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WordNet 



Σημασιολογικά Δίκτυα 

 Ένα δίκτυο που αναπαριστά συσχετίσεις μεταξύ 
εννοιών. 

 Οι κορυφές παριστάνουν έννοιες και οι ακμές 
σημασιολογικές σχέσεις. 

 Αποτελεί μορφή αναπαράστασης γνώσης. 
 Χρησιμοποιούνται όταν η γνώση αναπαρίσταται 

αποτελεσματικότερα με συσχετίσεις μεταξύ 
εννοιών. 





WordNet 

 Παράδειγμα σημασιολογικού δικτύου 
 Ηλεκτρονικό λεξικό της αγγλικής γλώσσας 

 Καταγράφει επίσης σημασιολογική (θησαυρική) 
πληροφορία για τα λήμματα που περιέχει 

 Δημιουργήθηκε το 1985 στο Princeton 
 Συντηρείται από το “Cognitive Science Laboratory” 

υπό τη διεύθυνση του καθ. Γνωστικής Ψυχολογίας 
George A. Miller 

 

 



Βασικές Έννοιες 

 Λήμμα (Lemma) 
 Οι λέξεις τις αγγλικής στον πρώτο κλιτικό τύπο.  
 Διαχωρίζονται και ανά μέρος του λόγου. 

 Έννοια (Sense) 
 Μια έννοια του πραγματικού κόσμου που μπορεί να 

εκφραστεί με ένα ή περισσότερα λήμματα. 
 Σύνολο Συνωνύμων (Synset) 

 Το WordNet ομαδοποιεί τα λήμματα που περιέχει σε 
synsets. 

 Κάθε synset αντιπροσωπεύει μια έννοια. 
 Κάθε synset περιέχει τα λήμματα που είναι συνώνυμα. 
 



Μοντελοποίηση με Γράφο 

 Κόμβοι 
 Κάθε κόμβος είναι ένα synset. 
 Περιέχει ένα ή περισσότερα λήμματα και τον ορισμό τους 

(gloss). 
 Ακμές 

 Κάθε ακμή εκφράζει μια σημασιολογική σχέση μεταξύ δύο 
synsets. 



Μοντελοποίηση με ER 

 Κάθε λήμμα περιέχεται σε ένα ή περισσότερα synsets 
και κάθε synset περιέχει ένα ή περισσότερα λήμματα. 

 Κάθε synset εκφράζει ακριβώς μια έννοια. 
 Κάθε synset μπορεί να συνδέεται με σημασιολογική 

σχέση με άλλα synsets.  



Ψυχολογική Αιτιολόγηση 

 Το WordNet οργανώθηκε με βάση το πως 
επεξεργάζεται ο άνθρωπος τη γλώσσα. 

 Ψυχολογικά πειράματα αποδεικνύουν ότι: 
 Ο άνθρωπος ανακτά ιδιότητες ουσιαστικών πιο γρήγορα 

όταν το χαρακτηριστικό που δίνεται είναι και ιδιότητα που 
ορίζει την κλάση. 

 Για παράδειγμα έστω η ιεραρχία: 
 καναρίνι 

 =>ωδικό πτηνό 
  =>πτηνό 
   =>ζώο 

 Ο άνθρωπος επιβεβαιώνει γρηγορότερα τη φράση «Το καναρίνι 
τραγουδά» από τη φράση «Το καναρίνι πετάει» και ακόμα πιο 
αργά τη φράση «Το καναρίνι έχει δέρμα» λόγω της ιεραρχίας. 

 



Στατιστικά 

PoS Μοναδικά Λήμματα Synsets Συνολικά ζεύγη 
λέξεων - εννοιών 

Ουσιαστικά 117798 82115 146312 
Ρήματα 11529 13767 25047 
Επίθετα 21479 18156 30002 
Επιρήματα 4481 3621 5580 
Σύνολο 155287 117659 206941 

 Το WordNet είναι καλύτερη πηγή για ουσιαστικά! 
 Σε άλλα μέρη του λόγου μπορεί να υπάρχουν 

ελλείψεις... 



Σχετικά Projects 

 WordNets: 
 Και σε άλλες γλώσσες (εκτός των αγγλικών) 

 Web Interfaces: 
 Πρόσβαση μέσω άλλων δικτύων 

 APIs: 
 σε όλες σχεδόν τις γνωστές γλώσσες (πχ: C#, Java, MySQL, Perl, 

PHP, PostgreSQL, Python, Ruby) 
 Extentions: 

 επέκταση των χαρακτηριστικών του ή ενσωμάτωση σε 
μεγαλύτερα συστήματα 

 Mappings: 
 μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων 



WordNet Εφαρμογές 

 



WordNet Visualization 

 



WordNet στο NLTK 



Σημασιολογικές Σχέσεις 

 Λημμάτων: 
 Συνωνυμία 
 Αντωνυμία 

 Εννοιών: 
 Υπερωνυμία/Υπωνυμία 
 Ολωνυμία/Μερωνυμία 
 Αμφίδρομες (bi-directional) και κληρονομικές. 
 

 



Συνωνυμία/Αντωνυμία 

 Σχέσεις που ορίζονται μεταξύ λημμάτων. 
 Ένα σύνολο συνώνυμων λημμάτων αποτελούν το 

synset, τη δομική μονάδα του wordnet. 



Ολωνυμία/Μερωνυμία 

 Eκφράζουν ότι η μια έννοια είναι μέρος της άλλης. 
 Σχέσεις μεταξύ synsets 
 Κληρονομικές και αμφίδρομες 
 Υπάρχουν 3 είδη: Member, Part, Substance 



Υπερωνυμία/Υπωνυμία 

 Εκφράζουν ότι μια έννοια είναι εξειδίκευση της άλλης 
 Σχέσεις μεταξύ synsets 
 Κληρονομικές και αμφίδρομες 
 Θεωρητικά κάθε έννοια έχει το πολύ μια γενική της (ιεραρχία, δέντρο) 

 Σημαντική σχέση για πολλές μεθόδους και εφαρμογές 
 Καλύτερα ενημερωμένη στο WordNet σε σχέση με άλλες. 



Δέντρο Υπερωνύμων/Υπωνύμων 

 



Δέντρο Υπερωνύμων/Υπωνύμων 

 Μονοπάτι του synset ως στη ρίζα 
 Όσο προχωράμε προς τη ρίζα έχουμε γενικότερες έννοιες 
 Τα φύλλα είναι η πιο εξειδικευμένες 
 Τελικά είναι δέντρο? 
 Όχι – υπάρχουν εξαιρέσεις με 2 μονοπάτια προς τη ρίζα. 



Σημασιολογική Απόσταση 

 Από το δέντρο μπορούμε να ορίσουμε μονοπάτι 
μεταξύ δύο εννοιών. 

 Ελάχιστος Κοινός Πρόγονος (Least Common Subsumer) 
 Τι σημαίνει όταν δυο έννοιες είναι πιο κοντά στο 

δέντρο από άλλες δύο? 



Μετρικές Σημασιολογικής Ομοιότητας 

 Δίνουν την ομοιότητα μεταξύ δύο εννοιών: 
 Path Similarity 
 Shortest Path μεταξύ εννοιών 

 Leacock-Chodorow Similarity 
 Shortest Path μεταξύ εννοιών και μέγιστο βάθος τους 

 Wu-Palmer Similarity 
 Βάθος των εννοιών και βάθος του Least Common Subsumer 

 Resnik Similarity 
 Information Content (IC) του Least Common Subsumer 

 Jiang-Conrath Similarity 
 Information Content (IC) του Least Common Subsumer και των 

εννοιών 
 Lin Similarity 
 Information Content (IC) του Least Common Subsumer και των 

εννοιών 
 



Wu-Palmer Similarity 

 Συνδυάζει το βάθος ενός ζεύγους εννοιών στο 
WordNet και το βάθος του LCS (Least Common 
Subsumer) τους 
 



Μετρικές Σημασιολογικής Ομοιότητας 

 Μετρικές που βασίζονται μόνο στα δομικά 
στοιχεία του WordNet 

Path Similarity 

Leacock-Chodorow 

Wu-Palmer 



Μετρικές Σημασιολογικής Ομοιότητας 

 Μετρικές που χρειάζονται το Information Content το οποίο 
πρέπει να φορτωθεί από corpus 

 Information Content: Το αντίστροφο της εντροπίας, 
χαρακτηρίζει την πληροφορία που «φέρει» κάθε έννοια. 

Φόρτωση του IC από το Brown Corpus 

Resnik Similarity 

Jiang-Conrath Similarity 

Lin Similarity 



Word Sense Disambiguation 

 Αποσαφήνιση 
 Το πρόβλημα του να αναγνωριστεί η έννοια μιας 

λέξης σε μια πρόταση. 
 Είναι ανοιχτό πρόβλημα (δεν έχει επιλυθεί) 
 Έχουν προταθεί μέθοδοι με αρκετά καλή 

απόδοση. 
 Βασικές κατευθύνσεις: 

 Dictionary & knownledge based 
 Supervised Methods: Machine Learning με annotated 

corpora 



WSD-Παράδειγμα 

 Έχουμε την πρόταση: 
 “I left the mouse behind the screen, next to the keyboard” 

 Έχουμε 3 ουσιαστικά με διαφορετικές έννοιες το καθένα. 
 Πόσους διαφορετικούς συνδυασμούς μπορούμε να κάνουμε? 
 Πως επιλέγουμε τον σωστό συνδυασμό? 



WSD - Μια (απλοϊκή) πρόταση 

 Έυρεση όλων των συνδυασμών εννοιών. 
 Στο παράδειγμα: 4*9*2=72 

 Μέτρηση της μέσης σημασιολογικής ομοιότητας 
κάθε συνδυασμού ανά δυο έννοιες (με 
οποιαδήποτε μετρική) 

 Επιλογή των εννοιών που μεγιστοποιούν τη μέση 
σημασιολογική ομοιότητα. 

 Τι πρόβλημα παρουσιάζει η πρόταση αυτή? 
 



WSD - Παράδειγμα 

Υπολογισμός όλων των δυνατών συνδυασμών 
(καρτεσιανό γινόμενο) 

Υπολογισμός όλων των δυνατών ζευγών 
(συνδυασμοί ανά 2) 

Υπολογισμός της μέσης ομοιότητας 



WSD - Παράδειγμα 

 Η μέθοδος είναι πρακτικά ανεφάρμοστη για πολλά δεδομένα, καθώς το μέγεθος του 
προβλήματος αυξάνεται δραματικά με κάθε λέξη! 
 Ενδεικτικά όταν εφαρμόστηκε σε όλα τα ουσιαστικά ενός κειμένου, ο αριθμός των συνδυασμών δεν 

μπορούσε να αποθηκευτεί σε long: έκανε overflow! 
 Στην πράξη χρησιμοποιούνται πολύ πιο πολύπλοκες μέθοδοι, που επιτυγχάνουν και μεγάλη 

απόδοση. 
 Η FirstSense μέθοδος έχει απόδοση πάνω από 50%! 

 FirstSense: απλά επιλέγω το sense το οποίο χρησιμοποιείται συχνότερα. 
 Το πρόβλημα παραμένει ανοιχτό. 

 



Πηγές για το WordNet 

 WordNet official page: 
 http://wordnet.princeton.edu/ 

 WordNet Wikipedia page: 
 http://en.wikipedia.org/wiki/WordNet 

 WordNet visualization: 
 http://www.visuwords.com/ 

 WordNet vocabulary helper: 
 http://poets.notredame.ac.jp/cgi-bin/wn 

http://wordnet.princeton.edu/�
http://en.wikipedia.org/wiki/WordNet�
http://www.visuwords.com/�
http://poets.notredame.ac.jp/cgi-bin/wn�


Recommended Reading 

 “Natural Language Processing with Python” 
 Chapter 2: 2.5 WordNet 

 Wordnet with Python Tutorial 
 http://nltk.googlecode.com/svn/trunk/doc/howto/wor

dnet.html 

http://nltk.googlecode.com/svn/trunk/doc/howto/wordnet.html�
http://nltk.googlecode.com/svn/trunk/doc/howto/wordnet.html�
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