Socialinis skaitmeninis diskursas:
nauji iššūkiai kompiuteriniams
lingvistams ir kalbos technologams
Darius Amilevičius

Socialinis Skaitmeninis Diskursas
Socialinis diskursas – tarpusavyje susijusių asmenų asmeninio pobūdžio diskusija
filosofinėmis, politinėmis, religinėmis, literatūrinėmis ar pan. temomis.

Skaitmeninių informacijos perdavimo technologijų plėtra atvėrė iš esmės
naujas globalaus bendravimo ir sąveikos galimybes – sukūrė pasaulio komunikacinę
erdvę be įprastų laiko ir atstumo suvaržymų.
2010 m. Internetas buvo nominuotas Nobelio taikos premijai už dialogo, diskusijų ir
bendro sutarimo skatinimą per bendravimą. Nominacijos dokumente buvo teigiama,
kad Internetas yra "a tool for peace. Anyone who uses it can sow the seeds of nonviolence. And that's why the next Nobel Peace Prize should go to the Net. A Nobel
for each and every one of us“
Analizė (Social Media Analytics – interdisciplinary approach) – teisėta ir
etiška ?
„Gražuolės ir pabaisos“ fenomenas (pvz. „taika“ vs. „diskriminacija“)?

Socialinių tekstų tekstynas LITIS v.1
(sudarė: D. Amilevičius, M. Petkevičius)
182 000 LRytas komentarų / 6 212 854 žodžių/ 507 471 formų

17 909 Delfi komentarų / 430 545 žodžių/ 92 667 formų
-----------------------Iš viso: 199 909 komentarų / 6 643 399 žodžių/ 456 576 formų

--------------------------------------------------------------

1 komentaras = 1 skaitmeninė byla
Skaitmeninės bylos turinys:
1.
2.
3.
4.
5.

Thu Apr 10 16:47:00 EEST 2014 (data)
Noriu pasitikslinti.... (komentoriaus slapyvardis/ įžanginė frazė?)
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/... (straipsnio adresas)
Ministrui dėl V. Vonžutaitės vyro svyla padai (straipsnio pavadinimas)
"Вонджутайте" - čia Fedotovos rinkiminis slapyvardis? (komentaro tekstas)
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Iššūkiai kompiuteriniams lingvistams ir kalbos technologams
„jezau jezau..tigi teip negalim daugiau gyvent! “

(iš komentaro)

Socialinio skaitmeninio diskurso automatinio duomenų parengimo
etapo iššūkiai:

1)
2)
3)
4)
5)

žodžių segmentavimas (pvz.: „mamamala“, „m.a.m.a“)
normalizavimas (pvz.: „is“ ir „iis“ turi tapti „iš“)
morfologija (žr. skaidres toliau)
sintaksė (automatinis skaidymas frazėmis; sudieu įprastinei sintaksei)
Sentimentų analizė (pvz.: jaustukai, necenzūriniai žodžiai –
emocijos, socialinės tapatybės statusas... ?)*
6) Įvardytų esybių atpažinimas (pvz.: iš anksto sudaryti sąrašai neatitinka realijų)
7) Tekstų klasifikatorius
--------------------------------------------------------

* Čekuolytė A., “He blet nachui was in a shop”: Swearing Practices and Attitudes to Swearing among
Vilnius Adolescents. Taikomoji kalbotyra, 6(2014).

Morfologijos iššūkiais:
Saitažymė angl. Hashtag (metainformacija)
Socialiniuose tinkluose ir tviteryje sutartiniu ženklu, dažniausiai grotelėmis
(#), žymimas žodis ar žodžių junginys kaip kokios nors temos nuoroda
(http://naujazodziai.lki.lt/Index.asp?zodis=saitažodis)
Saitažymė = Saitažodis = Grotžymė = Grotažymė

… tam tikros temos pranešimams identifikuoti sukuriant saitą į juos.
(Aiškinamasis kompiuterijos žodynas - rastija.lt)
#TyrėjųNaktis2016MRU

#vgtu4u
#ManNeDzin
#SpreadPatinka

Morfologijos iššūkiais:
Saitažodis angl. Hashtag (morfologijos reiškinys)
Tokiu būdu galima generuoti begalę naujų žodžių, kurie pradeda gyventi
savarankišką gyvenimą sakinyje.
•

Kauniečiai – susitikime ketvirtadienį #VDU apskritojo stalo diskusijai.
Tema - „Vytauto Didžiojo universitetas Kauno regione“. (soc. Tinklai)

•

Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos moksleiviai siunčia jums
sveikinimą
iš
Specialiųjų
tyrimų
tarnybos
(#STT). #Sveikinimosidiena prisiminkite savo artimuosius  (soc. Tinklai)

•

Po pasirodymo suksiu mėgstamiausias #Cumbia ir #Salsa plokšteles.
Liko vienas tik vienas kitas bilietas kam reiktu #Pasipatinkinti (soc. Tinklai)

----------------------•

Kai kurie „Twitter“ vartotojai pastebi, kad šis iššūkis turi akivaizdžių
trūkumų, ir pažymi, kad nors juo siekiama sustabdyti pajuokas iš
nepatrauklios išvaizdos, #DontJudgeChallenge tik dar labiau sustiprina
egzistuojančius grožio stereotipus. (iš Delfi straipsnio)

