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ANONIMOWOŚĆ W INTERNECIE

Przeciętny użytkownik Internetu ma wszelkie podstawy, by sądzić, że korzystanie
z sieci jest całkowicie anonimowe. Wystarczy przecież usiąść przy komputerze wpię-
tym do sieci, uruchomić przeglądarkę internetową, wpisać dowolny adres, np.
www.wzks.uj.edu.pl i dalej tylko klikać myszą. Nie trzeba się przedstawiać, podawać
hasła itd. Jednak ktoś myślący w ten sposób nie zdaje sobie sprawy z faktu, że opro-
gramowanie, które umożliwia mu korzystanie z sieci, skonstruowano tak, by użytkow-
nik nie musiał mieć jakiejkolwiek wiedzy technicznej. W rezultacie oprogramowanie
ukrywa przed użytkownikiem rzeczywisty mechanizm działania sieci Internet.

Mówiąc najogólniej, mechanizm ten wymaga, by każdy wpięty do sieci komputer
miał przyporządkowany unikatowy adres internetowy (IP)1, powiedzmy
149.156.161.12. I choć dla wygody użytkownika wprowadzono też adresy symbolicz-
ne, np. znany już www.wzks.uj.edu.pl, to jednak w sieci każdy adres symboliczny jest
automatycznie tłumaczony na adres IP, w naszym przypadku jest to adres
149.156.161.10.

Korzystanie z sieci oznacza wymianę informacji pomiędzy komputerem użytkow-
nika a cudzym komputerem. Wymiana informacji pomiędzy komputerami przebiega
podobnie do rozmowy telefonicznej – na początek rozmówcy przedstawiają się sobie,
później jedna z osób mówi, druga słucha, i tak na przemian. Porozumiewające się
z sobą komputery przedstawiają się poprzez przypisane im unikatowe adresy IP2.

Ze względów technicznych każdy komputer prowadzi swoisty dziennik pokładowy
(log file), w którym rejestruje wszystkie wykonywane czynności, w tym także wymia-
nę informacji z innymi komputerami. Tak więc fakt, że użytkownik komputera
o adresie 149.156.161.12 dnia 27 września 2006 r. o godzinie 19.07 czasu środkowoeu-
ropejskiego wpisał w swojej przeglądarce adres serwisu www Wydziału Zarządzania
i Komunikacji Społecznej UJ, tj. www.wzks.uj.edu.pl, a po załadowaniu strony głównej

1 Unikatowość adresów zapewnia niezależna organizacja Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers (ICANN).

2 Dokładniejszy i bardzo przystępny opis Internetu zawiera np. praca: B. Hallberg, Sieci komputerowe.
Kurs podstawowy, Edition 2000, Kraków 2001.
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kliknął w odsyłacz pozwalający obejrzeć podstronę z wykazem instytutów, na której
z kolei kliknął w odsyłacz do podstrony Katedry Lingwistyki Komputerowej, gdzie
wreszcie kliknął w odsyłacz prowadzący do podstrony studiów Elektroniczne Przetwa-
rzanie Informacji, zostanie skrupulatnie odnotowany przez komputer udostępniający
serwis wydziałowy. Zapis opisanych czynności ma postać:

149.156.161.12 – – [27/Sep/2006:19:07:46 +0200] "GET
/HTTP/1.1" 304 0
149.156.161.12 – – [27/Sep/2006:19:07:49 +0200] "GET
/800/instytuty/ HTTP/1.1" 304 0
149.156.161.12 – – [27/Sep/2006:19:07:58 +0200] "GET
/800/instytuty/klk/klk.htm HTTP/1.1" 304 0
149.156.161.12 – – [27/Sep/2006:19:08:00 +0200] "GET
/epi/ HTTP/1.1" 200 7820
149.156.161.12 – – [27/Sep/2006:19:08:00 +0200] "GET
/epi/expandingMenu.js HTTP/1.1" 304 0
149.156.161.12 – – [27/Sep/2006:19:08:00 +0200] "GET
/epi/style.css HTTP/1.1" 200 3694
149.156.161.12 – – [27/Sep/2006:19:08:00 +0200] "GET
/epi/img/lg.gif HTTP/1.1" 304 0
149.156.161.12 – – [27/Sep/2006:19:08:00 +0200] "GET
/epi/img/ld.gif HTTP/1.1" 304 0
149.156.161.12 – – [27/Sep/2006:19:08:00 +0200] "GET
/epi/img/pg.gif HTTP/1.1" 304 0
149.156.161.12 – – [27/Sep/2006:19:08:00 +0200] "GET
Opisane czynności zostaną także – choć nieco inaczej – odnotowane przez kompu-

ter użytkownika. Trzeba też dodać, że adres IP to nie jedyna informacja, jaką może
rejestrować komputer wymieniający informację z innym komputerem. Każdy kompu-
ter wpięty do sieci musi mieć fabrycznie przyporządkowany unikatowy adres sprzęto-
wy, tzw. MAC adress – adres ten może być odczytywany i rejestrowany w dzienniku
pokładowym komputera, z którym komputer użytkownika wymienia informację.
Wreszcie do wymiany informacji pomiędzy komputerami służy oprogramowanie, które
producent opatruje niewidoczną dla użytkownika unikatową metryczką. Metryczkę tę
może odczytać i zarejestrować każdy z komputerów wymieniających informację
w sieci3.

Widać więc, że każda wizyta w sieci zostawia wyraźny ślad. I choć wprawny użyt-
kownik może wymazać zapisy w dzienniku pokładowym swojego komputera, to jed-
nak nie może tego zrobić w cudzym komputerze.

Jeśli teraz uwzględnimy fakt, że unikatowe adresy IP są przyznawane konkretnym
osobom lub instytucjom, że producenci oprogramowania rejestrują osoby lub instytu-
cje, którym udzielają licencji na używanie oprogramowania, że wreszcie dla potrzeb
obsługi gwarancyjnej producenci komputerów rejestrują osoby kupujące sprzęt, to
mając do dyspozycji ślady, jakie zostawia wymiana informacji między komputerami,
możemy stosunkowo łatwo zidentyfikować osobę.

3 Systemy komputerowe obsługujące ważne dane rejestrują jeszcze więcej informacji.
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Można oczywiście argumentować, że ślady pozostawione przez wymianę informa-
cji pomiędzy komputerami wskazują tylko właściciela adresu IP, oprogramowania
i komputera, nie zaś konkretną osobę, która w określonym momencie siedziała przy
komputerze i rzeczywiście korzystała z sieci. To prawda, ale trzeba uznać fakt, iż ślady
pozostawione na cudzym komputerze dostarczają tylu informacji, że identyfikacja
osoby, która w konkretnej chwili korzystała z sieci, nie wymaga detektywistycznych
talentów Sherlocka Holmesa – zazwyczaj wystarcza policyjna rutyna. I choć można
sobie wyobrazić użytkownika sieci – mającego umiejętności techniczne wystarczające
do tego, by posługiwać się cudzym adresem IP bez wiedzy i zgody właściciela – który
wpina do sieci skradziony komputer i na dodatek posługuje się pirackim oprogramo-
waniem, jednak będą to okoliczności, które tylko utrudniają i wydłużają proces identy-
fikacji osoby użytkownika sieci. Trzeba więc uznać, że anonimowość użytkownika
sieci jest tylko pozorna.

*

Istnieje jednak w Internecie anonimowość rzeczywista. Wbrew odczuciom przeciętne-
go użytkownika wyszukiwarek internetowych, przekonanego, że w Internecie można
znaleźć wszystko, anonimowa w sieci może być informacja. U podstaw tego stanu
rzeczy leży asymetria technologiczna. Z jednej bowiem strony technologia daje nam
rzeczywistą łatwość umieszczania informacji w Internecie, z drugiej zaś technologia
wyszukiwania zamieszczonej tam informacji jest daleka od doskonałości.

Otóż chcąc umieścić w Internecie informację, nie potrzebujemy własnego serwera
www, nie musimy też mieć przygotowania technicznego – wystarczy wpisać
w przeglądarce adres jednego z wielu serwerów oferujących darmowe usługi www, np.
www.interia.pl, by w ciągu kilku minut, postępując zgodnie z wyświetlaną na monito-
rze instrukcją, umieścić w Internecie, powiedzmy zdjęcie i towarzyszącą mu informa-
cję: Mój pies jest najpiękniejszy na świecie – Marysia.

Nadawca informacji jest zazwyczaj przekonany, że każdy, kto w wyszukiwarce in-
ternetowej, powiedzmy Google, wpisze pies, bez trudu dotrze do jego informacji. Nie-
stety, wyszukiwarka dla zapytania pies zwraca 27 800 000 tekstów, w tylu bowiem
przynajmniej raz wystąpił ciąg liter pies4. Niewątpliwie, informacja o psie Marysi
znajduje się wśród wyszukanych tekstów – tylko jak do niej dotrzeć!

Zgodnie z powszechnym przekonaniem problem rozwiązuje rozszerzenie pytania,
np. do postaci Marysia i pies. W odpowiedzi na tak sformułowane zapytanie wyszuki-
warka zwraca 44 100 tekstów, gdyż tyle zawiera oba elementy zapytania. Jeszcze bar-
dziej precyzyjne zapytanie: pies, Marysia, najpiękniejszy powoduje wyszukanie 438
tekstów, zaś zapytanie: pies Marysia najpiękniejszy świecie tylko 359 tekstów. Wydaje
się więc, że rozszerzanie pytania jest strategią słuszną, chcąc bowiem znaleźć tekst,

4 Jest to wynik wyszukiwania z 29 maja 2006 r. Oceniając ilość wyszukanej informacji, musimy wziąć
pod uwagę fakt, że serwis Google szuka ciągów liter (napisów), a nie wyrazów. Dlatego chcąc zebrać
komplet informacji na temat psa, musielibyśmy wymienić w zapytaniu wszystkie formy fleksyjne wyrazu
pies, a więc psa, psu, psem itd.
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którego szukamy, wystarczy przeczytać kilkaset dwuwierszowych ekscerptów, tj.
fragmentów tekstu, w których występują elementy zapytania5.

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, iż zabieg poprawnego rozszerzania py-
tania będzie możliwy tylko wtedy, gdy ze źródła innego niż Internet dowiemy się, że
istnieje informacja zawierająca wyrazy Marysia i pies, i najpiękniejszy, i świecie.
W przeciwnym wypadku informacja o psie Marysi pozostanie anonimowa i możemy
na nią natrafić tylko przypadkowo podczas wyrywkowego czytania 27 800 000 tek-
stów.

Współczesna technologia wyszukiwania informacji w Internecie ma też inną sła-
bość. Wyobraźmy sobie, że chcemy poszukać informacji na temat floty. W chwili
obecnej możemy to zrobić, wpisując do wyszukiwarki wszystkie formy fleksyjne wy-
razu flota, a więc flota, floty, flocie, flotę, flotą, floto, floty, flot, flotom, flotami, flo-
tach6. W odpowiedzi uzyskamy 22 000 000 tekstów oraz pewność, że zostały wyszu-
kane wszystkie teksty, w których pojawiła się przynajmniej jedna z form wyrazu flota.
Jednak nie możemy mieć pewności, że zostały wyszukane wszystkie teksty zawierają-
ce informację na temat floty.

Oto przykład. Przyjmijmy, że w Internecie istnieją teksty:
A. Piątego lipca 1805 wzięto kurs ma Maltę. HMS Victory dołączył jesienią i wtedy

zajęto pozycję na wysokości przylądka Trafalgar.
B. Piątego lipca 1805 wzięto kurs ma Maltę. Flagowy HMS Victory dołączył jesie-

nią i wtedy zajęto pozycję na wysokości przylądka Trafalgar.
C. Piątego lipca 1805 wzięto kurs ma Maltę. Admirał na pokładzie Victory dołączył

jesienią i wtedy zajęto pozycję na wysokości przylądka Trafalgar.
D. Piątego lipca 1805 wzięto kurs ma Maltę. Admirał na pokładzie Victory dołączył

do floty jesienią i wyznaczył kurs na przylądek Trafalgar.
E. Piątego lipca 1805 wzięto kurs ma Maltę. Admirał na pokładzie Victory dołączył

jesienią i wtedy flota zajęła pozycję na wysokości na przylądka Trafalgar.
Przeszukująca Internet współczesna wyszukiwarka bez trudu odnajdzie teksty

D i E, gdyż oba zawierają formy wyrazu flota. Ta sama wyszukiwarka nie jest jednak
w stanie wyszukać tekstów A, B i C, chociaż przeciętnie wykształcony człowiek bez
większego namysłu stwierdzi, że wszystkie teksty przekazują tę samą informację, tj.
opisują poprzedzające bitwę pod Trafalgarem ruchy floty brytyjskiej7.

5 Dla ścisłości dodajmy, że wynik wyszukiwania może być wypaczony przez mechanizm tzw. pozycjo-
nowania, który sprawia, że o układzie wyników wyszukiwania decyduje nadany tekstowi priorytet.
W rezultacie na pierwszym miejscu listy wyszukanych tekstów nie zawsze znajduje się tekst zawierający
najwięcej elementów zapytania, a więc najlepiej dopasowany.

6 Ten niewygodny sposób zadawania pytania można zlikwidować, wyposażając wyszukiwarkę w słow-
nik fleksyjny, który automatycznie rozwinie wpisany przez użytkownika wyraz w zbiór form fleksyjnych.
Por. W. Lubaszewski, H. Wróbel, M. Gajęcki, B. Moskal, P. Pietras, P. Pisarek, T. Rokicka, Słownik flek-
syjny języka polskiego, Lexis Nexis, Kraków 2001.

7 Zdolność rozpoznania informacji przekazywanej przez tekst nie jest równoważna umiejętności rozpo-
znania tego, czy informacja zawarta w tekstach jest prawdziwa – rozpoznanie prawdziwości informacji
wymaga wiedzy specjalistycznej. W rzeczywistości flota brytyjska wypłynęła z Kadyksu, a Nelson dołączył
do niej pod koniec września 1805. Zob. A. Lambert, Nelson: Britanias God of War, Faber and Faber, Lon-
don 2004.
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Powstaje więc pytanie, czy potrafimy zbudować wyszukiwarkę, która dysponuje
podobną do ludzkiej zdolnością rozpoznawania informacji niesionej przez tekst. Nie-
wątpliwie, człowiek rozpoznaje tożsamość informacyjną tekstów A, B, C, D i E dlate-
go, że rozumie tekst. Nie znamy, niestety, ludzkiego mechanizmu rozumienia, nie mo-
żemy więc zbudować jego komputerowej kopii. Możemy jednak – sami rozumiejąc
tekst – badać właściwości informacji przekazywanej przez tekst i na tej podstawie
podejmować próby budowy programu, który interpretując informację tekstową, będzie
dawał wyniki podobne do ludzkich.

Doskonalona od starożytności technika analizy informacji niesionej przez tekst
opiera się na prostym założeniu. Tekst składa się z wyrazów, z których każdy ma
swoje znaczenie. Znaczenia wyrazów łączą się ze znaczeniami innych wyrazów
w określony sposób. Jeśli znaczenia wyrazów występujących w tekście łączą się ze
sobą, to tekst jest zrozumiały, np. kapitan wszedł na pokład swojego okrętu. Jeśli jed-
nak znaczenia wyrazów występujących w tekście nie wchodzą w połączenie, wówczas
tekst staje się niezrozumiały, np. kapitan wypił pokład swojego okrętu. Jednocześnie
znaczenia wyrazów występujących w tekście nie tracą połączeń ze znaczeniami wyra-
zów, które w tekście nie występują.

Przyjmujemy więc, że człowiek czytający tekst ma do dyspozycji powiązania za-
chodzące pomiędzy znaczeniami wyrazów tekstu oraz powiązania znaczeń wyrazów
tekstu ze znaczeniami wyrazów, które w tekście nie występują, co pozwala wyjaśnić,
dlaczego człowiek poprawnie rozpoznaje tożsamość informacyjną tekstów A, B, C, D
i E.

Zacznijmy od tekstu C. Występują tam dwa wyrazy, których znaczenia łączą się
z nieobecnym w tekście wyrazem flota – są to: admirał oraz pokład. Znaczenie wyrazu
admirał łączy się bezpośrednio ze znaczeniem wyrazu flota – admirał to z urzędu do-
wódca floty. Znaczenie wyrazu pokład ze znaczeniem wyrazu flota wiąże się pośred-
nio, flota bowiem to struktura złożona z okrętów, a pokład jest częścią okrętu. Nie
mamy więc wątpliwości, że tekst dotyczy floty.

Tekst B sprawia nieco więcej kłopotu, gdyż brak w nim wyrazu, którego znaczenie
łączyłoby się bezpośrednio ze znaczeniem wyrazu flota. Z naszego punktu widzenia
istotne są wyrazy flagowy oraz przylądek. Znaczenie wyrazu flagowy wchodzi ze zna-
czeniem wyrazu flota w połączenie pośrednie, gdyż flagowy to okręt, na którym płynie
dowodzący flotą admirał. Powiązanie znaczeń wyrazów przylądek i flota jest także
pośrednie, gdyż przylądek to cel żeglugi lub nawigacyjny punkt odniesienia, zaś żeglu-
ga to jedna z czynności, jakie może wykonywać flota. Widać więc, że same tylko po-
średnie połączenia znaczeń wyrazów występujących w tekście także pozwalają stwier-
dzić, iż tekst dotyczy floty.

Najwięcej kłopotów sprawi tekst A. W tekście tym występuje tylko wyraz przylą-
dek, którego znaczenie łączy się ze znaczeniem wyrazu flota w sposób już omówiony.
Jednak to zbyt mało, by stwierdzić, że tekst dotyczy floty, przede wszystkim dlatego, iż
znaczenie wyrazu przylądek może się łączyć również ze znaczeniami wyrazów innych
niż flota, zwłaszcza takich jak morze, brzeg, mapa, samolot. By więc stwierdzić, że
tekst A dotyczy floty, potrzebujemy dodatkowej informacji, której dostarcza znaczenie
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skrótu HMS8, tj. ‘okręt marynarki brytyjskiej’. Jednakże znajomość znaczenia obcoję-
zycznego skrótu stoi na granicy pomiędzy znajomością łączliwości znaczeń wyrazów
języka ojczystego a wiedzą faktograficzną9, zgodnie z którą HMS Victory to okręt fla-
gowy admirała Nelsona w bitwie pod Trafalgarem.

Czy można więc skonstruować program komputerowy, który potrafiłby przeprowa-
dzić rozumowanie podobne do przedstawionego wyżej? Odpowiedź na tak postawione
pytanie może być pozytywna, jeśli zdołamy zaopatrzyć program w wiedzę
o poprawnych połączeniach znaczeń wyrazów – wiedza ta stanie u podstaw rozumo-
wania określającego zawartość informacyjną tekstu. Podstawą konstrukcji wiedzy
programu musi być zaobserwowana już w starożytności właściwość znaczeń, która
przejawia się w tym, że połączenia znaczenia konkretnego wyrazu ze znaczeniami
innych wyrazów mogą być jakościowo różne. Te jakościowo różne połączenia pomię-
dzy znaczeniami wyrazów będziemy nazywać relacjami semantycznymi. I tak np. po-
między znaczeniem wyrazów mnich i zakonnik zachodzi relacja identyczności (syno-
nimii), gdyż oba wyrazy mają to samo znaczenie. Natomiast znaczenia wyrazów okręt
i statek łączy tylko relacja podobieństwa, gdyż okręt jest przeznaczony do walki na
morzu, a statek stanowi morski środek transportu – innymi słowy znaczenia obu wyra-
zów nie są identyczne, gdyż różni je relacja: przeznaczenie. Między znaczeniami wy-
razów okręt i flota zachodzą dwie relacje: okręt jest częścią floty, zaś flota składa się
z okrętów – relacji tych używamy wymiennie. Opisując okręt, musimy użyć relacji –
jest częścią, a opisując flotę – relacji składa się z. Kolejna para relacji zachodzi między
znaczeniem wyrazu okręt a znaczeniami wyrazów pancernik, lotniskowiec, korweta,
ponieważ pancernik, lotniskowiec… są okazami okrętu, i odwrotnie – każdy z nich to
okręt. Inna relacja semantyczna zachodzi między znaczeniami wyrazów okręt i flago-
wy, gdyż dowolny okręt, na którym płynie dowodzący flotą admirał, pełni rolę okrętu
flagowego. Wreszcie okręt, podobnie jak wiele innych obiektów, może wykonywać
czynności, np. płynąć, a równocześnie może biernie podlegać czynnościom powodo-
wanym przez czynniki zewnętrzne, np. może być trafiony przez przeciwnika. Jeśli
czynności wykonywane przez okręt są zgodne z przeznaczeniem, a więc np. płynąć,
wejść do portu, to czynności takie uznajemy za pozytywne. Gdy natomiast wykonywa-
ne przez okręt czynności są sprzeczne z przeznaczeniem, np. tonąć, wejść na mieliznę,
musimy je uznać za negatywne. Rezultatem czynności są stany, przy czym czynność
pozytywna, np. leczyć, może prowadzić do stanu pozytywnego, np. zdrowy, zaś czyn-
ności negatywne, np. tonąć, mogą prowadzić do stanów negatywnych, w przypadku
okrętu wrak.

Zbiór relacji opisujących znaczenie wyrazu okręt przedstawia rysunek:

8 Dokładnie skrót HMS oznacza His (Her) Majesty Ship, tj. Okręt Jego (Jej) Królewskiej Mości.
9 Znajomość znaczenia skrótów obcojęzycznych może być, i często bywa, niezależna od wiedzy fakto-

graficznej, np. znajomość znaczeń skrótów PC i IBM niekoniecznie oznacza wiedzę o historii komputera
osobistego.
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Jeśli przyjmiemy, że uda się zbudować podobny zbiór relacji dla każdego wyrazu
wchodzącego w relację semantyczną z wyrazem okręt i czynność tę będziemy powta-
rzać dla każdego nowo pojawiającego się wyrazu, to uzyskamy sieć semantyczną, któ-
ra łącząc znaczenia wyrazów, pozwoli programowi komputerowemu przeprowadzić
wcześniej opisane rozumowanie. Łatwo też zauważyć, że rozumowanie oparte na tak
skonstruowanej sieci semantycznej nie będzie zbyt skomplikowane i da się wyrazić za
pomocą reguł wnioskowania zaczerpniętych z logiki klasycznej.

Pozostaje zapisać sieć semantyczną w taki sposób, by mógł z niej korzystać pro-
gram komputerowy, co przede wszystkim oznacza, że zapis relacji musi być jedno-
znaczny. Jednoznaczność tę uzyskujemy np. przyjmując, że wyraz, którego znaczenie
opisujemy, występuje zawsze po lewej stronie relacji. A skoro tak, to wystarczy opi-
sywany wyraz wpisać tylko raz w osobnej linii – dzięki temu będzie odgraniczał swój
opis od opisu innych wyrazów, a ponadto opis każdej relacji możemy rozpocząć od
nowej linii, którą zawsze będzie rozpoczynać wyrażenie nazywające relację. Pozostaje
jeszcze wyróżnić wyrażenia nazywające relację, np. stawiając dwukropek ‘:’ po nazwie
relacji. Dzięki temu program bez trudu odróżni początek i koniec opisu relacji, a także
wyrazy wchodzące w konkretną relację z wyrazem opisywanym, gdyż te występują po
prawej stronie nazwy relacji. Na koniec użyjemy ponownie dwukropka, by wyróżnić
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występujący w opisie niektórych relacji operator względem. W rezultacie komputero-
wy opis znaczenia wyrazu okręt przyjmie postać:

*** okręt
identyczny_z:
podobny_do: statek
jest_częścią: flota, eskadra, flotylla, konwój
składa_się_z: kapitan, porucznik, bosman, marynarz, załoga
składa_się_z: kadłub, maszt, komin, torpeda, działo, uzbrojenie, rakieta, wyrzutnia
jest_okazem:
to: żaglowiec, kuter, korweta, fregata, liniowiec, karawela, karaka, galeon, szkuner,
bryg, korweta, slup
przeznaczenie: walka, żegluga, ratownictwo, patrol, konwój
rola:

względem: flota, eskadra, zespół
 flagowy, pomocniczy, osłaniający, osłonowy, prowadzący

czynność:
pozytywna:

względem: morze, ocean, kanał, cieśnina
pływać, płynąć, sztormować, dryfować, halsować

względem: port, zatoka, przystań
zawinąć (do), wejść (do), cumować

względem: brzeg
przybić (do), podejść (do)

względem: przeciwnik
zatopić, uszkodzić, zdobyć, trafić, pokonać, zniszczyć

względem: desant
transportować, wysadzić, osłaniać

negatywna: tonąć, zatonąć, uszkodzić
względem: skała, mielizna, rafa, góra lodowa
 wejść (na), osiąść (na), uderzyć (w)
względem: przeciwnik

nie trafić, chybić, spudłować, poddać się
bierna:

względem: przeciwnik
dostać, oberwać

względem: sztorm, burza, tajfun, tornado, szkwał
nabrać wody, przeciekać, zalewać

stan:
pozytywny: kampania, służba
negatywny: wrak10

10 Opis znaczenia wyrazu okręt pochodzi z opracowywanego w Katedrze Lingwistyki Komputerowej
UJ słownika sematycznego. Zob. W. Dernowicz, Słownik semantyczny – komputerowy system obsługi, IV
konferencja „Infobazy ’2005 – Bazy danych dla nauki”, Gdańsk 2005.
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Przedstawiony sposób opisu sieci sematycznej to jeden z wielu pomysłów na kom-
puterowy opis znaczenia, jakie powstały w ostatnim ćwierćwieczu ubiegłego stulecia11.
Niewątpliwie, z pomysłów tych korzysta uruchomiona wiosną 2006 roku ekspery-
mentalna wyszukiwarka internetowa Hakia12. I choć mechanizm wyszukujący infor-
mację jest zaledwie w wersji beta, to jednak działa wystarczająco dobrze, by pokazać
zalety wyszukiwania opartego na analizie znaczeń wyrazów występujących w przeszu-
kiwanym zbiorze tekstów.

11 N.V. Findler, Associative Networks: The Representation and Use of Knowledge by Computers, Aca-
demic Press, Orlando FL 1979.….

12 Autorzy wyszukiwarki nie podają niestety sposobu, w jaki opisują znaczenie, ograniczając się do la-
konicznego stwierdzenia, że wyszukiwarka dysponuje ontologią semantyczną (semantic ontology). Zob.
www.hakia.com.
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