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Co będzie?

• Efekt projektu – uczenie maszynowe dla automatycznej analizy emocji w tekście

• Dobre efekty przychodzą z dobrymi danymi

• Autorskie narzędzie badawcze

• Emocje w słowach (CAPI i CAWI)

• Emocje w tekstach (CAWI)

• Klasyfikacja tekstów – BiLSTM

• Podsumowanie: pułapki i kamienie milowe

• Codzienna praca z wynikami – case studies
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Efekt projektu Sentimenti

Stworzyliśmy bazę słów i tekstów anotowanych emotywnie zgodnie z dwoma modelami:
sentymentu i emocji podstawowych Plutchika.

Baza obejmuje 30 tys. słów i 7 tys. tekstów.

Baza i oparte na niej metody analizy emocji ma zastosowanie w projektach naukowych
(współpracujemy ze Słowosiecią) oraz komercyjnych – do pomiaru emocji w tekście, klasyfikacji
wzmianek, monitoringu emocji, emotywnego pozycjonowania reklam czy projektu analiz
giełdowych SentiStock.

https://sentimenti.pl/blog/emotywne-pozycjonowanie-reklam/
https://sentimenti.pl/blog/analiza-emocji-w-fintech-raport-o-polskich-spolkach-gieldowych/


Efekt projektu Sentimenti



Dobre efekty przychodzą z dobrymi 
danymi



Autorskie narzędzie badawcze

Badanie słów autorskim narzędziem

Sprowadzenie modeli sentymentu i 8 emocji podstawowych Plutchika do formy graficznej, w
naszym przypadku skal. Ten etap obejmował także decyzje nad sposobem gromadzenia i
archiwizacji danych oraz oszacowanie koniecznego pokrycia – liczby osób, która musi zobaczyć
każde słowo.



Dobre efekty przychodzą z dobrymi 
danymi
Etap I: baza słów

Punkt wyjścia: NAWL (Nęcki Affective Word List), Słowosieć

Stworzenie listy do badań:

• dobór słów (znaczeń) pod względem frekwencji,

• dobranie do nich kontekstu ujednoznaczniającego (np. depresja terenu vs leczenie depresji)

• część słów musiała pokrywać się z już przebadanymi przez innych – w celu oceny rzetelności
wyników

Przykładowe konteksty: podstawiać miskę; wspólna żałoba; papkowata masa; ekspresja uczuć;

Część bazy słów (ok. 6 tys.) zostanie opublikowana w ramach publikacji naukowej.

https://exp.lobi.nencki.gov.pl/nawl-analysis
http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/


Emocje w słowach (CAPI i CAWI)

Etap II: badanie słów

Badania CAPI (kontrola rzetelności wyników)

Badnia CAWI musiały obejmować reprezentatywna grupę użytkowników języka polskiego –
dobranie grupy zleciliśmy panelowi badawczemu Ariadna.

Każde słowo (znaczenie) musiało zostać ocenione przez co najmniej 50 osób. Z kolei dany
uczestnik oceniał 150 słów w trzech turach.

https://panelariadna.pl/


Emocje w tekstach (CAWI)

Etap III: badanie tekstów

Kolejna baza objęła 7 tys. tekstów, przede wszystkim opinii publikowanych na portalach do
rekomendacji lekarzy czy hoteli. Tu kluczowym elementem było dobranie tekstów neutralnych z
tej samej dziedziny. Część tekstów może pokrywać się ze zgromadzonymi w korpusie
PolEmo2.0. Z innych korpusów, w tym Paralingua, dobraliśmy krótsze teksty, zdania i frazy.

Każdy tekst musiało ocenić co najmniej 25 osób. W badaniu wzięło udział 2 tys. osób, każda
przeczytała 50 tekstów.

Wyniki zostały opisane w

publikacji pokonferencyjnej.

https://clarin-pl.eu/dspace/handle/11321/710
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813041414
https://www.researchgate.net/profile/Jan_Kocon2/publication/335430138_Recognition_of_emotions_valence_and_arousal_in_large-scale_multi-domain_text_reviews/links/5d653f8e299bf1f70b103256/Recognition-of-emotions-valence-and-arousal-in-large-scale-multi-domain-text-reviews.pdf


Podsumowanie badań

Rzetelność wyników próg 70% (zgodność anotacji)

materiał metoda słów/tekstów uczestników
osób na

słowo/tekst

Słowa CAPI 2 tys. 500 50

CAWI 30 tys. 20 tys. 50

Teksty CAWI 7 tys. 2 tys. 25



Klasyfikacja tekstów - BiLSTM

W ramach naukowej części projektu przetestowaliśmy kilka rozwiązań, w tym:

• agregatory (analiza emocji oparta na słowach)

• sieci neuronowe oparte na FastText

• sieci neuronowe BiLSTM, z LSS lub bez

Sieci neuronowe testowaliśmy w trybach klasyfikacji i pomiaru emocji, co pozwoliło uzyskać
produkty dostosowane do różnych wymagań klienta.

Dokładny przebieg trenowania sieci został opisany w

publikacji pokonferencyjnej.

https://www.researchgate.net/profile/Jan_Kocon2/publication/335430138_Recognition_of_emotions_valence_and_arousal_in_large-scale_multi-domain_text_reviews/links/5d653f8e299bf1f70b103256/Recognition-of-emotions-valence-and-arousal-in-large-scale-multi-domain-text-reviews.pdf


Klasyfikacja tekstów - BiLSTM



Klasyfikacja tekstów - BiLSTM

Porównaliśmy wyniki klasyfikacji
sentymentu Sentimenti z wynikami
liderów monitoringu mediów w Polsce
oraz ręczną anotacją. Wyniki pokazują
trafność klasyfikacji dla 3 kategorii:
negatywne, pozytywne i neutralne.
Więcej można przeczytać w raporcie
na naszym blogu.

Zgodność między uczestnikami
testowania (3 ekspertów) wynosiła
65%-81% - co wskazuje na pewne
ograniczenia możliwej poprawności
klasyfikacji emocji i sentymentu.

https://sentimenti.pl/blog/analiza-sentymentu-w-monitoringu-mediow-raport-sentimenti/


Kamienie milowe i pulapki

Kamienie milowe:

• Dobranie modelu sentymentu lub emocji

• Zrozumienie, co będzie się badało – na przykład słowa czy teksty

• Dobrze opracowana lista słów lub tekstów, przygotowana w oparciu o dostępne zasoby
językowe

• Reprezentatywna grupa użytkowników języka – uczestników badań

Pułapki:

• Żywy język: literówki, neologizmy, emotikony i emoji

• Rozbieżności w tym, jak różne osoby odbierają emocje w tekście



Codzienna praca



Codzienna praca
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