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COVID-19 V SLOVENSKIH SPLETNIH MEDIJIH:
ANALIZA S POMOČJO RAČUNALNIŠKE
OBDELAVE JEZIKA
Povzetek: V prispevku s pomočjo metod za računalniško obdelavo naravnega jezika
analiziramo poročanje slovenskih medijev o epidemiji covid-19. V prispevku najprej
identificiramo osrednje teme poročanja na petdesetih slovenskih novičarskih portalih
v obdobju 1.1.2020–31.12.2020. Nato z uporabo kontekstualnih besednih vložitev
analiziramo razlike v poročanju na manjšem korpusu štirinajstih izbranih novičarskih
portalov. Ugotavljamo, da se razlike med portali kažejo predvsem pri besedah povezanih
s spornimi temami v javnosti. Na primeru besede kolesar, pokažemo, da se na portalih
nova24TV.si, demokracija.si in necenzurirano.si, beseda kolesar intenzivneje povezuje z
besedo covid-19, kot na primer na portalu siol.net, ter da beseda na prvih treh portalih nosi
politično konotacijo, medtem ko je na siol.net povezana predvsem s športom.
Ključne besede: covid-19, novičarski mediji, obdelava naravnega jezika, besedne vložitve,
računalniška analiza besedil.

Uvod
Epidemija covid-19 je v zadnjem letu sprožila širšo družbeno krizo. V času upravljanja s
krizo igrajo pomembno vlogo novičarski spletni mediji, saj le-ti služijo javnosti kot primarni vir
pridobivanja informacij. Spletni mediji so namreč v Sloveniji v zadnjih letih postali prevladujoči vir
za spremljanje novic (iPROM in Valicon 2021). Pomen proučevanja medijskih vsebin ima dolgo
zgodovino v komunikologiji. McCombs in Shaw (1972) sta denimo preučevala vpliv televizijske
agende na neodločene volivce. Gerbner in dr. so raziskovali, kako televizijske vsebine vzgajajo
medijsko občinstvo. Entman (1994) je preučeval, kako mediji na specifične načine okvirjajo
teme in kako izbori in poudarki vsebin, vplivajo na dojemanje vsebin s strani občinstva. Cantril
(1999) je pokazal, da so ljudje v času družbenih kriz posebej sugestibilni za medijske vsebine.
Tradicija ukvarjanja s povezavo med medijskimi vsebinami in občinstvi je teoretsko kompleksna
in nam v tem prispevku služi kot iztočnica za utemeljitev, da je preučevanje medijskih vsebin,
posebej novičarskih, že več kot stoletje predmet osrednjega komunikološkega zanimanja.
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Vrsta novejših študij proučuje medijske vsebine v povezavi s covid-19. S pomočjo
modeliranja tematik Liu in dr. (2020) ugotavljajo pomen medijskega poročanja o covid-19
na Kitajskem. Rebello in dr. (2020) preučujejo, kako so se novičarske vsebine povezane s
covid-19 manifestirale na spletnih družbenih omrežjih. Mutua in Ong‘ong‘a (2020) sta s
pomočjo analize vsebin in okvirjanja analizirala poročanje mednarodnih tiskovnih agencij o
covid-19. Podobno se s pomočjo analize okvirov Hubner (2021) loti novičarskih virov v ZDA.
Hart in dr. (2020) s pomočjo računalniško podprte analize ugotavljajo stopnjo politizacije in
polarizacije novic o covid-19 v novičarskih medijih v ZDA. Metodološko je najbolj sorodna
diahrona analiza poročanja o covid-19 z uporabo gručenja pomenov s kontekstualnimi
vložitvami (Montariol in dr. 2021). Zaenkrat so študije novičarskih vsebin v povezavi s
covid-19 še vedno maloštevilne. V Sloveniji pa take študije še nimamo.
Naš korpus zajema več deset tisoč člankov. Ročna analiza velikih podatkov je časovno
neizvedljiva. V prispevku pokažemo, kako lahko z metodami obdelave naravnega jezika
ponudimo nov vpogled v poročanje slovenskih novičarskih portalov o epidemiji. Najprej
uporabimo metodo modeliranja tematik s pomočjo latentne Dirichletove alokacije, v
nadaljevanju pa metode, ki temeljijo na besednih vektorskih vložitvah. Besedne vektorske
vložitve so večstodimenzionalne vektorske predstavitve besed, ki opisujejo besede glede na
besedilni kontekst, v katerem se pojavljajo, natrenirane pa so z uporabo nevronskih mrež.
Bližina med vektorji v vektorskem prostoru pa odraža semantično povezanost besed. Pri
statičnih vložitvah eni besedi ustreza en vektor, pri kontekstualnih pa vektor predstavalja
posamezno besedno rabo. Z metodami, ki temeljijo na kontekstualnih besednih vložitvah
lahko tako tudi primerjamo rabe besed v različnih medijih.

Korpus
V pričujočem članku obravnavamo korpus o covid-19, ki zajema 89.204 člankov iz
obdobja 1. 1.2020–31.12.2020. Z uporabo storitve EventRegistry (Leban in dr. 2014) smo
zajeli članke, ki vsebujejo eno izmed besed covid, koronavirus, sars-cov-2, covid19, covid-19,
korona virus, koronavirusna, koronavirusen. V korpus smo vključili članke tistih portalov,
ki so zavedeni v Razvidu medijev, vodenega s strani Ministrstva za kulturo RS. Ta korpus
člankov petdesetih portalov1 (Korpus-50) smo nato uporabili za modeliranje tematik. Za
analizo razlik med portali pa smo se omejili le na novičarske portale, ki so v korpusu imeli
vsaj 1000 člankov, in izločili portale specializirane za športne in lokalne vsebine. Ta pod-izbor
(Korpus-14) zajema članke iz rtvslo.si, siol.net, delo.si, žurnal24.si, vecer.com, 24ur.com,
novice.svet24.si, reporter.si, dnevnik.si, demokracija.si, nova24tv.si, politikis.si, mladina.si
in necenzurirano.si.

Modeliranje tematik
Z uporabo metode latentne Dirichletove alokacije - LDA (Blei in dr. 2003) smo
avtomatsko prepoznali tematike v naboru Korpus-50. Metoda predvideva, da so dokumenti
iz korpusa sestavljeni iz več tem, pri čemer je večja verjetnost, da vsak dokument obravnava
manjše število tem. Podobno velja za besede: vsaka beseda z večjo verjetnostjo pripada
manjšemu številu tem. Pred uporabo LDA smo besedila lematizirali, spremenili velike
1.

https://docs.google.com/document/d/1gVpYwjCcmjuwVXDuNFKZp4Fef XXZqFa7pACnsZ
nskg/edit?usp=sharing
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začetnice v male, odstranili nepolnopomenske besede in utežili besede z mero TF-IDF, ki
daje poudarek bolj specifičnim besedam za dokument.
Kot rezultat dobimo skupine besed, ki predstavljajo 20 najpogostejših tematik. Imena
tematik smo določili ročno. Iz rezultatov smo odstranili teme, ki so vsebovale veliko šumnih
podatkov ali se nam niso zdele zanimive za analizo (npr. športni dogodki). Končni seznam
12 tematik je prikazan na Sliki 1.
Slika 1: Najpogostejše tematike (metoda LDA).
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Ekstrakcija besednih vložitev
Besedne vektorske vložitve, ki so natrenirane z uporabo nevronskih mrež, so predstavitve
besed v prostoru, kjer vsako besedo opisuje vektor z več sto dimenzijami. Besede, ki so si
blizu v vektorskem prostoru (kar lahko merimo s kosinusno razdaljo), so si tudi semantično
podobne.
Pri statičnih vložitvah je posamezna beseda v korpusu predstavljena z enim vektorjem.
Če reprezentacijo Korpusa-50 generiramo z modelom fastText2 (Bojanowski in dr. 2017), so
besedi koronavirus najbližje besede nov, virus, enterovirus, pozitiven, testiranje, test, razširiti,
izvid, okužba. Za besedo Janša pa med 10 najbližjimi besedami najdemo tudi besedo Šarec
in politike Višegrajske skupine ter desne evropske politike (Morawieck, Orban, Kurz).
Za razliko od statičnih vložitev, kjer vsako besedo predstavlja en vektor, pri
kontekstualnih vložitvah vsako pojavitev besede opisuje svoj vektor. To je pomembno
predvsem z vidika večpomenskih besed ali kjer analiziramo razlike med besedami v različnih
kontekstih. Za eksperimente v nadaljevanju smo Korpus-14 lematizirali, kontekstualne vložitve
pa smo zgradili z uporabo modela SloBERTA 3 (Ulčar in Robnik-Šikonja 2020). Povprečenje
kontekstualnih reprezentacij na nivoju posamezne leme (osnovne oblike besede) (cf. Martinc
in dr. 2020) v podkorpusu specifičnega medija nam omogoča primerjavo različnih medijskih
vsebin.

Raznolikost poročanja tematik
Za vektorsko reprezentacijo tematike za posamezen medij smo povprečili vse vložitve
lem, ki tematiko opisujejo (besede v tematiki pripadajočem oblaku na Sliki 1). Z izračunom
variance na množici reprezentacij na nivoju posameznega medija za vsako specifično tematiko
lahko pridobimo oceno, kako se razlikuje poročanje o posamezni temi. Bolj kot se konteksti,
v katerih se skupina besed iz tematike pojavlja, razlikujejo med mediji, večja bo varianca.
Iz Slike 2 vidimo, da se med štirinajstimi mediji najbolj raznoliko poroča o zaprtju in
državni pomoči, najbolj enovito pa je poročanje o borzni tematiki. Raznolikost poročanja
bi lahko bila povezana z različnimi zornimi koti in poudarki, ki jih imajo mediji na različne
teme, vendar bi bilo za natančnejše razumevanje povezave med variancami in vsebinami
potrebno nadaljne raziskovanje.

2.

Pri metodi fastText je vsaka beseda predstavljena kot vsota vektorskih vložitev znakovnih
n-gramov, ki jih beseda vsebuje. V praksi to pomeni, da metoda pri modeliranju semantične
bližine upošteva tudi morfološko podobnost besed, zaradi česar je ta metoda še posebej uporabna
za generiranje besednih vložitev v morfološko bogatih jezikih, kot je slovenščina.

3.

Ta metoda za izdelavo kontekstualnih vložitev temelji na nevronski arhitekturi Transformer
(Vaswani in dr. 2017), ki uporablja mehanizem pozornosti za določanje semantičnih relacij
med besedami v kontekstu. Model, ki smo ga uporabili, je bil naučen na nenadzorovan način,
na nalogi napovedovanja maskiranih žetonov v slovenskem korpusu, ki vsebuje 3,5 milijarde
besed. Pri tej nalogi se 15% žetonov v korpusu zamenja z maskiranimi žetoni, model pa se nauči
napovedovanja teh maskiranih žetonov s pomočjo nezamaskiranega konteksta.
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Slika 2: Varianca tematik v medijih Korpusa-14.

Povezanost konceptov s covid-19
Z računanjem povezanosti med besedami (s pomočjo kosinusne razdalje med
njihovimi vektorji) primerjamo povezanost izbranih konceptov s covid-19 v različnih portalih
Korpusa-14.
Besede so bile izbrane ročno glede na kriterij nudenja vpogleda v več aspektov epidemije
in poročanja s strani različnih medijev. Kot zelo očitno povezano besedo smo izbrali cepljenje.
Ker nas je zanimalo, ali se je več poročalo o gospodarskih ali izobraževalnih posledicah
epidemije, smo vključili besede gospodarstvo in šola, dodali smo besedo vojska. Prav tako smo
izbrali besede, za katere smo predpostavljali večje razlike med mediji (kolesar in protest).
Iz Slike 3 je razvidno, da je na vseh portalih najmočnejša povezava med covid-19 in
cepljenjem, kar je pričakovano. Zanimiva je beseda gospodarstvo, ki se pri večini portalov bolj
povezuje s covid-19 kot na primer beseda šola, kar morda priča o tem, da mediji v kontekstu
epidemije covid-19 večji poudarek dajejo gospodarskim temam kot šolstvu, četudi so se zdele
javne razprave o izvajanju šolanja v času epidemije prav tako v ospredju kot teme vezane na
gospodarstvo.
Z vidika primerjave med portali se največja odstopanja pojavijo pri besedah, ki se manj
samoumevno pojavljajo v povezavi s covid-19. To so hkrati tudi besede, za katere bi lahko
rekli, da imajo večjo “ideološko obteženost”, ker v javnih razpravah pogosto nastopajo kot
označevalci s polariziranimi ideološkimi pomeni. To ponazarja primer besede kolesar, ki se
močneje povezuje s covid-19 na portalih nova24tv.si, demokracija.si in necenzurirano.si.
Veliko manj izrazita pa je povezava med besedo kolesar in covid-19 na siol.net. Povezanost
besede kolesar s covid-19 je mogoče razložiti s politizacijo besede kolesar, tako pri medijih,
ki so družbeni iniciativi kolesarjev naklonjeni (necenzurirano.si) kot tistimi, ki skušajo
iniciativo diskreditirati (nova24tv.si, demokracija.si), manj pa tam, kjer je beseda rabljena
izrazito v športnem kontekstu. Beseda kolesar je namreč v času epidemije, ko se je kolesarjenje
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vzpostavilo kot protivladno protestniško gibanje, dobila nove konotativne pomene (konotira
junaški upor proti vladni represiji na eni strani, na drugi pomeni razdiralno gibanje, ki škoduje
aktualnemu političnemu establišmentu).
Slika 3: Povezave med izbranimi koncepti in covid-19 po različnih medijih.

Razlikovanje besednih rab
Podobno kot Martinc in dr. (2021) smo za analizo razlik med mediji uporabili metodo
gručenja pomenov in primerjavo distribucije gruč. Kontekstualne vektorje besednih pojavitev
gručimo s pomočjo algoritma k-means (Steinley 2006). Za vsako besedo v Korpusu-14 njene
rabe razdelimo na 5 gruč. Vsako gručo opišemo s skupkom ključnih besed oz. besednih
nizov glede na TF-IDF. Razlike med portali lahko nato preučujemo z vidika razlik med
distribucijami gruč.
Metodo ponazorimo na primeru besede kolesar (Slika 4). Različne rabe besede kolesar
v različnih gručah opisujejo pripadajoče besede. Zanimiva je predvsem gruča 1, ki se nanaša
na politično konotacijo besede, saj jo označujejo pojmi kot petkov kolesar, protest kolesarjev,
policija. Ostale štiri gruče pa se nanašajo na rabe besede kolesar v drugih, predvsem športnih
kontekstih. Iz razlik med distribucijami lahko vidimo, da je gruča 1 izrazitejše zastopana na
portalih demokracija.si, nova24tv.si in v nekoliko manjši meri v necenzurirano.si.
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Slika 4: Prikaz gruč za besedo kolesar.

Tudi pri analizi gruč za besedo gospodarstvo (Slika 5) je zanimiva gruča 1 (z besedami
blagovna rezerva, zaščitna oprema in interpelacija), ki zaznamuje ključne sporne teme v
javnosti. Gruča 1 je najbolj zastopana v necenzurirano.si, ki je v času epidemije te teme tudi
najbolj izpostavljal v kontekstu kritike delovanja vlade. Ta gruča je izrazitejša tudi na portalu
mladina.si, ki se prav tako izrazito postavlja kot kritik vladnega delovanja, ter pri novičarskem
tabloidu novice.svet24.si.
Slika 5: Prikaz gruč za besedo gospodarstvo.
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Zaključki
V prispevku s pomočjo računalniških metod analiziramo poročanje slovenskih
novičarskih portalov o epidemiji covid-19. Z metodo LDA identificiramo osrednje teme
poročanja, kot so epidemija, državna pomoč, šolanje na daljavo, cepljenje, gospodarstvo, idr.
Nato z uporabo kontekstualnih besednih vložitev analiziramo razlike v poročanju izbranih
portalov. Zanimive razlike so predvsem pri bolj „ideološko obteženih“ besedah, kot je kolesar,
kjer je povezava s covid-19 močnejša tako na portalih, ki so protestom izraziteje naklonjeni
(necenzurirano.si) kot med tistimi, ki skušajo iniciativo diskreditirati (nova24tv.si, demokracija.
si). Prav tako z analizo različnih kontekstualnih pomenov pokažemo, da je na teh portalih
politična raba besede kolesar bistveno bolj zastopana. V nadaljevanju bi bilo zanimivo pogledati
tudi druge besede, ki polarizirajo javno razpravo (npr. cepljenje, migrant, meja).
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