BARBARA SOSINSKA

TYPOLOGIA RELACJI POMIĘDZY JEDNOSTKAMI LEKSYKALNYMI
JĘZYKÓW INFORMACYJNYCH

Krytyczny przegląd najbardziej znanych ty
pologii relacji Językowych w teorii Języków
infornacyjnych - A.I. Czernego, J. Robowsklego oraz 0. Ungurlana. Propozycja typolo
gii relacji opartej na omówionych klasyfika
cjach i stanowlęcej 'próbę unifikacji dotych
czasowych poględów. Podział relacji przepro
wadzony w trzech płaszczyznach: według kry
terium rodzaju argumentów 1 stosunków pomię
dzy ich zakresami pojęciowymi, według kryte
rium liczby argumentów oraz według kryterium
możliwości wykorzystanie danej relacji w pro
cesie porzędkowania zbioru leksyki Języka.

W teorii Języków informacyjnych stale nlerozwięzanym prob
lemem pozostaje normalizacja nazewnictwa i wyraźne wyodrębnie
nie występujących pomiędzy Jednostkami leksykalnymi Języków in
formacyjnych zwięzków semantycznych. Nie wszystkie rodzaje re
lacji, więżęcych leksemy danego Języka, sę podawane w słownikach,
niemniej każdy sztuczny system Językowy, stanowięcy pewnego ro
dzaju transformację Języka naturalnego, powinien uwzględniać
stosunki zachodzęce pomiędzy Jednostkami leksykalnymi tego Ję"Zegadnienla Informacji Naukowej" 1979 nr 2/35/
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zyka. Ponieważ często zdarza sięj że autorzy poszczególnych
języków Informacyjnych i Ich słowników wprowadzaję oznaczenia
tylko pewnych wybranych relacji /które najczęściej wykorzys
tywane sę w procesie indeksowania lub fornułowanie instrukcji
wyszukiwawczej/, popularne Jest przekonanie, że języki infor
macyjne odzwierciedlaję tylko te relacje. Orugę konsekwencję
tego typu wnioskowania jest ogromne zamieszanie, jakie panuje
w terminologii, a ściślej, w sposobie definiowania przez róż
nych autorów tych samych typów relacji oraz stosowania tych sa
mych nazw dla oznaczenia różnych relacji. Sprawę komplikuje
fakt, że autorzy poszczególnych sztucznych systemów językowych,
dostosowujęc je do wymagaó narzuconych przez środowisko, w któ
rym systemy te maję funkcjonować, dosyć swobodnie mogę dobierać
argumenty poszczególnych relacji /zależy to niemal wyłęcznle od
przyjętego stopnie szczegółoiiroćci różnicowania znaczeó, od za
kresu zbioru informacyjnego i różnego typu czynników pragmaty
cznych/,
;vedług definicji podanej przez H. Rasiowę /8/ relację określonę na pewnym zbiorze X^x X^x X^x ... x X^ /iloczynie
kartezjańskim p zbiorów/, nazywamy podzbiory tego zbioru, a
więc podzbiory takxch n-tek uporzędkowanych < x^,X2 ,X2 ,...,x^]^ ,
że poszczególne elementy każdej wybranej n-tki pozostaję w okre
ślonym wzajemnym stosunku ¥vobec pozostałych elementów danej
n-tki, wspólnym dla całego podzbioru, wyodrębnia się na ogół
siedem podstawowych rodzajów relacji: zwrotnę, przećIwzwrotnę,
symetrycznę, przeciwsymetrycznę, antysymetrycznę /współprzećiwsymetrycznę/, przechodnię i spójnę. Wymienione rodzaje relacji
możemy traktować jako własności relacji kompleksowych, np. rela
cję równoważności rozumieć będziemy jako relację zwrotnę, przechcdnię i symetrycznę /w terminologii językoznawczej relację
tę nazywamy synonimię lub ekwiwalencję/. W naszych rozważaniach
zwrócimy szczególnę uwagę na własność symetryczności jako cechy
dystynktywnej relacji pomiędzy jednostkami leksykalnymi - włas
ność tę oznaczać będziemy p'^dwójnę, tj. obustronnie zakończonę
grotami strzałkę. Relacje niesymetryczne oznaczać będziemy
strzałkę jednostronnę.
Interpretujęc wyżej zacytowanę definicję, możemy przyjęć,
że pojęcie relacji oznacza pewnę strukturę, której komponenta-
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■i Э9 argufienty relacji, a istoty związków - mechanize poatępowania z tymi komponentami, implikowany przez typ okreólonej
relacji. Tak więc, kiedy będziemy mówili, 2e termin
pozos
taje w relacji aynonimii z terminem T^, oznaczać to będzie, ± b
w naszym systemie językowym zamiana jednego z tych terminów na
drugi w obrębie jakiegokolwiek wyratenla tego języka nie wpro
wadzi żadnej zmiany wartości semantycznej tego wyrażenia.
Często zdarza się, że nazwy relacji przeniesione z nauki
o języku naturalnym na grunt nauki o językach informacyjnych,
budzę wiele wętpllwoócl. Wynikają one z faktu, że na ogół po
równujemy relacje w języku sztucznym z relacjami więżącymi ter
miny języka naturalnego 1 stwierdzamy, że znacznie różnią się
one ze względu na sposób dobierania ich argumentów. Np. w sło
wnikach przekładu z języka naturalnego /a właściwie z języka
swobodnych słów kluczowych/ ne język Informacyjny / z kontro
lowanym słownictwem/, relacją "synoniail*' oznacza się związek
pomiędzy nondeskryptorami 1 deskryptorami, przy czym nondeskryptory mogą mieć zakres pojęciowy identyczny jak deskryptory la przyporządkowane, jak 1 szerszy lub węższy od zakresu
tych deskryptorów /w ten sposób eliminuje się nazwy o zbyt ma
łej wartości selekcyjnej dla określonego zbioru/.
Ze względu na te często spotykane wątpliwości, w niniej
szym artykule przyjęto pewne generalne założenia, które stano
wią punkt wyjścia dla dalszych rozważań:
1. Relacje określane w ramach systemu wybranego języka
informacyjnego nigdy nie są wiernym odbiciem relacji zachodzą
cych pomiędzy Jednostkami leksykalnymi języka naturalnego.
2. Relacje pomiędzy wyrazami różnych systemów językowych
są homomorfIczne - podobieństwo między nimi polega jedynie ne
identycznym algorytmie postępowania z ich argumentami w ramach
danego systemu językowego.

PRZEGLĄD ISTNIEJĄCYCH TYPOLOGII RELACJI
Znaczenie danej jednostki leksykalnej zależy od tego, w
którym miejscu zlokalizowana jest ta jednostka w systemie ję
zykowym, a ściślej, w określonym polu semantycznym. Tak więc,
101

znaczenie określone Jest poprzez zespół relacji, w Jakie da
na Jednostka wchodzi z
elenentaal różnych pól semantycznych.
Właściwe znaczenie Jakiegoś słowa poznajemy dopiero wtedy, gdy
odgraniczymy Je od znaczenia sąsiednich i przeciwstawnych słów.
Już na poczętku naszego stulecia twórca Językoznawstwa
strukturalnego, Ferdynand de Saussure zaakcentował wagę relacji
pomiędzy Jednostkami leksykalnymi, w "Kursie Językoznawstwa ogólnego" /10/ czytamy: "Wartość danego elementu w Języku polega
na Jego zwlęZkach z innymi elementami, oraz różnicach. Jakie
między nimi występuję".
F.de Saussure zaproponował podział relacji na dwie podsta
wowe grupy - relacje łęczęce wyrazy w ramach konkretnego tekstu
/syntagmatyczne/ oraz relacje, które więżę wyrazy w systemie
Językowym /paradygmatyczne, nazywane przez Saussure'a asocja
cyjnymi/. Tak' więc, relacje syntagmatyczne zdefiniowane sę Ja
ko zwlęzki istniejęce między elementami Języka umieszczonymi w
konkretnej językowej realizacji, wypowiedzi, tj. pomiędzy tym,
co dany element poprzedza w linearnym przebiegu pewnej wypowie
dzi oraz tym, co po nim następuje. Zwlęzki syntagmatyczne szereguję elementy Języka w wypowiedzi i decyduję o ich połęczeniu w Jednostki bardziej złożone. A oto przykłady relacji syntagmatycznej pomiędzy Jednostkami różnych poziomów Języka natu
ralnego :
dom - ek,
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Relacje paradygmatyczne zdefiniowane sę w "Kursie Języko
znawstwa ogólnego" Jako zwlęzki zachodzęce między elementami
abstrakcyjnego systemu Języka /często nazywane sę^relacjami
Językowymi lub systemowymi/. Tworzę one logiczny układ elemen
tów leksyki Języka. Charakterystycznę cechę relacji paradygmatycznych Jest fakt, że łęczę one składniki w pamięci potencjal
nych użytkowników.
Ounski lingwista Louis HJelmslev zaproponował uznać Jako
cechę różnięcę relacje paradygmatyczne od syntagmatycznych to,
że argumenty pierwszej istnieję w dysjunkcji "albo - albo",
nie mogę występować wspólnie w tekście. Taka definicja nie Jest
1C2

Jednak najwłaściwsza, gdyi np. nie Istnieją w praktyce reguły,
które zakazywałyby utycia w jednaj wypowiedzi teralnów szcze
gółowych 1 ogólnych, lub te± wajęcych ten aan nadrzędny węzeł
hierarchiczny, a więc powlęzanych paradygnatycznę relację
współrzędności.
Drugie,, bardzo często spotykanym podziałen relacji Jest
podział oparty na kryterium przynależności argumentów relacji
albo do rzeczywistości językowej albo do rzeczywistości pozaJęzykoweJ. Innymi ałowy, relacje Językowe to zwlęzkl pomiędzy
elementami leksyki danego Języka /lub Języków/, których iden
tyfikacja nie wymaga znajomości rzeczywistości przedmiotowej,
obiektywnej. Argumenty tych relacji można wymieniać w tekście
w obrębia pewnej kategorii ayntaktycznej bez zniekształcenia
Jego struktury semantycznej i ayntaktycznej /zmiana taka może
natomlaat spowodować zmianę wartości semantycznej tekstu/.
Relacje pozaJęzykowe sę zwlęzkami zachodzęcymi pomiędzy
elementami rzeczywistości pozajęzykowej, a więżę się nimi Jed
nostki leksyki Jedynie na zasadzie pewnego rodzaju odbicia,
przenieaienia na grunt Języka relacji, które Język ten opisu
je.
Klasyczna, najprostsza i najbardziej oczywista klasyfika
cja relacji pomiędzy Jednostkami leksykalnymi nawlęzuje do po
działu stosunków między zakresami pojęciowymi terminów, stenowlęcych argumenty badanej relacji, a traktowanych Jako zbiory
teoriomnogościowa. Kryterium to może wyznaczać podział Jedynie
relacji paradygmatycznych:
1. Relacja synonimu /równoważności/ - kiedy zakresy po
jęciowe terminów sę Identyczne.
2. Relacja hierarchiczna /nadrzędności i podrzędnoścl/ kiedy zakresy pojęciowe pewnych terminów zawieraJę się w zakre
sach pojęciowych innych.
3. Relacja krzyżowania - kiedy można wyznaczyć takę część
zakresu pojęciowego Jednego terminu 1 takę część zakresu dru
giego, aby wyznaczone części pozostawały ze aobę w stosunku 1dentycznoścl, /iloczyn nlepusty zbiorów, np. staruszka - żebraczka/.
4. Relacja nocnej antonimii - kiedy zakresy pojęciowe
terminów pozostaję w stosunku wzajemnego uzupełniania się.
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tj. zakres jednego eo^eay trektotiać jako dopełnienie drugiego '
/zbiory kompleBentarne/.
5« Relacja wykluczania - kiedy zekreey pojgclowe terwlnów
nie aaj9 ani jednego eleaentu wspólnego 1 nie e« zblorael ko»>
piementarnynl. Możemy wyodrębnić dwa warianty tej relacji:
kiedy rozpatrywane terminy maję wspólny węzeł hierarchicz
ny, tj. letnieje termin, którego zakres pojęciowy jest bezpoórednlo szerszy zarówno wobec zakreeu pojęcloarego jednego, jak
i drugiego terminu; 2/ terminy nie maję wspólnego bezpośred
niego nadrzędnego węzła hierarchicznego:

pudel

Buldog

szafa

słoó

możliwość

We wspomnianym wcześniej "Kursie językoznawstwa ogólnego"
de Saussure*8 obok podziału relacji na eyntagmatyczne 1 asocja
cyjne, znajdujemy naatępujęcy podział w ramach tych ostatnich:
1. Relacje-z wyrazami genetycznie spokrewnionymi
2. Relacje ze słowami o analogicznej strukturze
3. Relacje z synonimami
4. Relacje z wyrazami podobnymi pod względem czysto dźwię
kowym
Saussure stosował dla określenia relacji paradygmatycznych na
zwę "asocjacyjne", czyli kojarzeniowe, którę współcześni auto
rzy na ogół rezerwuję dla dużej, bardzo zróżnicowanej 1 trudnej
do wyeksplikowania grupy relacji pozajęzykowych. Szerzej będzie
w niniejszym artykule grupa ta omówiona w części poświęconej
proponowanej typologii, tutaj zwracamy jedynie uwagę na wleloznacznoś samej nazwy, która niekiedy prowadzi do wyraźnych
nieporozumleó. Saussure objęł nię wszystkie relacje językowe systemowe, przeciwstawiajęc je relacjom syntagmatycznym, czyli
tekstowym. W klasyfikacji tej nie aa natomiast miejsca na te
wszystkie zwlęzkl, które łęczę wyrazy na podstawie częstego
współwystępowenia w tekstach spójnych i dużej grupy zwlęzków
wyrazów bliskoznacznych /ewentualnie można by traktować je ja
ko relacje pomiędzy wyrazami apokrewnionyal/. Klasyfikacja
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Saueeure'a wydaje się wxęc ooeyć niejednoznaczna, e ponadto dru
ga 1 czwarta grupa relacji aryodrgbniona została na bazie kryterlua czyste forwalnago, a nie semantyczpego, i to raczej dla
subkodu akustycznego Języka.
W przeględzle typologii relacji pomiędzy Jednostkami leksykalnywl onówlay rdsmleż trzy klasyfikacje zaproponowane
przez teoretyków Języków informacyjnych - A. 1. Czernego /4/,
0. Ungurlana /13/ i 3. Robowsklego /9/. Ka2da z tych klasyfika
cji uarzględnla podział relacji na zachodzęce ponlęday Jednostka
mi Języka /Językowe/ 1 pomiędzy elementami rzaczywlstoóci pozaJęzykoamJ /pozajęzykowd/ oraz podział na relacje tekstowe /syntagmatyczne/ 1 systemowe /paradygmatyczne/. Relacje syntagmatyczne przez wszystkich trzech autorów traktowane sę podobnie
1 na ogół nie budzę wętpllwoóci /w teorii Języków Informacyj
nych mówi się zwykle o dwóch podstawowych rodzajach relacji.syntagmatycznych, aryra2anych najczęóclej za pomocę tzw. wskaźników
roli i wskaźników więzi, które to terminy pochodzę z teorii Ję
zyków deskryptoroarych 1 odpowiadaję nazwom “stoeunek determina
cji*' - człon okreólajęcy 1 człon określany - i "stosunek predykscji" w terminologii językoznawczej/ /5/. Rodstawowa różnica
pomiędzy typologiami Czernego, Ungurlane i Robowsklego polega
na odmiennych podziałach relacji paradygmatycznych»
A.l, Czerny wyodrębnia pięć typów relacji systemowych:
1. Ralację współrzędności
2. Relację podobleóatwa funkcjonalnego
3. Relację gatunek - rodzaj
4. Relację przyczyna - skutek
5. Relację całość - część.
Podstawowym zarzutem. Jaki można wysunęć pod adresem tej
typologii Jeet nlesryodrębnlanle relacji Językowych i poza Języ
kowych, pomimo Iż autor na wstępie zaznaczył Istnienie tych
dwóch typów zwięzków. W rezultacie objęto terminem relacje persdygmatyczne również te zwlęzki, które tylko pozornie sę do
nich podobne /relację pozajęzykowę podobieóstwa funkcjonalne
go, relację pozajęzykowę przyczyna - skutek i relację pozaję
zykowę całość - część/. Przeprowadźmy następujęce rozumowanie:
relacja paradygmatyczne to relacja pomiędzy elementami pewnego
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svstemu - w przypadku Języka, abstrakcyjnego aystenu Językowe
go - wobec tego w grupie relacji pozaJęzykowych warunek defini
cyjny relacji paradygntatycznej spełniać będę takie eleaenty
rzeczywistości przedmiotowej, które wchodzę w skład pewnych sy
stemów tej rzeczywistości, pewnych konfiguracji /na różnych po
ziomach abstrakcji/ - wniosek stęd. że Jedynie elementy znajduJęce się na poziomie hierarchii "część" w przypadku relacji nereologicznej, powięzane będę relację paradygmatycznę. Wszystkie
pozostałe relacje, wyodrębnione na podstawie analizy pewnych
sytuacji powstajęcych w rzeczywistości pozaJęzykowej. które mo
żemy traktować Jako swoiste teksty, maję charakter relacji syntagmatycznych. Wynika z tego, że możemy znaleźć w ramach rela
cji pozajęzykowych relacje syntagmatyczne i relacje paradygmatyczne, analogicznie do podziału przeprowadzonego w ramach re
lacji językowych, ale musimy pamiętać, że wówczas rozpatrujemy
relacje pomiędzy zupełnie innymi rodzajami argumentów - w przy
padku relacji Językowych będę one elementami Języka, natomiast
w przypadku relacji pozajęzykowych będę elementami rzeczywisto
ści pozajęzykowej, przedmiotowej. Dlatego pozwolimy sobie na
Ч
sugestię, że wygodniej byłoby zrezygnować z nazw "syntagmaty
czne" i "paradygmatycznę" dla grupy pozajęzykowej i wprowadzić
na ich miejsce np. synonimy tych nazw - "tekstowe" i "systemo
we". Należy zaznaczyć, że przeprowadzanie takiego podziału w
obrębie relacji pozajęzykowych Jest dosyć niewygodne i nie ma
wyraźnej konieczności Jego stosowania. W niniejszym artykule
w proponowanej typologii podział ten świadomie został pominię
ty.
Typologia 0. Ungurisna /13/, przeprowadzona Jest na bazie
kilku kryteriów: 1/ według wykorzystania - organizujęce, analitvczne, tekstowe, językowe, 2/ według liczby argumentów jedno-, dwu- i wieloargumentowe, 3/ według rodzaju argumentów
- językowe tekstowe i językowe systemowe oraz pozajęzykowe,
4. według występowania - stałe i sytuacyjne, 5/ według sposobu
wyrażania w języku informacyjnym - wp^ane w system Języka
i
r"'zejawiajęce się graficznie oraz występujące w postaci E3L,
r.ir.. w postaci wyróżników, np. relatorów, wskaźników roli,
wsKSzników więzi etc. Podobnie Jak w przypadku typologii Czer-

nego 1 tutaj najbardziej Intereauje паз podział relacji nieayntagnatycznych. O. Ungurian «ryodrębnił trzy podstevvowe typy
tych relacji.
1. Relacja generyczna
•właściwa
-aytuacyjna
2. Relacja aereologiczna
-właściwa
-aytuacyjna
3. Relacja ekojarzeniowa
np.: "bycia właenościg czegoś"» stal - twardość
"bycia wykonanym z czegoś": meble - orzech kaukaski
"bycia przeznaczonym do czegoś": piłka - koszykówka.
Relacja generyczna jest relację językową* dwie pozostałe
natomiast relacjami pozajęzykowymi. Relacje skojarzeniowe można
jednęk podzielić na dwie grupy - relacji systemowych i teksto
wych /rozumianych Jako pozajęzykowe/ oraz syntagmatycznych i paradygmatycznych /rozumianych jako językowe/. Typologia Unguriana
rozwiązuje ten problem poprzez zastosowanie polihierarchii. Tak
więc* zarówno w grupie relacji językowych* jak 1 pozajęzykowych*
znalazły się związki skojarzeniowe.
Rozpatrzmy teraz grupę relacji generycznych w powyższej
typologii. 3est to relacja pomiędzy terminem rodzajowym i ter
minem gatunkowym* która podzielona jest na dwa podtypy - rela
cję generyczną właściwą i relację generyczną sytuacyjną. Pierw
szy podtyp zdefiniowany został jako związek stały* niezależny
ani od warunków występowania* ani od aspektu, w którym jest roz
patrywana* ani od jakichkolwiek innych czynników zewnętrznych.
Nazwę gatunkową brzoza* sosna* mahoó można w każdej sytuacji po
wiązać tylko 1 wyłącznie z nazwą rodzajową drzewo* jako bezpoś
rednio* genetycznie szerszą* nadrzędną /pomijając oczywiście
wszystkie możliwe gwarowe* czy żargonowe skróty myślowe* według
których* np. nazwę "dęb" stosuje się dla określenia, np."szafy
wykonanej z drzewa dębowego" i wówczas- można by dowodzić*
że
nazwę "szafa" powinno się rozbić na następujące nazwy gatunko
we; "dąb"* "mahoń"* "jesion", "orzech" itp./.
Relacja generyczna sytuacyjna została natomiast zdefinio
wana jako związek pomi^zy takimi nazwami rodzajowymi i odpo107

wiedniaii nazwaBi getunkowyal. które etoeuje el« tylko « peienych określonych sytuacjach. Np. ‘’stal" Jest teralnea gatunkoиув wobec terainu "surowiec’ tylko w tych sytuacjach, kiedy
stal stosowana jest jako surowiec, co nls znaczy. ±e Jest to
jedyna rola. w jakiej aoże ona występować. Analogicznie "stry
chnina" jest gatunklea "trucizny" tylko w określonych warun
kach /przy zastosowaniu pewnej dawki/. W innej sytuacji aole.ny identyczna relację powięzać tę aaaę nazwę "strychnina" z
nazwę rodzajowę "lekarstwo".
Rozuaowanie to wydaje się logiczne, ale nasuwaję się tu
taj dwa pytanie:
1. Czy relacja ta zachodzi poaiędzy eleaentaal języka,
które sę przecież obiektywne, niezależne od jakichkolwiek kon
kretnych zastosować, czy też poajlędzy elenentsai rzeczywistoś
ci pozajęzykowej?
2. Czy w ogóle relacje generyczna, sytuacyjna jest relację
generycznę. hierarchlcznę. a więc takę. dla której zachodzi za
leżność całkowitej podrzędności lub nadrzędności zakresów poję
ciowych terainów - arguaentów?
W przypadku relacji ganerycznej,sytuacyjnej aaay do czy
nienia raczej ze stosunkiea krzyżowania się zbiorów aleaentów.
wyznaczanych przez zakresy pojęciowe rozpatrywanych terainów.
Istnieję bowiem takie "strychniny", które nie sę "truciznami"
i takie, które nie sę "lekarstwami", a ściślej takie dawki
strychniny, które maję właściwości lecznicze 1 takie, które sę
zabójcze. Z drugiej strony istnieję takie "trucizny" i "lekar
stwa", które nie sę "strychninę". Drugi człon tego przykładu
nas nie interesuje, gdyż jak wiadoao, przesuwanie się po gałę
ziach drzewa hierarchicznego z góry w dół zawsze wymaga podej
mowania decyzji o wyborze węzła i gałęzi - jest to zjawisko
obligatoryjne i wobec tego dla nas nie dystynktywne. Niemniej
pierwszy człon przykłądu w pełni chyba uzasadnia powstajęce
wętpliwości. Deśli za każdym razem mówilibyśmy "strychnina dawka mniejsza od x" lub "strychnina - dawka większa od x".
wówczas nie byłoby tego problemu, ale i relacja nie byłaby już
sytuacyjna. Sam termin "strychnina" nie mówi jednak nic o za
stosowanych jej dawkach, wobec czego nie możemy na bazie znaloe

Joaoścl tylko «yetrau Językowego, «ryznaczyć dla nlago taralnu
nadrzędnego w poatacl nazwy określajęcaj rolę pełnlonę przez
nazywany przedwlot,
i
Typologia 3. Robowsklago /9/ dzieli relacje paradygaatyczne na trzy zaaadnicze grupy, a w ich ranach wyodrębnia po
szczególne typy zwięzków:
1. Relacje logiczne
- hierarchiczne generyczne
- hierarchiczne nereologiczne
2. Relacje ontologiczne
- styczności obiektów w czasie lub przestrzeni, np.
koń - siodło
- Zbieżności ogólnej pojęć. np. para - gaz - ngła
- podobieństwa funkcjonalnego, np. waga - termometr zegar
3. Relacje senantyczne
- synonimu
- antonlnli
- homoninii.
W typologii tej znowu występuje nie dość Jasne wyodrębnie
nie relacji językowych 1 pozajęzykowych oraz łęczne ich rozwa
żanie w remach grupy paradygnatycznej. Ponieważ zagadnienie to
zostało JuZ omówione poprzednio tutaj zwrócimy uwagę głównie
na zagadnienia niejednoznacznej terminologii.
Pod nazwę "relacje logiczne" kryję się tu zwięzki hierar
chiczne chociaż, np. relacja identyczności, krzyżowania czy
wyłęczania teZ Jest pewnę relację logicznę. Można by także bro
nić twierdzenia, że każda relacja w systemie Językowym Jest re
lację logicznę. Jako Ze na ogół identyfikacja tych relacji Jest
możliwa Jedynie poprzez przeprowadzenie cięgu logicznego rozu
mowania. Oczywiście, przyjęcie jakiejkolwiek nazwy zależy od pe
wnej konwencji i Jeśli do nazwy tej dołęczymy precyzyjnę defi
nicję trudno będzie to zakwestionować. Warto Jednak zwrócić uwagę na fakt, że stosowanie pewnych powszechnie akceptowanych,
w powiężeniu z określonym znaczeniem,nazw dla pojęć odblegajęcych od tego znaczenia, może powodować wiele kłopotów i niepo
rozumień.
109

Podobne ргоЫеву powstaję w przypadku nazwy "relacje eeeantyczne", gdyż właściwie każdy zwięzek pomiędzy wyrazami wy
znacza się na bazie znajomości ich znaczeń. Aby udowodnić Jek
różnie noże być stosowana nazwa "relacje eenantyczne" powołamy
się na typologię relacji zaproponowanę przez F. Studnlcklego
/12/. Otóż w typologii tej do relacji semantycznych zaliczone
zostały; relacja powiężenia semantycznego /wyłaniana ne podsta
wie czysto formalnego zliczania częstości współwystępowanla
terminów/, relacja podobieństwa semantycznego, relacja synonimlczności, relacja antonlmiczności, relacja nadrzędności zakre
sowej i relacja podrzędnoścl zakresowej.

PODZIAŁ RELACJI WEDŁUG TRZECH KRYTERIÓW KLASYFIKAC^
Proponowana typologia zwięzków pomiędzy Jednostkami leksy
kalnymi j'^st w dużym stopniu oparta na istniejęcych Już i omó
wionych powyżej klasyfikacjach. Podstawovvym celem, który przy
jęto przy budowaniu tej typologii byłe jedynie unifikacja roz
bieżnych lub przynajmniej niezupełnie bliskich sobie poględów
i definicji oraz przeprowadzenie możliwie wyraźnych granic po
między poszczególnymi rodzajami relacji. Wiele zagadnień Jest
niedopracowanych, wśród których szczególnę uwagę zwrócić nale
ży na problem relacji syntagmatycznych, które potraktowane zo
stały marginalnie. Uwagę skupiono głównie na podziale relacji
paradygmatycznych i często z nimi utożsamianych relacji pozajęzykowych. W poczętkowej wersji miał zostać przedstawiony tak
że skrótowy podział zwięzków syntagmatycznych, ponieważ Jednak
nie wnosił on żadnych nowych treści, a poza tym budził zbyt wie
le wętpliwości, postanowiono jedynie zesygnalizować obecność re
lacji syntagmatycznych w grupie relacji Językowej.
Przedstawiona typologia może być traktowana jedynie Jako
próba wprowadzenia nieco ładu do kłopotliwej terminologii re
lacji w teorii języków informacyjnych.
Podział relacji przeprowadzono niezależnie od siebie w
trzech płaszczyznach:
1/ według kryterium rodzaju argumentów 1 stosunków pomię
dzy ich zakresami pojęciowymi.

ii;

2/ według krytenua liczby argumentów,
3/ według kryterium wykorzystania w celu uporzędkowanla
zbioru leksykalnego Języka.
Każda z tych relacji może mieć własny wykładnik formalny,
wprowadzony explicite na poziomie wrypowiedzl Językowej,
lub
też może być wpisana w system i przejawiać się Jedynie, np.na
wykresach topograficznych słownika lub oznaczeniach stosowanych
w artykułach deskryptorowych list alfabetycznych, będź systema
tycznych. Ten atrybut relacji zależy Jednak przede wszystkim od
decyzji autorów Języka i w poszczególnych systemach prezentuje
się różnie, wobec czego nie można go przyjęć za uniwersalne kry
terium stałego podziału.
1. Podział według kryterium rodzaju argumentów
1 stosunków pomiędzy ich zakresami pojęciowymi
Punktem wyjścia tego podziału Jest rozróżnienie relacji
Językowych - pomiędzy elementami leksyki Języka, oraz relacji
pozajęzykowych - pomiędzy elementami rzeczywistości pozajęzykowej. Podstawę identyfikowania relaęji Językowej Jest znajo
mość budowy systemu Językowego, natomiast aby rozpoznać i okrećlić relację pozajęzykowę konieczna^Jest znajomość rzeczy
wistości, wiedza o własnościach elementów tej rzeczywistości,
o ich rodzajach i wzajemnych powięzaniach.
W ramach r e l a c j i
j ę z y k o w y c h
wyodrębnić:
1. Relacje paradygmatyczne
- relacje niegene»"yczne:
- synonlmii, np, :samochód
auto
sztandar <-•> choręgiew
- antonimii, np. :szorstki<— |>gładki
materia
antymateria
- współrzędności, np.: karta przezierna

możemy

kar ta
oerforowana

\
- relacje generyczne:
- rodzaj - gatunek. np.; turbina -^turbina gazowa
łożysko — łożysKo kulkowe
ii;

- gatunek -> rodzaj, np.: turbina gazona — turbina
łołyako kulkowa — łoiyako
2. Relacje svntagwatyczne /generalnie eo2na podzielić Je
na re.arje syntageat^zne więzi 1 relacje syntagwatyczne roli. z tya 2e te ostatnia nia naleb# Ju± do re
lacji Językowych a do relacji pozajęzykowych/.
Relacje syntagaatyczne w Językach infornacyjnych to rela
cje zachodzące pomiędzy Jednostkami, elewentemi tekstów Infor
macyjnych, a więc charakterystyki wyszukiwawczej i instrukcji
wyszukiwawczej. W wielu systemach zautomatyzowanych teksty te
zapisywane sę za pomocę operatorów logicznych 6oole*a. które
określaję stosunki pomiędzy poszczególnymi deskryptorael teks
tu. Najczęściej spotykanymi operatorami sę: zewężajęca temat
koniunkcja /AND/, rozszerzajęca temat alternatywa /OR/, alter
natywa rozłęczna /XOR/ 1 negacja, słu±gca do wskazywania zaka
zanych połęczeń /NOT/.
Vif ramach
rel a c j i
pozaj ę z y k o w y c h
możemy wyodrębnić:
1. Relacje mereologiczne
- relacje właściwe:
- całość - część. np. szkielet — ^ kość miednicy
drzewo
konar
- część - całość, np. kość miednicy — > szkielet
konar
— > drzewo
- relacje niewłaściwe
- całośc - częśc, np.: fotel
— > biegun
samolot — ^ śmigło
- częśc - całośc, np.: biegun
fotel
śmigło — > samolot
Relacje niemereologzczne
- relacje specyf ikujętrr /należęce do relacji syntageatycznycn/ łęczęce deskryptor z określonym zbiorem obiektów rzeczywistości
- relacje s K o j a r z e n i o w e
- typu syntagmatycznego stałe, np. : piwne -->oczy
gniady —^ koń

- typu syntagmatycznego nlaatałe,
np.: relacja intensywności określanego zja-*
Wiaka - MAGN /1/
spać
ШОСПО
np.: relacja określająca działanie likwidu
jące - L1QU
rozkaz — odwołać
- relacja typu paradygnatycznego
np.: relacja przyczyna — ^skutek
nróz — ■>lód
śnierć -->aartwy
relacja podobieństwa funkcjonalnego
waga<-^ zegar <— ^ baronetr
relacja czynność — ^ przedniot czynności
■urowanie — > nur
czynność — > podmiot czynności
murowanie — ^murarz
relacja czynność — ^ instrument czynności
pisanie
pióro, ołówek etc.
W obrębie relacj*! poza Językowych moina przeprowadzić nieco
inny podział, o którym wspomniano wcześniej. Podział ten Jest
analogiczny do przeprowadzonego w ramach relacji Językowych wyodrębnia relacje tekstowe i systemowe. Wśród zwięzków teks
towych zawarte sę: relacje syntagmatyczne apecyfikujęce /wyra
żane np. za pomoce wskaźników roli/, część relacji mereologicznych i skojarzeniowych. Aby podział ten spełniał warunki popraw
nego podziału logicznego, należy dokładnie sprecyzować zakres
wspomnianych "części relacji mereologicznych" i “części relacji
skojarzeniowych". O ile nie Jest to trudne w pierwszym przypad
ku, o tyle w drugim przysparza wiele kłopotów. 3ak Już wielo
krotnie wspomniano, kryteria mryodrębnlania stosunków skojarze
niowych sę bardzo subiektywne,- a w praktyce informacji naukowo-technlcznej 1 ekonomicznej klasa ta traktowana jest Jak przy
słowiowe "Varia", gdzie umieszcza się to, czego nie udało się
umieścić w Innych klasach podziału.
Rodzaje relacji skojarzeniowych w dużym stopniu zalbżne sę
od dziedzin, dla których buduje się konkretne systemy Językowe.
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Dla przykładu przytoczyay kilka relacji* które zostały eyodrębnlone przez S.E. Nikitlnę, autorkę radzieckiego "Tezaurusa
po teoritlceskoj i prikladnoj lingvlstlke"
oraz propozy
cje Rolfa Stelgera - autora pracy "Paradlgaatlscbe und Syntagmatische Bezlehungen elner Inforaationssctiprache" /11/.
Nikitina zbudowała swój tezaurus dla potrzeb Językoznaw
stwa i wyodrębniła w nla 28 relacji* wiród których znalazły
się zarówno zwlęzki uniwersalne dla całego aysteau Języka na
turalnego. Jak i zwięzki typowe tylko dla specjalistycznego
subkodu tego Języka. Języka lingwistyki, Wykłsdnikiea ksZdeJ
z tych relacji Jest syabol nuaeryczny ze zbioru liczb natural
nych od 2 do 28. PoniZeJ podano przykładowo kilka relacji:
16 : Podstawowa operacja/procedura
syntagma — Uskładanie słów
17a: Obiekt główny
Składanie słów
słowo
19 : PoziOB /Języka/
Morfев — > aorfologlczny
Zdanie — ^ syntaktyczny
21 : Rodzaj stosunku
Synonimy — > synoninla
22 : Człony relacji
Synonlmia

synonimy

Zwlęzek atrybutowy — > 1. okreólajęcy, 2. określany.
Autorka tezaurusa Jako ostatnię wprowadziła relację aso
cjacyjne , którę zdefiniowała Jako "niestandardowe relacje aso
cjacyjne". Nawet przy tak szczegółowye i bogatya zróżnicowaniu
relacji zachodzęcych pomiędzy wyrazaai. konieczne okazało się
zarezerwowanie Biejsca dla relacji, których podział nie zdołał
objęć.
Proponowane przez R. Stelgera relacje określone zostały
na bazie tekstów filozofii marksletowsklej■1 nauk społecznych.
Podstawowya kryterium, zastosowanym tutaj. Jest wzajemny sto
sunek zakresów pojęciowych terminów - argumentów* oraz rodzaj
X/Szczegółowe omówienie "Tezaurusa zagadnień lingwistyki teo
retycznej i stosowanej" S.E. Nlkltlny - patrz "Zagadnienia
Informacji Naukowej’ 1979 nr 1/34/ s. 162-183.
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tych teralnów /deekryptor lub nondeekryptor/. Steiger «yyodręb*
nił trzy główne klaey relecjl:
1. RelacJ^e ekwiwalencji /Beziehung. der Aquivalenz oder der
bedingten Aquivalenz/« czyli relacje pomiędzy deekryptorami i
nondeskryptorami.
2. Relacje nieaymetryczne między dwoma deekryptorami /Gerichtete Beziehung zwiechen Oeakriptoren/.
3. Relacje eymetryczne między dwoma deekryptorami /Symme^
triacha Beziehung zwiachen Oeekriptoren/.
W ramach grupy drugiej i trzeciej Steiger wymienia 13 ro
dzajów etoeunkówi których część odpowiada omawianym Już rela
cjom - generycznejf mereologicznej. antonimii itd., część natomiaet to właśnie przykłady relacjfi skojarzeniowych, których
rozróżnienie uznał autor za przydatne dla Języka, majęcego
ałużyć opisowi literatury z zakresu nauk społecznych, Sę to
m.in.:
Relacja definicyjna /die Oefinltionbezzehung/
prawo — > powszechne
prawo — > konieczność
prawo --^obiektywne
Relacje wpływ - działanie /die Bezienung des Einflusses
und der Wirkung/
socjalistyczne współzawodnictwo ^ efektywność pracy
Relacja cel - środek /die Zweck-Mittel Beziehung/
racjonalizacja
kooperacja
automatyzacja — ^ maszyny elektronic;^ne.
2. Podział według kryterium liczby argumentów
Dla celów formalizowania języka zabiegiem pożędanym Jest
podział relacji według liczby ich argumentów. Gest to klasyfi
kacja czysto formalne, proponujemy więc tradycyjny podział na
trzy grupy zwięzków:
1. Relacje Jednoargumentowei
- specyfikujęce relacje syntagmatyczne
- negacja logiczna /właściwie Jest to formalny wykład
nik reguł postępowania wobec użytych w charakterys
tyce lub instrukcji wyszukiwawczej deskryptorów/.
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2. Relacje dwuargumentowe•
Relacje antonimii
- Relacje rodzaj - gatunek i gatunek - rodzaj
- Relacje całość - część i część - całość
•> Relacje skojarzeniowe /część/
- Relacje boole'owskie koniunkcji i alternatywy
3. Relacje wieloargumentowe:
- Relacje synonimii
- Relacje współrzędności
- Relacje syntagmatyczne więzi
- Relacje skojarzeniowe /część/
w zacytowanej typologii kilka punktów wymaga dodatkowych
wyjaśnień. W przyjętym w niniejszym artykule rozumieniu syngagmatyczna relacja ’’roli'* jest to zwięzek przynależność! danego
elementu x do pewnego zbioru X. wobec tego wydawać się może,
że jest to relacja dwuargumentowa. gdzie pierwszy element sta
nowi pewne indywiduum, natomiast drugi reprezentuje zbiór in
dywiduów. Należy założyć, że istnieję również relacje miesza
ne, gdzie argumenty stanowię elementy różnych klas obiektów
/indywidua i zbiory/. W językach informacyjnych na ogół unika
się wprowadzania do leksyki wyrażeń, które denotowełyby jaKieś duże zbiory obiektów, gdyż maję one niskę wartość dyskryTinacyjnę i m e sę przydatne przy wyszukiwaniu informacji. Wocac tego nie znaleźlibyśmy na liście deskryptorów dwu wr/razów,
które można połęczyć relację specyfikacji; znajdziemy natomiast
wiele nazw obiektów, które można rozpatrywać w różnych aspek
tach, co- umożliwia stosowanie tzw. ról, czyli wykładników for
malnych relacji jednoargumentowych.
Wętpliwości może budzie także zaklasyfikowanie relacji
generycznej jako dwuargumentpwej, gdyż w większości tezaurusów
podawane sę całe listy deskryptorów szerszych i węższych od ty
tułowego. Niewiele tezaurusów rozwięzuje tę niejasność pgprzez
wyraźne oznaczanie stopnia hierarchii. Cały problem bowiem
sprowadza się do wskazanie dwu bezpośrednich poziomów hierar
chicznych. Tak więc relacja generyczna nie jest zwięzklem wieloargumentowym, co mogłaby sugerować budowa artykułów deskryptorowych, lecz zwięzklem dwuargumentowym, posiadajęcym włas
ność przechodniości.
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OBówlenia wyaaga róimla.^ zaklasyfikowanie relacji akoja»
rzeniowych i ayntagaatycznych więzi. Relacje akojarzaniowe
rozbite zostały na dwie klasy, dwu- i wieloargumentowych, poniewai znajdziemy tutaj oczywiste przykłady tak Jednych, Jak
i drugich. Do zwięzków akojarzaniowrych dwuarguaentowych nala
ły, np. relacja “bycia inatruaentea czynno6ci“:
szycie — ^ igła
aiirowania
kielnia
Do zwięzków skojarzeniowych wieloargumentowych zaliczymy nato
miast:
relację “zbiełności .ogólnej pojęć":
para<— ^ gaz <-•>> mgła
relację podobieństwa funkcjonalnego:
termometr
waga<— ^ zegar
relację zbiełnoóci w czasie i przestrzeni:
końsiodło
jeZdziec
uzda.

Nie mołemy Jednak przeprowadzić ścisłego podziału relacji
skojarzeniowych ns dwu- lub wieloargumentowe, poniewał często
ilość argumentów mołe zależeć od subkodu Języka, podzbioru spe
cjalistycznego, na którym określamy relacje.
Relacja eyntagmatyczna bezpośredniej więzi pomiędzy deskryptorami została sklasyfikowana Jako wieloargumentowe, cho
ciaż często spotykamy tego typu zwięzki pomiędzy tylko dwoma
argumentami. Ponieważ nie ma Jednak ścisłej reguły, która na
kazywałaby więżenie vi^łęcznie dwu terminów, np. stosunkiem de
terminacji /niebieski — wazon, wysoki — dom/, czy predykacji
/eksport — owoce, podział -- ziemia/, musimy uwzględnić możli
wość wlęzanla większej ich ilości.
3. Podział według kisyterium wykorzystania w celu
uporządkowania zbioru leksykalnego języka
Relacje przeprowadzające podział logiczny na zbiorze lek
syki i ustalajęce hierarchię zależności pomiędzy poszczególny
mi klasami nazywamy relacjami organizujęcymi. Tylko one mogę
być wykorzystane w procesie porządkowania leksyki, gdyż podziel
według Innych związków albo nie wyczerpuje całego zbioru, albo
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nie wyznecza klae rozłęcznych. Ważnę cach^ relacji organizujęcych Jest stałość /właściwość/; tylko relacje niezmienne w ka
żdej sytuacji tekstowej mogę stać się podstawę klasyfikacji
słownictwa danego Języka.
Omówione wyżej własności posiada właściwie tylko relacja
generyczna. W niektórych przypadkach, np. dla słownictwa geo
grafii czy anatomii, funkcję relacji organlzujęcej może pełnić
relacja mereologiczna. Wszystkie pozostałe relacje eę zwlęzkami nieorganizujęcyml.
1. Relacje organlzujęce;
- Relacje rodzaj - gatunek i gatunek - rodzaj
- Relacje całość - część 1 część - całość właściwe.
2. Relacje nleorganlzujęce:
- Relacje całośc - część i część - całość niewłaściwe
- Relacje synonimu
- Relacje antonimii
- Relacje współrzędności
- Relacje skojarzeniowe
- Relacje syntagmatyczne specy'fikujęce
- Relacje syntagmatyczne więzi.

Przedstawiona propozycja typologii relacji pomiędzy Jednost
kami leksykalnymi Języków informacyjnych nie Jest Jeszcze pełnym
rozwięzaniem problemu znormalizowania terminologii 1 podziału
tych relacji. Zaprezentowane zostały Jedynie trzy płaszczyzny
podziału, które wydaję się najistotniejsze. Typologię tę można
Jednak poszerzyć o inne fasety podziału, np. według sposobu wy
rażania na poziomie wypowiedzi Językowych. Należy Jeszcze raz
podkreślić, że grupa relacji syntagmatycznych nie została dosta
tecznie opracowana, że konieczne Jest Jeszcze zweryfikowanie po
działu relacji specyfikujęcych na relacje należęce do grupy Ję
zykowych - dla przypadków, kiedy nazwy zbiorów Indywiduów,
wprowadzone sę do słownika - i należęce do grupy pozaJęzykowych
- kiedy traktujemy je Jako pewien predykat, wskazujęcy przyna
leżność nazywanego określonym terminem obiektu do pewnego zbio
ru obiektów rzeczywistości pozajęzykowej.
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TYPOLOGY OF RELATIONSHIPS AMONG LEXICAL UNITS OF
INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGES
S u ■ ■ a r у
Various definitions end nenes of relationships holding
anong eleaentary lexical units are current in the literature
on inforaation retrieval languages. The aost widely known ty
pologies of those relationships are reviewed critically and
a new typology of those relationships is suggested; it is ba
sed largely on existing classifications and is aainly intended
to unify current opinions. Tentative deaarcation lines are
drawn between relationships of various kinds and differences
between the said relationships are eaphasized. The suggested
classification of relations holding aaong lexical units of in
formation retrieval languages is carried out at three levels:
the type of arguments and the relations which hold among
their extensions: the number of arguments; the possibility of
using a given relationship in ordering the set of lexlcial
units of a given language.
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■типология ОТНОШЕЛ1^й МЕК^ ЛЕКСИЧЕСКИМИ
единицами

ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВОГО ЯЗЫКА
Резюме

В литературе по теории инфоряационно-поисковых языков'
используются разные, несогласованные определения и названия
отношений связывающих лексические единицы. В первой части
статьи представляется критический обзор наиболее известных
типологий языковых отношении. Типология отношений предложен
ная во второй части статьи в значительной степени обоснова
на на обсуждаеглых классификациях и является попыткой унифи
кации мнений и определений принятых отдельными авторагли.
Автор статьи пытается провести возможно четкие границы
между выделенными видами отношений и указать существенную
разницу между этими отношениями.
Деление отношений было проведено на трех уровнях: по
критериям видя аргументов и отношений между объема’-п: :лх по
нятий, по критериям количества аргументов и по критерия!.:
возможности использования данного отношения в процессе упо
рядочения набора лексики языка.
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