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CZY LECIAŁ Z NAMI PILOT, CZYLI TEXT MINING 

NA PRZYKŁADZIE OPISÓW WYPADKÓW LOTNICZYCH 

Tomasz Demski, StatSoft Polska Sp. z o.o. 
 

Wstęp 

Text mining to „zbiór koncepcji, metod oraz zaimplementowanych w postaci programów 
komputerowych algorytmów przetwarzania zasobów tekstowych, prowadzących do zauto-
matyzowania procesów przetwarzania dokumentów sporządzonych w językach natu-
ralnych”, w celu uzyskania użytecznej wiedzy (por. [1]). Text mining jest rozwinięciem 
data mining na sferę zadań i zastosowań związanych z dokumentami tekstowymi; co 
ważne dokumenty te nie muszą mieć ściśle określonej struktury, którą łatwo przetwarzać 
komputerowo. 

Text mining zaczął stawać się coraz bardziej popularny od lat dziewięćdziesiątych XX 
wieku, a obecnie jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin analizy danych – 
zarówno jeśli chodzi o badania naukowe, jak i zastosowania praktyczne. 

Text mining w STATISTICA Text Miner 

Istnieje wiele podejść do text mining. W STATISTICA Text Miner dokumentowi przypisy-
wane są charakterystyki liczbowe związane z częstościami wystąpień słów i fraz w danym 
tekście. Podejście to jest proste, jednoznaczne i daje stosunkowo jasną interpretację uzyski-
wanych wyników. Jednocześnie w zastosowaniach związanych z analizą danych takie 
podejście jest skuteczne i daje użyteczne wyniki. Po uzyskaniu charakterystyk liczbowych 
możemy stosować statystykę, wizualizację i data mining, tak jak dla „zwykłych” danych. 

Text mining składa się z następujących kroków: 

1. Zebranie dokumentów tekstowych i w razie potrzeby ich wstępna obróbka (np. ujedno-
licenie formatu, sposobu kodowania znaków). W STATISTICA Text Miner do tego celu 
służy specjalne narzędzie File, Document and Web Retrieval (zob. rysunek poniżej). 

2. Usunięcie popularnych słów, które nie charakteryzują badanego dokumentu (takich jak 
np. „się”, „lub”). Wyrazy takie tworzą tzw. stop-listę (w języku angielskim określa się 
je jako stop words). Może się zdarzyć, że w konkretnym zastosowaniu słowo, które 
w innych sytuacjach ma dużą wartość predykcyjną, będzie zupełnie nieużyteczne: 



®
 
 

www.statsoft.pl/czytelnia.html                  Copyright © StatSoft Polska 2006 
 

70 

StatSoft Polska, tel. 012 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl 

np. jeżeli klasyfikujemy ogólne dokumenty, to na pewno warto będzie zwrócić uwagę 
na frazę „data mining”, natomiast jeśli klasyfikujemy artykuły z seminarium poświęco-
nego data mining, to będzie ona zupełnie bezużyteczna. 

 

3. Poprawienie literówek, błędów ortograficznych itp. 

4. Redukcja do rdzenia (ang. stemming). Jest to przekształcenie wyrazów do ich formy 
podstawowej.  

5. Zliczenie wystąpień wszystkich słów w każdym z dokumentów. 

6. Modyfikacja listy słów na podstawie ich częstości w dokumencie: usunięcie zbyt 
rzadko i zbyt często występujących wyrazów i fraz (zazwyczaj wymaga się, aby słowo 
pojawiło się w co najmniej dwóch dokumentach, także słowa, które występują w każ-
dym dokumencie nie będą ich różnicować), ewentualnie dodanie synonimów dla 
bieżącej analizy (np. w codziennym języku słowa „zapisać” i „zachować” mają inne 
znaczenia, natomiast w przypadku dokumentów informatycznych są synonimami). 

7. Przekształcenie częstości w celu uwypuklenia różnic i podobieństw między doku-
mentami. 

8. Zmniejszenie liczby charakterystyk dokumentów. Poprzednie 7 kroków prowadzi do 
uzyskania charakterystyk poszczególnych dokumentów. Ponieważ są to przekształcone 
częstości słów (zredukowanych do rdzenia), zazwyczaj uzyskujemy ogromną liczbę 
zmiennych dla każdego dokumentu. Ponadto dla każdego z tych dokumentów 
większość tych zmiennych zawiera wartość 0. Rozwiązanie polega na zastosowaniu 
rozkładu według wartości osobliwych (podobnie jak w analizie składowych 
głównych). 
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Przykład: analiza raportów o przyczynach wypadków lotniczych 

Przedmiotem naszej analizy będą raporty o wypadkach lotniczych z lat 2001–2003 opra-
cowane przez National Transportation Safety Board (amerykańską agencję rządową 
zajmującą się bezpieczeństwem transportu). Przykładowy źródłowy raport widzimy na 
rysunku poniżej. 

 

W pierwszym etapie zebrano raporty i zapisano je w pliku STATISTICA. Do opisów 
wypadków dołączone zostały dane o czasie wypadku, warunkach, rodzaju statku 
powietrznego i skutkach wypadku. Arkusz do analizy widzimy na kolejnym rysunku.  

 

Dokumenty zostały już wstępnie „obrobione”, tzn. nie będziemy musieli zajmować się 
ujednolicaniem kodowania, literówkami itp. 

Zaczniemy od uruchomienia programu z domyślnymi ustawieniami, aby wstępnie przej-
rzeć listę najczęściej występujących słów. Z menu Statistics – Text & Document Mining, 
Web Crawling wybieramy polecenie Text Mining & Document Retrieval. Następnie 
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w oknie specyfikacji analizy na karcie Quick zaznaczamy from variable i jako zmienną 
z teksami wskazujemy narr_cause (zob. rysunek poniżej). 

 

Przy domyślnych ustawieniach redukcji do rdzenia i filtrowania program wybrał 88 słów 
charakteryzujących dokumenty. Korzystając z przewijalnej listy w oknie wyboru wyników 
TM results (zob. rysunek poniżej), możemy wygodnie przejrzeć listę wybranych słów, aby 
określić synonimy oraz wybrać słowa dodatkowo pomijane w dalszej analizie. Na 
podstawie przeglądu listy słów rozsądnym wydaje się pomijanie w dalszej analizie słowa 
due (przez, z powodu) oraz zdefiniowanie pary synonimów: airplane – aircraft. Aby 
dokonać tych zmian, wracamy do okna definiowania analizy, klikając przycisk Cancel.  

 

Listę pomijanych słów modyfikujemy po kliknięciu przycisku Edit stop word file na karcie 
Index okna określania analizy. Na ekranie otworzy się okno Stop word editor, w którym 
wpisujemy wyrazy pomijane w analizach (zob. rysunek poniżej). Jeżeli zmieniamy 
domyślną listę słów, to dobrze jest zapisać ją pod zmienioną nazwą. 
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Następnie określamy synonimy: na karcie Synonym & phrases włączamy Combine syno-
nyms i naciskamy przycisk Edit synonym file. Na ekranie pojawi się okno Synonyms 
służące do określania i modyfikowania listy synonimów. Lista synonimów zapisywana jest 
w pliku tekstowym i można ją zmieniać także za pomocą zewnętrznych programów.  

Po określeniu synonimów i wyłączeniu z analizy słowa due zmienimy jeszcze progową 
częstość słów. Ustawimy mianowicie na 1% minimalną liczbę dokumentów, w których 
występować musi wyraz, aby był brany pod uwagę w analizie. W tym celu na karcie 
Filters w polu Min % of files word occurs wpisujemy wartość 1. 

Analizę uruchamiamy, klikając przycisk OK. Tym razem uzyskaliśmy 200 słów charakte-
ryzujących opisy wypadków. Dalsze badanie zaczniemy od sprawdzenia, które pojęcia 
(wyrazy po zastosowaniu redukcji do rdzenia i uwzględnieniu synonimów) występują naj-
częściej w opisach wypadków. Zauważmy, że w tym wypadku jedno pojęcie obejmuje 
kilka słów i form wyrazów. 

Listę pojęć wraz z liczbą ich wystąpień we wszystkich dokumentach i liczbą dokumentów, 
w których one wystąpiły, możemy wygodnie przeglądać w oknie TM results (str. 72). Dane 
o częstościach słów przesyłamy do arkusza, naciskając przycisk Summary of words na 
karcie Quick. Arkusz z ogólnymi informacjami o pojęciach możemy wykorzystać jako 
źródło danych do dalszych analiz. 
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Na wykresie poniżej widzimy liczbę dokumentów zawierających 12 najpopularniejszych 
słów. 

Liczba dokumentów zawierających słowo
12 najpopularniejszych słów
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Jako zmienne (opisujące dokumenty) przyjmiemy odwrotną częstość dokumentową 
(ang. inverse document frequency). Wielkość ta uwzględnia zarówno liczbę wystąpień 
danego słowa w danym dokumencie (n), jak i stosunek liczby wszystkich dokumentów do 
liczby dokumentów, w których słowo wystąpiło (f). Poniżej widzimy wzór na odwrotną 
częstość dokumentową (IDF). 
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Zwróćmy uwagę, że jeżeli słowo lub fraza występuje we wszystkich dokumentach, to IDF 
będzie przyjmowała małe wartości, nawet jeśli wyraz wiele razy wystąpił w danym 
dokumencie, ponieważ logarytm 1/f będzie bliski zera i „stłamsi” pierwszy człon we 
wzorze powyżej. 

Z drugiej strony zastosowanie logarytmu z liczby wystąpień w dokumencie powoduje wol-
niejszy wzrost miary IDF wraz ze wzrostem liczby wystąpień słowa w danym dokumencie, 
niż gdyby nasza miara była prostą częstością wystąpień wyrazów w dokumencie. Wydaje 
się to rozsądne: intuicyjnie bardziej różnią się dokumenty, w których słowo „pilot” 
pojawiło się raz i dwa razy, niż dokumenty, w których pojawiło się ono 10 i 11 razy. 

W wyniku dotychczasowych działań uzyskaliśmy 200 zmiennych dla każdego z opisów 
wypadku. Teraz powinniśmy zmniejszyć liczbę charakterystyk metodą SVM. Dlaczego? 
Po pierwsze 200 zmiennych to dosyć dużo, trudno coś zobaczyć w tak wielowymiarowej 
przestrzeni i redukcja wymiarów pomoże uzyskać lepsze wyniki. Po drugie zobaczmy, jak 
wyglądają wartości zmiennych dla poszczególnych opisów; w tym celu klikamy przycisk 
Summary of word occurrence in document. 
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Na rysunku powyżej widzimy fragment tabeli z wartościami zmiennych dla poszczegól-
nych dokumentów. Zwróćmy uwagę, że w zdecydowanej większości jest ona wypełniona 
zerami, np. dokument nr 18 wszystkie wartości widocznych zmiennych ma równe zeru. 

Rozwiązaniem obydwu trudności jest zastosowanie rozkładu według wartości osobliwych 
(ang. singular value decomposition, w skrócie SVD). Rozkład według wartości osobliwych 
wykonujemy, klikając przycisk Perform SVD (singular value decomposition) na karcie 
SVD. Program proponuje zmniejszenie liczby wymiarów do 22. 

 

Związek między słowami możemy badać, patrząc na wartości współczynników dla posz-
czególnych słów. Na rysunku poniżej widzimy wykres rozrzutu wartości współczynników 
słów dla dwóch pierwszych składowych. 
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Zauważmy, że na wykresie nie widać wyraźnego podziału na grupy, jeżeli takie grupy da 
się wyróżnić, to wymaga to uwzględnienia większej liczby wymiarów. 

Zobaczmy dla przykładu, jakie słowa są bliskie1 wyrazowi „student”; powiększone otocze-
nie tego słowa widzimy po prawej stronie na rysunku powyżej. Możemy wyróżnić następu-
jące grupy wyrazów powiązanych z słowem „student”: 

 Pogoda: weather (pogoda), wind (wiatr), crosswind (boczny wiatr). 

 Instruktor: instructor. 

 Błędy przy sterowaniu clearance (odstęp, odległość), direct (kierunek), runway (pas 
startowy), roll (kołowanie, wyraz ten najczęściej pojawia się w kontekście lądowania 
(landing roll) i startu (take off roll)). 

Do badania zależności wielowymiarowych bardzo dobrze nadaje się wykres macierzowy. 
Wykres poniżej pokazuje związki składowej 7 ze składowymi 1–6 i 8. 

student student student student student student student

Component 1 Component 2 Component 3 Component 4 Component 5 Component 6 Component 8

Component 7

 

Zwróćmy uwagę na położenie punktów odpowiadających słowom student (kwadrat) oraz 
instructor (krzyżyk); otóż tworzą one samotną „wyspę” odległą od innych punktów. Nasu-
                                                      
1 Zauważmy, że określenie „bliskie” należy traktować tutaj z pewną ostrożnością, żeby nie powiedzieć z przy-
mrużeniem oka. Na wykresie widzimy rzut wielowymiarowej zależności, a skala dla obu składowych jest inna. 
Chodzi nam raczej o uzyskanie wglądu w dane niż ściśle określoną odległość między punktami. 
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wają się dwa wnioski: słowa student i instructor występują zazwyczaj razem, a informację 
o ich występowaniu przenosi składowa numer 7. Zauważmy, iż współwystępowanie tych 
słów jest zgodne z intuicją: uczeń pilotuje samolot pod nadzorem instruktora i w opisie 
wypadku często te wyrazy będą występowały razem. 

W podobny sposób, jak badaliśmy relacje między słowami, przeanalizujemy relacje doku-
mentów. Poniżej widzimy wykres wartości pierwszych siedmiu składowych dla poszcze-
gólnych dokumentów. 

Wartości składowych dla dokumentów
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Zwróćmy uwagę na wyraźnie odstający od innych punkt na wykresach składowych nr 1 
i 2; odpowiada on dokumentowi nr 495. Opis tego wypadku jest dosyć długi, a pilot popeł-
nił dużą liczbę błędów przy przygotowaniu samolotu i awaryjnym lądowaniu. Jednocześnie 
wystąpiły dodatkowe czynniki utrudniające lot i awaryjne lądowanie. 

Bardzo wyraźnie wyróżnia się para punktów na wykresach składowych 3, 5 i 6 (poniżej 
widzimy wykres macierzowy dla tych składowych z wyróżnioną parą odstających pun-
któw). Para ta odpowiada dokumentom numer 245 i 2535. Opisy te dotyczą wypadków 
spowodowanych przez błąd obsługi naziemnej, który skutkował uszkodzeniem prawej 
części podwozia – są to podobne do siebie, a jednocześnie rzadkie zdarzenia.  

Teraz możemy postawić pytanie: czy opisy wypadków tworzą jakieś jednorodne grupy? 
Odpowiedź na nie uzyskamy, stosując analizę skupień metodą k-średnich. Celem tej 



®
 
 

Copyright © StatSoft Polska 2006         www.statsoft.pl/czytelnia.html 
 

79 

StatSoft Polska, tel. 012 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl 

analizy jest określenie położenia zadanej liczby skupień, tak aby odległości miedzy skupie-
niami były jak największe, a odległości w obrębie skupień jak najmniejsze. Kluczowym 
parametrem metody k-średnich jest liczba skupień. Można ją wyznaczyć metodą prób 
i błędów, za pomocą sprawdzianu krzyżowego i przeprowadzając analizę hierarchiczną dla 
wielu losowych prób wybieranych z danych. Zobaczymy, jakie wyniki uzyskamy dla 16 
skupień biorąc pod uwagę pierwsze 7 składowych. 

Wartości składowych dla dokumentów

2452535 2452535

2452535 2452535

2452535 2452535

Component 3
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Analizę przeprowadzimy w module STATISTICA Uogólniona analiza skupień (zawartym 
w STATISTICA Data Miner). Po uruchomieniu modułu wybieramy jako zmienne do 
analizy wartości pierwszych 7 składowych i klikamy przycisk OK. Program znajdzie naj-
lepsze położenie skupień i udostępni nam rozmaite statystyki i wykresy ułatwiające ocenę 
oraz interpretację rozwiązania. Do wejściowych danych może dołączyć informację o tym, 
do którego skupienia trafiają poszczególne przypadki i odległości danego obiektu od 
środka skupienia. W dalszych analizach skorzystamy z tych możliwości. 

W tabeli poniżej mamy liczności skupień (grup). Jak widać, liczność wszystkich grup jest 
wystarczająco duża (czasami przy zbyt dużej liczbie skupień uzyskujemy puste grupy).  
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Grupa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liczność 176 110 168 355 342 221 175 512 110 155 141 173 91 96 158 252 

Udział (%) 5,4 3,4 5,2 11,0 10,6 6,8 5,4 15,8 3,4 4,8 4,4 5,3 2,8 3,0 4,9 7,8 

W kolejnej tabeli widzimy położenia skupień. Po znalezieniu położenia skupień możemy 
sprawdzić, czy podział ten jest rozsądny i jak go interpretować, analizując położenie 
poszczególnych skupień, rozkład zmiennych charakteryzujących wypadki (dołączonych do 
opisu danych) oraz przeglądając opisy ujęte w poszczególne grupy. 

 Składowa 1 Składowa 2 Składowa 3 Składowa 4 Składowa 5 Składowa 6 Składowa 7 

1 0,0229 -0,0148 0,0126 -0,0012 0,0067 0,0054 0,0134 

2 0,0292 0,0291 0,0002 0,0052 0,0037 0,0026 0,0045 

3 0,0208 -0,0113 -0,0095 -0,0186 0,0236 0,0226 -0,0034 

4 0,0118 -0,0077 -0,0048 -0,0093 0,0136 0,0079 0,0052 

5 0,0119 -0,0089 0,0100 -0,0011 -0,0021 0,0048 0,0081 

6 0,0218 0,0272 -0,0071 0,0382 0,0097 0,0087 0,0067 

7 0,0181 -0,0058 -0,0157 -0,0008 -0,0094 -0,0177 0,0027 

8 0,0066 -0,0020 0,0038 -0,0001 0,0046 -0,0019 0,0023 

9 0,0196 -0,0254 0,0023 0,0174 -0,0488 0,0122 0,0115 

10 0,0136 -0,0097 0,0131 0,0075 0,0036 -0,0036 -0,0238 

11 0,0152 0,0020 0,0340 -0,0065 0,0156 -0,0389 0,0149 

12 0,0154 -0,0173 0,0081 0,0044 -0,0238 0,0100 0,0087 

13 0,0235 -0,0203 0,0151 0,0190 0,0086 -0,0041 -0,0652 

14 0,0266 -0,0220 -0,0542 -0,0074 0,0023 -0,0362 0,0004 

15 0,0237 0,0327 0,0011 -0,0297 -0,0216 0,0008 -0,0127 

16 0,0126 0,0177 0,0036 -0,0189 -0,0079 0,0022 -0,0042 

Na rysunku poniżej widzimy położenia znormalizowanych średnich dla poszczególnych 
skupień (uzyskanych po przekształceniu wejściowych zmiennych do przedziału od 0 do 1). 

Wcześniejsze badanie związków między składowymi a słowami wykazało, iż 
występowanie pary instructor – student wiąże się z bardzo małymi wartościami siódmej 
składowej (zob. str. 77). Najmniejsza wartość dla siódmej składowej ma skupienie nr 13. 
Dodatkowo, jak widać na wykresie poniżej, segment 13 wyróżnia przede wszystkim 
składowa 7. Grupa 13 zawiera tylko jeden dokument bez słów instructor i student. 
Natomiast w opisie tym pojawiają się pojęcia supervise i flight również silnie ujemnie 
skorelowane ze składową 7.  
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Zaczniemy od rodzaju lotu, tj. zmiennej type_fly. Loty szkoleniowe stanowią 15% wszyst-
kich lotów, a w grupie 13 jest to aż 93% przypadków. Inną ciekawą zmienną jest stopień 
obrażeń. Na rysunku poniżej widzimy względną częstość występowania obrażeń w obrębie 
grup. Mamy dwie bardzo wyraźne grupy z duża liczbą poważnych i średnich obrażeń: 14 
i 3. Z kolei brakiem obrażeń odznaczają się skupienia 9 i 11. 

Obrażenia
Poważne

 Średnie
Brak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 

Warto przejrzeć opisy trafiające do poszczególnych grup, aby potwierdzić, że podział jest 
sensowny. I tak, jeśli przejrzymy grupę (skupienie) 3, to zauważymy, że zawiera ono opisy 
wypadków, w których wystąpiło przeciągnięcie (stall), na małej wysokości, co 
spowodowało zderzenie z drzewami lub powierzchnią ziemi (twarde, a czasem bardzo 
twarde lądowanie).  
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Podsumowanie 

W artykule przedstawiliśmy podejście umożliwiające uzyskanie charakterystyk liczbowych 
dokumentów, a co za tym idzie badanie tekstów narzędziami statystyki i data mining. Na 
przykładzie analizy opisów wypadków lotniczych pokazaliśmy, jak uzyskać częstości 
występowania pojęć (wyrazów po zastosowaniu redukcji do rdzenia i uwzględnieniu syno-
nimów), jak zbadać związki między słowami (str. 76), stworzyć mapę dokumentów i znaj-
dować nietypowe teksty (str. 78) oraz podzielić dokumenty na grupy (str. 79). Na koniec 
podjęliśmy próbę oceny uzyskanych grup i ich interpretacji. Wydaje się, że uzyskane 
wyniki potwierdzają użyteczność zastosowanego podejścia. 
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