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1.

Увод

1.1

Феномен jугословенског рокенрола

Музички аналитичари, социолози и антрополози се jедногласно
слажу у оцени да jе jугословенски рокенрол (познатиjи и као Yu рок )
1

Рад jе проистекао из мастер тезе „Креирање и анализа корпуса текстова
jугословенских рок песама у периоду 1945-2003“ коjа jе одбрањена на
Универзитету у Београду дана 18.3.2019. Израдом тезе jе руководила проф.
др Ранка Станковић коjа jе допринела формулациjи теме, уз напомену да
jе 1945. година у овом научном раду замењена 1967. годином.
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оставио дубоког трага на просторима бивше Jугославиjе. У питању jе
музички стил коjи jе зачет 1961. године, са поjавом група Урагани,
Биjеле Стриjеле и Силуете, а током исте децениjе основани су и састави
Црвени Кораљи (1962), Златни Дечаци (1962) и Корни Група (1968)
(Janjatović, 1998). Yu рок се развиjао упоредо са процватом британске
beat сцене (Раковић, 2011), коjу су прославили бендови The Beatles
и The Rolling Stones (Cooper and Cooper, 1993). Краjем педесетих и
почетком шездесетих година, рокенрол се у Jугославиjи поистовећивао
са рокенрол и твист плесом, а не са музичким жанром (Раковић, 2011).
Од 1963. године, рокенрол у СФРJ стиче статус жанра, коjи се
од тада изводи првенствено помоћу електричних гитара, електричних
бас гитара и бубњева (Раковић, 2011). Класични рок и рокабили су
представљали веома популарне музичке форме међу Jугословенима, што
потврђуjу и обраде песама Елвиса Преслиjа, Бадиjа Холиjа, Чака Бериjа
и др. (Арсениjевић et al., 2016). Седамдесете године су донеле уплив
хипи покрета, уз додатно жанровско раслоjавање и поjаву хард-рока,
прогресивног рока, арт-рока и других поджанрова. Краj седамдесетих и
почетак осамдесетих година обележили су панк и нови талас, по узору
на англоамеричке изворне вариjанте (Арсениjевић et al., 2016). Заправо,
jуго-рок jе пронашао своjе место у друштву коjе jе са одушевљењем
прихватило производе западне културе, како посредством домаћих
часописа (нпр. Rock и Džuboks) и страних радио емисиjа емитованих
на Радиjу Луксембург, воjним и пиратским станицама, тако и у виду
филмова из земаља Запада. Такође су се пратили и западњачки модни
трендови коjи су диктирали, између осталог, ношење дуге косе код
младића или мини-сукања код девоjака (Раковић, 2018).
Ипак, оно по чему се Yu рок посебно истицао били су слободарски
текстови, посебно карактеристични за панк и новоталасну музику.
Наиме, садржаj текстова jе неретко био политички ангажован, ироничан
или, пак, вулгаран, па jе самим тим и третиран као неподобан за
тадашње jугословенске друштвене прилике (Гаjић, 2018). Доказ да
ниjе реч о изолованоj поjави представља и систематизациjа случаjева
(ауто)цензуре у Yu року.2 Са друге стране, броjне песме тога доба
опевале су отаџбину, док су у некима биле присутне и партизанске
или бригадирске конотациjе (Божиловић, 2016). Божиловић додаjе
да срж Yu рока чини бунт и борба рок извођача за демократиjу,
коjа jе преточена у неконвенционалне, jедноставне, непосредне и
2
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Видети веб страну Balkanrock.
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импровизоване музичке форме и текстове. Међутим, Yu рок, попут свог
западњачког еквивалента, изнедрио jе и уметнике коjи су личне животне
ставове сублимирали у текстове песама са лирским, филозофским
и интроспективним тоном (нпр. групе Азра, Идоли или Екатарина
Велика).
1.2

Сродна истраживања

Према сазнањима аутора, студиjе jугословенског рокенрола су се
до сада заснивале превасходно на теоретским разматрањима, без
примене рачунарских технологиjа (неки од таквих радова наведени су
у одељку 1.1). Zörnig et al. (2016) спровели су jедино истраживање
коjе се бавило квантитативном анализом текстова песама из ере
jугословенског рокенрола. Део корпуса у наведеном раду чине текстови
песама састава Рибља Чорба и његовог фронтмена, Боре Ђорђевића. У
истом раду изложен jе поступак рачунања фреквенциjа речи и лексичког
вариjабилитета коришћењем првенствено метрика relative repeat rate и
h-point, што jе омогућило класификациjу корпусних текстова помоћу
мултивариjационе анализе.
Са друге стране, аутоматско преузимање текстова песама са веба,
њихова електронска обрада и анализа добиjаjу све више пажње, о чему
сведочи и велики броj проjеката и радова. Постоjи велики броj корпуса
текстова страних песама, нпр. The Million Song Dataset3 (Bertin-Mahieux
et al., 2011), коjи се могу користити у истраживањима рачунарске
анализе текста. До сада jе вршено генерисање листа наjучесталиjих
речи у анотираним корпусима текстова поп (Kreyer and Mukherjee,
2007) и рок песама (Falk, 2013), а спроведено jе и моделовање тема у
либрету пекиншке опере (Zhang et al., 2017) и корпусу текстова нумера
прикупљених са саjта SongMeanings (Lukic, s.d.).
Када jе реч о текстовима песама из домена рока или сродних
жанрова, рачунарска анализа њиховог садржаjа представља
перспективну и изузетно развиjену научну праксу. Неки занимљиви
резултати коjе су ове технике произвеле jесу екстракциjа структуре
текстова песама групе The Beatles (Mahedero et al., 2005) или смештање
текстова песама Пола Макартниjа и Џона Ленона на график
емоционалног сата (енгл. emotion clock, у раду (Whissell, 1996)).
Истраживање коjе су спровели Petrie et al. (2008) jе jош jедан пример
3

The Million Song Dataset (на вебу).
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интересовања за рачунарску обраду текстова Битлса. Ово истраживање
бави се променом доминантног расположења у текстовима њихових
песама, а коришћењем стилометриjске анализе открива стилистичке
сличности и разлике између Ленона, Макартниjа и Џорџа Харисона,
као текстописаца.
Falk (2013) доноси резултате диjахрониjске анализе лингвистичких
особености у корпусу текстова страних рок песама од 1950. закључно
са 1999. годином, на основу наjфреквентниjих речи коришћених у
свакоj децениjи. Haslam (2017) прати еволуциjу тематских мотива у
песмама кантаутора Леонарда Коена, што jе визуализовано у виду
облака речи (енгл. word cloud). Са становишта корпусне лингвистике,
Taina et al. (2014) истражуjу jезичке чиниоце по коjима се разликуjу
текстови песама из различитих хеви-метал поджанрова. Алати коjи се
користе у психометриjским истраживањима ради рачунања повезаности
текста (Coh-Metrix)4 и откривањa емоционалних, когнитивних и
структуралних особина присутних у тексту (Linguistic Inquiry and Word
Count)5 примењени су у покушаjу упоредне анализе текстова у рок,
фолк, кантри, панк и гранџ песмама (Lightman et al., 2007). Циљ тог
истраживања jесте откривање разлика у стилу писања извођача коjи
су извршили самоубиство, и оних коjи нису били суицидни. Тематски
удаљениjи, али методолошки близак овом истраживању jе рад коjи
се бави техникама аутоматског проналажења полилексемских jединица
у текстовима древних религиозних хинду поема помоћу локалних
граматика (енгл. local grammars) у софтверу Unitex6 (Stein, 2012).
По свему судећи, анализа текстова jугословенских рок песама са
становишта рачунарске лингвистике чини се као недовољно развиjена
област истраживања. Из тог разлога, оваj рад настоjи да сагледа
Yu рок песме кроз призму интердисциплинарности, како би се
постоjећа тумачења жанра поткрепила резултатима произведеним
помоћу рачунарских алата за обраду корпуса.
1.3

Теориjско-методолошки оквир рада

Jедно од тежишта рада jе на примени техника корпусне лингвистике.
Корпусна лингвистика представља развиjену научну методологиjу, док
jе многи стручњаци сматраjу и дисциплином, теориjом, парадигмом и
4
5
6

8

Coh-Metrix (на вебу).
Linguistic Inquiry and Word Count (скр. LIWC) (на вебу).
Unitex/GramLab (на вебу).
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алатом (Taylor, 2008). Оваj методолошки приступ бави се руковањем
структурираним, машински читљивим и наменски бираним текстовима,
коjи представљаjу основу за анализу различитих аспеката jезика и
његове употребе. У општем контексту корпусне лингвистике, „наменски
бирани текстови” подразумеваjу колекциjу одређених текстуалних
jединица коjе су узорковане ради остваривања репрезентативности
корпуса. Учесталост коришћења одређене речи или фразе, њихово
проналажење у контексту кроз генерисање конкорданце (енгл. concordance), или екстракциjа метаподатака (нпр. имена аутора текста, датума
обjављивања, jезика на коме jе текст написан и сл.) из анотираног
корпуса само су неки од могућих задатака корпусне лингвистике (McEnery and Hardie, 2012).
Корпусна грађа текстова Yu рок песама прикупљена jе применом
технике гребања веба (енгл. web scraping).7 Алгоритми за аутоматско
прикупљање, препроцесирање и анотирање корпуса у складу са
XML синтаксом имплементирани су у програмском jезику Python, коришћењем библиотека lyricsmaster, xml.sax.utils и yattag.
XSLT трансформациjа XML документа у XHTML формат омогућава
преглед статистичких података о корпусу.8 Аутоматска рестаурациjа
диjакритика вршена jе у апликациjама Слово Маjстор9 и LeXimir.10
Методе корпусне лингвистике и обраде природних jезика примењене
су ради фреквенциjске анализе токена и колокациjа коришћењем
LeXimir-a, a у софтверу Unitex конструисан jе коначни аутомат
(енгл. Finite State Automation) за екстракциjу друштвено-политичких
и културолошких тема. Употребљен jе и алат TreeCloud (Gambette and
Véronis, 2009) за визуализациjу преовлађуjућих тема у корпусу, у оквиру
технике копања по тексту (Кешељ and Шипка, 2008) или ископавања из
текста 11 (енгл. text mining), коjа се заснива на откривању текстуалних
образаца у неструктурираним подацима.
7

8
9
10
11

Наведени енглески термин jе стандардизован у страноj литератури, за
разлику од чланака и радова обjављених на овим просторима, у коjима
се срећу броjни покушаjи jединственог терминолошког одређивања (нпр.
налажење података на вебу, стругање података или гребање веба, да
наведемо само неке). Поменути термини потичу из веб чланака „Nalaženje
podataka na internetu” и „SEO optimizacija kroz rečnik najbitnijih termina.”
Кодови су доступни на GitHub репозиториjуму аутора (на вебу).
Слово Маjстор (на вебу).
LeXimir (на вебу).
Термин преузет из презентациjе проф. др Цветане Крстев (на вебу).
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Рад се састоjи од пет одељака. У уводном делу размотрене су основне
одлике Yu рока, релевантни радови на тему рачунарске обраде текстова
домаћих и страних песама, као и методе истраживања коришћене у овом
раду. Одељак 2 посвећен jе опису поступка аутоматског прикупљања
грађе за корпус Yu рок песама. У одељку 3 представљен jе поступак
полуаутоматског12 препроцесирања и анотирања корпуса. Конкретни
резултати примене корпуса изложени су у одељку 4, док одељак 5 доноси
закључне коментаре и смернице за будући рад.

2.

Прикупљање грађе методом гребања веба

Уже подручjе истраживања представљеног у овом раду jесте
рачунарска израда и анализа корпуса текстова jугословенских рок
песама, насталих у доба двеjу jугословенских држава – Социjалистичке
Федеративне Републике Jугославиjе (1945-1992) и Савезне Републике
Jугославиjе (1992-2003). Што се тиче критериjума прикупљања грађе,
корпус чине текстови нумера на некадашњем српскохрватском jезику,
коjи jе стандардизован Бечким књижевним договором 1850. године,
да би се са распадом Jугославиjе 1991. разложио на српски, хрватски
и босански jезик (Hentschel, 2003). У складу са тим, претраживали
смо текстове песама на поменутим трима jезицима, док су текстови
песама на другим jезицима коjи су били у употреби у Jугославиjи –
македонском, словеначком и jезицима мањина – изостављени.
Када jе реч о методи гребања веба, она се односи на употребу
одређене рачунарске алатке за директно преузимање дигитализованог
садржаjа. Суштина ове праксе може се описати као аутоматизациjа
свеобухватног и релативно брзог екстраховања и складиштења података
са веба. Гребање веба намеће се као далеко ефикасниjе решење у односу
на методе ручног копирања и чувања сваке информационе jединице
понаособ. Осим тога, наведена техника може представљати и jедино
могуће решење за екстракциjу података у случаjу када су опциjе „copy/paste“ онемогућене у веб читачу.
12

10

Под полуаутоматским поступком подразумева се комбинациjа техника
аутоматског и ручног препроцесирања и анотирања корпуса.
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2.1

Опис извора података: саjт LyricWiki

LyricWiki13 представља комерциjални музички веб саjт коjи
складишти текстове песама домаћих и страних извођача. Саjт
jе претражив према имену извођача, албума, песама, жанрова и
продуцентских кућа. Доступне су и разне листе, попут листа
наjпопуларниjих албума из одређене године према мишљењу уредника
угледних музичких часописа, и листа албума са музиком из филмова,
као и обиље других текстуалних садржаjа у области музике. Како jе
наведено у опису овог саjта, LyricWiki jе jавно доступан и има дозволу
за обjављивање поузданих текстова песама.
База података саjта складишти више од 2.054.289 текстова (податак
од 15.06.2019).14 Будући да LyricWiki садржи релативно велики броj
песама на српском и некадашњем српскохрватском jезику, у почетноj
фази истраживања (док jе саjт jош увек био отворен за уређивање)
преузимани су текстови у извођењу одабраних музичара из бивше
Jугославиjе.15 Разлог више за одабир овог саjта за гребање текстуалних
података jесте чињеница да се са њега могу преузимати текстови преко
наменског API-jа, тj. модула LyricWiki библиотеке lyricsmaster у
jезику Python, о коjoj ће бити више речи у наредном одељку.
2.2

Функционалност библиотеке lyricsmaster у jезику Python

Аутоматско преузимање текстова песама са интернета представља
ефикасну и релативно често коришћену методу коjа претходи
електронскоj анализи корпуса. Jедан од репрезентативних примера
такве праксе jесте употреба програмске библиотеке lyricsmaster, коjа
jе доступна на веб страни PyPI репозиториjума16 програмских пакета
за рад у jезику Python. Помоћу наведеног API-jа могу се прикупити
текстови песама са неких од наjпопуларних музичких саjтова (у даљем
тексту: проваjдера), као што су AZLyrics, Genius и др. На истоj
страни демонстрирано jе коришћење наведеног алата да би се директно
преузели и сачували текстови песама америчког репера Тупака Шакура,
коjи су доступни на саjту LyricWiki. Ради анонимизациjе IP адресе
корисника, постоjи опциjа гребања саjта преко Tor Proxy Server-а.17
13
14
15
16
17

LyricWiki (на вебу).
Statistics (на вебу).
Списак извођача почиње од веб стране Language/Serbian.
lyricsmaster 2.8.1 (на вебу).
Тor Project (на вебу).
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Имплементациjа поменуте библиотеке резултовала jе аутоматским
екстраховањем текстуалног садржаjа са различитих страница
саjта LyricWiki, при чему jе свака од тих страна посвећена
неком од популарних jугословенских извођача чиjи текстови
песама су преузимани. Наиме, дефинисаном функциjом за
гребање
веба
и
коришћењем
методе
get_lyrics()
класе
lyricsmaster.providers.LyricWiki(tor_controller=None)18
проналажене су жељене странице, са коjих су прикупљани jедино
текстови песама, а не и други садржаjи на истим странама (нпр. подаци
у заглављу или на бочноj траци веб стране). Конструисан jе алгоритам
коjи jе са тих страна преузимао садржаjе текстова према именима
извођача, и то на следећи начин:
1. Наjпре jе за проваjдера текстова одабран саjт LyricWiki;
2. Затим jе променљивом izvodjaci дефинисана листа од тридесет
извођача чиjи се текстови песама прикупљаjу. Имена извођача
референцирамо тачно онако како су наведена на саjту (нпр. уместо
‘Yu-Grupa‘, ‘yu grupa‘, и сл., jедино jе дозвољен унос ниске
‘YU Grupa‘). Ово се односи и на случаjеве у коjима два извођача
деле исти назив (нпр. српска и финска група Negative). Уредници
LyricWiki-jа су направили разлику између наведених група тако
што су српском саставу додали одговараjућу ознаку „RS” за земљу
порекла, како би се знало да jе реч о бенду из Републике Србиjе, па
jе у код за гребање веба унет модификован назив Negative (RS);19
3. Креирана jе функциjа korpus() чиjи аргументи су елементи
наведене листе извођача, и за сваког од њих jе покушано преузимање
текстова помоћу методе get_lyrics();
4. Потом су формирани обjекти discography, album и song, док су
увођењем параметара title и lyrics добиjени наслови албума
(album.title), песама (song.title) и сами текстови песама
(song.lyrics);
5. Након тога, преузети корпусни материjал чуван jе на локалноj
мемориjи рачунара методом save(), коjа jе примењена на обjекте
discography, album и song.20 Подразумевана апсолутна путања jесте
/{user}/Documents/LyricsMaster/, а сами текстови су сачувани у
директориjуму /izvodjac/album/ у формату pesma.txt.
18
19
20

12

get_lyrics jе главна метода наведене класе (из документациjе на вебу).
Финска група ниjе добила никакву ознаку, већ само назив „Negative“.
save() jе метода триjу класa: lyricsmaster.models.Discography,
lyricsmaster.models.Album и lyricsmaster.models.Song.
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На LyricWiki странама са текстовима песама одређених извођача
(нпр. YU групе) већина наслова била jе форматирана у виду хипервеза
коjе упућуjу на стране са доступним текстовима. Ипак, за неколицину
наслова уопште нису били креирани текстуални садржаjи (нпр. за
песму „ Čovek i Marsovac“), упркос формалном постоjању наслова, што
jе изазивало обустављање рада алгоритма. Ради руковања изузецима,
увели смо исказ try за детекциjу грешке на оном месту где jе уочен
проблем. Исказу смо придодали одредбу except и исказ continue коjи
отклањаjу грешке и омогућаваjу програму да настави са даљим радом.
Наведене грешке сумиране су у табели 1:

Песма/Извођач
Грешка
Узрок
Решење
„ Čovek i Marsovac“ AttributeError Неактиван линк try-except-continue
‘Yu-Grupa‘
TypeError
Погрешан назив
‘YU Grupa‘

Табела 1: Проблематични случаjеви у току прикупљања текстова.

2.3

Ограничења lyricsmaster-а

За одређене саставе и соло извођаче (Рибљу Чорбу, Екатарину
Велику, Азру, Филм, Џибониjа, Ђорђа Балашевића и др.) ниjе
било могуће прикупити текстове помоћу lyricsmaster-а, било због
онемогућеног приступа подацима или услед непостоjања текстова
песама за датог извођача на саjту LyricWiki. Такође, у фази прикупљања
текстова дошло се до закључка да би корпус требало да садржи
текстове песама женских извођача, али за одређене женске извођаче
чиjи се музички стил може окарактерисати као „рок“ (Калиопи, Слађана
Милошевић и сл.) ниjе било могуће аутоматски преузети текстове са
истог саjта. Са друге стране, неки извођачи се уопште нису налазили у
бази података, а самим тим ни њихови текстови (као што jе то случаj са
Маjом Оџаклиjевском).
Kако бисмо надоместили оваj недостатак, применили смо
алтернативне критериjуме за накнадни одабир извођача тако што
смо проширили жанровски опсег коjи ће бити покривен нашом грађом.
Прецизниjе, укључили смо у корпус и поп извођаче (нпр. Нину Бадрић и
Инфотека, год. 19, бр. 1, септембар 2019.
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Зану) у чиjим музичким аранжманима се запажаjу утицаjи рок музике.
Поред тога, додали смо Мадам Пиано21 и Горана Карана.22 Корпус
представљен у овом раду састоjи се од песама извођача наведених у
табели 2:
Баjага
Електрични Оргазам
Неверне Бебе
Баjага и Инструктори Забрањено Пушење
Негатив
Беби Дол
Зана
Нина Бадрић
Биjело Дугме
Идоли
Октобар 1864
Ван Гог
Индекси
Партибреjкерс
Галиjа
Jосипа Лисац
Прљаво Казалиште
Горан Бреговић
YU Група
Рани Мраз
Горан Каран
Кербер
Смак
Дивље Jагоде
Мадам Пиано
Хари Мата Хари
Дино Мерлин
Мирзино Jато
Хаустор

Табела 2: Списак 30 извођача у корпусу.

Наjстариjи албум у корпусу jесте Наше доба (1967) групе Индекси;
са друге стране, наjскориjе обjављени албуми заступљени у истоj грађи
jесу албуми Од неба до неба групе Дивље Jагоде, односно Collection Нине
Бадрић (оба издата 2003).
2.4

Формирање стабла директориjума за смештање грађе

Извршавањем кода за гребање веба формирана jе хиjерархиjски
организована структура података, односно стабло директориjума са
своjим кореном и гранама. Тако добиjену дрволику организациjу
корпуса можемо представити у виду извода са командне линиjе
21

22
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Стручњак за Yu рок, Петар Jањатовић, уврстио jе Мадам Пиано у своjу
енциклопедиjу jугословенског рока (Janjatović, 1998), због значаjа коjи jе
ова представница џез и етно-звука имала за развоj jугословенске музичке
сцене.
Горан Каран такође ниjе репрезентативан пример рок извођача, али не
одступа превише од задатог оквира. Иако jе Каран стекао популарност
извођењем поп песама „са далматинским призвуком,“ он jе започео кариjеру
као рок певач (податак преузет из његове биографиjе на вебу).
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оперативног система, након покретања кода у програмском jезику
Bash:23
alias tree="find . -print | sed -e ’s;[^/]*/;|____;g;s;____|; |;g’"

На слици 1 дат jе парциjални приказ наведене структуре коjи jе
преузет са апликациjе Тerminal на оперативном систему macOS, након
што jе претходно извршена навигациjа до директориjума LyricsMaster,
где jе смештен корпус текстова:

Слика 1: Стабло директориjума „LyricsMaster“ са командне линиjе.

Као што се може закључити на основу слике 1, корени директориjум
носи подразумевани назив „LyricsMaster”, унутар коjег су смештени
директориjуми са називима извођачâ (нпр. Мирзино Jато или YU
Група). Затим се за сваког извођача наводе називи албума (Шећер и мед,
YU Група, Рим 1994, итд.), у коjима су садржани текстови песама у .txt
формату, уjедно и краjњи чворови у структури дрвета (нпр. „Апсолутно
твоj”, „Црни лептир” итд.). Међу наведеним подацима формално се jавља
и датотека „.DS_Store”, коjа ниjе ни од каквог значаjа за даљу обраду и
анализу корпуса, и коjа ће стога у касниjим фазама бити елиминисана.
Након процедуре гребања саjта, прикупљени садржаjи текстова у .txt
формату, коjи су ускладиштени у засебним директориjумима, у наредноj
23

По узору на Bash код (на вебу).
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етапи припреме корпусa обjедињени су у jединствену XML датотеку и
анотирани.

3.

Препроцесирање корпуса

3.1

DTD спецификациjа

Пре аутоматског генерисања корпуса у XML формату, састављена
jе декларациjа типа документа (скр. DTD), коjа спецификуjе логичку
структуру XML документа, на коjу се он реферише, и у односу на
коjу се проверава његова валидност. Оваj корак jе такође важан
jер представља предуслов за даљу обраду XML документа, попут
генерисања основних статистичких података из њега у прегледном
XHTML формату коришћењем XSLT процесора, о чему ће бити речи
у одељку 4.1. У валидном XML документу корпуса, примера ради, DTD
декларише да корени елемент <exYuPesme> може имати више аутора,
али да jе његова вредност атрибута фиксирана празна ниска.
<?xml v e r s i o n ="1.0" e n c o d i n g="UTF−8"?>
<?xml−s t y l e s h e e t t y p e=" t e x t / x s l " h r e f =" t a b e l e −c s s −c l a s s e s . x s l "?>
<!DOCTYPE exYuPesme [
<!ELEMENT exYuPesme ( a u t o r)+>
<!ATTLIST exYuPesme
xmlns CDATA #FIXED ’ ’ > . . . ]

Слика 1: Декларациjа типа документа – одломак.

3.2

Проналажење свих текстова коришћењем модула os

Први корак у процесу генерисања XML документа представља
примена модула os са методом listdir(), из стандардне програмске
библиотеке jезика Python. Када се метода позове из кореног
директориjума „LyricsMaster,“ она враћа листу директориjума, тj.
имена извођача. Да би се прикупили називи поддиректориjума (наслови
албума датог извођача) и датотека (називи песама на тим албумима),
било jе потребно форматирати ниске са апсолутним путањама помоћу
format() функциjе. Kраjњи делови путања, тj. све оно што се налази
иза последње косе црте – основни назив (енгл. base name), представља
вредности тражених категориjа. У том поступку коришћене су две
функциjе os.path модула: помоћу функциjе join(), елементи листе
директориjума и датотека споjени су са краjевима текућих путања
16
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директориjума, како би се приступило тим елементима. Друга функциjа,
isfile(), комбинована jе са исказима контроле тока if и if not како
би се исправно утврдило да ли се генерише листа директориjума или
датотека. Илустрациjе ради, у наставку су дате путање на основу коjих
можемо екстраховати име групе Смак, наслов њиховог албума Црна
дама и песму са тог албума – „Даире“:
../../LyricsMaster/Smak
../../LyricsMaster/Smak/Crna-Dama
../../LyricsMaster/Smak/Crna-Dama/Daire.txt
Затим су учитани сами текстови песама помоћу функциjа open()
и read(), при чему jе задржана стиховна структура текстова коjа
садржи нове редове коришћењем функциjе split(’\n’)[:-1]. Суштина
целокупне описане процедуре jесте могућност правилног распоређивања
података приликом анотирања датотеке у XML jезику.
3.3

Елиминациjа сувишног садржаjа

У корпусу jе запажен известан броj текстова песама написаних
искључиво на страним jезицима. Будући да jе тема овог рада
обрада корпуса текстова на српском, односно српскохрватском jезику,
извршено jе ручно уклањање наведених нумера или, пак, читавих
албума из корпусних директориjума. У овом одељку наводимо
неке карактеристичне примере пречишћавања корпуса. Конкретно,
избачене су песме на грчком, македонском, ромском, енглеском,
португалском и пољском jезику. Специфичан случаj представља
присуство вишеjезичности у текстовима песама Горана Бреговића као
соло извођача, коjи jе и аутор песама «Κέρνα μας», са албума Alkohol:
šljivovica & champagne; „7/8 & 11/8“, „Ederlezi“, „TV screen“, „Ausência“
(албум Ederlezi ) и „To nie ptak“ (Kayah & Bregović). На албуму са
музиком из филма Arizona Dream све песме су на енглеском jезику, тако
да jе и он уклоњен.
Из корпуса су такође искључени текстови песама коjи су грешком
приписани неком аутору. Примера ради, међу текстовима нумера на
LyricWiki страни Нине Бадрић налази се и песма „Ubila si del mene“,
коjа припада словеначком boy бенду Game Over. Крагуjевачкоj групи
Смак такође су погрешно додељене две песме (“Muistoja” и “Myrsky”)
истоимене групе из Финске. Поред тога, на албуму Zašto ne volim sneg
групе Смак поjављуjе се и неколико инструменталних нумера. Нису у
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обзир узете ни песме за коjе LyricWiki jош увек нема садржаj (уместо
коjег се jављаjу три тачке), као у случаjу нумере „Ne mogu da kapiram“,
бенда Партибреjкерс. Такође су се jавили и дупликати jедног текста
под различитим насловима. Примера ради, за групу Забрањено Пушење
задржан je текст за песму „Počasna salva“ са тим насловом, док су
дупликати са лажним насловима „Manijak“, „Vuk“ и „Ujka Sem“ брисани.
Нарочиту пажњу jе требало обратити на одабир песама са
концертних или компилациjских албума. Наиме, првобитно jе
замишљено да се такви директориjуми одмах одстрањуjу, jер jе било
очекивано да ће се у њима налазити нумере коjе већ постоjе у корпусу.
Ипак, уочено jе присуство одређеног броjа необjављених нумера на
концертним албумима (нпр. „Na vrhovima prstiju“ са албума Neka svemir
čuje nemir групе Баjага и Инструктори). Са албума наjвећих хитова
Нине Бадрић (Collection) задржан jе мали броj jединствених песама.
Jош jедну врсту дупликата представљале су и неке обраде песама, као
за песму „Tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac“ Биjелог Дугмета из
1975. године, коjу jе обрадила група Забрањено Пушење 1998. године.
3.4

Анотирање и препроцесирање корпуса у XML формату

Yattag24 представља програмску библиотеку за рад у jезику Python
коjом се аутоматски могу додавати HTML и XML етикете приликом
структурирања докумената. Оваj API аутоматски додаjе отворене и
затворене изломљене заграде, и сваки почетни таг праћен jе затвореним
тагом. На оваj начин, анотатор може брже и лакше обележавати
текстове, jер програм смањуjе могућност jављања синтакстичких
грешака. Yattag кроз модул indent такође подржава и аутоматско
увлачење према општоj хиjерархиjскоj структури XML документа, при
чему се величина увученог простора може модификовати. Будући да jе
поступак анотациjе требало спровести на великом корпусу, идеjа jе била
искористити функционалности наведене библиотеке ради ефикасниjег
обележавања у складу са дефинисаним правилима означавања садржаjа
текстова. Та правила подразумевала су укључивање XML етикета
елемената и атрибута за описивање одговараjућих делова садржаjа
корпуса по следећем поступку:
– Корени елемент дефинисан jе етикетом <exYuPesme>;
24
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– Аутори, односно извођачи, дефинисани су елементом <autor>, чиjи
су атрибути ime, brojAlbuma,25 pol, zanr, rodnoMesto (текстописци
се не бележе, jер се не наводе ни на саjту);
– Албуми су дефинисани елементом <album>, коjи има атрибуте naziv,
godina и izdavac;
– Песме су дефинисане елементом <pesma>, коjи има атрибут
naslovPesme, док jе за стихове резервисана етикета елемента <li>.
Пошто метод tag() креира XML етикете, њему су као аргументи
прослеђени само жељени називи етикета за означавање елемената и
њихових атрибута. Нпр. албум као елемент има атрибуте за назив,
годину обjављивања и продуцентску кућу, што jе дефинисано на следећи
начин: with tag(’album’, naziv=album, godina="", izdavac=""):.
Са друге стране, метод text() генерише текстуални садржаj коjи
ниjе назив етикете. У циљу скраћивања кода, коришћена jе Doc
инстанца класе yattag.Doc и здружена метода tagtext(), коjа тоj
инстанци додаjе садржаj коjи наведена метода производи (називе
етикета, атрибута и обичан текст). Након дефинисања свих неопходних
параметара, примењен jе getvalue() метод, како би се целокупан
садржаj претворио у велику ниску карактера. Овим путем текстови су
смештени у нову XML датотеку.
Након пробног генерисања XML корпуса, у њему jе уочен специjални
карактер амперсенд (&), коjи jе, по правилу, замењен карактером
излазне секвенце (&amp;). То jе учињено да се амперсенд не би
третирао као почетак референце ентитета и како би се у потпуности
испоштовали принципи правилног XML структурирања. Због тога jе
у код за анотирање корпуса уметнута функциjа escape() модула
xml.sax.saxutils. Иако се у корпусу често jавља и симбол за апостроф
(’), он у процесу аутоматске замене карактера ниjе замењен своjим
XML еквивалентом &apos;, што ниjе ометало генерисање исправно
формираног XML документа. Ради веће прегледности, аутоматски су
уклоњене и цртице у називима песама и албума коjе су остале приликом
гребања веба (нпр. промена од „Da-Sam-Pekar“ у „Da Sam Pekar“).
Што се тиче ручног обележавања корпуса, елементу <autor> додате
су вредности атрибута zanr: поп, рок и world music.26 Осим жанра,
додате су и вредности атрибута rodnoMesto за родно место извођача
и izdavac за продуцентску кућу коjа jе издала албум. Пример
25
26

Подр. броj албума обухваћених текстовима песама укључених у корпус.
Према класификациjи жанрова доступних на веб страни Discogs.
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полуаутоматски обележеног текста поменуте песме са албума Концерт
код Хаjдучке чесме групе Биjело Дугме, може се видети на слици 2.

Слика 2: Одломак анотираног корпуса у софтверу oXygen XML Editor.

3.5

Аутоматска рестаурациjа диjакритика – софтвер LeXimir

Нормализациjа корпуса и његова припрема за рачунарску анализу
не представља нимало тривиjалан задатак, а, по правилу, доприноси
генерисању информативниjих резултата у поређењу са рачунарском
анализом непрепроцесираног текста. Прикупљени текстови песама у
Yu корпусу били су прилично неуjедначени по питању употребе писма:
већина текстова била jе записана на латиници, а ниjе мали броj оних
у коjима специjална латинична слова (č, ć, ž, d, š) нису садржала
потребне диjакритичке знаке. Са друге стране, мањи броj песама био
jе првобитно забележен на ћирилици. Почетна замисао била jе да се
целокупан корпус преслови на ћирилицу; од те идеjе се одустало jер се у
текстовима на српском jезику поjављуjу и одломци на страним jезицима
(нпр. “la musique c’est fantastiqu / prepare la revolution / et la femme
est tres jolie / tre jolie comme un bonbon“).27 Стога jе одлучено да у
поступку транслитерациjе текстови написани деградираном латиницом
и ћирилицом буду аутоматски претворени у стандардну српску латиницу
са диjакритичким знацима. Пресловљени текст корпуса у .txt формату
коришћен jе у поступку екстракциjе лексичких jединица из одељка 4.2.
Да би се одабрао наjпогодниjи алат, обављена jе рестаурациjа
диjакритика у апликациjама Слово Маjстор и LeXimir. Други алат
користи електронске морфолошке речнике (са валидним облицима
речи), локалне граматике и Корпус савременог српског jезика (Krstev
27
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et al., 2018). Након тестирања обеjу метода, дошло се до закључка
да Слово Маjстор солидно решава проблем претварања деградиране у
стандардизовану латиницу, уз напомену да jе неким речима погрешно
додао диjакритичке знаке, што jе нарушило семантику речи. Тако jе
од глаголског облика „isecka“ погрешно створена реч „isečka“. Добра
страна ове апликациjе jесте могућност накнадне исправке погрешно
транслитерираних речи.
Са друге стране, LeXimir, коjи користи функционалности Unitex софтвера за обраду корпуса, исту реч jе оставио у исправном
облику. На слици 3 може се видети да су потенциjални кандидати
за одабир адекватног облика реч „isečka“, што jе флективни облик
именице „исечак“ у генитиву jеднине, и „isecka“, односно 3. л. jд.
аориста глагола „исецкати“. Алгоритам за исправљање на основу левог
и десног текстуалног контекста потенциjалне речи за исправљање
врши дезамбигуациjу (разрешавање вишезначности). Одабрана jе друга
опциjа, где заменица „га“ може да стоjи уз глагол „исецка“, а не и уз
флективни облик именице „исечка“, jер би друга конструкциjа била
граматички неисправна. Ипак, ручна евалуациjа jе неопходна и након
примене описаног алата, jер у неким речима (као нпр. у речи „oci“ у
контексту „Trljam oci sanjive“) нису додати диjакритички знаци тамо где
jе требало да постоjе.

Слика 3: Рестаурациjа диjакритика у алату LeXimir.

4.

Рачунарска анализа корпуса

4.1

Статистички подаци о корпусу

DTD спецификациja омогућила jе постављање упитâ кроз навигациjу
над датим документом помоћу XSLT jезика за трансформациjу XML
документа у друге формате. Нпр., следећи XSLT израз, за сваки елемент
<autor> у документу, бира вредност атрибута ime, чиме се генерише
листа свих извођача у корпусу:
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<xsl:for-each select="//autor">
<xsl:value-of select="@ime" />
</xsl:for-each>

Подаци из XML документа су трансформисани у XHTML табелу са
слике 4, где се може видети укупан броj аутора, песама и албума
у корпусу. Кружни графикони са исте илустрациjе описуjу (у смеру
казаљке на сату, одозго надоле): заступљеност извођача у корпусу према
броjу албума, броj мушких, женских и групних извођача, као и удео по
броjу песама.

Слика 4: Статистички подаци о Yu корпусу.

У LeXimir-у су такође произведени основни статистички подаци о
Yu корпусу. Након рестаурациjе диjакритика, корпус садржи 248.807
22
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токена, 16964 jединствене лексичке jединице, 116.972 просте форме
(16.909 различитих) и 268 броjева (10 различитих). LeXimir нуди
подршку и за приказ флективних облика токена, лематизованих облика,
врста речи, фреквенциjа речи и колокациjа. Резултати фреквенциjске
анализе могу се филтрирати према врсти речи. На основу извезене .xlsx
датотеке можемо утврдити нпр. коjе су наjфреквентниjе именице или
колокациjе чиjи jе главни члан именица. Слика 5 у наставку представља
парциjални приказ резултата коjи сведочи о присуству наjучесталиjих
именичких токена, међу коjима се jављаjу речи dan, noć, ljubav, srce итд.
Слика 6 доноси преглед одређених колокациjа у вези са ратом (svetski
rat, vojnu muziku, ratne filmove).

Слика 5: Токени.

4.2

Слика 6: Колокациjе.

Екстракциjа тема из корпуса

Познато jе да су у текстовима песама jуго-рока биле присутне
друштвено-политичке и културолошке теме, те jе у софтверу Unitex конструисан граф коначног аутомата за препознавање индикатора
наведених тема. Помоћу регуларних израза и лексичких маски трагало
се за лексичким обрасцима у виду скраћеница28 састављених од:
– маjускуле, цртице и низа броjева (нпр. B-52 );
– секвенце маjускула + тачка коjа се понавља наjмање два пута (K.P.);
28

Видети веб страну Скраћенице и обjашњења
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– секвенце маjускула + размак коjа се понавља наjмање два пута (ES
EF ER JOT );
– секвенце коjа садржи од две до пет маjускула (CZ, CIA).
Међу њима су се издвоjили називи државних органа (нпр. АVNOJ ),
спортских клубова (PFC ), назива телевизиjских канала (BBC ) итд.
Граф са слике 7, осим скраћених назива представљених у резултату
конкорданце на слици 8, такође препознаjе и токене: CZ, ES EF ER
JOT, FK, TV, JRT, K.P., KGB, KK, MUP, O.K., PC, PFC, SUP и TAS.

Слика 7:
Граф
за
препознавање скраћеница.

Слика 8: Одломак из конкорданце.

Да би се утврдило да ли су друштвено ангажоване теме статистички
значаjне у корпусу, генерисан jе визуални приказ преовлађуjућих тема
у виду облака дрвета (енгл. tree cloud) коришћењем алата ТreeCloud,
уз напомену да jе анализа вршена на нелематизованим облицима. Оваj
програм комбинуjе графичко представљање података у виду облака речи
са дрволиком структуром, тако да се, осим фреквенциjе речи, пружа
увид и у начин груписања токена, према њиховом растоjању у овоj
структури (видети слику 9). У апликациjу jе уграђена и листа стоп речи
(енгл. stop words) за српски jезик, коjоj су, за потребе визуализациjе
датог корпуса, придодате jош неке речи. Креиран jе визуални приказ
у коме се издваjаjу кластери са значењем осећања, у виду речи tuga,
ljubav/-i, bol, srce/-a. Од урбаних тема, присутне су речи grad/-u, ulice,
делови тела су означени речима ruke, lice, oči, srce/-a/-u. Мотив времена
jе такође фреквентан у корпусу (život, vr(ij)eme, godina/-e). Према овом
приказу, друштвено ангажоване теме нису у довољноj мери заступљене
у корпусу.
24
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Слика 9: Облак дрвета за цео корпус.

5.

Закључна разматрања

У раду jе представљен проjекат електронског формирања и
обраде текстова jугословенских рок песама од 1967. до 2003. У
jезику Python извршено jе аутоматско прикупљање садржаjа помоћу
библиотеке lyricsmaster са саjта LyricWiki, а препроцесирани
корпус jе и аутоматски анотиран по правилима XML синтаксе
коришћењем yattag алата, уз ручно додавање вредности неких
атрибута. Спроведена jе и аутоматска рестаурациjа диjакритика.
Приказана jе и XSL трансформациjа корпуса у XHTML формат, уз
проналажење друштвено-политичких и културолошких тема у софтверу
Unitex и визуализациjу преовлађуjућих тема у програму TreeCloud.
Даљи рад укључивао би евалуациjу корпуса ради исправљања
правописних и штампарских грешака (нпр. Dunav уместо dunav, Avale
уместо Aavale и сл.). Такође, у плану jе примена електронских
морфолошких речника именованих ентитета, у циљу екстракциjе
властитих имена музичара, политичара, спортиста и осталих личности
коjе су извршиле значаjан утицаj на jугословенско друштво.
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