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Abstrakt. Projekty Wordnet a EuroWordNet definujúce významy slov a ich 
vzťahy, sú založené (samozrejme, nielen) na pojme synsetov. Prostredníctvom 
súboru synoným umožňujú definovať konkrétny význam slova. Následne sú 
tieto synsety (významy slov) zaradené do sémantickej siete. Príspevok sa 
pokúša o formalizáciu modelu prekladu významov slov na báze špecifikácie 
významu synsetu a následné využitie tohto modelu pre vytvorenie synsetov 
slovenského jazyka či už na báze synsetov projektu WordNet, ale aj na základe 
použitia bilingválnych on-line prekladových slovníkov. 

Klíčová slova: WordNet, synset, synonymum, preklad slov. 

1 Úvod 

Wordnet a EuroWordNet sú dva známe projekty, cieľom ktorých je podchytiť 
sémantiku a vzťahy slov. Kým Wordnet je zameraný iba na angličtinu, ambíciou 
EuroWordNetu sa stalo spojenie niekoľkých európskych jazykov do jednej 
sémantickej siete. 

Z hľadiska používateľa, základom oboch riešení je tzv. synset  (set of synonyms, 
špecifikácia významu slova pomocou synoným). Formálne môžeme povedať, že ide 
o prienik homonymických významov blízkych slov, výsledkom ktorého je jediný 
význam skúmaného slova. Práve význam slova zohráva kľúčovú úlohu v uvedených 
projektoch. 

Z rôznych dôvodov nie všetky európske jazyky mohli byť zapojené do projektu 
EuroWordNet. Z druhej strany, výsledky projektu vzbudili záujem o dodatočné 
pripojenie ďalších jazykov. Práve v takejto situácii sa nachádza aj slovenčina. 

Vzhľadom na to, že prakticky pre všetky jazyky existujú také lingvistické nástroje 
ako sú napr. synonymické slovníky, prekladové slovníky, základné kodifikačné 
slovníky a pod., je našim cieľom využiť ich na prípadne doplnenie, alebo aspoň 
čiastočné zautomatizovanie prípravy podkladov pre následnú manuálnu kontrolu  
slovenských synsetov vo väzbe na synsety projektu WordNet alebo EuroWordNet. 

Lubomír Popelínský (ed.), DATAKON 2007, Brno, 20.-23. 10. 2007, pp. 1-9. 
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2 Formálny model prekladu synsetov 

Preklad slov medzi jazykmi musí byť založený na významoch slov. Pre lepšie 
pochopenie procesu prekladu, pokúsime sa preň navrhnúť formálny model. 
 
Def. Nech Wi je slovo, vyjadrujúce význam V. Synset S (set of synonyms) je množina 
slov, vyjadrujúca význam V. Formálne: 
 

S={Wi | 0<i<n}, 
kde n počet členov synsetu. 

 
Def. Nech Vi je význam, vyjadrený slovom W. Homset H (set of homonyms) je 
množina všetkých významov, vyjadrovaných slovom W. Formálne: 
 

H={Vi | 0<i<n}, 
kde n je počet významov. 

 
Uvažujme slovo W. Vo všeobecnosti, slovo W môže mať niekoľko významov, t.j. je 
prvkom homset-u H, s r členmi. Každý z významov homsetu H, môže byť vyjadrený 
samostatným synsetom Si (1≤i≤r) (Obr. 1).   
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Obr. 1.  Synsety homonymických radov 

Príklad 
Aby sme ilustrovali uvedený prístup, použijeme on-line verziu projektu WordNet [6]. 
Uvažujme napr. slovo accident. Výsledok vyhľadávania v systéme WordNet je na 
Obr. 2. Môžeme vidieť, že homset slova accident má dva prvky (t.j. slovo accident, 
podľa WordNet-u, má dva významy): 

1. an unfortunate mishap; especially one causing damage or injury 
2. anything that happens suddenly or by chance without an apparent cause 

 
Prvý význam je jednoprvkový synset, druhý je synset, pozostávajúci z niekoľkých 
slov (accident, stroke, fortuity, chance event). • 
 
Def.  Označme T  operáciu prekladu slova W z jazyka L2

1
(L

L W )

)

1 do jazyka L2. 
 
Sémanticky, preklad T , môžeme vyjadriť schémou podľa Obr. 3 2
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Obr. 2. Výsledok vyhľadávania v databáze WordNet pre slovo accident 
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Obr. 3 Sémantika prekladu slova W 
 

Výsledok operácie T teda môžeme vyjadriť ako { ,  2

1
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rS S S…
 

Je zrejmé, že slovo W je súčasťou každého synsetu , čo vyplýva z množiny jeho 
prekladaných významov. Každý význam, reprezentovaný synset-om v zdrojovom 
jazyku je preložený do cieľového jazyka ako množina slov - synset, reprezentujúci 
prekladaný význam v cieľovom jazyku.  
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Využitím „dvojcestného” prekladu (tam a späť) pre zadané slovo W, zrekonštruujeme 
jednotlivé synset(y) s použitím prekladového slovníka na základe nasledujúceho 
algoritmu: 

1. get T = { ,  2
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Takýmto spôsobom sme schopní zrekonštruovať korešpondujúce si synsety v oboch 
jazykoch.  

3 Applikácia modelu na reálne prekladové slovniky 

Prezentovaný model reprezentuje ideálny stav, založený na predpoklade úplných 
a jednoznačných synsetov a úplných a symetrických prekladových slovníkov. 
V skutočnosti, existuje veľa obmedzení, brániacich priamočiarej aplikácii vyššie 
uvedeného prístupu: 

• špecifikované synsety nepredstavujú presné vyjadrenie významu (ako sa 
zvyčajne uvádza v synonymických slovníkoch – uvedené synonymá 
reprezentujú blízke významy); 

• v prekladových slovníkoch prakticky nikdy nie sú uvádzané kompletné 
synsety; 

• rôzny pohľad jednotlivých zostavovateľov (autorov) slovníkov na synsety 
a homsety – autori prezentujú v slovníkoch rôzne podmnožiny významov 
a tieto významy sú prekladané do rôznych synsetov; 

• prekladové slovníky pre význam slova zvyčajne nešpecifikujú úplné synsety 
a taktiež neuvádzajú všetky významy slova; 

• obojsmerné slovníky (zvlášť tlačené verzie) nie sú symetrické – nemôžeme 
si byť istí, že pre preklad nájdeme v slovníku spätný preklad 

. 

1Lw w→ 2L

2 1L Lw w→
• mnoho on-line prekladových slovníkov nešpecifikuje synsety, ale len súbor 

slov, ktoré sú prekladom zadaného slova. To vedie k tomu, že nie je možné 
priamo určiť počet významov slova.  

 
Na základe uvedených obmedzení je potrebné podstatným spôsobom modifikovať 
pôvodne prezentovaný prístup. Avšak, základná myšlienka ohľadom homset-ov a 
synset-ov a prekladového modelu ostáva zachovaná. 

V súčasnosti uvažujeme o troch prístupoch na určenie (zrekonštruovanie) 
synsetov: 

1. využitie synsetov z databázy WordNet na určenie korešpondujúcich 
synsetov v inom (nie anglickom) jazyku; 

2. využitie bilingválnych on-line prekladových slovníkov; 
3. využitie synonymických slovníkov ako zdroja synsetov; 

 
V krátkosti rozoberieme prvé dva prípady na príklade slovenského jazyka, tretí len 
naznačíme. 

3.1 Využitie databázy WordNet 

Ako už bolo spomenuté v úvode, projekt WordNet definuje významy slov 
prostredníctvom synsetov a okrem toho špecifikuje vzťahy medzi slovami – slová 
majú definované väzby na slová so všeobecnejším (hypernymá) a taktiež 
špecifickejším významom (hyponymá). 
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Na určenie synsetov cieľového jazyka (v tomto prípade slovenského),  používame 
dva prístupy: 

1. prienik prekladov jednotlivých prvkov synsetu z databázy WordNet 
2. preklad príbuzných slov v sieti WordNet (všeobecnejšie a špecifickejšie) 

 
Prvý prípad využijeme vtedy, ak zadané anglické slovo má v databáze WordNet 
definovaný viacprvkový synset. Druhý prístup je použitý v prípade jednoprvkového 
synsetu. V tomto prípade sa výsledok formuje ako prienik prekladov priamych 
hyperným a hyponým. 

Ilustrujme si uvedený prístup na príklade slova computer. Podľa WordNet-u, toto 
slovo má dva významy vo funkcii podstatných mien: 

1. computer, computing machine, computing device, data processor, electronic 
computer, information processing system (a machine for performing 
calculations automatically); 

2. calculator, reckoner, figurer, estimator, computer (an expert at calculation 
(or at operating calculating machines)); 

 
Výsledok formovania slovenského synsetu je uvedený na Obr. 4. 

 
Obr. 4. Formovanie slovenských synsetov 

 
Aplikáciou uvedeného prístupu na viacero cieľových jazykov je možné vo väzbe 

na anglické synsety vytvárať rady ekvivalentných synsetov vo viacerých jazykoch 
Obr. 5.  

3.2 Využitie on-line prekladových slovníkov 

Klasické prekladové slovníky pre zadané slovo špecifikujú synonymické rady pre 
jeho významy. Z praktických dôvodov, ako už bolo spomenuté, významy a im 
prislúchajúce synsety nie sú úplné. Ich rozsah závisí od veľkosti a kvality slovníka.  

Špecifikované synsety (aj keď neúplné), podobne ako pri využití WordNet-u, sa 
však môžu stať základom pre sformovanie synsetov v zdrojovom jazyku. Problémom 
však je ich dostupnosť v elektronickej podobe. 
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Obr. 5 Multijazyčný rad synsetov 

Na rozdiel od klasických, tlačených, slovníkov, elektronické verzie slovníkov 
zvyčajne nerešpektujú zaužívané členenie hesiel na synsety podľa homsetov. Napr. 
z prvých desiatich odkazov, linky na ktoré poskytne Google  pre vyhľadávanie podľa 
podmienky „slovnik site:sk“, iba jeden slovník ([2]) vráti výsledky v zaužívanom 
slovníkovom členení. Ostatné slovníky, vrátane ich rôznych verzií pre rozdielne 
jazyky, ako preklad poskytujú len súbor rôznych prekladov daného slova. Ukazuje sa 
však, že aj takýto prístup, s využitím priameho a spätného prekladu môže priniesť 
určité výsledky. Pokúsime sa tento prístup ilustrovať na príklade. 

Uvažujme slovenské slovo jednotka. Prekladom tohto slova do angličtiny 
slovníkom [3] a následné spätné preloženie anglických prekladov do slovenčiny 
získame preklady podľa Tab. 1 (vo výsledku sú z prekladu eliminované všetky slovné 
druhy okrem podstatných mien). Vzájomným prienikom spätných prekladov 
(s vylúčením pôvodného slova jednotka), získame výsledky podľa Tab. 2. Doplnením 
pôvodného slova jednotka, získame výsledok podľa Tab. 3.  

Len pre zaujímavosť - v Tab. 3 vidíme, že anglické slovo unit je obsiahnuté vo 
všetkých nájdených synsetoch, okrem posledného. Doplnili sme v nej teda stĺpec, 
ktorým sme sa pokúsili namapovať jednotlivé synsety (1-4) na synsety slova unit 
podľa WordNet-u. Zaujímavý je možno 2. synset, ktorý by podľa slovenského 
významu zrejme bolo možné namapovať na 3. synset tabuľky Tab. 4. Anglický synset 
však zrejme indikuje iný význam, ktorý vo WordNete nie je podchytený. Otvorenou 
ostáva aj otázka zjednotenia 3. a 5. synsetu. V oboch prípadoch sa však dostávame na 
tenký ľad hlbšej lingvistickej analýzy, ktorú autor prenechá radšej profesionálom - 
lingvistom. 
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Preklad do 
angličtiny 

Spätný preklad do slovenčiny 

drive jazda, pohon, nápor, vychádzka, cesta, vozovka, budenie, jednotka, 
mechanika, zariadenie, podnikavosť, motivácia, prevod, nábor, 
riadenie, výjazd 

element člen, častica, živel, súčiastka, časť, článok, prvok, element, 
jednotka, zložka 

entity podstata, jednotka, celok, bytosť, bytie, teleso, objekt, entita, 
existencia, predmet 

force sila, úsilie, vplyv, moc, vodopád, tlak, tiaž, zbor, oddiel, jednotka, 
platnosť, účinnosť, pôsobnosť, násilie, donútenie, zmysel, tvárnik, 
zasahovanie, zásah, útvar 

handler zariadenie, jednotka, manažér 
item poznámka, prvok, bod, vec, jednotka, článok, odstavec, číslo, 

položka, člen, slovo, rovnako, detail, zápis, odsek 
scaler reduktor, čítač 
timer časovač, rozdeľovač, krokovač, hodiny, jednotka, čas 
unit jednotka, celok, oddiel, útvar, jednička, jedna, zväz, diel, agregát, 

stroj, prístroj, zariadenie, lístok, ročník, kurz, terminál, kus, 
skupina, zložka, blok, člen, spojenie 

unity zhoda, súdržnosť, zomknutosť, jednotka, jednota 

Tab. 1 Priamy a spätný preklad slova jednotka  

P.č. Prienik podľa slovenského 
slova (príp. kombinácie) 

Anglické slová, obsahujúce 
uvedené slovenské slová 

1. celok entity, unit 
2. zariadenie handler, drive, unit 
3. člen element, item, unit 
4. útvar, oddiel force, unit 
5. prvok, článok element, item 

Tab. 2 Výsledok prieniku spätných slovenských prekladov 

P.č. Slovenský synset Anglický synset Význam podľa Tab. 4 
1. jednotka, celok entity, unit 4,6 
2. jednotka, zariadenie handler, drive, unit - 
3. jednotka, člen element, item, unit 5 
4. jednotka, útvar, oddiel force, unit 3 
5. jednotka, prvok, článok element, item X 

Tab. 3 Priradenie slovenských a anglických synsetov 
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P.č. Synset Význam 
1. unit of measurement, unit any division of quantity accepted as a standard 

of measurement or exchange 
2. unit an individual or group or structure or other 

entity regarded as a structural or functional 
constituent of a whole 

3. unit, social unit an organization regarded as part of a larger 
social group 

4. unit a single undivided whole 
5. unit, building block a single undivided natural thing occurring in 

the composition of something else 
6. whole, unit an assemblage of parts that is regarded as a 

single entity 
Tab. 4 Synsety a významy slova unit 

3.3 Využitie synonymických slovníkov ako zdroja synsetov 

Synonymické slovníky predstavujú prirodzený zdroj synsetov pre zdrojový jazyk. 
V zjednodušenej forme sa jedná o riešenie, popísané v časti 3.1. Využitím prekladov 
jednotlivých prvkov synsetu a následným prienikom výsledkov (podobne, ako to bolo 
písané v časti 3.2), môžeme dospieť k relevatnému synsetu v cieľovom jazyku. 
Z priestorových dôvodov tento prístup nebudeme detailnejšie popisovať. 

4 Záver 

Prezentované riešenia predstavujú štúdiu uskutočniteľnosti prezentovaných prístupov. 
Prístup opísaný v časti 3.1 bol praktický overený v prácach [1] a [4] a prístup opísaný 
v časti 3.2 bol overený v práci [5]. 

Hlavným problémom pri overovaní prezentovaných prístupov boli on-line 
prekladové slovníky. Medzi doteraz nespomenuté problémy patrí aj to, že väčšina 
dostupných bilingválnych slovníkov pre slovenský jazyk pochádza z jedného zdroja. 

Naše doterajšie skúsenosti nás utvrdzujú v tom, že najúčinnejším prístupom 
pravdepodobne bude kombinácia prístupov špecifikovaných v príspevku, prípadne ich 
rozšírenie o ďalšie prístupy. 

Nakoniec nedá neuviesť, že táto práca nás priviedla k presvedčeniu, že nová 
generácia on-line prekladových slovníkov by mala byť založená na prekladoch podľa 
významu špecifikovaného už v zdrojovom jazyku, teda na synsetoch zdrojového 
jazyka špecifikujúcich význam prekladaného slova.  
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Annotation:  

Formal model for synsets mining and its application. 

Paper presents formal model of translation dictionaries based on word senses (homonyms) each 
expressed by set of synonyms (synsets). Drawbacks of model regarding real on-line translation 
dictionaries are specified. Through application of the model we present two approaches how to 
build bilingual (or even multilingual) corresponding synsets. The first one is based on 
translation of WordNet synsets, second one is based on two way (forth and back) translation of 
given word. Third approach, based on translation of data from thesaurus, is mentioned. 
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