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PREDLOG TEME MAGISTRSKEGA DELA

1 Področje magistrskega dela

slovensko: podatkovno rudarjenje, strojno učenje, obdelava besedil, geopolitika
angleško: data mining, machine learning, text analysis, geopolitics

2 Ključne besede

slovensko: napovedovanje, glasovanja, politične stranke, Evropski parlament angleško:
predicting, Roll-Call votes, political parties, European parliament

3 Opis teme magistrskega dela

Pretekle potrditve predložene teme:
Predložena tema ni bila oddana in potrjena v preteklih letih.

3.1 Uvod in opis problema

Evropski parlament je zvezno zakonodajno telo EU v katerem sedi 751 poslancev. Ti
pripadajo različnim državam, političnim strankam ter evropskim skupinam. Plenarna
glasovanja (angl. Roll-call votes) predstavljajo ključen del razumevanja politike, saj gre
pri tem za konkretne odločitve. Skušali bomo ugotoviti, če poslanci glasujejo dovolj pred-
vidljivo, da je vzorce glasovanj mogoče uspešno napovedovati na podlagi analize besedil,
upoštevanja preteklih odločitev in metapodatkov.
Več omenjenih študij napovedovanja glasovanja kongresa v ZDA je pokazalo relativno
visoko natančnost, v Evropi pa podobna študija po naših podatkih še ne obstaja. Način
delovanja evropskega parlamenta, njegova (ne)demokratičnost in (ne)transparentnost so
bili predmet že mnogih polemik in raziskav [1]. Ob tem pa je širša javnost na dogajanje
v Evropskem parlamentu osredotočena skoraj predvsem v času volitev.
Z modelom glasovanja bomo lahko preizkusili uporabnost in domet strojnega učenja pri
napovedovanju političnih odločitev v kombinaciji z analizo. Videli bomo, kateri faktorji in
metapodatki najpomembneje vplivajo na izid glasovanja ter kakšen je ta vpliv. Po drugi
strani bomo implementirali mehanizem, ki bo povezal podatke o glasovanju s pripadajo-
čimi besedili, kar se nahaja v različnih oblikah in na različnih spletnih lokacijah. To bo
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predstavljalo konkurenčno orodje stranem kakršna je Votewatch, ki bo tudi programer-
sko nepoučenim raziskovalcem ali laikom omogočilo brezplačen dostop do večje količine
podatkov o glasovanjih.

3.2 Pregled sorodnih del

Prvi modeli napovedovanja glasovanj so enodimenzionalni prostorski modeli, ki upora-
bljajo idealne točke (angl. ideal points). Gre za teorijo, ki izhaja iz ekonomije ter predpo-
stavlja, da ima vsak zakonodajalec svojo preferirano pozicijo, ter glasuje za zakon vkolikor
je ta dovolj blizu njegove idealne pozicije. ’Ugodnost’ določenega zakona določa funkcija
koristi (angl. utility function). V bistvu gre za modele samih glasovanj, zato lahko z njimi
nadomestimo izgubljena glasovanja določenega poslanca, ne moremo pa napovedati no-
vih. Metodologija uporablja bayesovske tehnike in MCMC, modeli so računsko zahtevni.
Upoštevajo popularnost (delež glasov za) in polarnost obravnavanega zakona (’meja’ med
glasovi za in proti) [2] [3].
Omenjene modele so razširili, najprej tako, da so upoštevali da pri različnih tematikah
različni poslanci znotraj iste stranke lahko različno glasujejo. Tematike so določili s teh-
niko labelled LDA, nato so naredili neke vrste ’generaliziran’ ideal point, ki se je razlikoval
glede na tematiko glasovanja [4].
Ideal point so še dodatno razširili tako, da so napovedovali glasovanja na poglagi besedila
zakona. Pri tem so ustvarili idealne vektorje (angl. ideal vectors). Zakon je tu predsta-
vljen kot povprečje GLOVE vložitev besed, poslanci pa kot idelani vektorji, naučeni za
napovedovanje. Ti vektorji so multidimenzionalna predstavitev ideologije poslancev ter
so nato primerjani z vektorjem zakona [5].
Rezultate je dodatno izboljšalo upoštevanje metapodatkov kakršna sta ideologija sponzor-
jev ter kdo je avtor zakona. To velja tudi za uporabo povzetka zakona namesto celotnega
besedila. Učenje je potekalo nad različnimi sejami ter je bilo implementirano z uporabo
CNN [6].
Druga sorodna dela, povezana s političnim glasovanjem in obdelavo besedil, so denimo
napovedovanje rezultatov volitev in ugotavljanje popularnosti političnih kandidatov na
podlagi podatkov s socialnih omrežij. Omenjene študije so uporabljale zapise s Twitterja
ter ugotavljale njihovo pozitivno oziroma negativno naravnanost do določenega kandidata.
V ta namen so uporabili sentimentalne analize in analize tem [7] [8].

3.3 Predvideni prispevki magistrske naloge

Glavni prispevek magistrske naloge je razvoj modela za napovedovanje glasovanj poli-
tičnih strank v Evropskem parlamentu. Šlo bo za prvi poskus napovedovanja plenarnih
glasovanj na ravni EU, pa tudi neke vrste test učinkovitosti uporabe analiz političnih
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besedil v okolju, ki je strankarsko in narodnostno zelo fragmentirano. Za izvedbo analiz
bomo implementirali tudi brezplačna konkurenčna orodja, kakršna ima spletna stran Vo-
tewatch, ki se ukvarja s pridobivanjem podatkov o glasovanjih Evropskega parlamenta. Ta
bodo lahko služila kakršnemu koli nadaljnjemu raziskovanju v tej smeri. Rezultati bodo
uporabni za raziskave, ki se ukvarjajo z napovedovanjem odločitev na podlagi analize be-
sedil, kot tudi za družboslovne in geopolitične raziskave v zvezi z obnašanjem poslancev
in strank Evropskega parlamenta.

3.4 Metodologija

Program bo napisan v programskem jeziku Python. Uporabili bomo knjižnice za dostop
do spleta in pridobivanje podatkov, razčlenjevanje ter strojno učenje.

• Izdelava komponente za pridobivanje podatkov o glasovanjih ter metapodatkov za
določeno časovno obdobje: Komponenta bo sestavljena iz spletnega pajka za pre-
nos glasovanj (XML), pajka, ki bo pobiral podatke o besedilu in .PDF datoteke z
amandmaji ter pretvornika, ki bo vse potrebne podatke pretvoril v tako obliko, da
jih bomo lahko obdelali v Pythonu.

• Čiščenje in priprava podatkov za namene analiz: Tu bomo s pomočjo seznamov po-
slancev in strank preračunali glasovanja za posamezno stranko. S pomočjo besedilne
obdelave bomo nato izluščili ustrezne dele besedila in metapodatkov.

• Izdelava komponente za napovedovanje: Izbrana besedila in metapodatke bomo
zakodirali kot značilke ter na njih naučili napovedni model.

• Analiza rezultatov: Natančnost napovedovanja bomo primerjali z obstoječimi razi-
skavami.

• Vsebinska analiza: S podrobnejšo analizo izbranih primerov bomo poskusili iden-
tificirati ključne dejavnike ter pojasniti mehanizme prek katerih le-ti vplivajo na
glasovanje posameznih političnih skupin.

• Priprava spletnega okolja za izdelavo dinamičnih poročil: Implementirali bomo sple-
tno aplikacijo, ki bo omogočala pridobivanje podatkov o glasovanjih ter prikazala
njihove statistične značilnosti.
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