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OSNOVNI	POJMI	
Osnove	RKP	



Opredelitev	področja	
§  Kaj	je	RPK:	

–  email,	chat,	pogovorne	strani,	
družbena	omrežja	(Herring	2001)	

§  Koga	je	RPK	najprej	zanimal:	
–  pragma>ka	
–  analiza	diskurza	
–  sociolingvis>ka	

§  Koga	RPK	zanima	danes:	
–  Podatkovna	anali>ka	

•  oglaševanje	
•  podatkovno	novinarstvo	

–  Procesiranje	šumnih	besedil	
•  strojno	prevajanje	
•  analiza	sen>menta	

–  Analiza	vedenja	uporabnikov	/	
skupnos>	

–  Variantnost	
•  dialektologija	

–  Analiza	leksikalnih	sprememb	
•  ortografske	spremembe	
•  neologizmi	
•  pomenski	premiki	

–  Večjezičnost	
•  mešanje	jezikov	
•  preklapljanje	med	jeziki	/	pisavami	

–  Pismenost	
•  usvajanje	1.	jezika	
•  usvajanje	tujega	jezika	

§  Glavni	problemi	RPK	
–  metodologija	zbiranja	in	

označevanja	gradiva	
–  metodologija	analize	gradiva	



Zbiranje	gradiva	
§  Zbiranje	gradiva	z	interneta	vse	prej	kot	trivialno	

–  velikost	&	reprezenta>vnost	korpusa	
–  procesiranje	korpusa	
–  ločevanje	med	žanri	
–  vrsta	&	količina	potrebnih	kontekstualnih	informacij	
–  e>čna	vprašanja	(anonimnost	&	varovanje	zasebnos>)	

§  Slaba	praksa	
–  majhni,	ad-hoc	vzorci	besedil	

§  	Problemi	
–  standardizirane	smernice	za	načrtovanje	korpusov	RPK	
–  pomanjkanje	javno	dostopnih	korpusov	RPK	(Beißwenger	&	Storrer	

2008)	



Analiza	gradiva	
§  Popularne	številne	metode	in	pristopi	tradicionalne	lingvis>ke:	

–  pragma>ka	
–  konverzacijska	analiza	
–  sociolingvis>ka	
–  žanrska	analiza	
–  etnografska	analiza	

§  Predmet	raziskav:	
–  raba	jezikovnih	sredstev	za	vzpostavljanje	s>ka,	vzdrževanje	interakcije	

in	gradnjo	iden>tete	v	računalniških	omrežjih	
§  Slaba	praksa:	

–  kri>čna	refleksija	problemov	in	izzivov	ob	uporabi	tradicionalnih	
pristopov	na	nova	okolja	in	okoliščine	RPK	

§  Ključni	elemen>:	
–  interakcijska	koherenca,	par>cipatorni	okvir,	intertekstualnost,	jezikovna	

iden>teta,	skupnost	(Herring	2004)	



SORODNI	PROJEKTI	
Osnove	RKP	
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CoMeRe	



What’s	up,	Switzerland?	



RAZISKAVE	NA	KORPUSU	
JANES	

Osnove	RPK	



Raba	vejice	
v	spletni	slovenščini	

§  V	čem	raba	vejice	v	USV	odstopa	od	norme,	ali	se	ta	odstopanja	bistveno	
razlikujejo	od	tradicionalnih	besedil,	ali	na	odstopanja	vplivata	stopnja	
formalnos>	komuniciranja	in	interak>vnost	medija?	(Popič	et	al.,	v	>sku)	
–  označevanje:	

•  500	naključnih	tvitov	(250	T1L3	+	250	T3L3),	2	anotatorja	+	kuriranje	
•  razvoj	&	tes>ranje	>pologije	

–  rezulta>:	
•  nestandardna	raba	vejice	na	Twicerju	je	vezana	predvsem	na	skladenjsko	rabo	
•  kot	najbolj	problema>čni	sta	kategoriji	manjkajoče	vejice	v	pristavčnih	strukturah	

(novo)	in	odvisnikih	(univerzalno)	
•  uporabniki	Twicerja	z	rabo	odvečne	vejice	nimajo	težav	(presenetljivo)	



Primerjava	z	
govorjeno	slovenščino	

§  Ali	je	spletna	slovenščina	res	zapisana	govorjena	slovenščine?	
(Zwicer	&	Fišer	2015)	
–  analiza:	

•  triangulacija	ključnih	prvin	v	pisni,	govorjeni	in	spletni	slovenščini	
–  rezulta>:	

•  Janes	sicer	je	med	govorom	in	standardnim	pisnim	jezikom,	a	veliko	bliže	pisni	
slovenščini	

•  podobnos>	z	govorjeno	slovenščino:	
–  os.	zaim.	v	im.	(jaz),	gl.	2.	os.	v	sed.	(veš)	v	vlogi	diskurznih	označevalcev,	kaz.	zaim.	v	vlogi	besed.	

aktualizatorjev	(un	ta	rdeč)	
–  izrazi	interakcije	(lej),	deik>čni	izrazi	(tale),	izrazi	nestandardne	izreke/zapisa	(vidla)	

•  razlike	z	govorjeno	slovenščino:	
–  potek	načrtovanja	in	tvorjenja	besedil	(ekspresivni	izrazi	eee	v	govoru,	lol	v	spletnih	žanrih)	
–  prostorska	oddaljenost	udeležencev	(specifična	raba	svojilnih	in	kazalnih	zaimkov	v	spletnih	

žanrih	tale,	tvoj)	



Strategije	krajšanja	

§  Pogostost	&	načini	krajšanja	slovenskih	tvitov	(Goli	at	al.,	v	>sku)	
§  analiza:	

–  800	naključnih	tvitov	(400	T1L1	+	400	T3L3),	2	anotatorja	+	kuriranje	
–  razvoj	&	tes>ranje	>pologije	

§  rezulta>:	
–  trend	krajšanja	je	zelo	pogost	(90	%	vseh	tvitov)	
–  v	nestandardnih	tvi>h	bistveno	več	krajšanja	kot	v	standardnih	
–  močno	prevladujejo	strategije	krajšanja	na	ortografskem	nivoju	(87	%),	na	

leksikalnem	nivoju	smo	zabeležili	približno	11,5	%,	na	skladenjskem	pa	
nekaj	manj	kot	1,5	%	odstotka	vseh	krajšanj	

–  najpogosteje	rabljena	strategija	krajšanja	je	opuščanje	presledkov	pri	
ločilih,	sledi	izpuščanje	samoglasnikov	na	koncu	besede,	najredkeje	pa	sta	
rabljena	izpusta	predloga	in	zaimka	



Kolokacije	
v	spletni	slovenščini	

§  Ali	se	raba	splošnega	besedišča	na	družbenih	omrežjih	v	čem	razlikuje	od	
standardne	slovenščine?	
–  analiza:	

•  nove	kolokacije	splošnega	besedišča	
•  kolokacije	spletnega	besedišča	

–  rezulta>:	
•  neformalni	kolokatorji	(nategova3	ljudi,	frej	dan)	
•  aktualne	tema>ke	(feminizacija	moških,	transspolna	oseba,	priva3zacija	vode)	
•  pomenski	premiki	(brisanje	zgodovine	na	računalniku)	
•  tujejezične	prvine	(rimejk	filma,	startup	podjetje)	
•  terminologija	(evklidski	prostor,	prva/glavna/spletna/desna	stran	bloga)	
•  frazeologija	(muca	jezik	papala)	



Terminologija	
v	spletni	slovenščini	

§  Kakšna	je	raven	specializiranos>,	oblika	terminov	in	stopnja	
nestandardnos>	terminov	na	forumih?	(Vintar	2015)	
–  analiza:	

•  primerjava	moderiranih	&	nemoderiranih	forumov	
•  objave	strokovnjakov	&	laikov	

–  rezulta>:	
•  terminološka	bogatost	foruma	ni	povezana	z	stopnjo	(ne)standardnos>	

izrazja	(avtomobilizem	izstopa	tako	po	št.	terminov	kot	po	deležu	pogovornih,	
žargonskih	in	nestandardno	zapisanih	izrazov,	medovernet	pa	prav	tako	
uporablja	veliko	terminologije,	a	z	majhnimi	odstopanji	od	standarda)	

•  razpravljalci	na	forumu	se	izražajo	bolj	standardno,	če	je	forum	moderiran	
•  strokovna	področja	se	močno	razlikujejo	med	seboj	po	terminoloških	

posebnos>h	spletne	komunikacije	(kra>ce,	ki	so	se	ustalile	znotraj	tega	
spletnega	žanra:	ZM	–	zadnja	menstruacija,	G	–	ginekolog,	KT	–	
kontracepcijske	tabletke)	



StaOsOčna	analiza	tvitov	
glede	na	metapodatke	

§  Ali	se	vedenje	različnih	>pov	uporabnikov	družbenega	omrežja	Twicer	
razlikuje	glede	na	dinamiko	objavljanja,	stopnjo	standardnos>	&	sen>ment	
sporočil?	(Ljubešić	&	Fišer,	v	>sku)	



StaOsOčna	analiza	tvitov	
glede	na	metapodatke	



StaOsOčna	analiza	tvitov	
glede	na	metapodatke	



SORODNE	RAZISKAVE	
Osnove	RPK	



§  spletne	skupnos>	so	dinamične,	interakcijske	norme	se	spreminjajo	
§  jezikovne	spremembe	–	inovacije,	ki	postanejo	norma	–	so	bistveni	del	

tega	dinamičnega	procesa	
§  jezikovne	spremembe	omogočajo	tako	možnost	individualnega	

izražanja	kot	tudi	vzpostavljanje	kolek>vne	iden>tete	
§  dovzetnost	za	jezikovne	spremembe	v	spletnih	skupnos>	ima	dve	fazi:	

–  v	fazi	učenja	uporabniki	na	jezikovno	inova>ven	način	prevzemajo	jezik	
skupnos>	

–  v	konzerva>vni	fazi	uporabniki	svoj	jezik	nehajo	spreminja>	in	razvijajoče	
se	norme	v	skupnos>	jih	prehi>jo		





§  avtomatsko	odkrivanje	značilnih	leksikalnih	variabel	pri	uporabnikih	
družbenega	omrežja	Twicer	iz	is>h	geografskih	območij	

§  razširitev	pristopa	na	diahrono	analizo	leksikalnih	sprememb	



Humboldt	()	

§  ročna	anotacija	korpusa	17.000	rasis>čnih,	seksis>čnih	ali	nevtralnih	
tvitov	

§  analiza	korpusa	in	iskanje	značilk	za	avtomatsko	prepoznavanje	
sovražnega	govora	

§  najbolje	delujejo	značilke	na	nivoju	znakov	
§  sociodemografski	podatki	(regija	uporabnika)	in	kompleksnejše	mere	

(dolžina	besede),	ne	izboljšajo	prepoznavanja,	edina	izjema	je	spol	



§  analiza	100,000	tvitov	z	omembo	@HillaryClinton	in/ali	
@BernieSanders	

§  sta>s>čna	analiza	vseh	besed,	ki	se	pojavijo	z	njunimi	imeni	vsaj	50x	
§  podrobna	analiza	100	najmočneje	povezanih	besed	z	vsakim	

kandidatom	v	naključno	izbranih	tvi>h	











Raba	emojijev	po	svetu	
(Ljubešič	&	Fišer,	2016)	
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