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Słowosieć — polski wordnet. Proces tworzenia tezaurusa

1. Wstęp

WordNet Uniwersytetu w Princeton to pierwsza na świecie baza danych opisująca zna-
czenia angielskich słów za pomocą relacji znaczeniowych (Fellbaum (red.) 1998).
Tworzyli go w latach 80. psychologowie oraz lingwiści badający mechanizmy naby-
wania i przechowywania w pamięci znaczeń leksykalnych przez dzieci (Miller 1998).
Obecnie WordNet princetoński (dalej PWN lub WordNet) jest przede wszystkim zaso-
bem językowym1, który stał się standardem w przetwarzaniu języka naturalnego. PWN
— ze względu na swoją wielkość i fakt udostępnienia na całkowicie otwartej licencji
— doczekał się tysięcy zastosowań i cytowań.

WordNet opisuje znaczenia leksykalne lematów2 należących do czterech części
mowy: rzeczowników, czasowników, przymiotników i przysłówków. Każde znaczenie
leksykalne reprezentowane jest przez jedną jednostkę leksykalną, czyli parę: lemat plus
identyfikator znaczenia, np. car 1 — ‘samochód’. Jednostki leksykalne, które są syno-
nimami lub „prawie synonimami” (ang. near synonyms), łączone są w zbiory zwane
synsetami3. Synsety traktowane są jako reprezentacje „zleksykalizowanych pojęć”
(Miller 1998) i są połączone relacjami semantycznymi nawiązującymi do lingwistycz-
nych relacji leksykalno-semantycznych, takich jak hiperonimia czy meronimia. W PWN
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1 Zasób językowy to zbiór danych przedstawiający sformalizowany opis wybranych aspektów języka
naturalnego, np. korpus opisany lingwistycznie, słownik morfologiczny, gramatyka podzbioru języka czy
stochastyczny model językowy opisujący prawdopodobieństwo sekwencji słów.

2 Przyjmujemy tu techniczne rozumienie lematu jako formy podstawowej dla zbioru form fleksyjnych
jednego wyrazu (mianownik w przypadku rzeczowników i przymiotników, bezokolicznik w przypadku cza-
sowników).

3 Synonimy identyfikuje się zazwyczaj dzięki ich wymienności w kontekście, jednakże w literaturze
dotyczącej wordnetów brakuje jasnej definicji synonimii, nie wiadomo na przykład, ile kontekstów wy-
starczy, żeby uznać dwie jednostki za synonimiczne. Definicja synsetu zwykle sprowadza się do 2–3 zdań.



można jednak znaleźć relacje leksykalno-semantyczne łączące jednostki leksykalne bez-
pośrednio, tj. bez pośrednictwa synsetów, np. antonimię.

PWN w aktualnej wersji 3.1 opisuje 155 593 lematów za pomocą 206 978 jednostek
leksykalnych oraz 117 659 synsetów połączonych kilkuset tysiącami powiązań relacyj-
nych. Ponadto synsety PWN opisane są krótkimi glosami (definicjami) oraz opatrzone są
przykładami użycia wybranych z opisywanego synsetu jednostek leksykalnych.

Sukces PWN zainspirował badaczy z całego świata do tworzenia analogicznych
zasobów językowych dla wielu innych języków — aktualną listę można znaleźć na stro-
nie organizacji Global Wordnet Association4. Zasoby tego typu określa się wspólnym
mianem wordnetów. Wordnet należy do tzw. podstawowych zasobów językowych, tzn.
zasobów, które są podstawą wielu metod komputerowego przetwarzania języka i mają
wiele typowych zastosowań.

Poszczególne wordnety mogą różnić się pod względem struktury, definicji jej ele-
mentów oraz metody tworzenia danej sieci powiązań leksykalnych. Zdecydowana więk-
szość wordnetów została po prostu przetłumaczona z WordNetu princetońskiego przy uży-
ciu słowników dwujęzycznych. W projektach: EuroWordNet (Vossen (red.) 1998, Vossen
2002), MultiWordNet (Bentivogli et al. 2000; Bentivogli, Pianta 2000), AsianWordNet
(Robkop et al. 2010), IndoWordNet (Sinha et al. 2006, Bhattacharyya 2010), GermaNet
(Hamp, Feldweg 1997) i BalkaNet (Tufis et al. 2004) zapoczątkowano proces łączenia
wordnetów w wielojęzyczne zasoby językowe. Synsety takich wordnetów wielojęzycz-
nych łączone są za pomocą międzyjęzykowych relacji semantycznych5. W zdecydowa-
nej większości przypadków wordnety języków innych niż angielski są rzutowane na PWN.

W niniejszej pracy przedstawiamy główne idee leżące u podstaw jednego z dwóch
polskich wordnetów — Słowosieci6: proces jej konstrukcji oraz obecny jej stan. Omó -
wimy również krótko zagadnienie rzutowania (ang. mapping) Słowosieci na PWN —
bardzo istotne ze względu na zastosowania w wielojęzycznym przetwarzaniu języka
naturalnego.

2. Relacyjna semantyka leksykalna

Za ojca strukturalistycznej semantyki relacyjnej słusznie uważa się Johna Lyonsa (1963),
choć myślenie relacyjne o znaczeniach słów widać już w teorii pól leksykalnych
(Geeraerts 2010: 57–60), a praktyka podawania synonimów i antonimów — tj. jedno-
stek leksykalnych powiązanych relacjami leksykalnymi — jest obecna w leksykogra-
fii od niepamiętnych czasów (Geeraerts 2010: 80). Semantyka relacyjna przyjmuje tezę,
że znaczenie wyrazu można sprowadzić do wiązki relacji leksykalno-semantycznych,
w które wyraz ten wchodzi (Lyons 1963: 59). Lyons wyraził to słowami:
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4 http://globalwordnet.org/
5 Połączenie takie będziemy nazywać rzutowaniem wordnetu.
6 Oprócz Słowosieci istnieje także PolNet — polski wordnet tworzony przez prof. Z. Vetulaniego na

UAM. PolNet 2.0 liczy obecnie ok. 25 tys. jednostek leksykalnych (Vetulani, Kochowski 2014), jest zatem
znacznie mniejszy od Słowosieci (por. p. 4.5).
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Zdaje mi się, że wiele trudności, których doświadczają semantycy w podejściu do synonimii czy an-
tonimii, jest [...] spowodowanych ich wizją ‘znaczenia’ jako uprzedniego względem tych relacji. Tacy
uczeni jak Trier lub Weisgerber — to prawda — rozwinęli teorię semantyki, która zakładała pierw-
szeństwo relacji znaczeniowych, ale [...] wtłaczając swoją teorię w terminologiczne ramy pojęciowe-
go aprioryzmu, znacząco osłabili siłę swoich argumentów. Przyjmuję, że teoria znaczenia będzie znacz-
nie pewniej uzasadniona, jeśli znaczenie danej jednostki leksykalnej zostanie zdefiniowane jako  zbiór
(paradygmatycznych) relacji, które rozważana jednostka dzieli z innymi jednostkami języka (w kon-
tekście lub w kontekstach, w których ona występuje), bez konieczności zakładania jakiejś ‘[seman-
tycznej] zawartości’ tych jednostek. [tłum. własne]

W późniejszych pracach Lyons poszedł jeszcze dalej i stwierdził, że intensjonalne
definicje znaczeniowe są czymś zewnętrznym względem systemu językowego, przy-
należąc raczej do warstwy referencyjnej czy encyklopedycznej niż do języka (Lyons
1995: 444).

Do relacji znaczeniowych (ang. sense relations, Lyons 1963) najczęściej zalicza
się: synonimię, antonimię, hiponimię i meronimię (Murphy 2010: 109, 122–123,
Geeraerts 2010: 82–88, Stede 1999: 86–87, Painter 2001: 80, Collinge (red.) 1990:
84–85), ale zestaw relacji znaczeniowych można by rozszerzyć także o inne relacje, np.
o kauzatywność (Geeraerts 2010: 89, Frawley 1992: 158–170, Pustejovsky 2001: 24,
Apresjan 2000: 57–58). Paradygmatyczne funkcje leksykalne modelu Sens ↔ Tekst, 
w istocie będące relacjami leksykalno-semantycznymi, są dość liczne (Mel’čuk 1996).
Niektórzy semantycy twierdzą nawet, że liczba relacji znaczeniowych jest prawie nie-
ograniczona i że w istocie tworzą one continuum (Cruse 2004: 143). W wiązce wy-
mienionych (i niewymienionych) powyżej relacji kształtuje się znaczenie jednostki
 leksy kalnej, podobnie jak — przywołując metaforę de Saussure’a — symboliczne war-
tości bierek szachowych ustalają się w systemie ich wzajemnych zależności.

Słowosieć stanowi ucieleśnienie tych idei strukturalizmu, ponieważ podstawowym
środkiem opisu znaczenia w Słowosieci są relacje znaczeniowe.

3. Słowosieć — polski wordnet

W roku 2005 brak polskiego wordnetu stanowił wyraźną przeszkodę w rozwoju metod
inżynierii języka naturalnego w Polsce. Nie było wątpliwości, że należy zbudować
wordnet, nie było jednak oczywiste, jak to zrobić. Struktura WordNetu princetońskie-
go nie była jednoznaczna, dostępne opisy i definicje — ze względu na ich lakonicz ność
— nie były jasne. Musieliśmy zatem wypracować dla Słowosieci7 model niezależny od
PWN, oparliśmy go na relacyjnym paradygmacie semantyki leksykalnej i na osiąg -
nięciach leksykografii. Budowa Słowosieci — dziś jednego z największych wordnetów
na świecie — trwa od ponad dziewięciu lat i jest kontynuowana dzięki kilku projektom
naukowym8.

7 Międzynarodowa nazwa to plWordNet.
8 http://www.nlp.pwr.wroc.pl/projekty. 
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Różnica pomiędzy Słowosiecią i WordNetem princetońskim właściwie jest jedna:
w PWN podstawowym elementem strukturalnym jest synset, wyznaczany na podsta-
wie przesłanek psychologicznych, podczas gdy podstawowym składnikiem Słowosieci
jest jednostka leksykalna, tj. wyraz w określonym znaczeniu. Znaczenie jednostek  leksy -
kalnych jest opisywane za pomocą 41 różnych relacji leksykalno-semantycznych. Część
z nich jest podzielona dalej na podtypy, dlatego łączna liczba relacji wraz z podtypami
sięga 104. Relacje były definiowane niezależnie dla trzech części mowy Słowosieci, tj.
rzeczowników (Maziarz et al. 2011a), czasowników (Maziarz et al. 2011b) oraz przy-
miotników (Maziarz et al. 2012). Duża część relacji łączy jednostki leksykalne nale-
żące do różnych części mowy.

Definiując relacje dla Słowosieci, kierowaliśmy się kilkoma kryteriami:
1) ugruntowaniem potencjalnej relacji w tradycji leksykograficznej,
2) oszacowaną częstością występowania relacji w polskim systemie leksykalnym,
3) potencjalną przydatności danej relacji w przetwarzaniu języka naturalnego,
4) jak również podobieństwem danej relacji do relacji używanych w innych word-

netach.
Ostatnie kryterium podyktowane jest dążeniem do utrzymania pewnego poziomu

zgodności pomiędzy Słowosiecią a innymi wordnetami.
Dużym wyzwaniem było sformułowanie takiej definicji synsetu, która pozwalała-

by w praktyce na spójne tworzenie sieci przez lingwistów-leksykografów. Synonimia
ze względu na trudności w jej definiowaniu nie wydawała się właściwą podstawą do
definiowania synsetu, a odpowiedniejsze zdały się nam i n n e relacje leksykalno-se-
mantyczne9. Jeżeli bowiem rację miał Lyons, gdy twierdził, że znaczenie jednostki
 leksy kalnej można sprowadzić do wiązki jej relacji, to dwie jednostki leksykalne na-
zwalibyśmy synonimicznymi, gdyby w tej wiązce relacji były nierozróżnialne, gdyby
powiązane były z tymi samymi jednostkami leksykalnymi takimi samymi relacjami zna-
czeniowymi. Oznacza to — jeszcze raz to podkreślmy — że jednostki synonimiczne nie
mogą być od siebie odróżnione i w sieci relacji współdzielą ze sobą to samo miejsce. 
Tę obserwację sformułowano po raz pierwszy w pracy (Derwojedowa et al. 2008) i roz-
winięto w pracy (Maziarz et al. 2013). Przykładowo, jednostki Słowosieci miłość 1, uczu-
cie 4, afekt 1 tworzą synset, dlatego że każda z tych jednostek leksykalnych jest:

• hiponimem emocji 1,
• hiponimem uczucia 5,
• a także hiperonimem namiętności 3.
Zapisujemy to za pomocą nawiasu klamrowego: {miłość 1, uczucie 4, afekt 1},

które to oznaczenie można czytać jako: ‘miłość 1, uczucie 4 i afekt 1 są synonimami’.
Ponieważ nie wszystkie relacje leksykalno-semantyczne Słowosieci mogą być bra-

ne pod uwagę jako podstawa definicji synsetów, wprowadziliśmy pojęcie relacji kon-
stytutywnych, czyli relacji definiujących podstawową strukturę wordnetu. Relacje kon-
stytutywne muszą być zgodne z czterema kryteriami wymienionymi powyżej. Muszą

9 Synonimii nie bierzemy tu pod uwagę, by uniknąć błędnego koła.
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być także dość często współdzielone przez grupy jednostek leksykalnych, tak jak
 hiponimia do emocji 1 dzielona jest w podanym przykładzie przez zbiór synoni-
mów/synset {miłość 1, uczucie 4, afekt 1}. Miarę tę można wyznaczyć dla każdej rela-
cji znaczeniowej osobno, zliczając, ile jednostek jest połączonych tą relacją z daną jed-
nostką leksykalną x, i następnie uśredniając ten wynik dla wszystkich x-ów. Jest oczy-
wiste, że relacje derywacyjne czy antonimia będą miały tak zdefiniowany współczynnik
niski (bliski 1), podczas gdy dla hiponimii czy meronimii będzie on wysoki.

Relacje konstytutywne — choć niezbędne — nie zawsze dostatecznie wyjaśniają
różnice znaczeniowe pomiędzy jednostkami leksykalnymi, dlatego konieczne okazało
się uwzględnienie w definicjach relacji konstytutywnych pewnych cech jednostek
 leksykalnych: rejestru (np. stylistycznego), aspektu (w przypadku czasowników) i kla-
sy semantycznej czasowników (Maziarz et al. 2011b). Do cech tych odwołujemy się 
w definicjach relacji konstytutywnych — nie stanowią one bezpośrednio części opisu
relacyjnego, ale wpływają na kształt struktur relacyjnych. Przykładowo: aspekt ogra-
nicza hiperonimię wyłącznie do par czasowników o tym samym aspekcie (ibidem), re-
jestr stylistyczny zaś — do par jednostek leksykalnych o kompatybilnym aspekcie (Ma -
ziarz et al. 2013).

Jak funkcjonuje ten model, przedstawimy na przykładzie jednostki leksykalnej
wiersz 2 ze Słowosieci 2.1:

• Wiersz 2 należy do synsetu/zbioru synonimów {wiersz 2, wers 1, linijka 2, li-
nia 16}.

• Zbiór synonimów/synset {wiersz 2, wers 1, linijka 2, linia 16} jest w relacji hi-
ponimii do zbioru10 {fragment 1, ułamek 2, ułomek 2}, który jest w relacji hiponimii do
jednostki {część 1}, która z kolei jest w relacji hiponimii do jednostki — {ilość 1}.

• Synset {wiersz 2, wers 1, linijka 2, linia 16} wchodzi w relację meronimii typu
część do synsetu {tekst 1}.

• Synset {wiersz 2, wers 1, linijka 2, linia 16} wchodzi w relację hiperonimii do
synsetów {werset 1}, {bękart 2}, {wdowa 3, szewc 2} oraz {żywa pagina 1}.

Dodatkowo {wiersz 2, wers 1, linijka 2, linia 16} jest powiązany relacją synoni-
mii międzyjęzykowej z synsetem {poem 1, verse form 0}.

Na podstawie tych relacji leksykalnych możemy rozpoznać znaczenie jednostki
wiersz 2 jako ‘element struktury tekstu’.

Wspomniane powyżej cztery podstawowe relacje (hiponimia, hiperonimia, mero-
nimia i holonimia) często wystarczają do odróżnienia znaczeń leksykalnych rzeczow-
ników. Na przykład dwa znaczenia wyrazu wiersz: wiersz 1 i wiersz 2 odróżnimy za po-
mocą ich odmiennych relacji konstytutywnych. Jednoelementowy synset {wiersz 1}
‘rodzaj utworu’ wchodzi w relacje hiponimii z synsetem {dzieło poetyckie 1} i holo -
nimii (typu część) z synsetem {refren 1}. Wiersz 2 ‘linijka tekstu’ ma — jak mogliśmy
się przekonać — inny zestaw relacji.

10 Tu i poniżej stosujemy skrót myślowy, gdy mówimy, że synset s1 jest w relacji hiponimii do synse-
tu s2. Oznacza to za każdym razem, że wszystkie jednostki leksykalne należące do synsetu s1 są hiponima-
mi dowolnej jednostki z synsetu s2.



W przypadku czasowników hierarchia hiperonimiczna jest znacznie płytsza i sła-
biej rozbudowana niż dla rzeczownika, a w przypadku przymiotników jest śladowa.
Aby przezwyciężyć te ograniczenia, zbiór relacji konstytutywnych został rozszerzony
w Słowosieci 2.1 (o blisko 20 relacji).

4. Proces tworzenia tezaurusa

Svensén w swoim cenionym podręczniku akademickim A Handbook of Lexicography
(2009) wyróżnił następujące cztery etapy procesu tworzenia słownika: (a) zbieranie
źródeł (prymarnych i wtórnych), (b) selekcja danych, (c) analiza danych, (d) prezenta-
cja danych. W kolejnych podrozdziałach pokażemy, jak fazy te wyglądają w przypad-
ku Słowosieci.

4.1. Źródła Słowosieci

Svensén do źródeł prymarnych zalicza autentyczne teksty mówione i pisane, także wy-
tworzone przez samego leksykografa (introspekcja), do źródeł wtórnych zaś — opra-
cowania materii językowej w postaci słowników, leksykonów, gramatyk czy monogra-
fii poświęconych określonym zagadnieniom językowym (Svensén 2009: 39). Wszystkie
te źródła wykorzystuje Słowosieć, przy czym jednak pierwszeństwo dajemy korpuso-
wi i introspekcji.

Korpus Słowosieci liczy obecnie 1 mld wyrazów11. W jego skład wchodzą: 250-mi-
lionowy Korpus IPI PAN (tzw. KIPI, Przepiórkowski 2004a), 113-milionowy Korpus
„Rzecz pospolitej” (2002), teksty znajdujące w domenie publicznej lub udostępniane
na otwartej licencji Creative Commons, m.in. stenogramy sejmowe, ustawy i rozpo-
rządzenia RP, UE, teksty z portali internetowych Wikipedia, Wikiźródła, a także zrów-
noważony milionowy Korpus Języka Polskiego Politechniki Wrocławskiej (KPWr
2012). Istotną część korpusu Słowosieci stanowią różnorakie źródła internetowe, a  ling -
wiści są   zachęcani do korzystania z Internetu — największego obecnie korpusu języ-
ka pol skiego12.

Na pytanie, jak duży powinien być korpus, specjaliści odpowiadają: jak najwięk-
szy (Svensén 2009: 48):

Im większy korpus, tym lepszy, najlepiej, gdyby mógł stale się powiększać. Wykorzystanie dużego
korpusu pozwala na badanie większej liczby zjawisk językowych niż w przypadku użycia mniejsze-
go korpusu.
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11 Dokładniej: segmentów (tokenów) bez znaków interpunkcyjnych (tj. bez klasy interp, por. NKJP
2012).

12 Zdaniem Svenséna (2009: 59) „Internet sam w sobie może być wykorzystywany jako olbrzymi, nie-
opracowany korpus”. Szacuje się, że ten ogromny korpus Internetu może być nawet tysiące razy większy
niż British National Corpus (o wielkości 100 milionów tokenów); w 2001 w wyszukiwarce Altavista do-
stępnych było 76,6 mld słów na stronach anglojęzycznych, 7 mld na stronach w języku niemieckim, 3,8 mld
słów na stronach w języku francuskim i 2,7 mld w języku hiszpańskim (ibidem). W ciągu dekady te warto-
ści z pewnością uległy zwielokrotnieniu.
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Interesujące oszacowania rozmiarów słownika powstającego na podstawie korpu-
su o określonej wielkości przedstawił Krishnamurthy (2002, por. Górski 2007), współ -
autor słowników znanej angielskiej serii COBUILD (zob. Svensén 2009: 45–46).
Podstawą jego obliczeń jest założenie, że do opisania jednego hasła w słowniku po-
trzeba przynajmniej 10 przykładów użycia w korpusie (zob. tabelę 1 poniżej).

Tabela 1. Porównanie wielkości słownika i rozmiarów korpusu stanowiącego jego bazę źródłową 
(na podstawie: Krishnamurthy 2002), „10+” oznacza frekwencję w korpusie równą 10 lub większą. 

Zakładając, że zależność, którą obserwujemy w obrębie danych Krishna mur -
thy’ego, jest słuszna także dla innych języków i dla większych korpusów, wyznaczy -
liśmy hipotetyczną wielkość Słowosieci zbudowanej na hasłach o frekwencji 10+. Jest
to — w modelu potęgowym13 — 174 tys. haseł (błąd szacujemy na ±30 tys. haseł). Tyle,
w dużym przybliżeniu, haseł (lematów) należałoby się spodziewać po Słowosieci.

Wzór, na podstawie którego szacunkowo wyznaczyliśmy możliwą do osiągnięcia
wielkość naszego wordnetu, jest następujący (współczynnik determinacji R2 = 0,996):

[*]                                            ,

gdzie N10+ to wielkość słownika (liczba haseł), a t to wielkość korpusu (liczba toke-
nów). Zwróćmy uwagę na fakt, że wzór [*] bardzo przypomina dwa wskaźniki ilo-
ściowego bogactwa słownictwa (TTR), tj. wskaźnik Guirauda i wskaźnik Kurasz -
kiewicza (Sambor 1972: 212 i n.), co dodatkowo uprawdopodabnia przedstawione tu
oszacowanie wielkości Słowosieci14.

S ownik wielko  korpusu  
[liczba tokenów] 

wielko  s ownika  
[liczba hase  10+] 

COBUILD (1986) 18 mln 19,8 tys. 
COBUILD Bank of English (1993) 121 mln 45,2 tys. 

Bank of English (2001) 450 mln 93,0 tys. 
S owosie 1 800 mln ~174,0 tys. 

13 Dopasowanie danych do linii prostej daje też dobrą wartość współczynnika R2 = 0,986. Ze wzoru:
N10+ = 0,16t + 20,55 otrzymujemy 314,8 tys. haseł. Model liniowy okazuje się jednak błędny dla mniejszych
korpusów, ponieważ — według tego wzoru — na podstawie korpusu o zerowej długości można zbudować
słownik o niezerowej wielkości (istnieje wyraz wolny), gdy zaś linii prostej narzucimy warunek przejścia
przez początek układu współrzędnych, otrzymamy regresję nieistotną statystycznie (R2 = 0,771). Ponadto
model liniowy może być nieprawdziwy dla korpusów o większej wielkości z powodu prawa Zipfa — na-
wet wtedy, gdy rozważamy tylko słowa pojawiające się w korpusie 10 lub więcej razy. Ponieważ mamy tyl-
ko 3 obserwacje, powyższe wyliczenia liczbowe należy traktować z dużą ostrożnością.

14 Wskaźnik Guirauda wyraża się wzorem R = — , podczas gdy współczynnik Kuraszkiewicza — 
wzorem K = — (Sambor 1972). Po elementarnych przekształceniach uzyskujemy wzory analogiczne do
równania [*], tj. N1+ = 4R ⋅ √–t oraz N1+ = K ⋅ √–t, przy czym wartości K oscylują wokół 20 (ibidem: 222; pol-
skie teksty XVI-wieczne), zaś iloczyn 4R wynosi ok. 80 (ibidem: 226; liryka francuska). Oba te współczyn-
niki (R i 4K) przyjmują wartości większe niż uzyskany przez nas współczynnik 6,67, ponieważ obaj bada-

N10+ = 6,67 · t0,477 ≈ 6,67 · √–t

N1+

4√
–tN1+

√
–t
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4.2. Selekcja danych — siatka haseł

Siatkę haseł Słowosieci rozpinamy na wyrazach najczęstszych (Piasecki et al. 2009:
36–44, Broda et al. 2012: 3648). Listy frekwencyjne generujemy oddzielnie dla naszych
trzech części mowy (por. tabela 2 oraz LFr 2013).

Tabela 2. Lista wyrazów o najwyższych rangach w korpusie Słowosieci z podziałem na części mowy.
Podkreśleniem zaznaczamy wyrazy powtarzające się na liście 15 najczęstszych wyrazów, gwiazdką —

wyrazy, które w Korpusie Słownika Frekwencyjnego pojawiły się 300 razy lub częściej.
#) Do przymiotników zalicza się tu również zaimki i liczebniki o odmianie przymiotnikowej.

Porównanie z listą najczęstszych rzeczowników, czasowników i przymiotników 
w zrównoważonym korpusie polszczyzny pisanej lat 60. (Korpus Słownika Frekwen -
cyj ne go, Kamińska-Szmaj 1990) przekonuje nas, że wiele słów jest wspólnych (za-
znaczamy je podkreśleniem, wyrazy, których — co prawda — nie ma w pierwszej  pięt -
nastce Korpusu Słownika Frekwencyjnego, lecz pojawiają się 300 razy lub częściej,
oznaczamy gwiazdką).

Może dziwić fakt, że na liście frekwencyjnej korpusu Słowosieci pojawiają się wy-
razy poseł i ustawa. Ich obecność jest spowodowana dużym udziałem w naszym zbio-
rze tekstów prawnych, prasowych oraz stenogramów z obrad Sejmu i Senatu (korpus
Słowosieci nie jest zrównoważony). Wśród czasowników przeważają słowa posiłkowe
i modalne (być, mieć, móc, chcieć, zostać, musieć, należy), wysoką pozycję zajmują
czasowniki stać (się) oraz zostać i zacząć. Analogiczna lista dla przymiotników zawie-

cze uwzględniają wyrazy o frekwencji 1+, podczas gdy Krishnamurthy wyłącznie wyrazy o frekwencji 10+,
co jest zgodne z intuicją i dodatkowo potwierdza, że uzyskane przez nas oszacowanie jest dość wiarygodne.

Korpus S owosieci (2013 r.) Korpus S ownika Frekwencyjnego (l. 
60.) 

rzeczownik czasownik przymiotnik# rzeczownik czasownik przymiotnik# 

rok (r.), lata  
pan 
cz owiek 
dzie  
czas 
miejsce 
praca 
pose  
oko 
ustawa 
strona* 
ycie 

chwila* 
osoba 
r ka* 

by  
mie  
móc 
sta  
powiedzie  
chcie  
zosta  
wiedzie  
mówi  
musie  
nale e  
y  

widzie  
zacz  
znale  

ten 
który 
swój 
taki 
inny 
jeden 
mój 
wszystek 
wielki* 
pierwszy 
ca y 
nowy 
jaki 
polski* 
drugi 

pan 
rok, lata 
praca 
sprawa 
czas 
dzie  
pani 
ludzie 
kraj 
miejsce 
cz owiek 
ycie 

miasto 
przyk ad 
rada 

by  
mie  
móc 
wiedzie  
mówi  
chcie  
zosta  
powiedzie  
musie  
nale e  
chodzi  
my le  
i  
prosi  
widzie  

ten 
który 
taki 
swój 
jeden 
pierwszy 
inny 
nasz 
sam 
wszystek 
ca y 
mój 
nowy 
drugi 
jaki 
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ra głównie zaimki i liczebniki o odmianie przymiotnikowej, przy czym na liście kor-
pusu Słowosieci znalazły się wyrazy, które również 50 lat temu pojawiały się naj-
częściej.

4.3. Analiza źródeł — instrumentarium leksykografa Słowosieci

Po fazie selekcji danych następuje analiza źródeł, której w przypadku Słowosieci do-
konują leksykografowie wspomagani przez narzędzia automatyczne.

Dążąc do jak najpełniejszego wykorzystania informacji zawartej w korpusie, skon-
struowaliśmy szereg narzędzi wspomagających jego eksplorację. Większość z nich zo-
stała zintegrowana z systemem o nazwie WordnetLoom15 (Piasecki et al. 2013).
WordnetLoom umożliwia lingwistom zdalną i jednoczesną pracę nad edycją Słowosieci.
Wszystkie decyzje edycyjne są natychmiast zapamiętywane w centralnej bazie danych.
WordnetLoom prezentuje strukturę Słowosieci na ekranie w postaci grafu, którego
węzłami są synsety zawierające jednostki leksykalne, a łukami są powiązania relacyj-
ne. Lingwiści mogą dokonywać wszelkich zmian w strukturze sieci, manipulując bez-
pośrednio elementami grafu, np. dodając lub usuwając łuk.

Narzędzia wspomagające eksplorację korpusu obejmują zarówno klasyczny pro-
gram do przeszukiwania korpusu, jak i unikalne narzędzia do automatycznego wydo-
bywania wiedzy leksykalnej:

1) konkordancer korpusowy — program do przeszukiwania anotowanych korpu-
sów tekstu, wykorzystujący język zapytań Poliqarp (Janus, Przepiórkowski 2006),

2) program do wydobywania przykładów znaczeń leksykalnych,
3) program do wydobywania miary powiązania znaczeniowego lematów,
4) jak również WordnetWeaver — system do półautomatycznej rozbudowy word-

netu na podstawie szeregu różnych źródeł wiedzy.

Obok niezbędnego w każdej pracowni leksykograficznej narzędzia do przegląda-
nia korpusu edytorzy Słowosieci wykorzystują w pracy bardzo chętnie p r o g r a m  d o
w y d o b y w a n i a  z  k o r p u s u  p r z y k ł a d ó w  z n a c z e ń  l e k s y k a l n y c h (pro-
gram ten wykorzystuje algorytm ujednoznaczniania znaczeń LexCSD, zob. Broda et al.
2010, Broda et al. 2012). W korpusie Słowosieci komputer szuka takich 10 przykładów
użycia, które są najbardziej reprezentatywne dla 10 wyróżnianych w sposób automa-
tyczny znaczeń lub odcieni znaczeniowych. W przypadku wyrazów monosemicznych
ta dziesiątka przykładów reprezentuje wyłącznie odcienie znaczeniowe, jednak dla wy-
razów polisemicznych te przykłady będą reprezentować także różne znaczenia.

W przypadku czasownika jechać algorytm ten zaproponował dwa główne znaczenia: 
• jechać 1 ‘o pasażerach lub kierowcy: przemieszczać się za pomocą określonego

środka komunikacji (lub na grzbiecie zwierzęcia) poruszającego się po ziemi’:

15 WordnetLoom jest dostępny na otwartej licencji GNU GPLv3 pod adresem: http://nlp.pwr.wroc.pl/pl/
narzedzia-i-zasoby/wordnetloom.
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— Może pani jechać ze mną. ║ Niech pan sam pomyśli, do kogo mam jechać?
║ Nie chcę stąd jechać. ║ Zobaczyłem to, jadąc tutaj. ║ Droga, którą teraz je-
chali, była prawdziwą drogą przez mękę. ║ Powiedziałem, że jadę do domu.
║ Jechali końmi galopem.

• jechać 2 ‘o pojeździe: przemieszczać się po ziemi’: 
W każdym razie Piotr wrócił i powiedział, że nie mógł dogonić samochodu, bo
samochód za szybko jechał pod górę. ║ Tam samochód uderzył w jadącego
prawidłowo fiata uno. ║ Ale to bez znaczenia, gdyż pociąg jedzie raz w jed-
nym, raz w drugim kierunku.

Mechanizm — jak widać — nie jest doskonały. Zabrakło tu tak oczywistych zna-
czeń jak:

• jechać 3 (po kimś, na kogoś) ‘krytykować’,
• jechać 4 (czymś, gdzieś) ‘śmierdzieć’,
• jechać 5 (na czymś) ‘bazować na osiągniętej wcześniej dobrej opinii’.
Tych znaczeń leksykografowie szukać muszą albo bezpośrednio w korpusie, albo

w Internecie, albo w istniejących słownikach, korzystają także z własnej intuicji i kom-
petencji językowej. Mimo tych ograniczeń opisywane tu narzędzie wydobywania z kor-
pusu przykładów użycia jest przez edytorów Słowosieci bardzo cenione, gdyż oszczędza
im żmudnego przeszukiwania wielkiego korpusu.

Istnieje wiele metod wydobywania z korpusu wiedzy o relacjach leksykalno-se-
mantycznych. Można je w pierwszym przybliżeniu podzielić na (a) metody oparte na
wzorcach leksykalno-syntaktycznych i (b) metody zbudowane na semantyce dystrybu-
cyjnej (por. Piasecki et al. 2009). Metody pierwszej grupy wykorzystują wystąpienia
konstrukcji leksykalno-składniowych wiążących w tekście parę lematów w sposób
wskazujący na potencjalne występowanie relacji leksykalno-semantycznej pomiędzy
parą jednostek leksykalnych odpowiadających powiązanym lematom. Na przykład, pia-
sek, cement i inne materiały budowlane można sprowadzić do wzorca: N1, ..., Nm
i inne[nmb=pl] N0[nmb=pl], który wskazuje na powiązanie hiponimiczne pomiędzy jednost-
kami reprezentowanymi przez rzeczowniki N1, ..., Nm a jednostką leksykalną repre-
zentowaną przez N0. Z wielu powodów dokładność rozpoznawania tego typu relacji jest
zwykle grubo poniżej 50%, ponadto liczba par, które można wydobyć z wielkiego na-
wet korpusu jest bardzo ograniczona ze względu na niską frek wencję takich konstruk-
cji i niedoskonałości przetwarzania (zwykle maksymalnie około kilkunastu tysięcy par).

Kamieniem węgielnym semantyki dystrybucyjnej jest założenie, że podobieństwo
kontekstów (tekstowych), w jakich występują poszczególne lematy, może świadczyć 
o podobieństwie ich znaczeń. Typowym rezultatem metod semantyki dystrybucyjnej
jest m i a r a  p o w i ą z a n i a  z n a c z e n i o w e g o, która przypisuje parze lematów war-
tość liczbową opisującą bliskość semantyczną znaczeń jej elementów obliczoną na pod-
stawie porównania częstości występowania obu lematów w poszczególnych kon -
tekstach. Konteksty można reprezentować za pomocą konstrukcji leksykalno-syntak-
tycznych, w których występują opisywane lematy i które wiążą je z konkretnymi innymi
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lematami za pomocą określonych relacji, np. relacji reprezentującej modyfikację przez
konkretny przymiotnik.

W wyniku zastosowania metody wydobywania miary powiązania znaczeniowego do
korpusu Słowosieci (Piasecki et al. 2009) dla lematu książka otrzymujemy następującą
 listę lematów o najwyższej wartości miary16 (w nawiasie podana jest wartość miary): 

• powieść (0,260), 
• publikacja (0,194), 
• dzieło (0,181), 
• tekst (0,171), 
• czasopismo (0,166), 
• utwór (0,159), 
• proza (0,153), 
• podręcznik (0,151), 
• film (0,150), 
• esej (0,149), 
• broszura (0,149), 
• wydawnictwo (0,148), 
• artykuł (0,148). 
Można zauważyć, że wszystkie wskazane lematy są jakoś semantycznie powią -

zane z książką, ale różnymi relacjami znaczeniowymi: pojawiają się na tej liście po-
tencjalne hiponimy, hiperonimy oraz kohiponimy. Z tego powodu miara ta nie nadaje
się bezpośrednio jako źródło wiedzy przy rozszerzaniu wordnetu, ale może być po-
mocna dla lingwistów jako narzędzie eksploracji semantycznych powiązań obecnych
w korpusie.

WordnetWeaver (dosł. ‘Tkacz Word netu’) to system informatyczny, który na pod-
stawie wyników różnych metod wydobywania relacji semantycznych z korpusu próbu-
je określić dla nowych lematów (jeszcze nieopisanych) ich miejsce w strukturze word-
netu. Dla określonego nowego lematu X WordnetWeaver identyfikuje wszystkie lema-
ty powiązane z X w parach wydobytych przez wzorce z korpusu oraz lematy, dla których
miara powią zania znaczeniowego z X wykazuje wysokie wartości. Następnie badane
jest położenie jednostek leksykalnych dla zidentyfikowanych lematów w strukturze re-
lacji wordnetu. Z pewnym uproszczeniem możemy powiedzieć, że WordnetWeaver szu-
ka takich obszarów w strukturze wordnetu, gdzie blisko siebie zlokalizowane są roz-
poznane jednostki leksykalne. Te zagęszczenia sygnalizują miejsca dla potencjalnych
jednostek  leksy kalnych dla rozpatrywanego lematu X.

Dla każdego nowego lematu WordnetWeaver prezentuje lingwiście od jednego do
kilku fragmentów wordnetu jako miejsca, gdzie potencjalnie można by dołączyć jed-
nostki leksykalne dla tego lematu. Ostateczna decyzja należy jednak do lingwisty, który

16 Wyniki miary można przeglądać na stronie: http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/msr/.



może również swobodnie przeglądać strukturę wordnetu, poczynając od wskazanych
automatycznie miejsc, aby odnaleźć odpowiednie miejsce dla dołączanych jednostek
leksykalnych.

4.4. Analiza danych — leksykograf 

Leksykografowie Słowosieci opracowują poszczególne hasła (lematy) za pomocą licz-
nych narzędzi automatycznych. Dzięki konkordancerowi korpusu mogą przeglądać
wystąpienia słów w tekstach, dzięki mierze podobieństwa znaczeniowego odkrywają
powiązania znaczeniowe lematów, a mechanizmy generowania przykładów użycia 
i podpowiadania konkretnych miejsc w sieci skracają czas potrzebny na analizę. Na
podstawie tych danych, własnej intuicji i źródeł wtórnych (słowników, leksykonów,
encyklopedii, opracowań etc.) leksykograf wyróżnia poszczególne znaczenia lematu,
a następnie podpina je do Słowosieci.

Ten moment oznacza przypisanie lematowi zbioru jednostek leksykalnych. Zgodnie
z paradygmatem relacyjnym bowiem znaczenie jednostki wyznacza wiązka relacji, 
w które ona wchodzi. Ten ostateczny etap prac nad danym znaczeniem wymaga od   ling -
wisty znajomości całego systemu relacji Słowosieci (przedstawionego w serii publika-
cji: Maziarz et al. 2011a, 2011b, 2012 i 2013). Na podstawie przesłanek korpusowych,
automatycznych podpowiedzi i własnej intuicji leksykograf Słowosieci decyduje, jakie
relacje znaczeniowe przypisać danej jednostce leksykalnej. W tym momencie aplika-
cja w sposób automatyczny generuje test podstawieniowy dla każdej wybranej przez
edytora Słowosieci relacji. Celem testów podstawieniowych — doskonale znanych języ-
koznawcom — jest uaktywnić intuicję. Bez cienia przesady można powiedzieć, że to
test podstawieniowy definiuje relację i to właśnie akceptowalność testu podstawie -
niowego rozstrzyga, czy leksykograf połączy daną parę jednostek leksykalnych wy-
braną relacją. 

W poniższej tabeli przedstawiamy dwa przykładowe testy podstawieniowe: na
 hipo nimię i na meronimię.

Tabela 3. Testy podstawieniowe dla hiponimii i meronimii. Wytłuszczeniem zaznaczono jednostki 
leksykalne. Indeks dolny zawiera numer jednostki leksykalnej (numer znaczenia).

Test na meronimię: Palec1 jest częścią dłoni1 — odwołuje się bezpośrednio do de-
finicji meronimii (Croft, Cruse 2010: 151–153). Test na hiponimię pomiędzy tygrysem1
‘Panthera tigris’ oraz kotem1 w zn. ‘przedstawiciel rodziny kotowatych (Felidae)’ za-
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Relacja znaczeniowa Wyra enia testuj ce 
Hiponimia Je li co  jest tygrysem1, to musi by  kotem1. TAK 

Je li co  jest kotem1, to niekoniecznie jest tygrysem1. TAK 
Je li co  nie jest kotem1, to nie mo e by  tygrysem1. TAK 

Meronimia Palec1 jest cz ci  d oni1. TAK 
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wiera implikacje po raz pierwszy zaproponowane przez Lyonsa (Croft, Cruse 2010:
142–143; Lyons 1995: 127). Zostały one rozszerzone o pojęcia modalne do postaci:

p → □q,
p → ◊~q,
~p → □~q,

gdzie symbole „p”, „→”, „□”, „q”, „◊” i „~” znaczą — odpowiednio — ‘x jest tygry-
sem1’, ‘jeśli..., to...’, ‘koniecznie’, ‘x jest kotem1’, ‘możliwe, że’, ‘nieprawda, że’
(Maziarz et al. 2011a: 167).

Ponieważ relacje znaczeniowe są spoiwem każdego wordnetu, testy podstawie-
niowe muszą być najwyższej jakości.

Na schemacie z rys. 1 prezentujemy omawiane powyżej etapy prac nad Słowo -
siecią: zbieranie i selekcję danych — analizę danych — prezentację danych.

Rysunek 1. Etapy prac przy tworzeniu Słowosieci: (a) zbieranie i selekcja danych — (b) analiza danych
— (c) prezentacja danych.



Na podstawie źródeł pierwotnych (korpus Słowosieci, Internet, intuicja) i wtór-
nych oraz za pomocą narzędzi automatycznych (lista frekwencyjna, konkordancer kor-
pusu, funkcja podobieństwa, przykłady użycia, Tkacz Wordnetu) leksykograf wyróżnia
lematy i ich znaczenia — a następnie wprowadza relacje znaczeniowe. Słowosieć jest
ostatecznie prezentowana online.

4.5. Prezentacja wyników: www.plwordnet.pwr.wroc.pl

Rysunek 2. przedstawia zrzut ekranu ze strony www.plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet 
z przykładowym zapytaniem: kot. Pośrodku widoczne są podstawowe informacje doty-
czącego jednego ze znaczeń tego wyrazu, tj. jednostki leksykalnej kot 2 ‘kot domowy’: 

• domena semantyczna: zwierzęta, 
• definicja: ‘kot domowy — udomowiony gatunek małego, mięsożernego ssaka 

z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych, przez ludzi ceniony jako zwierzę do-
mowe [...]’, 

• przykład użycia: „Nie mogę trzymać kota, bo mój synek ma uczulenie na sierść.”, 
• synonim: kot domowy.
Pomiędzy znaczeniami wyrazu możemy nawigować w menu górnym za pomocą

strzałek („Następne znaczenie !”, „" Poprzednie znaczenie”). Kolumny prawa i lewa
pokazują jednostki leksykalne o węższym („Hiponimy”) i szerszym zakresie („Hipe ro -
nimy”), antonimy (pies 2), derywaty (kocur 1) czy jednostki luźniej powiązane z da-
nym znaczeniem (fuzzynimy: felinoterapia, odkłaczacz). Z jednostkami wyświetlany-
mi na stronie na niebiesko powiązaliśmy linki, dzięki którym możemy w prosty sposób
przeskakiwać od hasła do hasła.

Rysunek 2. Zrzut ekranu ze strony Słowosieci.
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Kolejne wersje Słowosieci udostępniane są online na całkowicie otwartej licencji
(także do zastosowań komercyjnych). Wersja 2.0 liczy 107 000 haseł (lematów), 
161 000 jednostek leksykalnych i ok. 450 000 relacji leksykalno-semantycznych. 

Rysunek 3. Porównanie wielkości dwóch dużych wordnetów (w hasłach/lematach).

Porównanie z WordNetem princetońskim (rys. 2) pokazuje, że polski wordnet ma
więcej czasowników (17 tys. wobec 11 tys.), lecz mniej rzeczowników (78 tys. wobec
118 tys.) i przymiotników (11 tys. : 22 tys.), na razie nie ma w Słowosieci w ogóle przy-
słówków (w ciągu najbliższych dwóch lat ulegnie to zmianie).

Siatka haseł Słowosieci dorównuje już dziś liczbie haseł innych słowników ogól-
nych polszczyzny: jest większa od Innego słownika języka polskiego i Uniwersalnego
słownika języka polskiego, zarazem jednak — mniejsza od Praktycznego słownika współ -
czesnej polszczyzny oraz Słownika języka polskiego Witolda Doroszewskiego (rys. 4).
Do 2015 roku osiągnąć ma ok. 140 tys. haseł.

Rysunek 4. Porównanie Słowosieci (wersja 2.0) i współczesnych słowników ogólnych polszczyzny.
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Porównanie ze słownikami nie jest jednak w pełni uprawnione. Słowosieć nie jest
zwykłym słownikiem, lecz — tezaurusem. Jako taki ma w Polsce odpowiednik — jest
nim Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych (WSWB, 2010)17. Jego redaktor, Mirosław
Bańko, nazwał go w prywatnej korespondencji „papierowym wordnetem” (Maziarz et
al. 2013: przyp. 23). Ten papierowy wordnet liczy 80 tys. jednostek leksykalnych i 180
tys. relacji znaczeniowych (czterech typów: synonimii, hipo-/hiperonimii, mero-/holo-
nimii oraz antonimii), jest zatem mniejszy od Słowosieci 2.0. Bliższe porównanie ujaw-
nia także inną różnicę ilościową: liczba relacji przypadających na jednostkę leksykalną
jest w przypadku Słowosieci większa (rys. 4).

Rysunek 5. Liczba relacji znaczeniowych przypadających na rzeczownikową jednostkę leksykalną 
w WSWB i Słowosieci 2.0. Dane dla WSWB: 7 wybranych losowo stron, 290 jednostek 

rzeczownikowych, dane dla Słowosieci: całość sieci

Różnica ta wynika zapewne z historii obu słowników. WSWB stanowi utwór po-
chodny względem Uniwersalnego słownika języka polskiego (USJP, 2004), składa się
bowiem z jednostek leksykalnych (znaczeń) oraz linków przejętych z tego słownika.
Słowosieć od początku planowana była jako tezaurus, a relacje znaczeniowe były je-
dynym sposobem definiowania znaczeń, gdy tymczasem w USJP ciężar definiowania
przesunięty był — jak w każdym słowniku — na definicje.

5. Powiązanie Słowosieci z PWN

Słowosieć staje się stopniowo także słownikiem dwujęzycznym dzięki relacjom między-
językowym. Powiązanie Słowosieci z WordNetem princetońskim odbywa się poprzez
rzutowanie (ang. mapping) synsetów Słowosieci na synsety WordNetu princetońskiego
na podstawie podobieństwa znaczeń oraz na podstawie przesłanek uwzględniających miej-
sca jednostek leksykalnych w strukturze obu sieci (por. Rudnicka et al. 2012). Na potrzeby
tego powiązania opracowana została precyzyjna, kilkustopniowa procedura rzutowania
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oraz zdefiniowany został zestaw 7 hierarchicznie uporządkowanych relacji międzyjęzy-
kowych, takich jak synonimia, synonimia częściowa, synonimia międzyrejestrowa (po-
między jednostkami o różnych rejestrach), hiponimia, hiperonimia, meronimia oraz ho-
lonimia. Procedura rzutowania składa się z 5 głównych etapów: rozpoznania znaczenia
synsetu źródłowego, wytypowania kandydatów na synset docelowy, weryfikacji kandy-
datów na synset docelowy, wybrania synsetu docelowego oraz z wyboru relacji między-
językowej, przy użyciu której zostanie połączony z synsetem źródłowym. 

Przy rozpoznaniu znaczenia synsetu źródłowego oraz przy wytypowaniu kandy-
datów na synset docelowy kluczową rolę odgrywa analiza ich miejsca w strukturze ma-
cierzystej sieci, tj. zestaw relacji wewnątrzjęzykowych, w które jednostki leksykalne
wchodzą. W tym procesie leksykograf częściowo wspomagany jest przez system auto-
matycznych podpowiedzi (tzw. algorytm relaksacji, por. Daude et al. 1999, Kędzia et
al. 2013), który proponuje w sposób automatyczny powiązania pomiędzy synsetami
(jednakże bez typu relacji międzyjęzykowej). Przy wyborze synsetu docelowego bra-
ne są także pod uwagę definicje, komentarze oraz informacje zaczerpnięte ze słowni-
ków jedno- i dwujęzycznych oraz encyklopedii i innych źródeł naukowych.

Obecnie dobiega końca etap powiązania części rzeczownikowej Słowosieci (usta-
nowiono ok. 56 500 relacji międzyjęzykowych) i rozpoczynają się prace nad rzutowa-
niem części przymiotnikowej. Powiązanie części czasownikowej planowane jest jako
ostatni etap prac.

6. Słowosieć wordnetem języka polskiego

Słowosieć — największy polski wordnet i jeden z największych wordnetów na świe-
cie — tworzona jest wspólnym wysiłkiem polonistów i informatyków na Politechnice
Wrocławskiej. Wersja 3.0, która ukończona zostanie w 2015 roku w projekcie CLARIN,
będzie największym współczesnym tezaurusem polszczyzny i liczyć będzie ok. 160 tys.
haseł rzeczownikowych, czasownikowych, przymiotnikowych i przysłówkowych.
Ponieważ będzie w całości połączona z WordNetem Uniwersytetu w Princeton, można
z niej będzie korzystać jak ze słownika dwujęzycznego.

Ten polski wordnet budowany jest metodami korpusowymi z wykorzystaniem na-
rzędzi automatycznych, które skracają żmudny proces analizy danych i ułatwiają ling -
wistom pracę. Poszczególne etapy prac — od tworzenia siatki haseł po opis poszcze-
gólnych znaczeń — wspierane są przez algorytmy sztucznej inteligencji, bez których
Słowosieć wyglądałaby z pewnością inaczej. Siatka haseł Słowosieci rozpięta jest na
najczęstszych wyrazach wybranych z dużego korpusu polszczyzny (korpus Słowosieci).
Lingwiści, którzy opracowują kolejne hasła, mają do dyspozycji:

• konkordancer korpusu (przeglądarkę korpusu z zaawansowanymi opcjami prze-
glądania z użyciem języka zapytań Poliqarp), 

• funkcję podobieństwa znaczeniowego (pokazującą związki znaczeniowe po mię dzy
lematami), 

• przykłady użycia (reprezentujące różne znaczenia i odcienie znaczeniowe lematów), 
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• a także WordnetWeavera (Tkacza Wordnetu, który sam wskazuje miejsca w sie-
ci, pod które podpiąć należy opracowywane znaczenie).

Kośćcem każdego wordnetu są relacje znaczeniowe, wordnety stanowią więc 
w pewnym sensie ucieleśnienie marzeń strukturalistów. Słowosieć swoje definicje
 relacji znaczeniowych wspiera testami podstawieniowymi. To wyrażenia testujące osta-
tecznie przesądzają, czy dana para jednostek leksykalnych zostanie połączona okreś -
loną relacją znaczeniową. Zadaniem testów podstawieniowych jest wspomóc intuicję
 leksy kografa i zobiektywizować jego wybory.
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SUMMARY

plWordNet — a Polish wordnet. The process of building a thesaurus

K e y w o r d s: wordnet, plWordNet, lexical relations, lexicography, corpora, natural language processing.
S ł o w a  k l u c z o w e: wordnet, Słowosieć, relacje leksykalne, leksykografia, korpusy, przetwarzanie języ-
ka na turalnego.

The paper presents the process of construction of plWordNet — the biggest Polish wordnet. Wordnet is 
a lexico-semantic network whose nodes are word meanings. The nodes are linked by lexico-semantic rela-
tions. plWordNet is being built by semi-automatic corpus-based methods: from a big corpus of Polish lan-
guage (1,8 bn words) frequency lists are extracted, which next become the basis for for the network of dic-
tionary entries. For each entry artificial intelligence algorithms search the corpus for usage examples and
closely semantically related words, and they also propose the node in plWordNet the new word can be linked
to. The final decision is taken by lexicographers on the basis of substitution tests defined for specific lexi-
co-semantic relations. plWordnet currently has 106 thousand entries. The works on linking plWordNet to
Princeton WordNet are in progress.


