
červený drak
drak je červený
červený drak
červená dračica
ohmvočervený drak
dračica červená ako oheň
drak s červeňou
červeň draka
farebné zviera

"Nol
TemNol
"MagNol
"KomFemNor
ANor
"Ňom
"Abs2

Všimnite si, že synsémantické transformácie menia tak význam ako aj for-
mu Podľa nášho názoru dve konštrukcie sú naozaj synonymné vtedy a len
vtedy, ak sú totožné Preto náš prístup je založený nie na štúdiu synonym-
ných (Sgall a kôl, 1986), ale skôr nesynonymných vzťahov v jazyku Skúse-
nosť s ozajstnými komunikačnými situáciami ukazuje, že komunikujúci často
používajú nesynonymné výrazy v úlohe synonymných vďaka tzv neutralizácii
sémantických dištinkcií v kontexte (Apresian, 1974) Tak napríklad slovo
'učiteľka' sa často očakáva ako odpoveď na otázku o 'učiteľovi' (aj keď
nejde o synonymá) apod

4. Návrat informácie z korpusu textov

Formulujme problém návratu informácie v prirodzenom jazyku (Infor-
mation retneval in natural language) takto Máme rozsiahly korpus textov D
a otázku používateľa Q Úlohou systému je vypísať z D tie vety, ktoré kandi-
dujú byť relevantnou odpoveďou na otázku Q

Schopnosť tvoriť parafrázy pomáha k čiastočnému neseniu tohto problé-
mu V zmysle úvah uvedených vyššie, definujeme za 'parafrázu' vety S ľu-
bovoľnú vetu S', ktorá vznikla z S aplikáciou postupnosti synsemantických
transformácií pod kontrolou urufikačnej gramatiky

S' = T,T2 T„S

Teda systém parafráz frázy S pozostáva nie len zo synonymných fráz, ale aj
všetkých takých, ktorých význam má s významom pôvodnej frázy spoločný
prienik alebo iný preddefinovaný vzťah Ak sa podarí nájsť k otázke Q takú
postupnosť transformácií T„Tj Tn, že T,T2 TnQ = S a SeD, pokladáme
S za kandidáta na relevantnú odpoveď ku Q a vypíšeme S na výstup ako
jednu j možných odpovedí Postupnosť T,T2 Tn tvorí 'sémantický most' me-
dzi Q a S, t j definuje významový vzťah medzi S a D ro/ložený analyticky do
jednostupňových posunov významu a formy 'Sémantický rozdiel' medzi S
a Q je daný sumou sémantických diferencií (príznakov) asociovaných s trans-
formáciami, ktoré sme použili
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5. Príklad

Predpokladajme, že korpus D obsahuje (okrem iného) vetu

Pavol vedel o Petrovom predaji diamantu Janovi

a otázka znie

Nakupoval Jano cenné veď'

Použitím synsémantických transformácií pretransformujeme O a S na tzv ka-
nonické tvary Q', S' Tieto sú potom umlikovateľné pomocou jednoduchého
testu na prienik

Pavol vedel o Petrovom predaji diamantu Janovi
Pavol vedel, že Peter predal diamant Janovi
Pavol vedel, že Jano kúpil diamant od Petra
Pavol vedel, že Jano kúpil drahokam od Petra
Pavol vedel, /e Jano kúpil drahý kameň od Petra

/Nor "Nor"2

/Kon"1

/Abs
/Kdz '

- S'

Nakupoval Jano cenné veci 9
Jano nakupoval cenné veci
Jano kupoval cenné veci
Jano kúpil cenné veci
Jano kúpil cennosti
Jano kúpil cennosť
Jano kúpil drahokam
Jano kúpil drahý kameň

/Que '
/Reo-1

/Asp
/Der
/PhT1

/Syn
/Kdz '

V i d í m e , ž e O ' a S ' u n i f i k u j ú , p o s t u p n o s ť
NolNor2KonAbs 'SynPlu 'DerAspReo ' tvorí sémantický most medzi Q a
S a teda S je relevantnou odpoveďou na otázku Q
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