TROPES ȘI ANALIZELE SALE

Înţelegerea analizelor propuse de programul Tropes presupune înţelegerea întregului său univers operaţional.
Rezultatele unor analize pot părea, la prima vedere, dispensabile, dar lanţul de analize, care constituie „inima”
programului, este o succesiune logică, necesară şi armonioasă, concepută pentru a controla toate informaţiile
pe care le-am putea extrage dintr-un text, indiferent de dimensiunea acestuia.

Analiza morfo-sintactică. Tropes identifică categoria morfologică a tuturor cuvintelor din text, tratând în mod
convenabil omonimele (se estimează la 2% rata medie de eroare). Gramatica programului cuprinde
următoarele clase morfologice: substantive, verbe (împărţite în factive, stative și declarative), adjective
(împărţite în subiective, obiective şi numerale), determinanţi (articole, prepoziţii, anumite pronume), conectori
(conjuncţii, pronume relative), modalizări (adverbe) si pronume (personale). Tropes prezintă cuvintele în clase
morfologice, indicând numărul de ocurenţe şi procentajul în raport cu categoria principală.

În analiză unui text ales aleatoriu (Creativity in Higher Education) verbele stative, de exemplu, reprezintă
28,1%, iar adverbele de timp 12, 9%. În paranteze apare numărul de ocurenţe, adică numărul de forme din
aceeaşi clasă inventariate de program.

Analiza morfosintactică reprezintă un interes particular pentru anumite studii lingvistice şi literare, pentru cei
ce se dedică didacticii limbilor şi literaturilor, pentru statistică lingvistică, retorică, redactare personală…

Analiza lexico-semantică. Odată găsită unitatea semnificativă de bază (fraza), Tropes va clasifica referinţele
găsite (substantivele) în clase semantice. Prin referinţe înţelegem nu toate substantivele, ci doar pe acelea
purtătoare de informaţie. Aceasta etapă, cea mai complexă în tratamentul informaţiei, programul se sprijină
pe reţele semantice cu dezvoltări speciale (ierarhice, echivalenţe). Tropes este pregătit să trateze ambiguităţile
semantice calculând probabilitatea de ocurenţă a unui anumit sens într-un context particular. De exemplu,
Tropes distinge «mouse», rozător şi «mouse», hardware. Acest tratament nu este întotdeauna uşor pentru că,
în realitatea textuală, este firesc ca diferite contexte opuse să se activeze în acelaşi timp. Rata medie de eroare
este de 5%.

În analiza semantică, referinţele se grupează in universuri, ceea ce permite înţelegerea temelor abordate.
Aceasta funcţie este deosebit de importantă în indexarea documentară (detectarea automată a descriptorilor,
a temelor. De exemplu, daca un text menţionează «United Kingdom, Britan şi England». Tropes deduce că în
text se vorbeşte despre «United Kingdom», care este o ţara din «Europa». În exemplul ce urmează, putem
observa contragerea semantică aplicată de acest program.

References

References fields 2

References fields 1

Pe lângă aceasta clasificare, Tropes pune in evidenţă automat referinţele care apar mereu relaţionate. În
exemplul următor, «creativity» şi «higher education» apar cel mai frecvent relaţionate, ceea ce indică
insistenţa referenţială a autorului asupra acestor două concepte pe care le regăsim şi în titlu.

Tropes analizează relaţiile fiecărei referinţe utilizate arătând forma cum reţelele apar întreţesute în fiecare
text. În exemplul nostru, textul vorbeşte de „creativitate”. Tropes arată, rapid si fiabil, relaţiile acestui concept
central cu toate referinţele la care autorul se referă. Un grafic în stea este afişat pentru a înlesni percepţia
spaţiului textual. Aceeaşi informaţie poate fi vizualizată într-un grafic cu sfere. În mod interactiv, utilizatorul
poate cerceta şi alte configuraţii clicând pe obiecte.

Sa ne imaginam un analist care se întreabă: «Cum anume relaţionează autorul „creativitatea” cu „literatura”?»
Tropes răspunde selecţionând o frază ca aceasta:

Trebuie să subliniem că utilizatorul programului are deplina libertate de a folosi propriile sale clasificări,
modificându-le constant în funcţie de obiectivele cercetării.

În exemplul următor, vom folosi un thesaurus cu peste 6500 de clase dedicat Educaţiei. Astfel, avem imediat
acces la arborescenţa conceptuală.

Tropes permite crearea imediată a unui grafic pe baza arborelui semantic:

Aplicaţiile acestui tip de analiză sunt, fără îndoială, cele mai numeroase. De aceea, vom cita aici doar domeniile
cele mai frecvente: analiza discursului literar, filozofic, politic si ştiinţific, analiza mesajelor electronice,
indexarea documentară pentru reviste de presă, analiza chestionarelor deschise, structurarea semantică
pentru portaluri şi enciclopedii, statistici ale conținuturilor de pe Internet, analize ale strategiei în inteligenţa
economică etc.

Analiza cognitivo-discursivă. Este analiza specifică a acestui program care permite să mergem mai departe
oferindu-ne o viziune de ansamblu asupra textului. Tropes conferă o imagine clară a cronologiei discursului,
adică felul în care autorul introduce în scenă referinţele. Putem observa, în grafic, intrarea şi ieşirea
referinţelor, lungimea insistenţei, recurenţele unei referinţe în istoria textului. Tropes face o lectura atentă a
blocurilor discursive, ceea ce permite împărţirea textului in episoade, asemănător cu scenele unui film. În
exemplul nostru, observam că autorul a pus un accent special pe „creativity”, pe care îl introduce mai târziu în
discurs, în episodul 5, reluând de mai multe ori aceasta referinţă, ceea ce înseamnă că este vorba de un
concept cheie.

Pe baza acestui tip de analiză care se bazează pe statistici foarte puternice, programul pune în evidenţă frazele
care i se par cele mai semnificative evaluate atât în funcţie de densitatea semantică cu o serie de aspecte
axiologice si pragmatice: afirmaţii sau negaţii categorice, definiţii, efecte retorice. Frazele cele mai importante
din acest text sunt 46, în funcţie de o anume exigenţă de comprimare.

Aceasta analiză, împreună cu informaţiile pe care programul le furnizează asupra stilului, sunt extrem de
preţioase în analiza textuală, în redactări, în lectura rapidă, pe diagonală. Tropes nu face rezumate (ceea ce ar
presupune o rescriere a textului), dar prezintă esenţialul. Fără îndoială, perspectivele noastre valorative pot
intra, în mod frecvent, în conflict cu programul. Dar, de multe ori, în analizele de grup s-a demonstrat că
opiniile comune tind să accepte, în mare măsură, sentinţele acestui creier fără viaţă.
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