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Abstract. Pomerne známe projekty WordNet a EuroWordnet sú založené, ok-
rem iného, na koncepte synsetov – množine synoným (set of synonyms). Len 
niekoľko európskych jazykov bolo spracovaných v rámci projektu EuroWor-
dNet. Slovenský jazyk patrí medzi tie, ktoré v rámci projektu spracované nebo-
li.Cieľom príspevku je prezentovať alternatívne spôsoby nájdenia slovenských 
synsetov, ktoré by v budúcnosti mohli pomôcť lingvistom v adaptácii Euro-
WordNet-u, ale môžu byť využité aj pri akomkoľvek inom spracovaní. Príspe-
vok prezentuje niektoré existujúce lingvistické nástroje, ktoré môžu byť v pro-
cese hľadania synsetov využité, a taktiež navrhuje niektoré ich vylepšenia in-
tegráciou existujúcich alebo vyvíjaných nástrojov. 

1   Úvod 

Projekt WordNet, ako výstižne špecifikuje jeho názov, definuje sémantickú sieť ang-
lických slov. Ontológia projektu definuje pre jednotlivé významy slova (v lingvistic-
kých kategóriách podstatné meno a/alebo sloveso), okrem iného aj: 
� špecifickejšie významy (hyponymá),  
� všeobecnejšie významy (hyperonymá)  
� významy, z ktorých je sémantická entita tvorená (meronymá) 

Jednotlivé významy sú špecifikované záznamami obsahujúcimi: 
� množiny synoným (synset-u), alebo samostatného slova 
� vysvetlenie významu opisom 
� uvedením príkladu 

Spomenuté prostriedky na špecifikáciu významu predstavujú štandardný postup 
špecifikácie významu používaný v monolingválnych a bilingválnych slovníkoch. 

Projekt EuroWordNet predstavuje integráciu niekoľkých európskych jazykov (ho-
landský, španielsky, anglický, taliansky, francúzsky, nemecký, český a estónsky). 
Každý z týchto jazykov špecifikuje vlastnú WordNet sieť. Jednotlivé siete sú prepo-
jené prostredníctvom tzv. Inter Lingua Index-u (ILI), ktorý mapuje významy v jed-
notlivých jazykoch na významy anglického (amerického) WordNetu a tým vlastne aj 
významy medzi zúčastnenými jazykmi navzájom. 

Pri riešení úloh počítačovej lingvistiky môže byť zaujímavou buď sieť pojmov 
premietnutá do toho-ktorého jazyka, alebo iba špecifikácia významov jednotlivých 
slov a relevantných synoným. Z tohto pohľadu sa javí zaujímavou úloha strojového 



prístupu k nachádzaniu ekvivalentov anglických WordNet synsetov alebo nezávislé 
hľadanie synsetov. 

2   Zdroje synonymických radov - synsetov 

Synonymické rady (synsety) pre konkrétny jazyk je možné získať viacerými spôsob-
mi. Prvý, priamočiary spôsob, spočíva vo využití zdrojov, ktoré synonymické rady 
špecifikujú explicitne. Ďalšie spôsoby, nepriame, sú založené na algoritmoch umož-
ňujúcich získať synsety z iných zdrojov. Tieto algoritmy môžu využiť buď implicitnú 
špecifikáciu synsetov obsiahnutú v dostupných zdrojoch, alebo použiť kombináciou 
niekoľkých zdrojov (napr. aj explicitné inojazyčné zdroje). 

2.1   Explicitné zdroje synsetov 

Do kategórie explicitných (priamych) on-line zdrojov synsetov môžeme zaradiť: 
� WordNet [1] – anglické synsety 
� EuroWordNet [2] - holandské, španielske, anglické, talianske, francúzske, nemec-

ke, české a estónske synsety 
� Synonymické slovníky (tezaury) pre jednotlivé jazyky (napr. [3] pre slovenčinu) 
Uvedené zdroje obsahujú priamu špecifikáciu synonymických radov. 

Ďalším, relatívne priamočiarym zdrojom synsetov sa môžu stať monolingválne, 
resp. prekladové slovníky (bilingválne i multilingválne). Monolingválne slovníky 
špecifickým spôsobom prezentujú významy jednotlivých slov. Prekladové slovníky 
na špecifikáciu prekladu jednotlivých slov používajú notáciu veľmi podobnú notácii 
používanej v on-line verzii WordNet-u (resp. naopak) – synsety, opis významu 
a príklady. Špeciálnu kategóriu predstavujú on-line prekladové slovníky dostupné na 
Internete. Tieto zvyčajne nepoužívajú zaužívané členenie a preklad daného slova 
uvádzajú ako neštruktúrovanú množinu slov cieľového jazyka. 

Vyššie uvedené nástroje sú spravidla všeobecne dostupné. S výnimkou EuroWor-
dNet-u, existuje k nim on-line prístup prostredníctvom Internetu. 

2.2   Sprostredkované zdroje synsetov 

Synonymické rady pre konkrétny jazyk je možné nájsť aj sprostredkovane cez veľké 
množstvo iných zdrojov. Nižšie uvedieme niektoré z možností. 

Slovníky synoným akéhokoľvek jazyka prezentujú synsety prirodzeným spôsobom 
podľa jednotlivých významov, podobne ako je to realizované v projekte WordNet 
(bez sémantickej siete). Preklad jednotlivých prvkov inojazyčného synsetu a následný 
prienik získaných prekladov môže poskytnúť relevantný synset v cieľovom jazyku. 
Problémom tohto prístupu je všeobecná nedostupnosť synonymických slovníkov 
prostredníctvom on-line prístupu. 

SynsetBuilder [4] je webová aplikácia pokúšajúca sa zo synsetov projektu Wor-
dNet 2.0 generovať synsety v cieľovom jazyku využitím on-line prekladových slov-
níkov. Cieľové synsety sú generované buď prienikom prekladov jednotlivých prvkov 



anglického synsetu, alebo prienikom prekladov relevantných hyponým a hyperoným. 
Dosahované výsledky sú rôznej úrovne a značne závisia od použitého slovníka. Po-
hybujú sa od relatívne dobrých výsledkov napr. pre slová computer alebo table, cez 
priemerné až podpriemerné napr. pre slovo mother, až po absolútne nevyhovujúce, 
keď nie je nájdený žiadny ekvivalent anglického pojmu. Súčasná verzia aplikácie 
nepodporuje redukciu synsetov podľa relevantných slovných druhov, čo spôsobuje 
tzv. slovnodruhovú nekonzistenciu výsledku. 

Slovnodruhová nekonzistencia sa prejaví tým, že pri preklade významu ako kon-
krétneho slovného druhu sa vo výsledku objavia aj iné slovné druhy. Pomerne často 
sa to stáva pri preklade z angličtiny, keď dané slovo môže vystupovať ako podstatné 
meno, prídavné meno alebo sloveso. V tomto prípade je možné využiť morfologické 
slovníky na určenie slovného druhu jednotlivých výsledných slov a do výsledku 
zaradiť len relevantné slová. Pre slovenčinu takýto zdroj informácie môže predstavo-
vať Krátky slovník slovenského jazyka, Pravidlá slovenského jazyka (verejne do-
stupné zdroje [5]) , resp. nami implementovaná Databáza slov slovenského jazyka. 

Využitie samotných prekladových slovníkov predstavuje ďalšiu možnosť na získa-
nie korešpondujúcich synsetov v zdrojovom a cieľovom jazyku.  

V klasicky štruktúrovaných slovníkoch sú jednotlivé významy rozlíšené priamo v 
slovníku. Pokiaľ spracovávané slovo má len jeden význam, je úloha vyriešená. V 
prípade väčšieho počtu významov predpokladáme ich určenie prostredníctvom synse-
tov v zdrojovom jazyku. Pri viacprvkových synsetoch cieľového jazyka je úloha 
určenia konkrétneho významu zdrojového synsetu pomerne priamočiara a spočíva v 
nájdení konkrétneho synsetu na základe spätného prekladu jednotlivých prvkov cie-
ľového synsetu. Pre jednoprvkové synsety je úloha nerozhodnuteľná. V tomto prípade 
navrhujeme preskúmať korešpondujúce synsety prostredníctvom iných jazykov. 

Mnohé elektronické a on-line prekladové slovníky situáciu pomerne značne kom-
plikujú tým, že nešpecifikujú jednotlivé významy, ale uvádzajú len súbor slov, ktoré 
sú prekladom všetkých významov slova v cieľovom jazyku. V takomto prípade je 
možné sa pokúsiť zrekonštruovať korešpondujúce synsety prostredníctvom tretieho 
jazyka, pre ktorý sú významy špecifikované, alebo sa pokúsiť zrekonštruovať synsety 
spätným prekladom jednotlivých prekladov z cieľového do zdrojového jazyka. Uka-
zuje sa, že následným prienikom výsledkov je možné zrekonštruovať korešpondujúce 
synsety zdrojového a cieľového jazyka. V oboch prípadoch sa vo výsledku prejavuje 
slovnodruhová nekonzistencia. 

Ďalším zdrojom podkladov môžu slúžiť monolingválne výkladové slovníky. Pre 
slovenčinu takýto prostriedkom predstavuje Krátky slovník slovenského jazyka  ale-
bo Slovník súčasného slovenského jazyka a jeho prípadné pokračovania. Čiastočne 
by do úvahy mohol pripadnúť aj Slovník slovenského jazyka. Tieto slovníky však 
jednotlivé významy slov deklarujú opisným spôsobom s prípadným uvedením príkla-
dov. Preklad takto špecifikovaných významov môže byť problematický. Aj v tomto 
prípade sa môže vo výsledku prejaviť slovnodruhová nekonzistencia. 



3   Krátka špecifikácia a charakteristika niektorých on-line zdrojov 

V tejto časti sa pokúsime uviesť niektoré on-line zdroje, použiteľné v procese pre 
generovania synsetov pre slovenský jazyk 

Medzi prvými uvedieme už spomínané kodifikačné príručky slovenského jazyka – 
Pravidlá slovenského pravopisu a Veľký slovník slovenského jazyka (KSSJ). Obe 
príručky sú dostupné v elektronickej verzii na adrese uvedenej v [5].  

V oblasti slovníkov, okrem bilingválnych, zaujímavým zdrojom, možno využiteľ-
ným v budúcnosti, sa môže stať projekt Dictionary Pedia  [6] 

Synonymické slovníky sú reprezentované predovšetkým OpenThesaurus projek-
tom [3], predstavujúcim komunitný projekt definujúci synsety pre slovenský jazyk. 
Okrem toho existuje aj elektronická verzia synonymického slovníka spracovaná na 
základe knižnej publikácie [7]. Tento zdroj však už v súčasnosti nie je dostupný. 

Zo zdrojov vyvinutých na našom pracovisku spomeňme nástroj na generovanie 
sysnsetov zo slovníkových záznamov [8], parsovanie online verzie KSSJ  umožňujú-
ce generovanie odvodených tvarov pre niektoré ďalšie druhy a Databázu slov sloven-
ského jazyka [10] 

4   Záver 

Naše doterajšie skúsenosti ukazujú, že dosiahnutie maximálneho efektu pri určovaní 
relevantných synsetov bude pravdepodobné možné iba kombináciou viacerých prí-
stupov. Naším cieľom bude skombinovať prezentované zdroje na dosiahnutie maxi-
málneho výsledku. 
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