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Hebrew Open-Ended Text Coding 

  קידוד שאלות פתוחות

שאלונים ומשובים הולך וגדל בעקבות התפתחות הטכנולוגיה המאפשרת , השימוש בסקרים

לא מעט נתונים  מכיליםכ מאגרי המידע "כמו. איסוף קל של המידע באמצעות האינטרנט

 .(Un-Structured Data)טקסט חופשי אלא  (וריאלייםשדות קטג)שאינם במבנה מוגדר 

נשאר אתגר הדורש , חופשיפתוחות או שדות הטקסט ההניתוח איכותני של התשובות 

 .ולכן במקרים רבים לא נעשה בהן כל שימוש, אנושית ועבודה ידניתמעורבות 

 

את משימת הקידוד של  ייעלול לפשטכדי , ניוס מערכות'ג י"פותחה ע OTC (Open-Ended Text Coding)תוכנת 

עבור טקסטים בשפה . התשובות הפתוחות והפיכתן לסדרת קודים הניתנים לניתוח כמותי בשיטות הרגילות

אולם . (NLP)המבוסס ניתוח לינגוויסטי  SPSSקיים פתרון מתקדם מבית , האנגלית ושפות אירופאיות אחרות

 .שיטה זו אינה תומכת עברית

 

 

 

 :הן OTCתוכנת  שלעיקריות התכונות ה

 

 : מקור הנתונים

  התוכנה קוראת קבציSPSS   המכילים או קבצי אקסל

 .את הטקסט החופשי

 זיהוי ל)והמשתמש מגדיר את שדה המפתח , מציגה את רשימת המשתניםהתוכנה , לאחר פתיחת הקובץ

 .ואת שדות השאלות הפתוחות לקידוד( הרשומה

 : קטגוריות

  תוך כדי התהליך האו להגדיר, כנה מראשמוטגוריות רשימת קניתן לייבא. 

 מצדיקה את שיוכו אשר הימצאותן בטקסט מילות מפתח , שם הקטגוריה, י קוד מספרי"ע תמוגדר קטגוריה

 .אשר הימצאותן בגוף הטקסט שוללת את השיוך שלו לקטגוריה, ומילות מפתח נשללות, לקטגוריה

 : תהליך הקידוד

 כול להתבצע במספר דרכיםי, שיוך התשובה לקטגוריות שהוגדרו: 

o ומשייכת כל תשובה לקטגוריה אחת , בו התוכנה עוברת על כל התשובות שבקובץ – קידוד אוטומטי

יכול המשתמש לעבור משורה לשורה בחלון , בתום תהליך זה. או יותר לפי מילות המפתח שהוגדרו

ולראות את מילות , ולראות את הקידוד שבוצע באמצעות הקודים המופיעים בחלון הקידוד, התשובות

לכל קטגוריה יש צבע אחר כדי לסייע . המודגשות בצבעים שונים, השיוך המפתח אשר קבעו את

 . בהבחנה

o אלא רק לתשובה , בו לא מתבצע קידוד אוטומטי לכל התשובות בבת אחת – קידוד חצי אוטומטי

מוצע לו אוטומטית , בעת מעבר המשתמש משורה לשורה. אליה נכנס המשתמש בחלון התשובות

 . י המעבר לשורה הבאה"לשנותה או לאשרה ע הוא יכול. קידוד לשורה זו
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o קביעת . וקובע את השיוך לקטגוריה לפי שיקול דעתו, בו המשתמש עובר על כל שורה – קידוד ידני

 .י כתיבת מספר הקטגוריה בחלון הקידוד"השיוך נעשית ע

 קטגוריה אחתיותר משייך לטקסט ניתן ל. 

 : יצוא הנתוניםי

 לקובץ  טגוריותקשיוכן לת הטקסט ווומבתום הקידוד ניתן לייצא את רשSPSS מבנה הרשומה כולל . או אקסל

יצוא נוספת היא לאפשרות  .מופיע בטקסטאם הקוד  0/1ואינדיקציה , את כל הקודים האפשריים כעמודות

 .נתונים לקובץ במבנה קטגוריאלי

 כללי

 תו קובץ נתוניםזמנית של מספר אנליסטים על או-המערכת מאפשרת עבודה בו: ריבוי משתמשים. 

 מילות מפתח/טגוריותהתוכנה מספקת נתונים סטטיסטיים של שכיחות ק: סטטיסטיקות. 

 הקידוד , רשימות הקודים, הגדרת השאלות, כגון פרטי קובץ נתוני המקור, כל ההגדרות לקידוד: ניהול פרויקט

 .כך שניתן לחזור לתהליך ולאחזר את כל ההגדרות, נשמרים במסגרת פרויקט', וכד

 

 

 


