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OPINIE KONSUMENCKIE DETERMINANTEM OKREŚLAJĄCYM  

JAKOŚĆ USŁUG LOGISTYCZNYCH FIRM KURIERSKICH 

 

W artykule omówiony został wpływ opinii konsumenckich na działalność przedsiębiorstw z branży kurierskiej. Analiza opinii 

konsumenckich jest obszarem badań, który może mieć znaczący wpływ na rozwój ich działalności. Jest też narzędziem, które 

może dostarczyć istotnych informacji mających wpływ na wizerunek firmy oraz jakość świadczonych usług kurierskich, co ma 

duże znaczenie dla firm działających na bardzo konkurencyjnym rynku. Narastająca liczba opinii dostępnych w sieci wytworzyła 

potrzebę ich automatycznej analizy i przetwarzania. Zagadnienie to zyskuje na popularności zarówno wśród badaczy, jak i wśród 

przedsiębiorców, dla których opinie konsumentów nie są bez znaczenia. Dzięki stale rosnącej potrzebie dostępu do opinii klien-

tów, a co za tym idzie wiedzy i informacji, które można z nich czerpać, narzędzia umożliwiające automatyzację procesu pozyski-

wania kluczowych i strategicznych z nich informacji zyskują na znaczeniu. Problem ten wymaga nieco innego spojrzenia na dane 

i doboru określonego sposobu ich analizowania za pomocą technik eksploracji danych, zwłaszcza tekstowych. Głównym celem 

artykułu jest przeprowadzenie analizy automatycznej klasyfikacji opinii z wykorzystaniem eksploracyjnych metod analizy tekstu. 

Wykorzystanie informacji pozyskanych z opinii klientów przyczynia się do podwyższenia jakości świadczonych usług kurierskich, 

zapewnia dostęp do odpowiednich informacji we właściwym czasie, przez co wpływa na trafność podejmowanych decyzji bizne-

sowych oraz stanowi trend i nakreśla przyszłościowy kierunek działań firm kurierskich. 

 

WSTĘP 

W obliczu współcześnie występującego dynamicznego tempa 
zmian w sektorze usług, przedsiębiorstwa musza dostosować swoją 
ofertę do potrzeb i wymagań klientów, tak by nie tylko zdobyć, ale 
przede wszystkim utrzymać ich zaufanie. Należy więc zwrócić szcze-
gólną uwagę na jakość świadczonych usług, gdyż dzięki niej można 
spełniać oczekiwania klientów. Jakość także powoli przestaje być 
tylko wyróżnikiem towarów na rynku, staje się również niezbędnym 
elementem procesu konkurencji. Utrzymanie konkurencyjnej pozycji 
na rynku usług w logistyce wymaga więc stałego dążenia do poprawy 
jakości obsługi klienta oraz innych procesów i elementów składają-
cych się na postrzeganą przez klienta wartość usługi. 

Sektor usług, w tym także logistycznych wymusza na usługo-
dawcach elastyczność oraz potrzebę i konieczność wdrażania coraz 
to bardziej innowacyjnych pomysłów i rozwiązań. Powody takiego po-
dejścia wynikają z chęci prześcignięcia konkurencji w drodze do za-
spokojenia potrzeb klienta. Kluczem do sukcesu jest utrzymanie jak 
najlepszej jakości świadczonych usług, która niejednokrotnie jest 
trudna do określenia. Istnieją jednak metody, które pozwalają ocenić 
jakość usługi, a następnie poprzez analizę zgromadzonych danych 
wprowadzić zmiany tam, gdzie jest to konieczne. Metody te mają na 
celu nie tylko badanie odczuwanej satysfakcji klienta, czy wskazaniu 
przez niego wprost, co mu nie odpowiada w danej usłudze. Mogą one 
także służyć „zmierzeniu” osiągniętego przez danego usługodawcę 
poziomu świadczenia usług, w porównaniu do liderów w danym seg-
mencie oraz wskazaniu obszarów, w których powinni się poprawić.  

1. JAKOŚĆ USŁUG LOGISTYCZNYCH  

1.1. Rynek usług kurierskich 

Branża przesyłek kurierskich stała się w ostatnim czasie jednym 
z najważniejszych obszarów infrastruktury współczesnych systemów 

logistycznych oraz łańcuchów dostaw w transporcie. Usługi kurier-
skie są niezwykle istotnym i nieodzownym elementem światowego 
rynku usług logistycznych [1]. Geneza usług kurierskich jest ściśle 
powiązana z powstaniem usług pocztowych, ponieważ to one zapo-
czątkowały odróżnianie tego sektora rynku. W Polsce rynek usług 
KEP (przesyłki Kurierskie, Ekspresowe i Paczkowe), zapoczątko-
wany został we wczesnych latach 90-tych XX wieku i nadal rozwija 
się bardzo dynamicznie. Usługi te obejmują wiele grup ładunków i 
oferują klientom serwis dopasowany do ich specyfiki. Bardzo istot-
nym czynnikiem jest brak ograniczeń geograficznych i elastyczność 
czasu dostaw. Większość firm kurierskich ma podobne standardy 
świadczenia swoich usług. 

Ogromne znaczenie dla rozwoju rynku usług kurierskich ma 
stale rosnąca liczba sprzedaży towarów za pomocą portali interneto-
wych – branża e-commerce [2]. Dla klientów internetowych kluczową 
kwestią jest czas dostawy zakupionego towaru, jego bezpieczeń-
stwo, a także uzyskanie informacji dotyczącej przebiegu przesyłki. 
Także klienci Ci często są bardziej skłonni do wystawienia opinii o 
danym usługodawcy. Niejednokrotnie to właśnie zaznajomienie się z 
opiniami innych klientów warunkuje wybór danego usługodawcy. Do-
datkowo gwałtowny rozwój sieci Web, zwłaszcza masowy dostęp do 
treści generowanych w sieci wymusił ważność informacji pojawiają-
cych się w opiniach klientów. Takie elementy wpłynęły na to, że firmy 
kurierskie dążą do dopasowani swojej usługi zarówno dla segmentu 
B2B, jak i B2C. Mimo iż nadal dla branży usług KEP przedsiębiorcy 
są głównym źródłem zysku, to również sektor konsumencki nabiera 
coraz większego znaczenia. 

Rynek usług kurierskich charakteryzuje się znaczną liczbą dzia-
łających na nim podmiotów i jest zróżnicowany zarówno ze względu 
na zasięg działania poszczególnych przedsiębiorców, jak również na 
zakres świadczonych usług. Jednak bezapelacyjnie niska jakość 
usługi kurierskiej przekłada się bezpośrednio na utratę klientów. 
Szczególnie wrażliwa jest na to branża e-commerce. W sytuacji w 
której klienta zamówił produkt dedykowany na specjalną okazję po-
winien go otrzymać w stanie nienaruszonym i w podanym terminie. 
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W przypadku niewywiązania się z danych założeń taki klient może w 
przyszłości zrezygnować z ponownego zakupu, co odbija się na 
szansach sprzedażowych nadawcy. Co więcej w zależności od stop-
nia rozczarowania może dodatkowo wystawić niepochlebną opinię. 
Według badania TNS przeprowadzonego dla PostNord tylko w ciągu 
ostatniego roku aż 55% Polaków w wieku 15-79 lat robiło zakupy 
online. Wskaźnik ten pokazuje jak wielki wpływ na rozwój i zmiany na 
rynku kurierskim ma e-commerce. To głównie z powodu walki o naj-
większych klientów tego sektora zmienia się jakość procesów u ku-
rierów. Podobnie dynamicznie zmienia się oferta. Obecnie nie jest to 
już tylko wysyłanie paczki z punktu A do Z. Branża kurierska sprawnie 
wykorzystuje swoje zasoby, świadcząc liczne usługi okołowysyłkowe. 
Firmy kurierskie w walce o obecnych i przyszłych klientów coraz moc-
niej wykorzystują własny potencjał informatyczny. Przedsiębiorcy – 
klienci firm kurierskich – powierzają swoje dobro przewoźnikowi. 
Oczekują, że przesyłka będzie szczególnie traktowana, a przewoźnik 
zadba o nią na wszystkich etapach procesu. Odpowiedzialność 
spada również na nabywców. Niejednokrotnie niezadowolony klient 
dzwoni bezpośrednio do firmy oferującej dany produkt, nie zaś do 
firmy kurierskiej, która nie spełniła danych wymagań jakościowych. 
Negatywna opinia klienta spoczywa na barkach nabywcy, nie zaś 
firmy kurierskiej.  

Wybierając operatora, przedstawiciele dużych firm i korporacji 
zazwyczaj ograniczają się do największych firm kurierskich i poczto-
wych o stabilnej sytuacji finansowej. To szczególnie ważne w przy-
padku handlu detalicznego, gdzie większość zamówień realizowana 
jest za pobraniem. Elementem kluczowym jest też doświadczenie. 
Niejednokrotnie przedsiębiorstwa sprawdzają rekomendacje do-
stępne w Internecie, na specjalistycznych stronach i forach. Tak two-
rzą listę potencjalnych partnerów do których wysyłają zaproszenia do 
udziału w przetargu. Operatorzy i nadawcy mogą się dwoić i troić, ale 
i tak zadowolenie odbiorców zależy w znacznym stopniu od jakości 
pracy, elastyczności i osobistej kultury samego kuriera, tj. kierowcy, 
który dostarcza przesyłkę pod wskazany adres. Niejednokrotnie to 
właśnie osobisty kontakt z kurierem wpływa na osąd klienta i na opi-
nię jaką wystawia. 

2. ANALIZA OPINII KONSUMENCKICH 

2.1. Automatyczna analiza opinii konsumenckich 

Można się pokusić o ogólny podział informacji tekstowych na 
dwa główne rodzaje: fakty i opinie. Fakty stanowią obiektywne wyra-
żenia o podmiotach ich właściwościach i wydarzeniach. Opinie są za-
zwyczaj wyrażeniami opisującymi subiektywne odczucia ludzi, ocenę 
lub uczucia wobec podmiotów i wydarzeń. Pojęcie opinii jest bardzo 
szerokie i ściśle związane z przetwarzaniem informacji zapisanej za-
zwyczaj w postaci tekstu pisanego. Wiele z istniejących badań nad 
przetwarzaniem informacji swoje podwaliny upatruje w eksploracyj-
nej analizie tekstu (text mining), wyszukiwaniu informacji (IR), klasy-
fikacji tekstu, grupowaniu tekstu i wielu innych metodach i zadaniach 
eksploracyjnej analizy tekstu i przetwarzania języka naturalnego. 

Automatyczna analiza opinii konsumenckich (opinion mining, 
sentyment analysis) stanowi kierunek badań analizujący oceny, po-
stawy i także emocje wyrażone w języku pisanym. Stanowi jeden z 
najbardziej aktywnych obszarów badawczych przetwarzania języka 
naturalnego. Jest także szeroko badana w text i web miningu. Bada-
nia te wychodzą poza aspekt informatyczny wkraczając w obszary 
badań nauk o zarządzaniu czy nauk społecznych ze względu na 
oczywiste znaczenie dla biznesu jak i społeczeństwa pojmowanego 
jako całość. Rosnące znaczenie analizy charakteru opinii zbiega się 
z rozwojem mediów społecznościowych, takich jak przeglądy, dysku-
sje na forum, blogi czy sieci społecznościowe. Współczesne czasy 

dostarczają nam ogromne ilości opiniodajnych danych do analizy za-
pisanych w postaci cyfrowej. 

Systemy analizy charakteru opinii konsumenckich są stosowane 
w prawie każdej dziedzinie gospodarczej i społecznej, gdyż opinie są 
kluczowe dla prawie wszystkich ludzkich działań i są głównymi ani-
matorami naszych zachowań. Nasze przekonania, poglądy, postrze-
ganie rzeczywistości, a także wybory, których dokonujemy, są w du-
żej mierze uzależnione od tego jak ludzie widzą i oceniają świat. Z 
tego powodu, kiedy musimy podjąć decyzję, często posiłkujemy się 
opiniami innych. Taki punkt widzenia, postrzegania i zachowania 
przejawia się zarówno jednostkowo jak i w ujęciu szerszym – na po-
ziomie organizacji. 

Przeprowadzone badania – przegląd literaturowy 

Przeprowadzone w ostatnich latach badania potwierdzają, że 
przy podejmowaniu opinii klienci przywiązują coraz większą wagę 
opiniom konsumenckim występującym w Internecie. Jakob Nielsen 
[4] zaproponował udziały 90-9-1, które zakładają, że około 90% 
uczestników wirtualnej rzeczywistości to bierni obserwatorzy nie two-
rzący opinii konsumenckich, około 9% robi to okazjonalnie, a jedynie 
ok 1% zamieszcza w Internecie systematycznie nowe opinie, co jest 
związane z większością podejmowanych przez nich działań w real-
nym świecie. Oznacza to z jednej strony, że opinie konsumenckie 
zamieszczane w Internecie na temat określonych produktów, usług, 
czy też firm trudno uznać za reprezentatywne i wyrażające odczucia 
i opinie ogółu konsumentów. Jednak z drugiej strony, ten sam autor 
w swoich badaniach realizowanych wśród konsumentów z 47 krajów 
dowiódł, że blisko 3/4 z nich uważało opinie konsumenckie jako naj-
bardziej wiarygodne źródło informacji o produktach, usługach i fir-
mach. 

Z badań, które zostały przeprowadzone przez firmę Deloitte wy-
nika, że każda grupa wiekowa konsumentów polega na interneto-
wych opiniach. Wskaźnik ten jest najwyższy wśród konsumentów w 
wieku 22-29 lat, gdzie osiąga 68%, zmniejszając się stopniowo do 
42% dla nabywców w wieku powyżej 75 roku [5.]. Tendencję taką 
potwierdzają również badania prowadzone przez Opinion Research 
Corporation, ukazujące, że 83% użytkowników Internetu opiera 
swoje decyzje zakupowe na opinii o produkcie w sieci [6]. 

Wyniki badań ukazują także związek między zadowoleniem lub 
też barkiem zadowolenia klienta a chęcią do wyrażenia swojej opinii 
w Internecie [7]. Klienci niezadowoleni chętniej dzielą się swoją opi-
nią, przy czym jest to działanie podyktowane bardziej chęcią ostrze-
żenia innych konsumentów przed wadami produktu lub usługi niż sa-
mego zaszkodzenia przedsiębiorstwu [8]. 

Analiza opinii wystawionych przez byłych klientów, może przy-
nieść wymierne korzyści nie tylko potencjalnym klientom, ale także 
nabywcom, dostarczając im informacji na temat poziomu aktualnie 
świadczonych usług, zadowolenia ze strony klientów oraz ich oczeki-
wań i potrzeb. Ponadto jak zostało wykazane w [9], duża liczba po-
zytywnych opinii wpływa nie tylko na chęć skorzystania z usługi przez 
innych klientów, ale także wywiera tzw. „efekt halo”, czyli wpływa na 
to, jaką opinię wystawią obiektowi klienci, którzy właśnie skorzystali 
z danej usługi. 

Spośród innych opublikowanych prac warto przywołać jeszcze 
inne wyniki: 
– 70% użytkowników Internetu ufa opiniom nieznanych im osób za-

mieszczonym w Internecie, a dla opinii znajomych ta wartość 
osiąga 90%. Obie te wartości są wyższe od innych form nakła-
niania do zakupów np. reklamy [10], 

– prawie co czwarty ankietowany użytkownik Internetu stwierdził, 
że sprawdzał opinie konsumenckie w sieci również przed doko-
naniem zakupu offline, a za produkty ocenione wysoko (na 4-5 
gwiazdek) konsumenci są skłonni płacić średnio 20% więcej [11]. 
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Należy także zwrócić uwagę na fakt, że już w roku 2001 znane 
były wyniki badań świadczące o większym zainteresowaniu klientów 
produktami, usługami czy firmami posiadającymi opinie konsumenc-
kie, w porównaniu z opisami marketingowymi produktów, usług czy 
firm [12]. 

Znając sposób postrzegania określonego dobra przez klientów - 
nabywców, racjonalnym zachowaniem firmy oferującej dane dobro 
jest wykonanie działań, które albo pozwolą zmaksymalizować korzy-
ści wynikające z pozytywnego postrzegania dobra, bądź zminimali-
zować straty związane z odbiorem negatywnym. Poznanie opinii 
klientów może pozwolić również na ustalenie kierunków zmian tak, 
aby uczynić posiadaną ofertę bardziej odpowiadającą ich potrzebom 
[13]. Szczególnie przydatne mogą być w takiej sytuacji konstruktywne 
opinie konsumentów, zawierające propozycje zmian w danym pro-
dukcie lub usłudze [14]. 

Rankingi firm kurierskich 

Większe firmy kurierskie udostępniają też na swoich witrynach 
internetowych możliwość zamieszczania i oglądania opinii o swoich 
oferowanych usługach. Jako wskaźnik tego, czy wdrożenie systemu 
opiniowania przyniosło spodziewane efekty, często traktuje się tzw. 
współczynnik konwersji [15], rozumiany jako odsetek osób odwiedza-
jących stronę internetową, które podejmą pożądane przez twórców 
witryny działanie. Udostępnienie możliwości oceniania usług może 
przynieść firmom jeszcze dodatkową korzyść. W przypadku nadawa-
nia systemu ocen przy opiniach przez zarejestrowanych użytkowni-
ków mogą one posłużyć do tzw. rankingu firm kurierskich. Istnieją 
wyspecjalizowane serwisy, które udostępniają na swoich stronach 
dane rankingowe tworzące listy najlepszych firm kurierskich np. w 
danym roku. W takich serwisach występują różne kryteria oceny. Dla 
przykładu bardzo dobrze dopracowane w szczegółach rankingi firm 
kurierskich zostały podane przez portal Money.pl w 2009 roku, portal 
kuriero.pl w 2012 roku. Obecnie portal kurierem.pl dysponuje rankin-
giem firm kurierskich stworzonym na podstawie opinii i ocen klientów 
oraz użytkowników niezależnego serwisu Opineo.pl. W rankingu tym 
przy każdej firmie znajduje się aktualna ocena ogólna (skala 0-10), 
liczba wystawionych ocen przez klientów danej firmy kurierskiej, od-
nośnik do opinii nadawców i odbiorców oraz porównanie cen paczki 
standardowej 30 kg w ofertach brokerów kurierskich oferujących 
usługi tej firmy. Fragment opisanego rankingu zobrazowany został na 
Rys. 1.  

Często, dążenie przez określone podmioty do osiągnięcia zało-
żonego celu w kontekście opinii konsumenckich wymaga przeprowa-
dzenia analizy wielu takich opinii. W sytuacji takiej stykamy się z pro-
blemem nadmiaru informacji, a ręczne przeanalizowanie niejedno-
krotnie tysięcy, bądź dziesiątek tysięcy opinii jest w zadanym czasie 
wręcz niewykonalne. Stąd warto posiłkować się metodami automa-
tycznej analizy tekstu opinii konsumenckich, aby uzyskać tylko naj-
ważniejsze i najbardziej istotne informacje wskazujące dalsze kie-
runki działania i rozwoju firmy.  

 

 
Rys. 1. Fragment rankingu firm kurierskich zaczerpnięty ze strony 
kurierem.pl. 

3. ETAPY ANALIZY OPINII 

3.1. Wstępna obróbka opinii – zmniejszenie reprezentacji 
 tekstu 

Źródła literaturowe definiują automatyczną analizę opinii konsu-
menckich jako ogół działań mających na celu zautomatyzowanie pro-
cesu wyszukiwania, ekstrakcji i analizy danych pochodzących ze 
specyficznych tekstów, jakimi są opinie użytkowników. Obszar badań 
zajmujący się poruszaną problematyką nazywany jest drążeniem opi-
nii (opinion mining) lub analizą wydźwięku (sentiment analysis) i jest 
dobrze znanym problemem z zakresu przetwarzania języka natural-
nego, lingwistyki komputerowej oraz eksploracyjnej analizy tekstu 
[16]. Celem stawianym przed automatyczną analizą opinii konsu-
menckich jest określenie nastawienia autora wypowiedzi do jej przed-
miotu. 

Traktując każdą opinię konsumencką jako dokument tekstowy 
nie posiadający określonej struktury nie można dokonać prostej kla-
syfikacji i pozyskać z niego określonych informacji. Na tym etapie nie-
zbędne jest wstępne przetworzenie opinii, czego efektem będzie od-
powiednia postać tekstu składająca się ze zmniejszonej jego repre-
zentacji. Możliwości algorytmów eksploracji tekstu są mocno ograni-
czone jeżeli chodzi o pracę na dużej ilości danych (duża złożoność 
obliczeniowa i długi czas pracy), dlatego etap ten obejmuje prze-
kształcenie tekstu do zmniejszonej i uproszczonej postaci. Postać 
taka umożliwia o wiele szybszą i bardziej efektywną analizę danych. 
W podejściu tym automatyczne przetwarzanie opinii konsumentów 
obejmuje następujące fazy: 
– podział tekstu wejściowego opinii na zdania, słowa oraz usunię-

cie wszystkich znaków interpunkcyjnych, 
– odrzucenie słów nieistotnych (wykorzystanie stop-listy), 
– tematyzacja – wybór słów istotnych i sprowadzenie ich do postaci 

podstawowej (stemming) wykorzystując metodę reguł grama-
tycznych w algorytmie lub metodę słownikową, 

– zliczanie wystąpień słów, 
– obliczanie wag dla wszystkich słów, 
– przypisanie każdemu dokumentowi przynależnych słów, które 

mogą odgrywać rolę słów kluczowych. 

Prawo Zipf’a i wstępne przetwarzanie 

Zgodnie z teorią informacji w każdym języku naturalnym istnieje 
zależność, mówiąca o tym, że rozkład częstości słów występujących 
w danym języku nie jest losowy. Co więcej rozkład ten jest bardzo 
charakterystyczny - jest stosunkowo niewiele słów, które bardzo czę-



I 

Logistyka 
 

 

   

1564 AUTOBUSY 12/2016 
 

sto pojawiają się w treści dokumentu, oraz dużo słów, które wystę-
pują bardzo rzadko. Ten nierównomierny rozkład słów w językach 
naturalnych został potwierdzony przez badanie amerykańskiego lin-
gwisty George’a Zipf’a [17]. Prawo to umożliwia odnalezienie zależ-
ności w ogromnych ilościach danych tekstowych, które na pierwszy 
rzut oka mogą wydawać się jednolite. Prawo to można także wyko-
rzystać do określenia ważności słów. Gdy każdemu słowu z rozkładu 
Zipf’a przypisze się wartość oznaczającą pozycję w rankingu ważno-
ści takiego słowa na podstawie częstości jego wystąpienia, to czę-
stość występowania słów będzie odwrotnie proporcjonalna do pozycji 
tego słowa w rankingu ważności słów. Graficznie w uproszczony spo-
sób obrazuje to Rys. 2.  

Rys. 2. Graficzna ilustracja prawa Zipf’a na podstawie [17]. 
 
Każdy język naturalny charakteryzuje specyficzna konstrukcja 

posiadająca odpowiednie kryteria składniowe i fleksyjne. Do budowy 
zdań używane są różne części mowy dostostosowane do danego ję-
zyka m. in. zaimki, przyimki, rodzajniki, spójniki, wykrzykniki. Słowa 
należące do wymienionych kategorii mają bardzo wysoką częstość 
wystąpień, ale nie niosą żadnej użytecznej wiedzy. Metoda stop listy 
polega na pominięciu tych słów na początkowym etapie przygotowa-
nia danych w celu usprawnienia pracy algorytmu. 

Poza ograniczaniem liczności zbioru słów poprzez tworzenie 
stop listy, można także zmniejszać reprezentację tekstu za pomocą 
miar statystycznych – jest to tzw. przycinanie (pruning). Rozwiązanie 
takie polega na usuwaniu słów najczęściej lub zbyt często występu-
jących w danym dokumencie tekstowym oraz słów, których częstość 
występowania jest bardzo mała. Określenie progów oddzielających 
słowa nieistotne z powodu zbyt dużej lub zbyt małej częstości użycia, 
znacznie zmniejsza rozmiar reprezentacji, poprawiając efektywność 
przetwarzania danych, redukując szum informacyjny, nie zmieniając 
przy tym znacząco wyników działania algorytmu eksploracji tekstu. 

3.2. Funkcje ważące 

Podejście bazujące na pojęciu modelu przestrzeni wektorowej 
może być wykorzystywane jako punkt wyjścia dla zadań związanych 
z automatycznym przetwarzaniem opinii konsumentów . Zastosowa-
nie modelu reprezentacji wektorowej dla dokumentów tekstowych 
sprowadza się do wyznaczenia macierzy częstości występowania 
poszczególnych słów w danej opinii [18]. 

Po uzyskaniu macierzy częstości wykorzystywane są odpowied-
nie funkcje ważące (weighting functions), które mają za zadanie ją 
ulepszyć. Ważenie jest procesem, który każdemu słowu w dokumen-
cie przypisuje wagę wynikającą z częstości jego wystąpień w doku-
mencie [19]. Najprostszym sposobem ważenia macierzy jest przypi-
sanie każdej współrzędnej wektora dokumentu częstości występowa-

nia słowa w dokumencie. Schemat ten jest określany jako term frequ-

ency i oznacza się go jako dttf , . Opisana powyżej operacja prowa-

dzi do definicji wskaźnika istotności słowa w postaci: 

dt

A

dt
tfWIS ,,

  (1) 

gdzie: 

WIS
A

dt ,
 – wskaźnik istotności  t-słowa w d-tym dokumencie 

oparty na częstości wystąpienia. 
 
Ta prosta metoda ma poważną wadę – każde słowo w dokumen-

cie jest uznawane za jednakowo ważne. Również należy zauważyć, 
że wartość wskaźnika jest uzależniona od długości dokumentu. 

Chcąc wyeliminować wpływ długości dokumentu można doko-
nać przekształcenia równania (1) zastępując wszystkie dodatnie war-
tości przez 1, zaś wartości zerowe pozostawiając niezmienione. Pro-
wadzi to do wskaźnika istotności słowa w postaci: 

 









0

1

,

,

,
dt

dtB

dt tf

tf

WIS  (2) 

gdzie: 

WIS
B

dt ,
 – wskaźnik istotności  t-słowa w d-tym dokumencie 

oparty na jego wystąpieniu, równy jedności jeśli  t-słowo występuje w 
d-tym dokumencie (jeden bądź więcej razy) oraz równy zero jedności 
jeśli  t-słowo nie występuje w d-tym dokumencie.  

 
Próbą realizacji potrzeby zróżnicowania znaczenia poszczegól-

nych słów w dokumencie może być przeskalowanie wartości macie-

rzy dttf ,  przez częstotliwość kolekcji (collection frequency) cf . 

Jednakże praktyka badawcza pokazuje, że lepszym rozwiązaniem 
jest uwzględnienie liczby dokumentów w których dane słowo wystę-

puje – częstotliwość dokumentu tdf . Wartości tdf są tym większe 

im słowo t występuje w większej liczbie dokumentów. W formule ob-

liczeniowej stosuje się odwrotną częstotliwość dokumentu tidf zde-

finiowaną jako 
tidf

1 , która jest wysoka dla słów występujących 

rzadko, zaś niska dla często występujących słów. W wyniku połącze-
nia opisanych wyżej dwóch wag otrzymuje się definicję jednego z naj-
bardziej popularnych schematów ważenia dokumentów w dziedzinie 
wydobywania informacji TF-IDF[20]. Odpowiednie równanie przyj-
muje więc postać: 

 )(log 2,,,
t

dttdt

C

dt df
NtfidftfWIS   (3) 

gdzie:  
N – łączna liczba dokumentów, 

WIS
C

dt ,
 – wskaźnik istotności t-słowa w d-tym dokumencie oparty 

na reprezentacji TF-IDF. 
 
Zastosowanie równania (3) prowadzi do uzyskania wskaźników 

istotności słowa, które przyjmują: 
– wartości maksymalne dla słów występujących często w małej 

liczbie dokumentów,  
– wartości niskie dla słów występujących rzadko w małej liczbie do-

kumentów, lub występujących w dużej liczbie dokumentów, przez 
co słowa te mają małą siłę rozróżniającą dokumenty, 

– wartości minimalne dla słów pojawiających się w (prawie) wszyst-
kich dokumentach. 
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3.3. Przeprowadzone badania 

W badaniach wykorzystano opinie o firmach kurierskich pocho-
dzących z niezależnego serwisu internetowego Opineo.pl. Nie są po-
dzielone i uszczegółowione w skali punktowej, zaś jedyny bardziej 
szczegółowy podział uwzględnia kwalifikacje ich na pozytywne, ne-
gatywne oraz neutralne. 

Przekształcenie słów do formy podstawowej 

Przekształcenie słów do formy podstawowej opiera się na biblio-
tece - słowniku Morfologik. Jest to słownik do znakowania morfosyn-
taktycznego i syntezy gramatycznej. W Morfologiku każdej parze 
słów forma pochodna – forma bazowa towarzyszą znaczniki morfo-
syntaktyczne, które określają relację miedzy słowami. To właśnie 
obecność tych informacji zdecydowała o wyborze słownika Morfolo-
gik. 

Przekształcanie wyrazów do ich formy podstawowej zostało wy-
konane dla całościowej kolekcji opinii konsumenckich. Program zo-
stał napisany w języku Java. Wykorzystane zostały skrypty Con-
trol.java oraz StemPL.java korzystający z biblioteki morfologik-stem-
ming. 

W Tab. 1 zestawiono przykładowe działanie redukcji do rdzenia 
wybranych słów występujących w zbiorze opinii konsumenckich. Re-
dukcja słów do ich formy podstawowej nie uwzględnia kontekstu uży-
cia danego słowa. Potwierdzeniem tego może być słowo mnie, które 
zostało sprowadzone do formy podstawowej miąć. Jednak należa-
łoby przeanalizować fragment – zestawienie słów sąsiadujących, aby 
ocenić czy nie zostało użyte w odniesieniu np. dla mnie, przy którym 
wynik redukcji do rdzenia jest nieprawidłowy. Należy jednak stwier-
dzić, że w analizowanym zbiorze opinii konsumenckich uzyskane wy-
niki redukcji słów do form podstawowych nie wpływają na znaczną 
utratę ich wartości informacyjnej. 

 
Tab. 1. Redukcja do rdzenia wybranych słów występujących w opi-

niach o firmach kurierskich  
Słowo wejściowe Redukcja słowa do rdzenia 

wiem wiedzieć 

kurier kurier 

jestem być 

czekał czekać 

spełnione spełnić 

mnie miąć 

Metody bazujące na macierzy częstości 

W trakcie badań wyznaczono trzy wartości wskaźników istotno-

ści słów: WIS
A

dt ,
 - równanie (1), WIS

B

dt ,
 - równanie (2), 

WIS
C

dt ,
 - równanie (3). W trakcie obliczeń zastosowano stop-li-

stę.  
W celu określenia istotności słowa w całym korpusie wyzna-

czono dla poszczególnych słów sumę wskaźników cząstkowych ob-
liczonych dla poszczególnych dokumentów. Przyjęto, że wyższa war-
tość wskaźnika świadczy o większym znaczeniu danego wyrazu. W 
trakcie obliczeń uwzględniono jedynie te wyrazy, które występują 
przynajmniej w dwóch dokumentach korpusu. Zastosowano także 
stop-listę utworzoną dla badanego zbioru danych w języku polskim. 
Obliczenia zrealizowano w pakiecie R. 

 
 
 
 
 
 
 

Tab. 2. Macierz korelacji opinii konsumenckich  

 WIS
A

dt ,
 WIS

B

dt ,
 WIS

C

dt ,
 

WIS
A

dt ,
 1,000000 0,961723 0,766333 

WIS
B

dt ,
 0,961723 1,000000 0,830387 

WIS
C

dt ,
 0,766333 0,830387 1,000000 

Ocena metod bazujących na macierzy częstości 

Modelem bazowym dla analizowanej grupy wskaźników istotno-
ści słów jest model przestrzeni wektorowej konstruowany na podsta-
wie macierzy częstości.  

Wskaźnik WIS
A

dt ,
 i WIS

B

dt ,
 może zostać wyznaczony 

niezależnie dla poszczególnych dokumentów. Wskaźnik WIS
C

dt ,
 

można wyznaczyć jedynie na podstawie całego korpusu (jego obli-
czenie dla pojedynczego dokumentu wymaga znajomości odwrotnej 
częstości dokumentowej, która szacowana jest na podstawie kor-
pusu). Pierwsze pięć słów uzyskanych po wyliczeniu wartości wskaź-
ników istotności dla każdej z analizowanych metod pokrywają się nie-
mal w całości. Należą do nich: kurier, czekać, polecać, dobry, szybko 

oraz występujące metodzie wyliczającej wskaźnik WIS
C

dt ,
 słowo 

super (nie występuje zaś słowo polecać). Z powodzeniem można po-
traktować je jako słowa kluczowe mogące pojawić się w opiniach kon-
sumenckich na temat firm kurierskich.. 

PODSUMOWANIE 

Naturalnym wydaje się w firmach kurierskich łączenie zasad 
związanych z codzienną praktyką z szeroko rozumianą polityką jako-
ści. To właśnie dzięki niej firma zobowiązuje się do ciągłego dosko-
nalenia działalności poprzez zrozumienie potrzeb klientów, zapew-
nienie wysokiej obsługi, dostarczanie przesyłek na czas i w nienaru-
szonym stanie, przejrzysty cennik czy jasne procedury reklamacji. 
Nie jest to zamknięta lista aspektów, które wpływają na podwyższe-
nie jakości świadczonych usług w oczach klienta. Jednak do tych bez 
wątpliwie kluczowych kwestii należy dołożyć jeszcze opinie klienta. 
Niejednokrotnie niewielki odsetek negatywnych opinii wpływa na po-
strzeganie w nienajlepszym świetle wizerunku firmy, co więcej po-
ciąga to za sobą utratę potencjalnych klientów, a co się z tym wiąże 
straty finansowe. 

W artykule przedstawione zostały pokrótce badania dotyczące 
oceny przydatności funkcji ważących bazujących na macierzy czę-
stości dla opinii konsumenckich. Uogólniając wyniki badań można 
sformułować następujący wniosek w zakresie skuteczności omówio-
nych metod identyfikacji słów kluczowych dla zbioru opinii konsu-
menckich dotyczących firm kurierskich: 

W przypadku badania metod bazujących na podstawowej ma-
cierzy częstości oraz jej reprezentacji binarnej uzyskujemy bardzo 
zbliżone wyniki. Natomiast w przypadku zastosowania modyfikacji 
macierzy uwzględniającej TF-IDF uzyskany zbiór słów kluczowych 
jest nieznacznie inny i wskazuje na lepsze całościowe odzwierciedle-
nie treści badanych opinii konsumenckich.  

Reasumując dotychczasowe rozważania należy zauważyć, iż w 
celu określenia skuteczności analizowanych metod algebraicznych 
opartych na modelu przestrzeni wektorowej należy rozszerzyć bada-
nie na szerszy wachlarz istniejących metod wykorzystywanych do au-
tomatycznej analizy opinii konsumenckich: dekompozycji SVD czy 
LDA. Należy oczekiwać zdecydowanie lepszych wyników proponując 
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rozwiązania pozwalające na identyfikację słów kluczowych przy wy-
korzystaniu wiedzy dziedzinowej opisanej w postaci sieci semantycz-
nej lub innej metody reprezentacji wiedzy. Odpowiednia korelacja 
metod wydaje się być najbardziej odpowiednim rozwiązaniem. 

We współczesnych czasach nadmiar informacji niejednokrotnie 
stanowi problem, zwłaszcza w możliwościach ich automatycznej ana-
lizy. Z drugiej strony pojawiające się opinie konsumenckie w sieci sta-
nowią niejednokrotnie cenne źródło informacji mogące wpływać w 
przypadku firm kurierskich na podwyższenie jakości świadczonych 
usług. 
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Opinion mining determinants defining quality logistics  
services delivery company 

The article discussed was the effect of opinion mining on 

the activities of courier companies. The analysis of opinion 

mining is an area of research that can have a significant im-

pact on the development of their business. It is also a tool that 

can provide important information affecting the company's im-

age and quality of courier services, which is important for 

companies operating in a highly competitive market. Increas-

ing the number of reviews available on the network has cre-

ated the need for their automatic analysis and processing. This 

issue is gaining popularity among researchers and among en-

trepreneurs, for which consumer reviews are not insignificant. 

With the ever-growing need for access to customer opinion, 

and thus the knowledge and information that can derive from 

them, tools to automate the process of acquiring the key and 

strategic information they are gaining in importance. This 

problem requires a slightly different view of the data and the 

selection of a particular method of analysis using data mining 

techniques, especially text. The main aim of this article is to 

analyze automatic classification opinion using text mining. 

Use of information obtained from customer opinion helps to 

increase the quality of courier services, provides access to the 

right information at the right time, which affects the accuracy 

of business decisions and provides trend and outlines a future 

action line courier companies. 

 

Autorzy: 
dr inż. Anna Gładysz – Politechnika Rzeszowska

 


