
Najlepsi badacze IPI PAN odkry-
wają matematyczne i algoryt-
miczne podstawy zjawisk języko-
wych, począwszy od twórczego

spojrzenia na teorio-informacyjne podstawy
komunikacji językowej oraz teorię kodowania
informacji. Inni rozwijają metody weryfika-
cji poprawności systemów rozproszonych
i współbieżnych, zajmują się analizą proto-
kołów kryptograficznych, tworzą algorytmy
zdolne analizować wielkie zbiory danych, np.
algorytmy do analizy danych występujących
w genetyce, proteomice (analizie białek),
czy ogólniej biologii obliczeniowej, albo też
algorytmy, które pozwalają gromadzić i ana-
lizować, w tym np. grupować, wielkie kolek-
cje dokumentów tekstowych. I nie są to
wszystkie pola naszych ba-
dań podstawowych.

Naturalną koleją rze-
czy, nasze osiągnięcia na
polu badań podstawowych
staramy się przenosić do
obszaru zastosowań. Na
przykład Zespół Inżynierii
Lingwistycznej IPI PAN,
który jest jedną z najważ-
niejszych polskich grup pro-
wadzących badania nad
automatycznym przetwa-
rzaniem składni i semanty-
ki języka polskiego, jest au-
torem wielu dostępnych na zasadzie licencji
otwartej zasobów i narzędzi do przetwarza-
nia języka polskiego, szeroko używanych
przez placówki badawcze oraz firmy ko-
mercyjne. Wśród najbardziej obiecujących za-
sobów tego typu są m.in.: Walenty – nowy
słownik gramatyczny z informacjami skła-
dniowymi oraz Polski Korpus Koreferencyj-
ny – jeden z największych na świecie zasobów
z opisem semantycznych odwołań między
fragmentami tekstów.

Niezwykle ważnym dokonaniem Zespo-
łu (zrealizowanym w ramach koordynowanego
przez IPI PAN projektu wspólnego z Instytu-
tem Języka Polskiego PAN, PWN oraz Uni-
wersytetem Łódzkim) jest Narodowy Korpus

Języka Polskiego
(NKJP) – zbiór tek-
stów o wielkości po-
nad półtora miliar-
da słów, stanowią-
cy model współ-
czesnej polszczy-
zny. Korpus ten,
publicznie dostęp-
ny i wielokrotnie
nagradzany, jest

niezastąpionym materiałem źródłowym dla
nowoczesnych badań językoznawczych i lin-
gwistyczno-informatycznych. Na jego pod-
stawie powstają nowe podręczniki i słowni-
ki, takie jak opracowywany w IJP PAN Wiel-
ki Słownik Języka Polskiego, ale także liczne
narzędzia komputerowe: elektroniczne tłu-
macze, wyszukiwarki, analizatory składnio-
we i semantyczne.

W ramach projektu POIG o nazwie
„Adaptacyjny system wspomagający roz-
wiązywanie problemów w oparciu o analizę
treści dostępnych źródeł elektronicznych”
– zrealizowanego we współpracy z Instytu-
tem Informatyki Politechniki Wrocławskiej
– przez prawie pięć lat powstawała w IPI PAN

pierwsza polska semantyczna wielkoskalowa
wyszukiwarka NEKST (skrót od słów: Na-
rzędzia EKsploracji Semantycznej Tekstów).
Ostatnio zaczęła służyć nie tylko jako trady-
cyjna wyszukiwarka dokumentów polskiego
Internetu oraz nowatorska wyszukiwarka
faktów, ale także jako system wsparcia dla mię-
dzyuczelnianego systemu antyplagiatowego.
Jej możliwe zastosowania to, oprócz analiz
lingwistycznych, także tworzenie wyspecjali-
zowanych wyszukiwarek produktów, wspo-
maganie dziedzinowych systemów eksperc-
kich, wyszukiwanie i grupowanie patentów,
wyszukiwanie partnerów biznesowych itp.
Metody ekstrakcji informacji zaimplemen-
towane w wyszukiwarce NEKST można wy-
korzystać w wielu innych dziedzinach życia
społecznego i gospodarki. W roku 2014 wy-
szukiwarka NEKST po raz drugi zdobyła ty-
tuł EuroSymbolu Innowacji („Monitor Ryn-
kowy Dziennika Gazety Prawnej” oraz „Mo-
nitor Biznesu Rzeczpospolitej”).
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Informatyka 
w służbie społeczeństwu
Ilekroć przychodzi mi pisać o Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej 
Akademii Nauk (IPI PAN) zaczynam od przypomnienia z dumą, że od 
początku pracowali w nim uczeni zaliczani do czołówki światowej, prawdziwi
pionierzy światowej informatyki. Pionierskie lata już dawno za nami, 
ale niesłychany rozwój informatyki nie tylko trwa, ale wręcz przyspieszył
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Budynek IPI PAN

Dyrektor IPI PAN Jacek Koronacki od-
biera dyplom EuroSymbol Innowacji
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