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ANALIZA WYDŹWIĘKU POLSKOJĘZYCZNYCH OPINII KONSUMENCKICH –  
IMPLEMENTACJA ALGORYTMU TWORZENIA SŁOWNIKA WYDŹWIĘKU  

 
Opinie konsumenckie są szczególnym rodzajem dokumentów ze względu na swoją zawartość – ich głównym celem nie jest 

przekazanie obiektywnej informacji, ale subiektywnego nastawienia autora do produktu lub usługi. Przedstawione w opinii 
nastawienie emocjonalne opiniodawcy nazywane jest wydźwiękiem. W artykule przedstawione zostały metody i rodzaje analizy 
wydźwięku ze wskazaniem stosowanych algorytmów z których większość wymaga słownika wydźwięku zastosowanego do da-
nych wejściowych. Opisane algorytmy tworzenia słowników dostosowane są do języka angielskiego. Podjęta została próba 
zaimplementowania jednego z nich i dostosowania do specyfiki języka polskiego. Problem stworzenia słownika jest jednym z 
zagadnień, które wymagają uwagi w celu uzyskania dobrej jakości przetwarzania pod względem wydźwięku. 

 

WSTĘP 

Szybki rozwój informacji cyfrowych mający związek z produk-
tami, usługami czy też markami kampanii, ofert i promocji dostęp-
nych na stronach internetowych pociąga za sobą także pojawianie 
się ocen, komentarzy czy tez opinii o danych podmiotach. Publika-
cja ich następuje nie tylko na oficjalnych stronach internetowych 
firm, ale także na specjalistycznych stronach w formie krótkich 
wypowiedzi – wiadomości, postów występujących niejednokrotnie 
na prywatnych blogach [1]. 

Niezależne bezstronne opinie konsumentów są najbardziej wia-
rygodnymi źródłami informacji o produktach lub usługach, a ludzie 
często polegają na nich podczas podejmowania decyzji o zakupie. 
Analiza pozyskanych w ten sposób opinii jest bardziej produktyw-
nym sposobem zbierania informacji o klientach niż tradycyjne bada-
nia ankietowe, którym ludzie zwykle nie chcą poświęcać czasu, aby 
odpowiedzieć na pytania. Stąd też kluczowe dla firm staje się bu-
dowanie długotrwałej relacji z klientem opierającej się już nie tylko 
na szeroko pojętej kampanii marketingowej, ale również poprzez 
reakcje przedsiębiorstwa na treści publikowane przez internautów 
[2, 3]. Przedsiębiorstwa są coraz bardziej zainteresowane pozyska-
niem wiarygodnej i pełnej informacji o tym jak są postrzegane ich 
produkty czy usługi. 

Analiza wydźwięku zyskuje coraz bardziej na znaczeniu ze 
względu na wzrost ilości opinii użytkowników w Internecie, które są 
niemożliwe do monitorowania przez niewielką grupę ludzi. W związ-
ku z tym pojawiła się potrzeba automatycznej analizy. 

W artykule został wybrany i zaimplementowany algorytm za-
projektowany dla języka angielskiego, który następnie poddano 
ocenie przy użyciu danych opinii w języku polskim.  

1. ANALIZA WYDŹWIĘKU  

1.1. Analiza wydźwięku a analiza opinii konsumenckich 

Określenie analiza wydźwięku (ang. sentiment analysis) odnosi 
się do metod analizy tekstu podlegającej pełnej lub częściowej 
automatyzacji. Podstawowe ich cele to: identyfikacja i klasyfikacja 
fragmentów lub całych wypowiedzi uwzględniając pojawiające się w 
nich słowa o zabarwieniu emocjonalnym.  Opiera się ona na dwóch 
założeniach [4]: 

1. Niektóre wypowiedziane słowa zawierają emocje.  
2. Istnieją słowa, których wypowiedzenie wywołać może emocje.  

Zadaniem stawianym przed analizą wydźwięku jest z jednej 
strony wskazanie stanów emocjonalnych autora wypowiedzi, z 
drugiej zaś określenie emocjonalnego efektu, jaki dana wypowiedź 
może wywołać [5].  

Analiza opinii konsumenckich (ang. opinion mining) to dyscy-
plina czerpiąca z wyszukiwania informacji, eksploracyjnej analizy  
tekstu  (ang. text  mining)  oraz  lingwistyki  komputerowej,  która 
ma za zadanie badać  opinie  wyrażane  w  tekstach  języka  natu-
ralnego [4]. Głównym  jej  celem  jest  automatyczna  identyfikacja  
elementów  oceny  w  nieustrukturyzowanym tekście oraz podsu-
mowanie opinii w nim zawartych. 

W literaturze przedmiotu można spotkać oba pojęcia niejedno-
krotnie stosowane zamiennie [5], bądź też niektórzy autorzy traktują 
analizę wydźwięku jako część analizy opinii konsumenckich zajmu-
jącą się analizą  i  klasyfikacją  tekstu pod  względem  pozytywnego  
lub  negatywnego  stosunku  autora  opinii  do  jej przedmiotu [6]. 

Automatyczna analiza wydźwięku zyskała istotnie na znaczeniu 
wraz z rozwojem mediów społecznościowych. Wynika to z faktu, że 
po raz pierwszy istnieje tak zasobny  zbiór  danych  w  postaci  
cyfrowej  zawierających  treści  będące  opiniami. Kolejnym  czynni-
kiem  sprzyjającym  rozkwitowi  analizy  wydźwięku  był  rozwój 
metod uczenia maszynowego, metod przetwarzania języka natural-
nego, lingwistyki obliczeniowej oraz eksploracji tekstu, będących 
niezbędnym fundamentem w jej procesie [5]. 

1.2. Fakty a opinie 

Wśród udostępnianych wypowiedzi można wyróżnić podział na 
fakty i opinie. Fakt określa to co zaszło lub zachodzi w rzeczywisto-
ści, określony stan rzeczy. Opinia zaś wyraża przekonanie i pogląd 
[7]. Fakty stanowią wypowiedzi obiektywne, zaś opinie nacechowa-
ne są subiektywnością zależną od indywidualnych upodobań i 
doświadczeń. Natomiast analiza swoistego sensu wypowiedzi, 
wywołującego u odbiorcy określone reakcje i odczucia wskazuje na 
wydźwięk informacji. Jednak ze względu na wielkości internetowych 
formularzy do wyrażania opinii i struktury ich budowy można napo-
tkać na problem pełnego uchwycenia sensu wypowiedzi. 

Z formalnego punktu każdą opinię można zdefiniować jako 
uporządkowaną piątkę [8]: 
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),,,,( lkijkliji thoae  (1) 

gdzie: 

ie - określane jest jako byt, którego dotyczy opinia, tj. produkt, 

usługa, osoba [9], zdarzenie czy organizacja [10]. Najczęściej odwo-
łując się do bytu określany jest produkt bądź usługa. 

ija - pewien aspekt bytu ie a więc wszystko, co może wpływać na 

opinię innych podmiotów o danym produkcie bądź usłudze, co jest 
z nim bezpośrednio powiązane. Dla produktu laptop takim aspektem 
może być płyta główna lub długość życia baterii [8]. 

ijklo - określa polarność opinii sformułowanej w stosunku do aspek-

tu ija  produktu bądź usługi ie . Może ona przyjąć wartości: pozy-

tywną, negatywną lub neutralną, niejednokrotnie z odpowiednio 
zdefiniowanymi poziomami intensywności wartości. Ma za zadanie 
przekazać stopień użyteczności danego produktu czy usługi w 
określonym aspekcie przez podmiot wyrażający opinię. 

kh - określa podmiot (osobę lub organizację) wyrażający opinię 

[10]. 

lt - określa czas i moment, w którym dana opinia została wygłoszo-

na [8]. 

1.3. Rodzaje analizy wydźwięku 

Analizę wydźwięku można sklasyfikować w kilku rodzajach 
[11]: 
– klasyfikacja czy dokument wyraża opinię pozytywną czy nega-

tywną, 
– wystawienie opinii w przyjętej skali, zazwyczaj od 0 do 10 punk-

tów lub od jednej do pięciu gwiazdek, 
– analiza jakie emocje wyraził autor na temat podmiotu swojej 

opinii; jest to problem bezpośrednio powiązany z zagadnieniem 
programowania afektywnego (ang. affective computing), które 
zajmuje się systemami rozpoznającymi, interpretującymi i prze-
twarzającymi ludzkie emocje, 

– analiza poszczególnych elementów opinii dotyczących po-
szczególnych cech podmiotu – może to być zdefiniowany wcze-
śniej zestaw cech, bądź automatyczny wybór ocenianych para-
metrów, 

– analiza tekstu porównującego dwa produkty - jest to problem 
powiązany również ze znajdowaniem nazw własnych i odnie-
sień do nich (ang. named entity recognition, NER), 

– wykrywanie i interpretacja pojedynczych zdań porównujących 
dwa produkty lub usługi. 

Metody i zastosowania analizy 

Istnieje całe spektrum metod i algorytmów służących do prze-
prowadzania analizy wydźwięku: od statystycznej analizy tekstu, 
przez analizę tekstu na podstawie wcześniej przygotowanych słow-
ników na poziomie słów i wyrażeń, po analizę zdań na poziomie 
językowym na podstawie wydźwięku poszczególnych zdań składo-
wych. Poza metodami opierającymi się na statystycznej analizie 
teksu algorytmy te wymagają danych wejściowych opisujących 
język: słowników wydźwięku, opisu gramatyki danego języka, da-
nych dotyczących zależności między wydźwiękiem zdań składo-
wych, a wydźwiękiem zdania w zależności od sposobu ich łączenia. 
Słowniki takie mogą być stosowane zarówno do najprostszej analizy 
na podstawie liczby wystąpień słów pozytywnych i negatywnych, jak 
również przy bardziej złożonej analizie, mogą stanowić podstawę 
przetwarzania na poziomie zdań składowych i całego ciągu zdań.  

Analiza wydźwięku stosowana jest wszędzie tam, gdzie anali-
zowane są dane tekstowe i ich ilość nie pozwala na przeprowadza-

nie tej analizy ręcznie. Wykorzystywana jest do przetwarzanie opinii 
konsumenckich na temat marek, produktów i usług. Dzięki takiej 
analizie możliwy jest automatyczny monitoring opinii użytkowników i 
klientów na temat firmy: badanie wpływu akcji marketingowych na 
odbiorców, badanie podejścia klientów do nowych produktów czy 
marki jako całości. Analiza wydźwięku ma również zastosowanie w 
serwisach agregujących opinie konsumenckie do wyświetlania 
danych bardziej przydatnych dla użytkownika. Umożliwia ona w tym 
wypadku podsumowanie wielu opinii, na przykład w postaci średniej 
oceny produktu lub równoważenie liczby wyświetlanych opinii pozy-
tywnych i negatywnych. Szczególnie przydatna w tym przypadku 
jest również możliwość automatycznego wyliczania oceny dla po-
szczególnych opisywanych cech, dzięki czemu można przedstawić 
użytkownikowi nie tylko informacje, że dany model telefonu został 
dobrze oceniony, ale również, że stosunek ceny do jakości i jakość 
telefonu zostały ocenione bardzo dobrze, ale wygląd zewnętrzny nie 
jest zadowalający. 

1.4. Stosowane algorytmy 

Analiza wydźwięku jest działem, który cały czas się rozwija 
i ewoluuje wraz z rozwojem przetwarzania języka naturalnego, 
w szczególności powstawaniem coraz lepszych narzędzi i bibliotek. 
W związku z tym jest wiele algorytmów stosowanych do analizy, 
jednak można podzielić je na cztery główne kategorie [12]: 
1. Znajdowanie słów kluczowych – (ang. keyword spotting) jest to 

metoda oparta na klasyfikacji tekstu na podstawie występowa-
nia słów nacechowanych pozytywnie lub negatywnie. Pomimo 
że jest to metoda naiwna, jest ona dość często stosowana ze 
względu na łatwość i szybkość użycia oraz dostępność goto-
wych słowników dla języka angielskiego. Można ją rozwinąć na 
kilka sposobów: 

– poprzez określenie siły nacechowania poza binarną infor-
macją o tym, czy słowo jest pozytywne/negatywne, 

– poprzez definicję słów modyfikujących intensywność wy-
dźwięku słów oraz zwrotów będących wskazówkami zwią-
zanymi z interpretacją  wydźwięku, 

– poprzez użycie całych wyrażeń zamiast pojedynczych słów. 
Trudnością jest stworzenie skutecznego algorytmu znajdowa-
nia negacji w tekście, a także analiza zdań, które dla człowieka 
mają jasny wydźwięk emocjonalny, ale nie zawierają żadnych 
słów o konkretnym nacechowaniu. 

2. Analiza nacechowania emocjonalnego – (ang. lexical affinity) 
jest to grupa algorytmów oparta nie tylko na badaniu występo-
wania słów o znanym wydźwięku, ale również na przypisywa-
niu takim słowom skłonności do konkretnej emocji w postaci 
prawdopodobieństwa z jakim dane słowo ma dany wydźwięk 
[11]. Często okazuje się być skuteczniejsza, niż samo znajdo-
wanie słów kluczowych, jednak nie zawsze przynosi zadowala-
jące efekty. Trudności pojawiają się przy określeniu wartości 
nacechowania.  

3. Algorytmy oparte na metodach statystycznych – zalicza się do 
nich głównie algorytmy z dziedziny uczenia maszynowego ta-
kie jak klasyfikator Bayesowski, maszyna wektorów nośnych 
czy sieci neuronowe. Mogą one uwzględniać współwystępo-
wanie słów, które może być przeprowadzone poprzez repre-
zentację dokumentu jako nieuporządkowanej liczby słów tzw. 
worek słów. Algorytmy te nie wymagają żadnych słowników ani 
definicji gramatyki, operują jedynie na danych trenujących (i 
ewentualnie testowych do ewaluacji uczenia) – zbiór ten musi 
być duży. Osiągają one słabe wyniki w przypadku krótkich tek-
stów, pojedynczych zdań czy fraz.   

4. Analiza tekstu na poziomie znaczeniowym - (ang. concept-
based approaches) metody te używają ustrukturalizowanej 
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wiedzy, najczęściej w postaci ontologii lub sieci semantycznej, 
w celu przeanalizowania tekstu na poziomie jego znaczenia. 
Poprzez użycie dużych baz ustrukturalizowanej wiedzy możli-
we jest znalezienie prawdopodobnego znaczenia wyrazu w 
danym kontekście i ocenę wydźwięku poprzez badanie związ-
ków z innymi wyrazami. Analiza tekstu na poziomie znacze-
niowym jest w pełni zależna od wielkości ustrukturalizowanych 
danych, których używa. Często dane takie zawierają tylko wie-
dzę uniwersalną, co może utrudniać analizę tekstu napisanego 
żargonem, związanego z jakimś konkretnym, pojedynczym te-
matem. Problem występuje również na poziomie przetwarzania 
tekstu, gdyż żeby przygotować go do takiego przetwarzania 
niezbędne jest co najmniej podstawowe zdefiniowanie grama-
tyki badanego języka. Występuje także problem z dostępno-
ścią ustrukturyzowanych danych reprezentujących duży obszar 
wiedzy. 

1.5. Słowniki wydźwięku 

Trzy spośród opisanych kategorii algorytmów analizy wydźwię-
ku wymagają słownika wydźwięku zastosowanego do danych wej-
ściowych. Słownik taki przypisuje wyrazom lub całym wyrażeniom 
wydźwięk: 
– w postaci wartości binarnej, 
– określając jakie jest prawdopodobieństwo negatywne-

go/pozytywnego wydźwięku, 
– określając z jakimi emocjami i w jakim stopniu łączy się dany 

wyraz lub zwrot. 
Decydując się na wykorzystanie jednego z takich algorytmów, 

pojawia się problem doboru słownika do problemu, który rozwiązu-
jemy. Do wyboru mamy słowniki gotowe, dostępne w Internecie, ale 
zazwyczaj dla najpopularniejszych języków oraz słowniki tworzone 
samodzielnie. Problem wyboru słownika często ma wpływ na póź-
niejszą jakość przetwarzania i klasyfikacji tekstu. 

1.6. Trudności analizy  

Analiza wydźwięku jest jedną z dziedzin przetwarzania języka 
naturalnego i jej jakość jest ściśle powiązana z jakością kolejnych 
faz przetwarzania tekstu. Do najważniejszych czynników utrudniają-
cych analizę wydźwięku należy zaliczyć [4, 13]:  
– podział tekstu na składowe – przy podziale na zdania głównym 

problemem jest wieloznaczność znaków interpunkcyjnych oraz 
różnice w ich zastosowaniu w zależności od kontekstu, 

– cel badań – jakim jest analiza emocji lub nastawienia – nie 
zawsze jest w sposób bezpośredni przedstawiony w tekście,  

– sarkastyczny lub ironiczny charakter wypowiedzi,  
– badanie negacji w tekście – większość algorytmów opiera się na 

zasadzie słownikowej i oznaczaniu kolejnych słów występują-
cych za nimi jako zanegowane; należy także ustalić zasięg ne-
gacji – całe zdanie, czy podanie maksymalnej liczby słów na 
które może wpływać negacja; jest to jednocześnie zabezpie-
czenie przed błędami wynikającymi z podziału tekstu na skła-
dowe; w języku polskim napotkać można też na inne problemy -  
jedno z najpopularniejszych słów negujących „nie”, jest zarazem 
formą od słowa „nimi” - partykuła ta nie wpływa jedynie na zna-
czenie słów znajdujących się za nią w tekście, 

– błędy ortograficzne i stylistyczne w opiniach umieszczanych 
w serwisach społecznościowych, ale także brak lub nadmiar 
znaków interpunkcyjnych – niejednokrotnie jest to zabieg celo-
wy – emotikony,  

– potrzeba przeprowadzania analizy nawiązań (wielokrotne odwo-
łania do obiektów bezpośrednio nieprzywoływanych w tekście 
określanych jako odwołania koreferencyjne),  

– badanie znaczenia powtórzeń zwrotów lub słów (anafor),  

– problem identyfikacji nazw własnych,  
– stosowanie porównań,  
– wieloznaczność słów i dłuższych wypowiedzi (np. stwierdzenie 

„idź na spacer” samo w sobie nie ma negatywnego zabarwienia, 
ale jeśli pojawi się podczas uruchamiania aplikacji na telefonie 
nabiera ujemnego wydźwięku). 

2. ALGORYTMY TWORZENIA SŁOWNIKÓW 

Większość algorytmów tworzenia słowników na potrzeby anali-
zy wydźwięku opartych jest na metodach uczenia maszynowego: 
uczeniu nienadzorowanym i uczeniu częściowo nadzorowanym. 
Poniżej przedstawione zostały trzy algorytmy tworzenia słowników. 
Każdy z tych algorytmów został zaprojektowany domyślnie dla 
języka angielskiego.  

2.1. Algorytm Hatzivassiloglou i McKeown 

Algorytm ten jest wynikiem badań przeprowadzonych przez 
Vasileiosa Hatzivassiloglou i Kathleen R. McKeown w latach dzie-
więćdziesiątych [14]. Jest on oparty na uczeniu nienadzorowanym. 
Badania miały na celu sprawdzenie skuteczności metody tworzenia 
list przymiotników pozytywnych i negatywnych na podstawie korpu-
su dokumentów w oparciu o informację o korelacji zabarwienia 
współwystępujących wyrazów wnioskowaną pośrednio na podsta-
wie spójnika, który je łączy. Badania zostały przeprowadzone z 
użyciem korpusu Wall Street Journal. Na początku z korpusu zosta-
ły wyselekcjonowane wszystkie przymiotniki, które występowały 
więcej niż dwadzieścia razy. Z tak wybranej grupy przymiotników 
zostały usunięte wszystkie przymiotniki, które nie miały wydźwięku 
pozytywnego ani negatywnego oraz takie, które mogły mieć jeden 
lub drugi wydźwięk w zależności od kontekstu. Pozostałym przy-
miotnikom przypisano kategorie: pozytywny lub negatywny. 

W celu stworzenia list pozytywnych i negatywnych przymiotni-
ków z korpusu wybrane zostały pary słów połączone relacjami. Na 
podstawie tych relacji zbudowano graf, którego węzłami były przy-
miotniki a krawędzie miały wagę określoną wartością z przedziału 
od 0 do 1, gdzie 1 oznacza przymiotniki o innym wydźwięku, 0 o 
takim samym wydźwięku i 0,5 o neutralnej korelacji wydźwięku. 
Następnie wierzchołki grafu zostały pogrupowane na dwa losowe 
podzbiory i poddane wielokrotnej minimalizacji wartości funkcji 
oceniającej jakość grupowania )(P : 
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gdzie: 
P - grupowanie 

21,CC - zbiory wierzchołków z pierwszej i drugiej grupy 

),( yxd - waga krawędzi między wierzchołkami x i y . 
 
Dzięki temu uzyskano jak najbardziej podobne węzły w jednej 

grupie. Jako ostatni krok algorytmu grupowania zmieniano przypi-
sanie do grupy każdemu słowu, który nie spełnia zależności: 
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gdzie C jest dopełnieniem zbioru C . Dzięki tej poprawce, możliwa 
jest eliminacja części błędnie zgrupowanych przymiotników. Po 
uzyskaniu dwóch oddzielnych grupy przymiotników pozostało przy-
porządkowanie ich do grup: pozytywnej i negatywnej. Została przy-
jęta zasada, że grupa słów pozytywnych odpowiada grupie o wyż-
szej średniej częstotliwości występowania.  
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Algorytm ten ogranicza się jedynie do przymiotników. Nie ana-
lizuje też w ogóle wyrażeń, które często niosą dużo informacji o 
zabarwieniu zdania składowego niż pojedyncze wyrazy. Również 
należy wziąć pod uwagę długi czas trwania obliczeń związanych z 
grupowaniem grafu oraz to, że przedstawiony algorytm grupowania 
nie gwarantuje najlepszego możliwego podziału wyrazów. 

2.2. Algorytm Turneya 

Algorytm ten jest przykładem uczenia częściowo nadzorowa-
nego, oparty na tworzeniu słowników całych wyrażeń [15]. W ekspe-
rymencie jako dane wejściowe zostały wykorzystane wyrazy pozy-
tywny i negatywny oraz lista sekwencji części mowy, będącymi 
wzorcami do dopasowywania potencjalnych wyrażeń posiadających 
wydźwięk. Badania były przeprowadzone na recenzjach z portalu 
Epinions. Eksperymenty takie nad wydźwiękiem całych wyrażeń są  
istotne, ze względu na wieloznaczność wyrazów – często bez kon-
tekstu nie jest możliwe określenie wydźwięku słowa. 

Pierwszym krokiem algorytmu jest oznaczenie części mowy 
wyrazów w tekście oraz wybór potencjalnie interesujących wyrażeń 
zgodnie z listą sekwencji części mowy. Następnie wykonywane są 
obliczenia w celu określenia współczynnika orientacji semantycznej 
(ang. semantic orientation), który oparty jest na współwystępowaniu 
wyrażenia z wyrazami pozytywnymi i negatywnymi. Współczynnik 
orientacji semantycznej korzysta z miary informacji wzajemnej, która 
określa prawdopodobieństwo współwystępowania dwóch słów: 

)2()1(

)2&1(
2log)2,1(

slowopslowop

slowoslowop
slowoslowoPMI   (4) 

W przypadku algorytmu Turneya obliczono informację wzajem-
ną współwystępowania wyrażenia w pobliżu słowa pozytywnego 
oraz współwystępowania wyrażenia ze słowem negatywnym. 
Współczynnik orientacji semantycznej jest to różnica tych informacji 
wzajemnych. Po jego obliczeniu można ocenić, że wyrażenia o  
współczynniku większym od zera mają wydźwięk pozytywny a 
mniejszym od zera negatywny. 

Jakość tego algorytmu w dużej mierze zależy od dobrania pa-
rametrów, definicji współwystępowania wyrażenia z wyrazem oraz 
doboru wyrazów pozytywnych i negatywnych do przetwarzanych 
tekstów. Również poprzez dopasowywanie do tekstu całych wyra-
żeń rośnie złożoność późniejszego wykorzystania takiego słownika. 

2.3. Eksploracja słownika semantycznego 

Jest to algorytm oparty na początkowej liście słów pozytywnych 
i negatywnych oraz na relacjach zawartych w eksplorowanym słow-
niku. Dla kolejnych słów z danych wejściowych algorytm znajduje 
hasło mu odpowiadające i znajduje synonimy oraz antonimy tego 
słowa. Na ich podstawie rozszerzana jest lista słów pozytywnych i 
negatywnych oraz lista haseł do eksploracji. Na koniec usuwane są 
z wynikowego słownika wydźwięku słowa, które znalazły się na obu 
listach –może to świadczyć zarówno o wieloznaczności takiego 
słowa lub o wieloznaczności słowa, które wystąpiło miedzy słowem 
źródłowym a tym słowem. 

Badania nad tym algorytmem zostały opisane w kilku artyku-
łach [16, 17] i w większości, jeżeli badania były prowadzone dla 
języka angielskiego, opierały się na słowniku WordNet stworzonym 
na Uniwersytecie Princeton. Jest to najstarszy i najpopularniejszy ze 
słowników semantycznych. Dla języka polskiego jest również two-
rzony taki słownik na Politechnice Wrocławskiej o nazwie Słowo-
sieć. 

3. PRZEPROWADZONE BADANIA 

W badaniu zaimplementowany został algorytm tworzenia słow-
nika dla języka angielskiego - Hatzivassiloglou i McKeown w celu 
przetestowania jego działania dla języka polskiego. Celem badania 
jest ustalenie, czy dany algorytm zwróci użyteczne wyniki w języku 
polskim uwzględniające wydźwięk emocjonalny opinii konsumenc-
kich. 

3.1. Zbiór opinii konsumenckich 

W badaniach empirycznych wykorzystano opinie klientów da-
nego modelu telefonu komórkowego zaczerpnięte ze strony interne-
towej http://www.euro.com.pl. Zebranych zostało 100 opinii na temat 
wybranego modelu, zaś analiza możliwa jest po uwzględnieniu 
dostępnych możliwości wyboru plusów i minusów określanych przy 
wystawianiu opinii przez klienta. Dobór wybranej próbki do badania 
wynika z przeprowadzonych wcześniej badań na niej dotyczącej 
wykorzystania metod eksploracyjnej analizy tekstu w celu uzyskania 
automatycznego zakresu słów kluczowych. 

Do implementacji algorytmu wykorzystany został języka Java, 
Python oraz narzędzia i biblioteki open source. 

W celu zaimplementowania opisanego algorytmu tworzenia 
słownika opinie konsumenckie zostały poddane wstępnej obróbce. 
Kolekcja opinii konsumenckich została ujęta całościowo – w każdym 
pojedynczym pliku jedna opinia.  

Lista słów pozytywnych i negatywnych została stworzona po-
dobnie jak lista tworzona w badaniach Hatzivassiloglou i McKeown 
[14]. Analizując po kolei dokumenty z korpusu zostały wybrane 
słowa oceniające. W przypadku badań Hatzivassiloglou i McKeown 
były to jedynie przymiotniki, natomiast w przeprowadzonych bada-
niach ze względu na wykorzystanie opinii w języku polskim wybrano 
również imiesłowy przymiotnikowe bierne. Uwzględniono fakt, że 
słowa takie jak „popsuty” (imiesłów przymiotnikowy bierny) mogą 
nieść tak samo dużo, a nawet więcej wydźwięku niż przymiotniki. 
Następnie spośród wybranych słów stworzona została lista tych, 
które występują w korpusie ponad dwadzieścia razy. Następnie 
podzielono tą listę na listę słów pozytywnych i negatywnych usuwa-
jąc słowa neutralne jak i te, które mogą mieć znaczenie zarówno 
pozytywne jak i negatywne. W ten sposób z 1234 słów zostało 
wybranych 476 słów z czego 287 było pozytywne a 189 były nega-
tywne. Dodatkowo zastosowano uproszczoną reprezentację grama-
tyki współwystępowania słów określających połączonych spójnika-
mi. Tworzenie relacji między słowami określającymi (zarówno przy-
miotnikami jak i imiesłowami przymiotnikowymi biernymi) opiera się 
na występowaniu wyrazów odpowiednio blisko spójnika. Spójniki, 
które w przeprowadzonym badaniu łączą wyrazy o tym samym 
wydźwięku to „i”, „oraz” i „lub”, a o przeciwnym wydźwięku to „ale” i 
„jednak”. Dzięki temu możliwa jest analiza bardziej złożonych zdań.  

Klasteryzacja grafu słów uwzględniała wagę krawędzi jako mia-
rę bliskości dwóch wyrazów. Była ona wyliczana jako liczba współ-
wystąpień dwóch wyrazów przy połączeniu spójnikiem oznaczają-
cym ten sam wydźwięk pomniejszona o wystąpienia tych samych 
słów połączonych spójnikiem niosącym informację o przeciwnym 
wydźwięku łączonych słów. 

W trakcie implementacji okazało się niezbędne wyeliminowanie 
z przetwarzania słów, błędnie sklasyfikowanych jako przymiotniki. 
Znalazły się wśród nich zaimki: który, ten, sam, mój. Słowa te nie 
tylko nie niosą żadnego znaczenia związanego z wydźwiękiem, ale 
także wprowadzają zaburzenia do badania częstości występowania. 
Co więcej słowa te zwiększały wielkość grafu i przez to znacząco 
przedłużały czas przetwarzania całego algorytmu przez zwiększenie 
liczby węzłów i krawędzi grafu. Dodatkowo algorytm grupowania 
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węzłów grafu znajduje maksimum lokalne, co może skutkować 
znajdowaniem nieoptymalnego podziału słów na dwie grupy. 

Dla algorytmu Hatzivassiloglou i McKeown zostało przeprowa-
dzonych 4 eksperymenty, które badały jakość słownika w zależności 
od maksymalnej liczby wystąpień relacji rzadkich, które były pomija-
ne. W całym korpusie znaleziono 3456 relacji, z których pominięto 
876 ze względu błędnie oznaczone zaimki jako przymiotniki. W 
tabeli przedstawiono liczbę użytych relacji do budowania grafu, 
liczbę iteracji grupowania grafu, oraz wynikową wielkość słowników 
z podziałem na słowa pozytywne i negatywne w zależności od 
maksymalnej liczby wystąpień relacji rzadkich. 

 
Tab. 1. Statystyki słowników tworzonych w wyniku implementacji 

algorytmu Hatzivassiloglou i McKeown – opracowanie własne.  
Max. 

wystąpień 
relacji 

rzadkich 

Liczba użytych 
relacji 

Liczba iteracji Liczba 
słów pozytywnych 

Liczba 
słów negatywnych 

5 2234 337 257 108 
10 1678 219 206 123 
15 856 170 184 165 
20 470 96 234 172 

 

Wynikowy słownik zawiera wszystkie słowa, które znalazły się 
w odpowiednio często występujących relacjach. W związku z tym do 
słownika trafiło wiele słów, które nie mają wydźwięku – po prostu 
opisują jakiś stan nie wyrażając odczuć autora. Poprawa jakości 
słownika możliwa byłaby przy udziale człowieka lub grupowaniu 
grafu tak, aby uwzględniane były słowa neutralne. Algorytm ten 
można wykorzystać jako punkt wyjścia do przetworzenia danych 
wejściowych dla testowania pozostałych opisanych algorytmów.   

PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone badania stanowią podstawę do analizy innych 
algorytmów tworzenia słowników wydźwięku. Nawet przy dobrym, 
stworzonym przez człowieka słowniku na podstawie słów wybra-
nych z korpusu trudne jest przeprowadzenie skutecznej analizy 
wydźwięku. Problem stworzenia słownika jest tylko jednym z wielu 
zagadnień, które wymagają uwagi w celu uzyskania dobrej jakości 
przetwarzania pod względem wydźwięku.  

Aby analiza wydźwięku miała wysoką jakość istotne jest nie tyl-
ko aby słownik był poprawny, ale również aby był na tyle duży, żeby 
móc wspomóc automatyczną analizę jak największej ilości doku-
mentów.  
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Sentiment analysis of opinions in polish – implementation 
of the algorithm for creating glossary 

Consumer reviews are a special type of text documents 
due to their content – their main purpose is not to provide 
objective information, but to show a subjective attitude of its 
authors to the product or service. The opinions expressed in 
the opinion of the emotionally-minded people are called 
sentiment analysis. Paper presents methods and types of 
sentiment analysis with the use of algorithms, most of which 
require the vocabulary of the sentiment used for the input. 

Described algorithms for creating dictionaries are adapted 
to English. An attempt was made to implement one of them 
and to adapt to the specificity of the Polish language. The 
problem of creating a dictionary is one of the issues that 
require attention in order to obtain good quality processing 
in terms of sentiment analysis.  
 
Autorzy: 

dr inż. Anna Gładysz – Politechnika Rzeszowska 
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