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Rezumat 

În lucrarea dată este descris procesul de creare a WordNet-Affect pentru 
limbile română şi rusă. WordNet-Affect reprezintă o resursă lexicală elaborată 
în baza WordNet-ului englez ce conţine informaţii despre emoţiile pe care le 
transmit cuvintele. WordNet-Affect este organizat în şase emoţii de bază: 
anger, disgust, fear, joy, sadness, surprise. 

Noi am tradus cuvintele din WordNet-Affect în limbile română şi rusă şi am 
creat o resursă lexicală aliniată engleză - română - rusă. Resursa dată este 
accesibilă gratuit în scopuri de cercetare.  

1. Introducere 

Creşterea spectaculoasă a tehnologiilor Web 2.0 permite fiecărui utilizator să participe 
activ la crearea de conţinut web (bloguri, reţele sociale, chat-uri). Volumul de texte cu 
conţinut emoţional bogat creşte în progresie geometrică. Acest lucru face ca analiza 
subiectivă a textelor să fie de actualitate în mod special. 

Până în prezent, analiza sentimentelor şi studiile asupra afectelor cuvintelor s-au 
concentrat pe limba engleză. Un exemplu este sarcina SemEval-2007 de clasificare a 
textelor afective (Liu et al., 2003). De asemenea, cele mai multe resurse lexicale au fost 
create pentru limba engleză. De exemplu, SentiWordNet este o resursă lexicală pentru 
extragerea opiniilor care atribuie fiecărui synset al Wordnet-ului trei marcaje ale 
sentimentelor: pozitivitate, negativitate, obiectivitate (Esuli, Sebastiani, 2006).  

Recent, cea mai mare creştere a utilizării Internetului a fost înregistrată pentru vorbitorii 
de limbi diferite de limba engleză: în anii 2000-2009, pentru limbile diferite de engleză, 
creşterea a depăşit 690% în comparaţie cu 237% a creşterii pentru limba engleză1. 

În consecinţă, cantitatea informaţiei textuale scrise în alte limbi decât engleza creşte 
rapid ce sporeşte cererea pentru instrumentele de analiză automată a textelor şi pentru 
resursele lexicale pentru alte limbi, diferite de engleză. Elaborarea instrumentelor a 
progresat pentru limbile vest-europene (franceză, germană) şi asiatice (japoneză, 
chineză, arabă) (Edmonds, 2004), se simte nevoia de astfel de resurse şi pentru limbile 
est-europene. Pentru a umple acest gol, am elaborat o resursă lexicală, în baza 
WordNet-Affect, prin traducerea în română şi rusă, redactarea synset-urilor traduse şi 
alinierea acestora la sursa engleză. 

                                                      
1 http://www.internetworldstats.com/stats7.htm  
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2. WordNet-Affect 

WordNet-Affect2 este o resursă lexicală ce conţine informaţii despre emoţiile pe care le 
transmit cuvintele. În comparaţie cu WordNet-ul complet, WordNet-Affect este o 
resursă lexicală mică, dar valoroasă pentru adnotarea sa afectivă. 

a#01943022 awed awestruck awestricken in_awe_of 

Figura 1: Un synset din WordNet-Affect. 

WordNet-Affect (Strapparava, Valitutti, 2004) a fost creat pornind de la WordNet 
DOMAINS (Magnini, Cavaglia, 2002). WordNet-Affect produce o ierarhie 
suplimentară a etichetelor domeniilor afective, independent de ierarhia domeniilor, cu 
care sunt adnotate synset-urile ce reprezintă concepte afective. ”Cuvintele afective” sunt 
considerate a fi cuvintele ce au ”conotaţie emoţională” (Ortony, 1987). Există cuvinte ce 
nu descriu direct unele emoţii (de exemplu, bucurie, tristeţe sau frică), dar, de asemenea, 
sunt legate de emoţii precum cuvintele ce descriu stările mintale, stările fizice sau 
trupeşti, trăsăturile de personalitate, comportamente, atitudini şi sentimente (cum ar fi 
plăcere sau durere).  

Tabel 1: Seturile de date ale cuvintelor afective. 

Clasele #synset-uri %synset-uri #cuvinte %cuvinte 
anger 128 21.0 318 20.7 
disgust 20 3.3 72 4.7 
fear 83 13.5 208 13.5 
joy 228 37.2 539 35.1 
sadness 124 20.3 309 20.1 
surprise 29 4.7 90 5.9 
Total 612 100.0 1536 100.0 

 

Colecţia de synset-uri din WordNet-Affect utilizată în lucrarea dată a fost furnizată ca o 
resursă pentru SemEval-2007 ”Affective Text”3. Această sarcină a fost axată pe 
adnotarea textelor prin etichete afective (Strapparava, Mihalcea, 2008). Toate synset-
urile din WordNet-Affect sunt adnotate utilizând şase etichete de categorii emoţionale: 
joy, fear, anger, sadness, disgust, surprise (Strapparava et al., 2006). Această alegere a 
celor şase emoţii rezultă din cercetarea psihologică a emoţiilor umane exprimate non-
verbal (Ekman, 1992). 

Datele despre resursa iniţială sunt descrise în tabelul 1. Toată resursa este prezentată în 
şase fişiere denumite conform celor şase emoţii. Fiecare fişier conţine o listă de synset-
uri; un synset pe un singur rând. Un exemplu de synset este prezentat în figura 1. 

Prima literă din rând indică partea de vorbire; aceasta este urmată de numărul synset-
ului şi apoi sunt enumerate toate cuvintele din synset. Această reprezentare a fost simplă 
şi uşoară pentru prelucrarea ulterioară. În synset-uri iniţiale este un număr mare de 
combinaţii de cuvinte, sintagme şi expresii. Un exemplu poate fi văzut în figura 1: 
”in_awe_of”. Aceste părţi ale synset-urilor au generat probleme în timpul traducerii. 

                                                      
2 În scopuri de cercetare, WordNet-Affect este accesibil la cerere la http://wndomains.itc.it 
3 http://www.cse.unt.edu/~rada/affectivetext 
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3. Elaborarea WordNet-ului pentru limbile română şi rusă 

WordNet-ul Român a fost creat de către Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi în 
cadrul proiectului european Balkanet (Tufiş et al., 2006). După ce proiectul Balkanet s-a 
încheiat, Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială, de la Academia Română a 
continuat să lucreze cu WordNet-ul Român şi, în prezent, acesta conţine 33151 synset-
uri de substantive, 8929 synset-uri de verbe, 851 synset-uri de adjective şi 834 synset-
uri de adverbe (Tufiş et al., 2008). Acesta poate fi accesat prin intermediul interfeţei 
online a MultiWordNet4 în care WordNet-urile pentru câteva limbi sunt aliniate la 
WordNet-ul Princeton. 

În lucrarea dată, mai întâi de toate am verificat synset-urile din WordNet-Affect 
folosind interfaţa online a MultiWordNet. Astfel, am copiat la setul nostru toate synset-
urile care deja există în WordNet-ul Român şi nu am procesat aceste synset-uri 
suplimentar. Ca rezultat, în WordNet-ul Român au fost găsite 166 synset-uri, 
majoritatea dintre ele fiind pentru substantive şi verbe. Adjectivele şi adverbele sunt 
reprezentate mai puţin. Statistica privind synset-urile deja existente în română este 
prezentată în tabelul 2. 

Tabel 2: Seturile de date a synset-urilor deja existente în Wordnet-ul Român. 

Clasele 
# synset-uri în 

WordNet-Affect 
# synset-uri din 

WordNet Român  
% synset-uri din 
WordNet Român  

anger 116 35 30.1 
disgust 17 7 41.1 
fear 76 25 32.8 
joy 209 63 30.0 
sadness 98 24 24.7 
surprise 26 12 46.1 
Total 542 166 30.6 

 

Pentru limba rusă situaţia este complet diferită. Au fost făcute mai multe încercări 
pentru a crea WordNet-ul pentru limba rusă. RussNet este un proiect pentru crearea 
tezaurului rusesc electronic (Azarova et al., 2002). Un proiect alternativ al versiunii 
ruseşti a WordNet-ului este WordNet-ul Rus (Balkova et al., 2004). Ambele proiecte 
sunt necomerciale. De asemenea, există două proiecte comerciale menite să elaboreze 
WordNet-uri pentru limba rusă: RuThes este un tezaur informaţional utilizat în UIS 
RUSSIA5 şi proiectul privind WordNet-ul Rus creat de către grupul companiei 
Novosoft6. Din păcate, puţină informaţie şi încă mai puţine resurse sunt accesibile în 
mod gratuit. 

4. Crearea WordNet–Affect pentru limbile română şi rusă 

Pentru crearea acestor două seturi de date, am parcurs trei etape: (1) traducere automată; 
(2) înlăturarea traducerilor irelevante; (3) generarea synset-urilor pentru română şi rusă. 

                                                      
4 http://multiwordnet.itc.it/english/home.php 
5 http://www.cir.ru 
6 http://research-and-development.novosoft-us.com 
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4.1 Traducerea Automată 

Traducerea a fost făcută automat utilizând dicţionare bilingve. Am folosit dicţionarul 
electronic Român–Englez ROMEN de la PRIMASOFT7. Dicţionarul constă din 
următoarele compartimente: Englez–Român, Român–Englez, Englez–Rus, Rus–Englez, 
fiecare conţinînd mai mult de 200 000 de intrări. Noi am utilizat doar compartimentele 
în care limba engleză este limba sursă. În dicţionare au fost combinări de cuvinte, 
sintagme şi expresii pe care le-am folosit în limbile ţintă. Pentru traducerea automată, 
dicţionarul a fost organizat într-o listă de cuvinte sursă urmate de traducerile ţintă. Un 
exemplu de intrare a dicţionarului este prezentat în figura 2. 

Joy 

DicŃionar general: 

noun: bucurie; confort; fericire; plăcere; tihnă; veselie; 

voioşie; 

verb: a bucura; a înveseli; 

Figura 2: Un exemplu de intrare a dicţionarului. 

La această etapă, scopul nostru a fost să obţinem cât mai multe cuvinte afective posibile 
pentru analiză. Pentru aceasta, am tradus fiecare cuvânt din synset-urile WordNet-
Affect. Am decis să excludem din synset-urile engleze toate combinările de cuvinte, 
sintagmele şi expresiile, deoarece ele nu pot fi traduse automat. Figura 3 prezintă un 
exemplu de synset tradus, obţinut după această etapă. După cum se vede în exemplu, 
pentru traducerea română, de asemenea am obţinut combinaţii de cuvinte care erau în 
dicţionar: ”a avea gust”, ”a degusta (un aliment)”. 

Unele elemente ale synset-urilor nu au fost traduse. Acestea pot fi divizate în patru 
grupe. (1) Combinări de cuvinte, sintagme şi expresii pe care le-am înlăturat intenţionat 
din synset-urile engleze înainte de traducere. (2) Variaţii în ortografia aceluiaşi cuvânt; 
de exemplu, ”jubilance”, ”jubilancy” – primul cuvânt a fost tradus, al doilea nu a 
fost găsit în dicţionar. (3) Cuvinte care au fost formate cu ajutorul sufixelor ”ness”, 
”less”, “ful” (de exemplu ”heartlessness”); este puţin probabil ca acestea să 
apară în dicţionare, la fel ca şi adverbele formate cu sufixul ”ly”. (4) Cuvinte care nu au 
fost traduse din cauza limităţilor dicţionarului utilizat. În timp ce WordNet poate fi, în 
mod rezonabil, menţionat ca unul din cele mai mari dicţionare engleze, dicţionarul 
nostru bilingv este destul de modest. Tabelul 3 arată procentajul cuvintelor care nu au 
fost traduse. Media în procente a cuvintelor netraduse a fost 21%.  

                                                      
7 http://www.primasoft.biz/romen_eng.php 
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Tabel 3: Numărul şi procentajul cuvintelor netraduse. 

Clase 
# de cuvinte 

engleze 
# de cuvinte 

traduse 
# de cuvinte 
netraduse 

% de cuvinte 
netraduse 

anger 318 248 70 22.0 
disgust 72 60 13 18.0 
fear 208 162 47 22.5 
joy 539 420 119 22.0 
sadness 309 246 63 20,5 
surprise 90 72 18 21.0 
Total 1536 1208 330 21.0 

  

A doua grupă de cuvinte nu prezintă o problemă, dar prima, a treia şi a patra au trebuit 
traduse manual. Aceasta s-a făcut la etapa a treia. 

05573914 n: 

 preference = 

   preferinŃă 

 penchant = 

   înclinaŃie 

   slăbiciune 

 predilection = 

   predilecŃie 

 taste = 

   a avea gust 

   a gusta, a cunoaşte 

   a gusta; a degusta (un aliment) 

   degustare 

   fărâmă, bucăŃică, îmbucătură (de) 

   gust 

   înclinaŃie, preferinŃă 

Figura 3: Un exemplu de traducere a unui synset. 

4.2 Înlăturarea Traducerilor Irelevante 

Multe cuvinte din synset-urile engleze au câteva sensuri. Este evident că traducerea 
automată a generat toate traducerile posibile pentru toate sensurile. Noi am ales doar o 
singură traducere care era relevantă pentru semnificaţia synset-ului. Traducerea 
relevantă a fost selectată manual. Am înlăturat toate traducerile a căror sensuri nu aveau 
legătură cu emoţia. De exemplu, cuvântul ”taste” în synset-ul cu înţelesul de 
”preference” are câteva semnificaţii, însă doar ultima din lista traducerilor posibile 
avea legătură cu sensul comun al synset-ului. Exemplul este prezentat în figura 3. 
Astfel, noi am înlăturat toate traducerile cu excepţia ultimei. 

Deoarece am tradus fiecare cuvânt în mod separat, am obţinut o mulţime de duplicate 
care la fel au trebuit eliminate. Am tras atenţia, de asemenea, la corespondenţa părţilor 
de vorbire. În multe cazuri, a fost destul de dificil, în special pentru substantivele deja 
menţionate, formate cu ajutorul sufixelor, de exemplu, ”plaintiveness” sau 
”uncheerfulness”.  
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4.3 Generarea synset-urilor române şi ruse 

Toate cuvintele dintr-un synset reprezintă un concept, un singur sens. Scopul etapei a 
treia a fost de a găsi traducerea adecvată, exact corespunzătoare acestui sens. La această 
etapă, a trebuit mai întâi să ataşăm explicaţia în engleză a fiecărui synset. Aceasta a 
determinat claritatea în semnificaţia synset-ului pentru traducători. După ce au fost 
adăugate explicaţiile la synset-uri, întregul set a fost dat la trei traducători care au lucrat 
independent. Sarcina lor a fost dublă: (1) să elimine traducerile care, din punctul lor de 
vedere, nu erau relevante semnificaţiei synset-ului descrise de explicaţia acestuia; (2) să 
adauge cât mai multe sinonime posibile relevante la synset-urile române şi ruse. Astfel, 
sarcina lor a fost să verifice echivalenţa sensurilor synset-urilor engleze, ruse şi române. 
De asemenea, au trebuit să traducă cuvintele care au rămas netraduse la prima etapă. 
Pentru traducere au fost folosite dicţionare online. 

Dicţionarele bilingve române utilizate: 

� http://hallo.ro,  
� http://dictionar.netflash.ro,  
� http://www.ectaco.co.uk/English-Romanian-Dictionary; 

Dicţionar explicativ român: http://dexonline.ro/.  

Dicţionarele bilingve ruse utilizate: 

� http://en.bab.la,  
� http://dictionary.babylon.com,  
� http://russianlessons.net/dictionary/dictionary.php;  

Dicţionare explicative ruse: 

� http://slovo.freecopy.ru/, 
� http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov.  

Această etapă a fost cea mai dificilă care a necesitat cel mai mult lucru. Multe synset-uri 
engleze aveau aproape aceleaşi sensuri, doar cu careva nuanţe. În unele cazuri, synset-
urile conţineau cuvinte arhaice, care nu erau găsite în dicţionare. După cum s-a 
menţionat mai sus, am încercat să evităm combinările de cuvinte, sintagmele şi 
expresiile. Cu toate acestea, în unele cazuri, sensul exact al unui synset englez putea fi 
reprezentat doar de o singură combinaţie de cuvinte române sau ruse. În unele cazuri, 
chiar şi synset-ul englez era prezentat de combinări de cuvinte. De exemplu, 
n#05591681 stage_fright. Un alt exemplu conţine un cuvânt german: 
n#05600844 world-weariness Weltschmerz. În aşa cazuri, nu am obţinut 
traducerea corespunzătoare. În unele cazuri, câteva synset-uri engleze au fost traduse în 
aceleaşi cuvinte române sau ruse deoarece nu am putut reflecta în limba ţintă nuanţele 
sensurilor limbii sursă. 

Referindu-se la problema cu sufixe, de exemplu, cuvintele ”weepiness”, 
”plaintiveness”, ”mournfulness”, ”ruthulness”, cu greu pot fi găsite în 
dicţionare. Pentru a rezolva această problemă, am eliminat sufixele şi am căutat 
rădăcinile cuvintelor menţionate în dicţionare disponibile. În acest fel, am putut găsi 
sensul cuvintelor şi, prin adăugarea afixelor necesare, au fost create echivalentele în 
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română şi rusă. De exemplu, pentru a găsi traducerea adecvată pentru cuvântul 
”mournfulness”, am căutat în dicţionar cuvântul ”mournful”. Rezultatul pentru 
limba română este ”îndoliat” şi pentru rusă ”траурный”. Având în vedere că 
cuvântul ”mournfulness” este un substantiv, am transformat adjectivele obţinute în 
substantive. Astfel, echivalentul românesc este ”doliu” şi în rusă - ”траур”. 

Cu toate acestea, cele mai multe probleme au apărut la alinierea adjectivelor. De 
exemplu, pentru eticheta emoţională “sadness”, multe synset-uri adjectivale traduse în 
limba rusă conţin cuvintele ”грустный” şi ”печальный”. Prin urmare, pentru synset-
uri adjectivale diferite obţinem traduceri destul de asemănătoare. 

4.4 Acordul între traducători 

Având ca rezultatul traducerii seturi de sinonime, nu am putut folosi măsurile standard 
pentru acordul între traducători. Astfel, acordul a fost calculat după cum urmează. Dacă 
A este o mulţime de cuvinte selectate de către primul traducător pentru un synset şi B 
este o mulţime de cuvinte selectate de al doilea traducător pentru acelaşi synset, acordul 
între traducători IntAgr este egal cu raportul dintre numărul de cuvinte în intersecţia 
mulţimilor A şi B şi numărul de cuvinte în uniunea mulţimilor A şi B: 

IntAgr = (A ∩ B) / (A ∪ B)  (1) 

De exemplu, dacă un traducător a format un synset din trei cuvinte wk, wl şi wm, iar al 
doilea traducător a format acelaşi synset din patru cuvinte wk, wl, wm şi wn, şi primele trei 
cuvinte sunt aceleaşi, atunci A=(wk wl wm), B=(wk wl wm wn), A ∩ B = (wk wl 

wm), A ∪ B = (wk wl wm wn), numărul de cuvinte din intersecţia A şi B ar fi egal cu 
3, numărul de cuvinte din uniunea A şi B ar fi egal cu 4 şi, prin urmare, acordul între 
traducători - ar fi 3 / 4 = 0.75. 

Spre exemplu synset-ul ”a#01195320 friendly” a fost tradus de primul traducător 
ca ”prietenos prietenesc amical”, de al doilea traducător ca ”binevoitor amical 
prietenos”, şi de al treilea, ca ”binevoitor prietenesc prietenos”. Pentru 
primul şi al doilea traducător intersecţia traducerilor era de două cuvinte: ”prietenos 
amical” şi uniunea traducerii a fost patru cuvinte ”prietenos prietenesc 

binevoitor amical”. Acordul între traducători, în acest caz a fost de 2 / 4 = 0.5. 
Pentru al doilea şi al treilea traducător, intersecţia traducerilor era de două cuvinte: 
”prietenos binevoitor”, şi uniunea - patru cuvinte ”prietenos prietenesc 
binevoitor amical”. Prin urmare, acordul este acelaşi: 0.5. Pentru primul şi al 
treilea traducător acordul, de asemenea, este acelaşi: 0.5. Toţi cei trei traducători au în 
comun doar un singur cuvânt ”prietenos” şi uniunea de traduceri a constat din patru 
cuvinte. Astfel, acordul a fost de 1 / 4 = 0.25.  

Tabelul 4 prezintă valorile medii ale acordului între traducători. Cei trei traducători sunt 
prezentaţi ca T1, T2 şi T3. 
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Tabel 4: Acordul între traducători. 

Perechile de traducători Acordul între traducători 
Date pentru limba rusă 

T1 – T2  0.57 
T2 – T3 0.61 
T1 – T3 0.59 
Toţi 0.29 

Date pentru limba română 
T1 – T2  0.58 
T2 – T3 0.57 
T1 – T3 0.67 
Toţi 0.32 

 

Unele synset-uri aveau acordul egal cu unu, spre exemplu, în synset-ul ”a#00863650 
euphoriant”, toţi trei traducători au tradus cuvânt respectiv ca ”euforizant”. Cu 
toate acestea, pentru majoritatea synset-urilor, traducătorii au furnizat mai multe 
traduceri diferite, dar nu multe dintre aceste traduceri au fost comune pentru toţi 
traducătorii. În unele synset-uri traduse, nu a fost găsit nici un cuvânt comun în 
traducerile celor trei traducători. De exemplu, pentru synset-ul ”a#00670851 
gladdened exhilarated”, cele trei traduceri au fost ”bucurat înveselit 

înviorat bine_dispus”, ”bucuros vesel voios încântat bine_dispus” 
şi ”bucurat voios bucuros înveselit”. Nu a fost găsit nici un cuvânt comun 
pentru toate cele trei traduceri. Astfel, ne-am decis să formăm synset-uri din cuvintele 
care au apărut în cel puţin două dintre cele trei variante de traduceri. În acest fel, am 
format synset-uri finale. De exemplu, synset-ul ”a#01195320 friendly” a fost 
tradus ca ”prietenos prietenesc binevoitor amical”, pentru că toate aceste 
cuvinte au apărut de cel puţin două ori în traduceri. Synset-ul ”a#00670851 
gladdened exhilarated” a fost tradus ca ”bucurat înveselit bine_dispus 
bucuros voios”. 

Tabelul 5 conţine date privind numărul final de cuvinte în traduceri pentru fiecare din 
cele şase emoţii din WordNet-Affect . 

Tabel 5: Seturile de date a cuvintelor afective din limba română şi rusă. 

Clasele #synset-urile # Cuvinte ruse # Cuvinte române 
anger 116 393 330 
disgust 17 73 60 
fear 76 327 248 
joy 209 765 641 
sadness 98 437 364 
surprise 26 129 87 
Total 542 2199 1869 

 

Trebuie de menţionat că în sursa WordNet-Affect englez au fost găsite unele synset-uri 
duplicate. Am eliminat toate aceste repetiţii şi numărul de synset-uri în sursa noastră 
este mai mic. În plus, au fost depistate unele diferenţe mici dintre WordNet-Affect, 
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MultiWordNet şi versiunea online a WordNet pentru că WordNet-Affect s-a creat în 
baza WordNet versiunea 1.6, MultiWordNet utilizează versiunea 2.0 a WordNet-ului şi 
versiunea online a WordNet-ului este 3.0. În ciuda numărului mai mic de synset-uri, 
numărul de cuvinte în seturile pentru limbile română şi rusă este mai mare decât în 
limba engleză. Acest lucru se datorează tendinţei noastre de a colecta în resursele 
noastre cât mai multe cuvinte posibile. Scopul nostru este de a folosi această resursă 
pentru metodele statistice de recunoaştere a emoţiilor în text. 

5. Concluzie şi planuri pe viitor 

Acest articol descrie procesul de creare a resursei lexicale multilingve WordNet-Affect 
ce conţine partea engleză, partea rusă şi partea română aliniate la nivel de synset. 
WordNet-Affect este o resursă lexicală creată în baza WordNet-ului Princeton care 
codifică informaţiile despre emoţiile pe care le transmit cuvintele. Acesta este organizat 
în şase emoţii de bază: anger, disgust, fear, joy, sadness, surprise. WordNet-Affect este 
o resursă lexicală comparativ mică, dar valoroasă pentru adnotările sale afective. 

În lucrare este descris procesul traducerii synset-urilor WordNet-Affect în limba română 
şi rusă şi creării WordNet-Affect aliniat Engleză - Română - Rusă. Resursa poate fi 
folosită pentru recunoaşterea automată a emoţiilor şi afectelor în text. Aceasta poate fi 
obţinută gratuit în scopuri de cercetare, pe http://lilu.fcim.utm.md. Resursa este încă în 
dezvoltare. Prima versiune bazată pe WordNet-Affect a fost lansată în august 2009; a 
doua, lansată în octombrie 2009, este aliniată cu WordNet-ul român. Resursa a fost deja 
folosită în (Sokolova, Bobicev, 2009) şi aceasta este numai una dintre multiplele 
posibilităţi de utilizare a seturilor de cuvinte. 

În viitor plănuim să mărim resursa noastră. Recent am obţinut WordNet Domains care 
este distribuit cu WordNet-Affect. În resursa dată sunt incluse două versiuni ale 
WordNet-Affect original englez. Prima versiune a fost obţinută semiautomat şi conţine 
aproximativ 1 500 de synseturi. A doua versiune a fost creată după verificarea manuală 
a primei versiuni şi excluderea synset-urilor care aveau o legătură mai slabă cu emoţia 
respectivă. Versiunea aceasta conţine 914 synset-uri. Intenţia noastră este de a traduce 
toate 914 synset-uri şi de a alinia acestea la WordNet român. În afară de aceasta, vom 
crea resurse ‘bag-of-words’ pentru utilizarea imediată în sisteme de recunoaştere a 
emoţiilor şi afectelor în text. 
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