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ЛИНГВИСТИЧКА СТРАНА 

• акуз.: робота или робот (нпр. направио 

сам робот)?  

 
(дистрибуција наставка за акузатив једнине код именица 

мушког рода I врсте које означавају [делимично] вештачко 

биће) 

 

– робот, андроид, дроид, аватар, бот + 

киборг, клон, дрон 



Д. АЛЕКСИЋ, ПРОГРАМЕР (CV) 



ЦИЉ ИЗЛАГАЊА 

• задивити информатичаре?  

 

• задивити филологе? 



ЗАШТО НЕ СРПКОР2013 

• robot|robota:  

–628 резултата 

–7 неочекиваних акузатива 

–сви су из Политике 

 



ЗАШТО НЕ СРПКОР2013 

android|androida 46 

droid|droida 0 

avatar|avatara 353 

bot|bota 108 (Bota Sot!) 

kiborg|kiborga 13 

klon[a]{0,1} 99 

dron[a]* 6 



ЗАШТО PYTHON? 
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ШТА И КАКО 
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ШТА И КАКО 



ШТА И КАКО 



ШТА И КАКО 



ШТА И КАКО 



ЗАШТО PYTHON? 



ПРОГРАМ 

1. сакупљање линкова ка вестима које 

садрже тражени облик 

2. одлазак на линк и копирање вести 

 



1. ФАЗА 

• тражи вести са задатом речју на naslovi.net 

• купи живе линкове и слажи их у листу; ако 
линк зауставља програм (.yu) или је само 
мртав, узми вест са naslovi.net 

• тражи вести са задатом речју на blic.rs, 
politika.rs и kurir.rs 

• сними листу линкова 

• избаци дупликате из листе и сними листу 
без дупликата 



1. ФАЗА 
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2. ФАЗА 

• посети линк 

• извуци текст из одређених html тагова и 

запиши га 

• (контрола:) забележи сваку екстракцију 

у логу; ако у задатим таговима нема 

ничега, забележи да је екстракција била 

неуспешна 



2. ФАЗА 

(па још осамдесетак других сајтова) 



2. ФАЗА 

• проблем – сајт промени структуру, па и 

намену, током писања програма и 

прикупљања грађе (danas.rs, akter.co.rs) 

• зашто не узети и вести са naslovi.net? 

– новије вести нису дате у целости 

– да би се касније сви сајтови могли 

директно претражити, као Блицов 

– ? 



РЕЗУЛТАТ (БЕЗ НАКНАДНИХ 

ДОДАТАКА) 

Број карактера („no 

spaces”) 
Број страница у Ворду 

робот 4.709.560 3.815 

андроид 3.973.106 3.869 

аватар 3.609.496 2.494 

дрон 2.729.982 2.542 

бот 1.660.618 1.157 

клон 1.061.978 739 

дроид 731.017 428 

киборг 355.462 254 

Укупно 18.831.219 15.298 



ОБРАДА? 



ОБРАДА? 

• отварање излазних датотека у програму 

Notepad++ 

• маркирање тражених форми (понекад 

RegEx претрага) 

• прегледање датотеке и ручно вађење 

реченица са акузативом тражене речи 

 

• напорно, споро и прецизно 



NOTEPAD++ 



NOTEPAD++ 



NOTEPAD++ 



РЕГУЛАРНИ ИЗРАЗИ 

• издвој реч аndroid када није властита 

именица: 

 

android[^a-zA-Z0-9] 

| 

([\?]|[\!]|[\.]|[\n]|[\r]|[\r\n]|[\v]|[\t]|[\"]|[\„]

|[\ ']) 

[\s]*Android[^a-zA-Z0-9] 



РЕГУЛАРНИ ИЗРАЗИ 



РЕГУЛАРНИ ИЗРАЗИ 



РЕЗУЛТАТ 

Форма акузатива Број примера 

робота 890 

робот 38 



ШТА НЕДОСТАЈЕ 

• поуздана подела на реченице 

• детекција дупликата и делимичних 
дупликата 

• таговање реченица – индекс, сајт, датум, 
извор/аутор, позиција у чланку 

• избацивање падежа који нису предмет 
проучавања 

• паузирање програма, чекање на поновно 
успостављање интернет конекције 



ШТА НЕДОСТАЈЕ 

• фина статистичка обрада – праћење 

изузетака: 

– по тексту (да ли је доследно?) 

– по сајту 

– по аутору  

– по датуму... 

 



КУДА ДАЉЕ 

UNITEX PYTHON 

• аутоматизација није 

потпуна 

• не сакупља корпус 

• све се мора 

програмирати од нуле 



КУДА ДАЉЕ 


