopii bezpiecze stwa.
Modu zbierania danych to dedykowane
oprogramowanie, kt re w ustalony i zde niowany wcze niej spos b monitoruje r d o informacji. W przypadku opublikowania nowych
tre ci pobiera je i przekazuje do modu u kolekcjonowania. Monitorowanie i kolekcjonowanie danych odbywa si w spos b r wnoleg y.
W sk ad modu u zbierania danych wchodzi wiele
r wnocze nie dzia aj cych robot w (agent w),
a ka dy z nich w okre lonych i zde niowanych
jednostkach czasu wchodzi w interakcj z monitorowanym serwisem. Cz stotliwo pobierania
danych jest regulowana indywidualnie dla ka dego pojedynczego agenta w zakresie od 1 minuty do 365 dni. Dzi ki temu monitorowanie
serwis w w zale no ci od dynamiki zmian i iloci publikowanych artyku w w jednostce czasu
mo e by ustawione dowolnie i stosownie do
potrzeb. Dodatkowo cz stotliwo skanowania
mo e r wnie ulega zmianie, w zale no ci od
pory dnia, dnia tygodnia, pory roku etc. Ka dy
agent, wchodz c w interakcj z monitorowanym
serwisem b d cym r d em informacji, symuluje swoj prac zachowanie cz owieka przegl daj cego serwisy internetowe. Zatem spos b dziaania robota BigData nie amie zasad netykiety
stosowanej przez internaut w.

R. Pawelec, Ciemne zwierciad o. Semantyka antywarto ci, Warszawa 2013.
Robot oraz jego opis zosta y wykonane i wykorzystane do bada przez mgr. in . Dariusza Jarug z Instytutu
Dziennikarstwa UW.
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Rysunek 2. Schemat konstrukcji systemu Big Data
r d o: opracowanie w asne

Agenci modu u zbierania danych mog
dzia a na jednym lub na wielu serwerach,
w zale no ci od liczby monitorowanych serwis w. Dodatkowo, w celu zapewnienia optymalnej wydajno ci systemu, ka dy agent modu u
zbieraj cego posiada prywatn baz danych,
w kt rej zapisuje post py pracy, ograniczaj c
tym samym ilo wymiany danych z moduem kolekcjonuj cym do niezb dnego minimum. Agent modu u zbierania danych pracuje
w trzech trybach: produkcyjnym, kon guracyjnym i debugowania (czyszczenia wpis w z niepotrzebnych, np. html-owych znak w). Tryb
produkcyjny polega na tym, e agent informuje
modu monitoruj cy tylko i wy cznie o problemach i b dach, jakie zaistnia y podczas pracy
w wyniku interakcji z monitorowanym serwisem. Robot BigData z za o enia pracuje w trybie 7/24/365, a zbieranie informacji odbywa si
w spos b ci g y.

Dane zebrane w trakcie pracy przez modu
zbierania danych s magazynowane w module kolekcjonowania danych, w sk ad kt rego
wchodzi relacyjna baza danych. Informacje
zawarte w bazie danych s wykorzystywane
przez modu raportuj cy, kt ry generuje dane
dla zewn trznego oprogramowania do badania
sentyment w w formacie wymaganym przez
to oprogramowanie. Zebrane dane w module
kolekcjonowania mog by wielokrotnie wykorzystywane i pobierane, stosownie do potrzeb
z okre lonego przedzia u czasowego lub pod
wzgl dem interesuj cych badacza s w kluczowych lub wyra e . Modu raportuj cy potra
wygenerowa plik Excela, kt ry z powodzeniem mo e by wykorzystany przez dowolne
oprogramowanie trzecich rm do dalszej analizy. Modu owa budowa robota BigData pozwala
na jego dalsz rozbudow o kolejne funkcjonalno ci w obszarze zbierania i kolekcjono-

Z bada nad wykorzystaniem ra nacji informacji sieciowej
wania danych z r nych r de , w zale no ci
od potrzeb. Obecnie robot BigData gromadzi
dane udost pnione przez us ug WWW w wersji szyfrowanej (https) i nieszyfrowanej (http).
Nale y r wnie zaznaczy , e w zasadzie nie
wyst puj ograniczenia dotycz ce mo liwo ci
zbierania danych z innych us ug, takich jak ftp,
e-mail (newslettery), API do innych system w,
np. bibliotecznych, system w agencji prasowych itp. Taka rozbudowa jest mo liwa pod
warunkiem otrzymania stosownej dokumentacji oraz po wykonaniu prac programistycznych,
w wyniku kt rych powstan dedykowani agenci modu u zbierania danych.
Robot BigData ze wzgl du na swoj funkcjonalno
znajdzie zastosowanie wsz dzie
tam, gdzie zachodzi konieczno
zbierania
du ej ilo ci danych tekstowych na okre lony
temat z wybranych serwis w internetowych.
Zgromadzone przez robota dane stanowi r d o informacji dla kolejnych system w, np.
do badania sentyment w, i mog by u yteczne w zakresie predykcji przysz ych wydarze ,
trend w zjawisk spo ecznych, bez ograniczenia
zakresu (polityka, ekonomia, zdrowie itp.).
Niezb dnym warunkiem prawid owego zebrania danych na wskazany temat jest dob r
w a ciwych r de informacji w postaci link w
do serwis w internetowych. Jako merytoryczna danych zebranych przez robota bardzo zale y
od intuicji i do wiadczenia badacza prowadz cego prace. Dane generowane przez system s
ustandaryzowane, pobrane tre ci bez wzgl du
na charakter r d a zostaj przekonwertowane
do UTF-8, a format zapisu daty i czasu s zgodne z norm ISO 8601:2004. Poniewa technologie internetowe i zachodz ce w nim ci g e
zmiany s procesem naturalnym, robot BigData
wymaga okresowych aktualizacji, kt rych celem jest dostosowanie go do ci gle zmieniaj cej
si rzeczywisto ci cyfrowego wiata.

17

Modu analizy tre ci wpis w
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Metodologia analizy danych wykorzystuje wzorce wyra e regularnych zar wno dla
nazw, jak i dla sentyment w17. Jednym z istotniejszych zagadnie jest odpowiednie dobranie
tych wzorc w. Musz one uwzgl dnia wszystkie formy gramatyczne, wraz z oboczno ciami
temat w, oraz w przypadku nazw najpopularniejsze okre lenia. Na przyk ad dla nazwy Platforma Obywatelska nale y uwzgl dni takie
okre lenia jak PO , Platformersi , Platfusy
itp. Innym, nie mniej wa nym zagadnieniem
jest dob r zestawu sentyment w pozytywnych
i negatywnych.
Oprogramowanie analizuje i zlicza wyst pienia w danych wej ciowych par: nazwa sentyment (osobno dla sentymet w pozytywnych
i negatywnych). Przy czym pary s poszukiwane w zadanym zakresie znak w od nazwy
zar wno lewostronnie, jak i prawostronnie.
Osobno s zliczane same wyst pienia nazw bez
sentyment w, co mo na okre li jako kontekst
neutralny. Zliczanie wyst pie w kontek cie
pozytywnym, negatywnym i neutralnym odbywa si w dwojaki spos b. Zliczanie z powt rzeniami sumuje wszystkie wyst pienia w obr bie
danego rekordu (wpisu). Zliczanie bez powt rze zwi ksza licznik o jeden, je li w danym
rekordzie znaleziono wyst pienie. Zliczone wyst pienia zostaj zsumowane dla ka dej daty,
dla kt rej s dane wej ciowe.

Wyniki

Wpisy gromadzone przez autorskiego robota BigData tworz nieustannie uzupe nian
od 15 maja 2015 r. baz rekord w odnosz cych si wybor w prezydenckich i parlamentarnych. Bior c pod uwag dat rozpocz cia
kolekcjonowania (15 maja) oraz pocz tkowo niewielk , lecz ka dego dnia rosn c intensywno gromadzenia wpis w
wyniki

Ten modu zosta wykonany, opisany oraz zastosowany przez mgr. in . Piotra Celi skiego.
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prezentowane w tym artykule s oparte na ich
niewielkiej liczbie.
W odniesieniu do wybor w prezydenckich gromadzenie wpis w obejmowa o okres
18 23 maja 2015 r. Ilustracj potencja u informacyjnego ra nacji przeprowadzonej na tej bazie (przy wykorzystaniu sentyment w wyr nionych na podstawie bada Pisarka) s warto ci
funkcji liczb pozytywnych i negatywnych wpis w bezpo rednio przed wyborami prezydenckimi (rysunek 3.). Przedstawiona na nim wizualizacja jest jednoznaczna w odniesieniu do ostatecznych wynik w wybor w prezydenckich.
Rysunek nr 3 stanowi fragment ilustracji
wagi doboru stosowanych sentyment w. Sentymenty ST dedykowane do charakteru/przedmiotu opisywanych bada
pozwoli y na uzyskanie wynik w bardziej (od sentyment w P)

zbli onych do opisywanej rzeczywisto ci (rysunek 4.).
Wiarygodno uzyskiwanych w ten spos b
danych zosta a udowodniona w badaniach parlamentarnych 2011 r.19. Wymowna jest w nich
tak e procentowa r nica (zaledwie 0,66%)
pomi dzy liczbami pozytywnych sentyment w, zgromadzonymi w przeddzie wybor w Duda/Komorowski, kt ra wynosi 2,44%,
a rzeczywist r nic wynik w kandydat w
wynosz c 3,10%.
W kontek cie wiarygodno ci wynik w
uzyskiwanych z ra nacji warto podkre li , e
warto wsp czynnika korelacji Pearsona pomi dzy danymi uzyskanymi z sonda y CBOS
(czerwiec/lipiec) a wynikami ra nacji (rysunek 4.) wynios a dla PIS/ZP r = 0,97 (p<0,05),
a dla PO r = 0,95 (p<0,05).

Rysunek 3. Ilustracja liczb pozytywnych sentyment w (sentymenty P)
r d o: opracowanie w asne20

W. Gogo ek, P. Kuczma, Ra nacja informacji sieciowych , dz. cyt.
2 w okr. r. ruch. to linia trendu wyr wnuj ca uktuacje danych w celu lepszej ilustracji trendu zmian warto ci zmiennej, https://support.of ce.com/pl-pl/article/Dodawanie-linii-trendu-i-linii-%C5%9Bredniej-do-wykresu-3c4323b1-e377-43b9-b54b-fae160d97965?ui=pl-PL&rs=pl-PL&ad=PL [dost p: lipiec 2015].
19
20

Z bada nad wykorzystaniem ra nacji informacji sieciowej
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Rysunek 4. Ilustracja liczb pozytywnych sentyment w (sentymenty ST)
r d o: opracowanie w asne

Rysunek 5. Ilustracja liczb pozytywnych sentyment w dla wybranych partii
r d o: opracowanie w asne21

Dane zobrazowane w postaci wykres w
(rys. 3, 4, 5) sygnalizuj wst pne wyniki zastosowania przyj tej metodologii ra nacji w badaniach, kt re s prowadzone od maja 201522. Ze
wzgl du na intencj zachowania neutralno ci
ich pe ne wyniki zostan opublikowane dopiero
po wyborach parlamentarnych.

21
22

Podsumowanie

Spektrum warto ci poznawczej sygnalizowanych wynik w bada tworzy nie tylko predykcja, aktualny (skala godzin), niskobud etowy
sonda popularno ci os b, partii lub rm, ale
tak e mo liwo rozszerzonej analizy frekwencji sentyment w. Chodzi tu o zwr cenie uwagi

2 w okr. r. ruch to linia trendu , dz. cyt.
Dotychczas (lipiec 2015) zgromadzono ponad 500 000 wpis w.
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na ekstrema trend w i poszukiwanie przyczyn
ich powstania (oraz odpowiedniej reakcji). Na
przyk ad rysunek 3. ilustruje wybran cz
majowych wynik w ra nacji. Znacz ca jest
tam data 20 maja. Mo e ona wskaza czynniki (w tym znaczenie najcz ciej wyst puj cych
s w przyj tych jako sentymenty23), kt re spowodowa y zmiany trend w. Podobnie przyk adowa analiza ekstrem w czerwcowych notowa najsilniejszych partii (rysunek 5.) zwraca
uwag na daty 7 i 9 10 czerwca jako znacz ce.
Dowodz tego ma e liczby pozytywnych sentyment w dotycz cych partii. Liczby negatywnych sentyment w s tak e w dniu 7 czerwca
mniejsze od liczb w innych dniach. Wskazuje to
na wymagaj cy dalszej analizy prawdopodobny zwi zek liczb sentyment w ze zdarzeniami

23

w Grecji, co oznacza oby konieczno przeprowadzenia dodatkowych analiz korpusu zgromadzonych wpis w.
Generalizuj c dotychczasowe do wiadczenia zastosowa ra nacji informacyjnej,
najwa niejszy okazuje si proces wyboru
trafnych (liczonych frekwencjami) sentyment w. Uzyskiwane wyniki (trendy, ekstrema),
poddane dalszej analizie, okazuj si by
wa nymi informacjami w ocenie przesz ego,
aktualnego (liczonego godzinami) i przysz ego stanu badanego zdarzenia/procesu.
Wydaj si by cennym zbiorem determinant
podejmowania decyzji/czynno ci maj cych
wp yw na ocen i przebieg badanego zdarzenia/procesu.
Warszawa, 28 lipca 2015

Chodzi tu o znaczenie najcz ciej wyst puj cych sentyment w w punktach ekstrem w.

