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Kas ir WordNet?

Apjomīgs, leksiski semantisks resurss kurā apkopota strukturēta 

informācija par

• lietvārdu,

• darbības vārdu,

• apstākļa vārdu

• īpašības vārdu,

nozīmēm un to savstarpējām semantiskajām attieksmēm (Fellbaum 1998). 



Kāpēc WordNet ir noderīgs resurss?

• Dabiskās valodas apstrāde (NLP) (piem. noskaņojuma analīze);

• vārdu nozīmju nošķiršana (automātiska);

• teksta nozīmes analīze (semantic parsing);

• abstraktu nozīmju atveide;

• mašīntulkošana;

• teksta anotēšana.



Kāpēc WordNet ir noderīgs resurss? 

• Labāka, “dziļāka” vārdnīca - “trīs vienā”:

– skaidrojošā vārdnīca, kas nodala un izskaidro nozīmes;

– sinonīmu vārdnīca, kas norāda līdzīgus un saistītus vārdus;

– tulkojošā vārdnīca ar piesaisti citām valodām (caur PWN).

• Resurss valodas apguvējiem

• Palīgs tulkošanā - tulkojumi “nozīmes līmenī” ir kvalitatīvi citādāki.

• Kad būs vārdu nozīmju nošķiršana - iespēja meklēt korpusā pēc nozīmes.



Dažādu valodu WordNet

● Princeton WordNet (1990) – prototips, līderis; 117 000 synset pašreizējā v3.1

● Open Multilingual Wordnet – apvieno 34  valodu brīvi pieejamos WordNet;

● PlWordNet (2009) – viens no lielākajiem tīkliem pasaulē (178 000 šķirkļu);

● EuroWordNet (1999) – 7 Eiropas valodas + angļu;

(pašreiz wordnet kaut kādā apjomā ir visām ES valodām);

● IndoWordNet (2006) – 18 valodas, 18 institūti, 3 apakšprojekti + angļu.



Latviešu valodas WordNet: 

LUMII AiLab projekta "Latviešu valodas WordNet

un vārdu nozīmju nošķiršana" (lzp-2019/1-0464) mērķi:

• izveidot leksisko tīklu biežāk lietoto patstāvīgo vārdu 

nozīmēm (biežumu nosakot pēc korpusa);

• izveidot starpvalodu saites starp latviešu valodas un 

Prinstonas angļu valodas wordnet sinonīmu kopām.

Veidots uz skaidrojošās tiešsaistes vārdnīcas “Tēzaurs.lv” bāzes.

https://wordnet.ailab.lv



Leksiskā tīkla izveides gaita:

• rīku izveide un integrācija platformā Tezaurs.lv;

• vārdu atlase, nozīmju revīzija un piemēru atlase;

• manuāla vārdu semantisko saišu marķēšana;

• starpvalodu semantisko saišu kandidātu automātiskā 

iegūšana; 

• manuāla starpvalodu saišu marķēšana;

• marķējuma vienprātības novērtēšana. 



Tēzaurs

• Tiešsaistes skaidrojošā vārdnīca

• Mašīnlasāms resurss

• Satur vairāk nekā 350 000 ierakstu no apmēram 280 dažādiem 

avotiem

• ~ 16 tūkst. lietotāju dienā (2022.gada septembris)

• 1 milj.+ šķirkļu skatījumu mēnesī (2022.gada septembris)





Semantisko saišu veidi latviešu leksiskajā tīklā

• Sinonīmija. Sinonīmu kopa (synset) – tīkla pamatvienība. ēka, celtne

• Hiponīmija (virsjēdzieni un apakšjēdzieni): koks - kļava

• Meronīmija (daļas un veselā attieksmes): koks - zars, auto - motors

• Antonīmija: liels - mazs, pirkt - pārdot

• Gradācijas jēdzienu grupa: gigantisks, milzīgs, liels, neliels, mazs, sīciņš

• Aptuvenā sinonīmija: lēdija - dāma

• Saistīts ar: dzeltens - krāsa
+ starpvalodu saites 

(Princeton WordNet)

(Lokmane et al. 2021)



Sastatīšana ar Prinstonas WordNet (angļu valodā)

• Notiek sinonīmu kopu līmenī: (piedzēries, ķitē) → (drunk, 

plastered)

• Tiek lietotas 3 starpvalodu saites:

• tieša atbilsme: (teātris) → (theatre, theater)

• LV šaurāka nozīme: (gājiens) un (brauciens) → (trip)

• LV plašāka nozīme: (pilsēta) → (town) un (city, metropolis, 

urban center)



Marķēšanas rīks saišu veidošanai



Kā tas “izskatās”? 

sinsets

=
mazākā wordnet 
vienība



https://tezaurs.lv/liels

https://tezaurs.lv/liels


https://wordnet.ailab.lv



Resursa izveides rezultāti:

● semantikas un leksikogrāfijas teorijas attīstīšana;
● pieejami dati valodas apguvējiem un tulkotājiem;

● automātiskās nozīmju nošķiršanas eksperimenti;
● pieejami mašīnlasāmi dati datorlingvistikas rīku attīstīšanai.



Tālākā attīstība

● Projektu pieteikumi tālākai attīstībai

• LZP “Latviešu valodas skaitļojamo leksisko resursu attīstīšana dabiskās 

valodas sapratnei un tekstradei”

• VPP Digital Humanities

● Leksiskā tīkla paplašināšana ar pusautomātiskām metodēm

● "Liels un labs WordNet"

● Automātiskās nozīmju nošķiršanas eksperimenti
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Paldies!
Rakstiet - peteris@ailab.lv

Projekts “Latviešu valodas WordNet un vārdu 
nozīmju nošķiršana" (Nr. lzp-2019/1-0464)


