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 Wielka polsko-angielska sieć leksykalno-semantyczna
 Powstaje w wyniku:
 powiązania Słowosieci z WordNetem princetońskim i
jego rozszerzeniem enWordNetem
 Obecnie największy słownik polsko-angielski dostępny na
całkowicie otwartej licencji
 Stanowi bramę do wielojęzycznych zasobów europejskich i
światowych (Platforma Leksykalna, Open Multilingual WordNet)
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 nauka i dydaktyka języków obcych
 budowa narzędzi dydaktycznych do nauki języków
obcych (np. Cloud Net, dr Monika Madej UŁ)
 budowa słowników dwu i wielojęzycznych:
(np. Ling.pl, Glosbe, Miłkowski, BabelNet,
Kamusigold.org, PONS)
 wsparcie w przekładzie i tłumaczeniu maszynowym
(Google Translate)
 językoznawcze badania porównawcze

Zastosowania Dwujęzycznej
Słowosieci (2)
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• inspiracja dla rozwoju wordnetów dla innych języków
(np. DanNet, Portuguese WordNet)
• Integracja z Open Multilingual WordNet (wielką
wielojęzyczną platformą skupiającej wordnety dostępne na
otwartej licencji (ponad 100 języków)
• Półautomatyczne rzutowanie ontologii SUMO na Słowosieć
• Półautomatyczne rzutowanie różnych tezaurusów
dziedzinowych na Słowosieć (projekt AZON)
• Dwujęzyczne ujednoznacznianie znaczeń (WSD)

Zastosowania Dwujęzycznej
Słowosieci
•
•
•
•
•
•
•
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Typy powiązań
• Powiązania pomiędzy synsetami (zbiorami synonimów)
Słowosieci i WordNetu princetońskiego oraz enWordNetu
• Tylko czasem powiązanie 1-1 („hasło do hasła”):
• {kompilator (os) 2} I-syn {compiler (os) 1}

• Często powiązania:
• kilka – kilka:
{glosariusz 1, glosarium 1} I-syn {glossary 1, gloss 2}
• 1 – kilka: {hasło 4} I-syn {lexical entry 1, dictionary entry 1}
• Kilka -1: {lemma 1, forma podstawowa} I-syn {lemat 1}
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•

Rzutowanie tj. powiązanie dwóch sieci na podstawie
podobieństw w ich strukturze poprzez łączenie
odpowiadających sobie fragmentów grafów

•

Wszystkie powiązania tworzone ręcznie

•

Przy wsparciu systemów automatycznych podpowiedzi

•

Szczegółowe procedury rzutowania, dedykowane dla
różnych części mowy

•

Bogaty zestaw relacji międzyjęzykowych

Relacje międzyjęzykowe (1)




.

Inspirowane:


relacjami międzyjęzykowymi z EuroWordNetu
(ang. Equivalence Relations, Vossen 2002)

•

wewnętrznymi relacjami Słowosieci
(Maziarz et al. 2013)

opracowano definicje, testy podstawieniowe i hierarchię
wprowadzania (cf. Rudnicka et al. 2012)

Relacje międzyjęzykowe (2)













Synonimia (rozumiana jako ekwiwalencja)
Synonimia częściowa
Synonimia międzyrejestrowa
Hiponimia
Hiperonimia
Typ
Egzemplarz
Meronimia
Holonimia
Synonimia międzyparadygmatyczna
Szczegółowe relacje czasownikowe

Synonimia
 Synonimia - oznacza dużą odpowiedniość znaczeń i struktur;
traktowana jako podstawowa i priorytetowa relacja; może być
tylko jedna dla jednego synsetu
 Synonimia częściowa - stosowana w przypadku częściowej
odpowiedniości znaczeń i/lub struktur
 Synonimia międzyrejestrowa - dla odpowiedników
znaczeniowych różniących się rejestrami stylistycznymi

Synonimia częściowa
Przykład

Relacje międzyjęzykowe (2)
 Hiponimia i hiperonimia zdefiniowane są w ramach
zawierania się denotacji zbiorów: hiponim odnosi się do
obiektu, który zawiera się w zbiorze denotatów hiperonimu
 Meronimia międzyjęzykowa – oznacza część większej
całości
 Holonimia międzyjęzykowa – oznacza całość składającą
się z mniejszych części

Hiponimia i meronimia

Wnioski


Wyraźny prymat synonimii i hiponimii nad pozostałymi
relacjami międzyjęzykowymi



Wyraźna, dwukrotna przewaga w liczności relacji
hiponimii międzyjęzykowej nad synonimią
międzyjęzykową



Duża liczba synonimii międzyparadygmatycznej dla
przymiotnika

Warsztaty CLARIN-PL

Plany

CLARIN-PL
Poznań
2018

•

Kontynuacja uzupełniania rzutowania w kierunku ANG-PL
oraz na bieżąco PL-ANG (wraz z rozbudową Słowosieci)

•

Rozszerzenie rzutowania do poziomu jednostek
leksykalnych (przy wykorzystaniu wyników pilotażowego
projektu 'Ekwiwalencja w leksykalnych bazach danych' w
ramach konkursu NCN Harmonia 7)

•

Stworzenie siatki silnych i regularnych odpowiedników
tłumaczeniowych

•

Kontynuowanie budowy enWordNetu





Przykład 1 (1)
'grzebień’ – znane słowo, nieznany odpowiednik
“Jednym z przyjaciół Frediego był kogut. Był to odważny,
dumny ptak o imieniu Klemens. Miał on zawsze pierś dumnie
wypiętą do przodu, dziób w górze i sterczący grzebień.”
Magiczna bajaderka: Antologia bajek p. 184
Jednostki Słowosieci:
grzebień 1 (wytw)

grzebień 5 (jedz)

grzebień 2 (czc)

grzebień 6 (czc)

grzebień 3 (czc)

grzebień 7 (wytw)

grzebień 4 (wytw)

grzebień 8 (czc)



Przykład 1 (2)
Synsety Słowosieci:
{grzebień 2} (czc)
'wyrostek na głowie niektórych ptaków i gadów (u gadów może to być
szereg wyrostków nie tylko na głowie, ale też wzdłuż grzbietu i ogona)‚
hiperonimia do {wyrostek 1} (czc),
{grzebień 3} (czc) hiperonimia do {sierść 1}
{grzebień 6} (czc)
meronimia części do {mostek 3}
{grzebień 8} (czc)
hiperonimia do {element anatomiczny 1}
meronimia części do {kość 1}

Przykład 1 (3)


{grzebień 2} (czc)
Synonimia międzyjęzykowa do {crest 5}
'a showy growth of e.g. feathers or skin on the head of a
bird or other animal'
hiperonimia do {process 5} (czc),
hiponimia do {comb 2, cockscomb 4, coxcomb 3} (zw),
{topknot 2} (zw), {tuft 2} (zw)
“Now the rooster is an entirely different sort of bird from
the hen. It is very proud and has a red crest on the top of
his head.“
The Benchley Roundup: A Selection by Nathaniel Benchley of His
Favourites, Robert C. Benchley, Nathaniel Benchley, p. 95

Przykład 2 (1)
• Znane słowo (lub lemat) w nieznanym kontekście:
“We have services for all of them. Or maybe you don't believe
in any God. In that case you go to the library during chapel.
But we don't have any Buddhist.”
Eagle Station, Autor: Mark Berent

• Jednostki leksykalne Princeton WordNet:
chapel 1 (wytw)
chapel 2 (czy)

Przykład 2 (2)


Właściwy synset PWN:
{chapel service 1, chapel 2} (czy)

•

Glosa i przykład:
'a service conducted in a place of worship that has its own
altar; he was late for chapel'



Hiperonimia do:
{service 3, religious service 1, divine service 1}
'the act of public worship following prescribed rules’
Synonimia międzyjęzykowa do {nabożeństwo 1}

Przykład 3 (1)


Nie znamy odpowiednika lub chcemy zweryfikować znany
odpowiednik



“W stanach przewlekłych stosować można „wcierki”
rozgrzewające, lub blistry”
http://starywww.up.wroc.pl/polish/struktura/wet/kkc/cwicze
nia/ortopedia_kop.html

•

Jaką formę bazową wyszukamy?

Przykład 3 (2)
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 Synsety Słowosieci:
 {blister 1} (wytw) hiperonimia do {opakowanie 2}
synonimia międzyjęzykowa do {blister pack 1, bubble pack 1}
 {blister 2} (il) hiperonimia do {zawartość 3}
hiponimia międzyjęzykowa do {containerful 1}

{blistr 1} (sbst): hiperonimia do {maść 1};
synonimia międzyjęzykowa do {blister 4}
hiponimia do {liniment 1}

Przykład 3 (2)


“Harltons Liquid Blister is a counter irritant with
penetrating action for use in the blistering of horses legs.”
http://www.allvetsupply.com/halibl12.html
“If a paint or blister has been used, the leg should not be
bandaged as the chemicals under the bandages may
severly irritate the horse’s skin even more.”
https://books.google.pl/books?
id=i_iN_eyz0NMC&pg=PA223&lpg=PA223&dq=apply+blis
ter+horses+legs&source=bl&ots=vlf-LndrwT&sig=4B8wf9P_IAAQQjZVP3gtJ6BMx4&hl=en&sa=X&ei=38MqVdPA
KoPMygPXvIHoAg&ved=0CF4Q6AEwCA#v=onepage&q=
apply%20blister%20horses%20legs&f=false
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