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Glavni doprinosi k znanosti

• Metodološki: 

Raziskava prispeva k povezovanju dveh tradicionalno ločenih 
disciplin, jezikovne pragmatike in rudarjenja podatkov, ki skupaj 
doprineseta k popolnejši analizi diskurza v medijih, natančneje k 
analizi razlik pri poročanju o istih vsebinah

• Vsebinski: 

Raziskava doprinese k analizi ideoloških razlik v člankih o  
kenijskih predsedniških in parlamentarnih volitvah leta 2007, 
objavljenih v kenijskih in zahodnih medijih
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Kenijske volitve

• Predsedniške in parlamentarne volitve 27. decembra 2007

• Kenija: več kot 40 etničnih skupin, Kikuyu, Luo, Kalenjin, …

• Glavna kandidata:  

• Mwai KIBAKI, pripadnik Kikuyu,  stranka PNU - predsednik od 2002 

• Raila ODINGA, pripadnik Luo, stranka ODM - kandidat opozicije

• Parlamentarne volitve: zmaga ODM

• Predsedniške volitve: 

• rezultati oznanjeni s trodnevno zamudo

• zmaga Kibaki (?) in zapriseže

• Napetost narašča,  sledi povolilna kriza

• Mediacija (K. Annan) in sporazum o delitvi moči
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Predstavitev problema

• Medijske novice: izbor aktualnih dogodkov,  selektivno poročanje, 
reprezentacija realnosti z določene ideološke pozicije

• Analiza medijskih novic

• Pragmatika: študij kognitivnih, družbenih in kulturnih aspektov uporabe
jezika, leksikalne in diskurzivne izbire ustvarjajo pomene in lahko služijo
za ohranjanje in širjenje dominantnih ideologij (npr. Verschueren 1999)

• Analiza medijskih novic z rudarjenjem podatkov:

• Avtomatsko ugotavljanje razlik in vzorcev v poročanju kenijskih in 
zahodnih medijev
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Predstavitev korpusa

• Časopisni članki različnih medijskih hiš (v angleščini):

• 4 zahodni časopisi (britanski in ameriški): WE

The Independent, the New York Times, The Times, The Washington Post

• 2 lokalna (kenijska) časopisa: LO

Daily Nation, The Standard 

• Analiza obravnava 464 člankov (232 zahodnih in 232 lokalnih)

• Ista tema: kenijske volitve in povolilna kriza

• Isto obdobje: konec decembra 2007 – konec februarja 2008
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Korpusna analiza
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Analiza z orodjem
WordSmith



Rudarjenje podatkov
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Oseba Starost Dioptrija Astigmat. Solzenje Leče

O1 mlad kratko ne zmanjšano NE

O2 mlad kratko ne normalno MEHKE

O3 mlad kratko da zmanjšano NE

O4 mlad kratko da normalno TRDE

O5 mlad daleko ne zmanjšano NE

O6-O13 ... ... ... ... ...

O14 pr_st_dal daleko ne normalno MEHKE

O15 pr_st_dal daleko da zmanjšano NE

O16 pr_st_dal daleko da normalno NE

O17 st_daleko kratko ne zmanjšano NE

O18 st_daleko kratko ne normalno NE

O19-O23 ... ... ... ... ...

O24 st_daleko daleko da normalno NE

Podatkovno rudarjenje

modeli, vzorci …

Podatki: tabela podatkov (primeri, atributi, razred)
Rezultat: klasifikacijski modeli (odločitvena drevesa, pravila, …), nabor 
zanimivih vzorcev
Uporaba zgrajenih modelov:  klasificiranje  novih primerov, odkrivanje 
novega znanja v podatkih, razumevanje domene, etc.



Identifikacija razlik z učenjem klasifikacijskih modelov
in iskanjem kontrastnih besed
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Klasifik. točnost (stand.
dev.)

Preds. J48 Jrip PRISM

W1 89.00 
(4.64)

89.22 
(3.95)

83.61 
(6.34)

W2 89.46 
(4.17)

90.53 
(3.81)

82.53 
(4.41)

W3 89.67 
(6.03)

90.96 
(6.34)

83.86 
(5.58)

Uporaba orodja za rudarjenje podatkov Weka

Uporaba podpornih vektorjev (SVM) v orodju OntoGen



Vsebinski zaključki

• Zahodni mediji: interpretacija dogodkov iz etnične 
perspektive
• eksplicitno navajanje etničnih pripadnosti akterjev

• pogosta uporaba ideološko zaznamovanih besed pleme, plemenski, etnični, 
etnična skupina,  … v negativnih besedilnih kontekstih (tribal violence, 
ethnical conflict, violence, fighting, tensions)

• Kenijski mediji: socio-politični okvir interpretacije, 
izogibanje etničnim vidikom
• politične interpretacije (povolilna kriza, povezovanje akterjev  s strankami)

• npr. nasilneži: ali brez specifikacije (youths, gangs, mobs, protesters or 
criminals) ali povezani s političnimi strankami
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Metodološki zaključki in nadaljnje delo

• Rudarjenje besedil je omejeno z nerazumevanjem konteksta, jezikovna
pragmatika omogoča razumevanje pomena odkritih razlik v medijskem
poročanju

• Pragmatična analiza s tekstovnim rudarjenjem:
• omogoči hiter vpogled v velike korpuse

• omogoči postavitev hipotez na podlagi zgrajenih modelov, avtomatsko
identificiranih kontrastnih besed in vzorcev

• Združitev kvantitativnih (rudarjenje podatkov) in kvalitativnih (analiza
diskurza) pristopov omogoča popolnejšo analizo uporabe jezika v medijih

• V nadaljnjem delu smo uporabili metode za iskanje izjem v podatkih za
odkrivanje nenavadnih člankov (gostujoči avtorji, netipične vsebine
člankov, LREC 2012)
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