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Δςσαπιζηίερ
Γηα ηελ εθπόλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα
κνπ, Καζεγεηή θ. Αληώλε Κάθα, γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηε βνήζεηα ηνπ.
Σε δηαηξηβή κνπ ηελ αθηεξώλσ ζηνπο γνλείο κνπ, ζηα αδέιθηα κνπ, ζηε γηαγηά κνπ θαη
ηδηαίηεξα ζηε κεηέξα κνπ γηα ηε ζπλερή ελζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε ηεο.

Πεπίλητη
Ο ζθνπόο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ ππνινγηζηώλ γηα ηελ
αλαπαξάζηαζε ηζηνξηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ θεηκέλσλ γηα λα δηεξεπλήζνπκε ζε πνην βαζκό ν
ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο είλαη ζε ζέζε λα αλαπαξαζηήζεη, λα θαηαλνήζεη ηα πεξηερόκελα
ησλ ηζηνξηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ θεηκέλσλ θαη λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο θαηαλόεζεο.
Σν εξγαιείν Story Understanding Machine ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλαπαξάζηαζε
ηζηνξηώλ. Η γιώζζα πνπ εθαξκόδεη ην ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα είλαη ε RAC. Σν εξγαιείν
δηαβάδεη κηα ηζηνξία, θαηαζθεπάδεη ην κνληέιν θαηαλόεζεο ηνπ θεηκέλνπ θαη είλαη ζε ζέζε
λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο.
πκπεξαίλνπκε όηη ε γιώζζα πνπ εθαξκόδεη ην ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα καο επηηξέπεη λα
αλαπαξαζηήζνπκε ηηο ηζηνξίεο θαη ηα εθπαηδεπηηθά θείκελα. Δίκαζηε ζε ζέζε λα
αμηνπνηήζνπκε ηνπο ππνινγηζηέο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηζηνξηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ
θεηκέλσλ.
Καηαιήγνπκε όηη ζε κεγάιν βαζκό ν ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηα
πεξηερόκελα ησλ ηζηνξηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ θεηκέλσλ. Σέινο ην ζύζηεκα δελ είλαη
ηθαλό λα απαληήζεη ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θεηκέλσλ.
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Κεθάλαιο 1
Διζαγυγή

1.1 Δηζαγσγή

1

1.1 Διζαγυγή
Οη ςπρνιόγνη εκπλεύζηεθαλ από ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή θαη παξνκνίαζαλ ηε δνκή
ηνπ αλζξώπηλνπ εγθεθάινπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη θαηάθηεζεο γλώζεο κε
απηόλ. Η επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ είλαη ραξαθηεξηζηηθό θαη ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή
θαη ηνπ αλζξώπηλνπ εγθεθάινπ. Σξεηο θάζεηο παξαηεξνύληαη θαη ζηηο δπν πεξηπηώζεηο
(Πόξπνδαο, 1993):
1. πξόζιεςε πιεξνθνξηώλ
2. επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ
3. εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ
Η πξώηε θάζε ζηνλ άλζξσπν γίλεηαη κέζσ ησλ αηζζήζεσλ ελώ ζηνλ ππνινγηζηή π.ρ. κέζσ
πιεθηξνινγίνπ. Η δεύηεξε θάζε είλαη επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ θαη αθνξά ηελ
θσδηθνπνίεζε

ησλ

πιεξνθνξηώλ,

ηε

ζύλδεζε

κε

ηηο

ππάξρνπζεο

πιεξνθνξίεο

(δηακνξθώλνληαη νη λέεο κε ηηο παιηέο) θαη ηελ απνζήθεπζε ηνπο. Απηή ε θάζε ζηνλ
άλζξσπν πξαγκαηνπνηείηαη κέζα από ηα εγθεθαιηθά ζπζηήκαηα ησλ λεπξώλσλ ηνπ. Σέινο
ζηε ηξίηε θάζε ν άλζξσπνο εμάγεη-κεηαδίδεη ηηο γλώζεηο ηνπ ζην πεξηβάιινλ κέζα από
εηδηθά ζπζηήκαηα όπσο ε γιώζζα, νη θηλήζεηο θ.η.ι. (Loftus & Loftus, 1976) όπσο
αλαθέξεηαη ζην (Πόξπνδα, 1993). [2]
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Καηά ηνλ Πόξπνδα (1993) θξίζεθε αλαγθαίν λα γίλεη ν δηαρσξηζκόο κεηαμύ ηεο «νξγαληθήο
δνκήο» (hardware) θαη ηεο ιεηηνπξγηθή δνκήο (software) γηα ηελ επέθηαζε ηεο αληηζηνηρίαο
ππνινγηζηή θαη αλζξώπηλνπ εγθεθάινπ. ηνλ άλζξσπν ε «νξγαληθή δνκή» ζρεηίδεηαη κε ηα
νξγαληθά ζπζηήκαηα ηα νπνία απνηεινύλ αληηθείκελν κειέηεο γηα ηηο επηζηήκεο ηεο
βηνινγίαο, ηαηξηθήο, βηνρεκείαο (θ.ά.). Η «νξγαληθή δνκή» ζηνπο ππνινγηζηέο ζρεηίδεηαη κε
ην πιηθό ηνπ ππνινγηζηή, δειαδή ηε θαηαζθεπή ηνπ ππνινγηζηή, ην νπνίν απνηειεί
αληηθείκελν εξγαζίαο γηα ηνπο κεραληθνύο. Η ιεηηνπξγηθή δνκή έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηξόπν
επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ. Σν πξόγξακκα είλαη ππεύζπλν γηα ηελ επεμεξγαζία
πιεξνθνξηώλ θαη νη δεκηνπξγνί απηώλ ησλ πξνγξακκάησλ είλαη νη πξνγξακκαηηζηέο. ηνλ
αλζξώπηλν εγθέθαιν ππάξρνπλ αληίζηνηρα «πξνγξάκκαηα». Γηα παξάδεηγκα (Πόξπνδα,
1993)

ε αξηζκεηηθή πξάμε ηεο πξόζζεζεο δελ παξαηεξείηαη ζηνλ άλζξσπν από ηνπο

πξώηνπο κήλεο ηεο δσήο ηνπ αιιά καζαίλεη λα πξνζζέηεη ζε έλα κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηεο
δσήο ηνπ. ύκθσλα κε ην Πόξπνδα (1993) «έλα πξόγξακκα δηεθπεξαίσζεο ηεο πξόζζεζεο
απνθηήζεθε από ην άηνκν». [2]
Η επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο εκπλεύζηεθε από ηελ ιεηηνπξγία ησλ ππνινγηζηώλ θαη
εξκήλεπζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αλζξώπηλνπ εγθεθάινπ θαηά ηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη
θαηάθηεζεο γλώζεο κε βάζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή. ύκθσλα κε ηνλ Πόξπνδα
θαζώο ν άλζξσπνο πξνζιακβάλεη πιεξνθνξίεο κέζσ ησλ αηζζήζεσλ παξαηεξείηαη κηα
αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ησλ γλσζηηθώλ δνκώλ πνπ έρνπλ
ζρεκαηηζηεί.» [2]
Η Σερλεηή Ννεκνζύλε σο πεδίν ηεο Δπηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξηθήο έδσζε κεγάιε βαξύηεηα
ζηελ θαηαλόεζε θείκελνπ. Η αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ε αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηύνπ ηνπνζέηεζε ηελ θαηαλόεζε θείκελνπ ζε αθόκα πην
ζεκαληηθή ζέζε θαζώο ηα δεδνκέλα ζηηο ηζηνζειίδεο είλαη ζε κνξθή θεηκέλνπ. Η
αιιειεπίδξαζε αλζξώπνπ-ππνινγηζηή ζα κπνξνύζε λα εθκεηαιιεπηεί ηηο δπλαηόηεηεο ηεο
θαηαλόεζεο θεηκέλνπ όπσο θαη άιιεο κνξθέο επεμεξγαζίαο ηεο θπζηθήο γιώζζαο. Οη
δξαζηεξηόηεηεο ζε απηόλ ηνλ ηνκέα είλαη πνιιέο από ηνλ θιάδν ηεο Σερλεηήο Ννεκνζύλεο.
[3]
Η δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη ζθνπό ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππνινγηζηώλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε
ηζηνξηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ θεηκέλσλ γηα λα δηεξεπλήζνπκε ζε πνην βαζκό ν ειεθηξνληθόο
ππνινγηζηήο είλαη ζε ζέζε λα αλαπαξαζηήζεη, λα θαηαλνήζεη ηα πεξηερόκελα ησλ ηζηνξηώλ
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θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ θεηκέλσλ θαη λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο πνπ ζέηνπκε γηα ηα
ζπγθεθξηκέλα θείκελα.
ηα επόκελα θεθάιαηα παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ
ηζηνξηώλ, έπεηηα πεξηγξάθεηαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο Story Understanding
Machine (STAR) κέζσ ηνπ νπνίνπ κνληεινπνηνύκε ηνλ θόζκν ησλ ηζηνξηώλ θαη απαληάεη ηηο
εξσηήζεηο πνπ εηζάγνπκε ζε απηό. ηα επόκελα θεθάιαηα γίλεηαη ε αλαπαξάζηαζε ηζηνξηώλ,
αιιά θαη εθπαηδεπηηθώλ θεηκέλσλ ζην STAR ζύζηεκα. ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αλαθέξνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ
ηζηνξηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ θεηκέλσλ.
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2.1 Γενικά
ε απηό ην θεθάιαην εμεηάδνληαη ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
1. Σα είδε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θαηαλόεζεο.
4

2. Η ζπλνρή είλαη αλαπόζπαζηό θνκκάηη ζηε δεκηνπξγία ησλ αλαπαξαζηάζεσλ.
3. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη γηα ηελ ηζηνξία είλαη ε βάζε γηα λα ππάξμεη ζπλνρή
ζηελ αλαπαξάζηαζε.
2.2 Καηανόηζη Ιζηοπίαρ
Πξόζθαηε έξεπλα (Smith & Hancox, 2001) έδεημε όηη ε θαηαλόεζε ησλ ηζηνξηώλ είλαη
επεμεγεκαηηθή (explanation driven) (Grasser et al., 1994) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith &
Hancox, 2001). Γειαδή ζπλήζσο νη αλαγλώζηεο γηα λα θαηαλνήζνπλ έλα θείκελν απαληνύλ
ζε εξσηήζεηο ηνπ ηύπνπ „Γηαηί‟;, θαη όρη ζε εξσηήζεηο ηνπ ηύπνπ „Ση ζα ζπκβεί κεηά;‟,
„Πώο;‟, „Πνπ;‟, ή „Πόηε;‟. Με απηόλ ηνλ ηξόπν εμάγνπλ έλα ζύλνιν από επεμεγήζεηο γηα
ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηζηνξία. Οη επεμεγήζεηο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο «πξνο ηα
πίζσ» (backward oriented) κέζα ζην ρξόλν ηεο αθήγεζεο θαη δεκηνπξγνύληαη από ηηο
πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ θαη από ηελ από ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο πξνεγνύκελεο γλώζεο ηνπ
αλαγλώζηε θαη ρξεζηκεύνπλ γηα λα απνδώζνπλ ηνλ θεληξηθό λόεκα ηεο ηζηνξίαο (Trabasso
and Magliano, 1996) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox, 2001). Οη επεμεγήζεηο κπνξεί
λα είλαη γεγνλόηα πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζην θείκελν ή ππνζέζεηο, νη νπνίεο εμεγνύλ πσο ηα
γεγνλόηα ηεο ηζηνξίαο ζρεηίδνληαη κεηαμύ ηνπο. [4]
Δίλαη πξνθαλέο όηη ε θαηαλόεζε αθνινπζεί ηε δηαδξνκή ηεο (explanation driven)
επεμήγεζεο (Smith & Hancox, 2001) αιιά άιινη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ όηη ε θαηαλόεζε
αθνινπζεί ηε δηαδξνκή ηεο πξόβιεςεο (expectation-driven). Η θαηαλόεζε βαζίδεηαη ζηελ
πξόβιεςε ζπκπεξαζκάησλ. Ο αλαγλώζηεο ζπκπιεξώλεη εθείλα ηα θνκκάηηα ηεο ηζηνξίαο
πνπ δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζην θείκελν αιιά είλαη γλσζηά (γηα παξάδεηγκα „ν Γηώξγνο
άξγεζε ζην ζρνιείν‟, ν αλαγλώζηεο είλαη ζε ζέζε λα θάλεη ηελ αθόινπζε πξόβιεςε: „ν
Γηώξγνο είλαη καζεηήο‟). Καζώο αλαθαινύκε από ηε κλήκε γεγνλόηα κπνξνύκε λα
ζπκπιεξώζνπκε ηε πιεξνθνξία πνπ ιείπεη από ην θείκελν. ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν νη
πξνβιέςεηο πνπ θάλεη ν αλαγλώζηεο γηα ηελ ηζηνξία είηε ππνζηεξίδνληαη από ην θείκελν είηε
απνξξίπηνληαη ζύκθσλα κε ην θείκελν. Χζηόζν ε επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο αλαθέξεη όηη ε
πξόβιεςε ζπκπεξαζκάησλ έρεη πεξηνξηζκέλε εκβέιεηα, ηδηαίηεξα πεξηνξίδεηαη από ην
πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ πνπ έρεη δηαβάζεη κέρξη ηώξα ν αλαγλώζηεο (Tabasso and
Magliano, 1996) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox, 2001). [4]
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Οη επεμεγήζεηο πνπ δίλνπκε γηα ηελ ηζηνξία ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζεκαζηνινγηθή θαηαλόεζε
ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ηζηνξία, απνζεθεύνληαη σο αλαπαξάζηαζε ζηελ
επεηζνδηαθή κλήκε. [4]
Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη πνιιέο επεμεγήζεηο κπνξεί λα δεκηνπξγεζνύλ γηα κηα ηζηνξία
σζηόζν ε αλαπαξάζηαζε δελ είλαη δπλαηό λα πεξηέρεη όιεο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο. Από ηε
δηαδηθαζία ηεο θαηαλόεζεο δεκηνπξγείηαη κηα αλαπαξάζηαζε πνπ πεξηιακβάλεη έλα
ππνζύλνιν ησλ επεμεγήζεσλ.
Τπάξρνπλ δύν βαζηθνί κεραληζκνί πνπ βνεζνύλ ηνλ αλαγλώζηε λα θξαηήζεη κόλν ηηο
επεμεγήζεηο πνπ ζεσξεί ινγηθέο θαη ζρεηηθέο θαη ηηο ππόινηπεο λα ηηο απνξξίςεη (Norvig,
1989) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox, 2001) :


Δθαξκνγή γλώζεσλ (application of knowledge source)
Γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ, γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη επεμεγήζεσλ
ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνεγνύκελε γλώζε ηνπ αλαγλώζηε (Crystal, 1971) όπσο
αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox, 2001).



Consultation of comprehension goals
Ο αλαγλώζηεο ζέηεη θάπνηνπο ζηόρνπο θαη ζύκθσλα κε απηνύο βγάδεη αμηόπηζηεο ή
ινγηθέο επεμεγήζεηο. Γηα παξάδεηγκα (Smith & Hancox, 2001) αλ απαηηείηαη κηα
ιεπηνκεξή αλαπαξάζηαζε ηόηε ν ζηόρνο ηνπ είλαη λα ζπκπεξηιάβεη πνιιέο πηζαλέο
επεμεγήζεηο. [4]

Έλα ηππηθό ππόδεηγκα απνθνπήο-απόξξηςεο πηζαλώλ επεμεγήζεσλ δίλεηαη ζηελ
παξαθάησ εηθόλα (Smith & Hancox, 2001).
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Δηθόλα 1 (Smith & Hancox, 2001)
Οη Smith θαη Hancox (2001) αλαθέξνπλ όηη κηα αλαπαξάζηαζε ζεσξείηαη έλα ππνζύλνιν
ησλ πηζαλώλ επεμεγήζεσλ. «Η ηθαλόηεηα λα ζπλνςίδεηο είλαη βαζηθή ηδηόηεηα ηεο
λνεκνζύλεο» Alterman (1991) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox, 2001). πκθώλα κε
απηήλ ηελ ηδηόηεηα ν αλαγλώζηεο δηαηεξεί κόλν ηηο ινγηθέο επεμεγήζεηο ζηελ
αλαπαξάζηαζε ηνπ. Απηή ε ηδηόηεηα ππνλνείηαη ζηα πεξηζζόηεξα ζπζηήκαηα θαηαλόεζεο
θαη ζπάληα δειώλεηαη ξεηά. (Γειαδή ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαηαθιύδνληαη από
άζρεηεο επεμεγήζεηο.)
Ο άλζξσπνο έρεη πεξηνξηζκέλε επεμεξγαζία θαη ρσξεηηθόηεηα κλήκεο, νη κεραληζκνί
application of knowledge source

θαη consultation of comprehension goals δίλνπλ ηε

δπλαηόηεηα ζηνλ αλαγλώζηε λα θξαηήζεη κόλν εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξεί
ζεκαληηθέο από ην ζύλνιν ησλ πηζαλώλ επεμεγήζεσλ. [4]
2.3 Υαπακηηπιζηικά ηηρ ανθπώπινηρ αναπαπάζηαζηρ
ύκθσλα κε ηνπο Smith & Hancox (2001) νη δπν κεραληζκνί πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, νη
γλώζεηο θαη νη ζηόρνη ηνπ αλαγλώζηε θαζνξίδνπλ πνηεο είλαη νη πηζαλέο επεμεγήζεηο πνπ ζα
απνξξίςεη. Η απόξξηςε πηζαλώλ επεμεγήζεσλ θαη ε δηάηξεζε ησλ ινγηθώλ επεμεγήζεσλ
έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαπαξάζηαζε, ε νπνία δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα
αληίγξαθν ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηέρεη ε ηζηνξία. Οη κεραληζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
γηα ηελ απόξξηςε πηζαλώλ επεμεγήζεσλ πξνθύπηνπλ από ηελ εκθάληζε ησλ αθόινπζσλ
ραξαθηεξηζηηθώλ:

7



Πξόζζεζε, αθαίξεζε θαη αλαδηνξγάλσζε

Οη άλζξσπνη πξνζζέηνπλ γεγνλόηα θαη θαηαζηάζεηο ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ, ηα γεγνλόηα
θαη νη θαηαζηάζεηο δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζην θείκελν (Mandler and Johnson, 1977) όπσο
αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox, 2001). Απηά ηα γεγνλόηα κπνξεί λα είλαη ζην κηθξόεπίπεδν ή ζην καθξν- επίπεδν (ε πξνζζήθε λέσλ καθξό-δειώζεσλ) (see van Dijk, 1977)
όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox, 2001). Έθηνο από ηελ πξόζζεζε γεγνλόησλ θαη
θαηαζηάζεσλ, νη άλζξσπνη δηαγξάθνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξνύλ όηη είλαη άζρεηεο. [4]
Η πξνϋπάξρνπζα γλώζε ηνπ αλαγλώζηε βνεζάεη ζηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ
θεηκέλνπ θαη ηειηθά ε πιεξνθνξία ζηελ αλαπαξάζηαζε πνπ πεξηέρεηαη έρεη αλαδηνξγαλσζεί
ζύκθσλα κε ηελ γλώζε ηνπ αλαγλώζηε (γηα παξάδεηγκα όηαλ πάκε ζηλεκά πεγαίλνπκε
βγάδνπκε εηζηηήξην, κπαίλνπκε ζηελ αίζνπζα, ςάρλνπκε γηα ζέζε θαη θαζόκαζηε, θαη
θεύγνπκε όηαλ ηειεηώζεη ε ηαηλία, ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία γεγνλόησλ). Αλ κηα
ηζηνξία θαίλεηαη λα αλήθεη ζε κηα γεληθή θαηεγνξία (όπσο έλα παξακύζη) ηόηε θαη ε
αθνινπζία γεγνλόησλ ηεο ηζηνξίαο είλαη ζπγθεθξηκέλε, απηό έρεη σο απνηέιεζκα θαη ε
αλαπαξάζηαζε λα αλαδηνξγαλώλεηαη ζύκθσλα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία γεγνλόησλ
(Madler and Johnson, 1977; Thorndyke, 1977) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox,
2001). [4]


Explicated causal relations

Οη άλζξσπνη ζπλδένπλ ηα γεγνλόηα κεηαμύ ηνπο ιόγσ αηηίαο. Ο αλαγλώζηεο ζπλδέεη ηα
γεγνλόηα από ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο. Οη ζρέζεηο απηέο είλαη ζρέζεηο αηηίαο. Σν
απνηέιεζκα είλαη λα απνθηήζεη ζπλνρή ε αλαπαξάζηαζε. Γηα παξάδεηγκα νη δξάζεηο
κπνξνύλ λα εμεγεζνύλ από ηνπο ζθνπνύο ησλ ραξαθηήξσλ (Graesser et al., 1994) όπσο
αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox, 2001) . [4]


Variable-depth

Έλαο αλαγλώζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα αλαπαξάζηαζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθή από
ηελ αλαπαξάζηαζε ελόο άιινπ αλαγλώζηε. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ππάξρνπλ παξάγνληεο
όπσο ε ρσξεηηθόηεηα ηεο εξγαδόκελεο κλήκεο (working memory capacity) (Whitney et al.,
1991) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox, 2001), ε πεξηνρή γλώζεο (Noordman and
Vonk, 1992) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox, 2001) θαη νη ζηόρνη ηνπ αλαγλώζηε
(Graesser et al., 1994) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox, 2001) πνπ επεξεάδνπλ ηελ
αλαπαξάζηαζε ηνπ αλαγλώζηε. [4]

8

2.4 Πώρ μεηπάμε ηην ποιόηηηα ηηρ αναπαπάζηαζηρ
Καηά ηνπο Smith θαη Hancox (2001) ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζε απηά πνπ δηαβάδνπλ νη
αλαγλώζηεο θαη ζε απηά πνπ ζπκνύληαη από απηά πνπ δηάβαζαλ. Σν εξώηεκα είλαη ην εμήο
ζύκθσλα κε ηνπο Smith θαη Hancox (2001): πώο κπνξεί έλαο αλαγλώζηεο λα δηαθξίλεη πνηεο
είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα θξαηήζεη θαη πνηεο είλαη απηέο πνπ δελ ρξεηάδνληαη. Οη
Smith θαη Hancox (2001) αλαθέξνπλ ηηο επηζπκεηέο ηδηόηεηεο (Alterman,1991) πνπ πξέπεη
λα έρεη κηα πεξίιεςε. Απηέο νη ηδηόηεηεο εθαξκόδνληαη ζε θάζε ηύπν αλαπαξάζηαζεο.
Μηα αλαπαξάζηαζε ζα πξέπεη:

-

Να πεξηέρεη ηα ζεκαληηθά γεγνλόηα
Μηα αλαπαξάζηαζε είλαη ρξήζηκε (ζε κέγεζνο) όηαλ πεξηέρεη κόλν ηα ζεκαληηθά
γεγνλόηα ηεο ηζηνξίαο. Σα πην ζεκαληηθά γεγνλόηα είλαη εθείλα ηα γεγνλόηα ηα νπνία
δεκηνπξγνύλ ηελ πην αθεξεκέλε έθδνζε ηεο αλαπαξάζηαζεο. (Γηα παξάδεηγκα ζηελ
ηζηνξία Α New Pet Shop θξαηάκε ηηο πιεξνθνξίεο όηη ππάξρνπλ γαηάθηα, πνπιηά θαη
ςάξηα δελ δηαηεξνύκε πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πεξηγξαθή απηώλ
ησλ δώσλ.) [4]

-

Να έρεη ζπλνρή
Μηα αλαπαξάζηαζε ζα πξέπεη λα έρεη (hold together and make sense) λόεκα
(Alterman and Bookman, 1990) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox, 2001). Οη
Smith θαη Hancox (2001) πεξηγξάθνπλ δύν ηξόπνπο γηα λα δεκηνπξγεζεί ε ζπλνρή
ζηελ αλαπαξάζηαζε. Ο πξώηνο ηξόπνο είλαη λα ζπλδέζνπκε ηηο αθνινπζίεο
γεγνλόησλ κέζα από κηα πνηθηιία ζρέζεσλ. Οη αηηηνθξαηηθέο ζρέζεηο (ζρέζεηο αηηίαο)
ζεσξνύληαη νη πην ζεκαληηθέο. Καη ν δεύηεξνο ηξόπνο είλαη λα δώζνπκε ηελ θεληξηθή
ηδέα ηεο ηζηνξίαο, δειαδή λα βξνύκε έλα ή πεξηζζόηεξα γεγνλόηα ηα νπνία αλήθνπλ
ζην καθξν-επίπεδν (ςειά ζηελ ηεξαξρηθή δνκή). [4]

-

Να "θαιύπηεη" ην πεξηερόκελν
Η αλαπαξάζηαζε ζα πξέπεη λα πεξηέρεη είηε άκεζα είηε έκκεζα όια ηα γεγνλόηα ηεο
ηζηνξίαο. Απηό ζεκαίλεη όηη γηα ηα γεγνλόηα πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζην θείκελν αιιά
δελ βξίζθνληαη ζηελ αλαπαξάζηαζε απηά ζα πξέπεη λα πξνθύπηνπλ σο ζπκπέξαζκα.
[4]
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ύκθσλα κε ηνπο Smith θαη

Hancox, (2001) γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ηδαληθή

αλαπαξάζηαζε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ζα καο βνεζήζνπλ λα ην πεηύρνπκε θαζώο
αλαδεηνύκε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ελώ δηαβάδνπκε κηα ηζηνξία. Οη αλαγλώζηεο πξέπεη λα
δεκηνπξγήζνπλ κηα αλαπαξάζηαζε ηεο ηζηνξίαο πνπ έρεη ζπλνρή θαη λα θαιύςνπλ θαη ηα
θύξηα γεγνλόηα κηα ηζηνξίαο θαη ηα δεπηεξεύνληα (έκκεζα) γεγνλόηα. Σα ραξαθηεξηζηηθά
πνπ απαηηνύληαη γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα ηδαληθή αλαπαξάζηαζε κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ
όηαλ ππάξρεη δίιιεκα γηα ην πνηα αλαπαξάζηαζε ζα επηθξαηήζεη. [4]
2.5 Σα είδη ηυν αναπαπαζηάζευν
Οη Smith θαη Hancox (2001) ππνζηεξίδνπλ όηη ε αλαπαξάζηαζε είλαη έλα ζύλνιν από
ζπλδεδεκέλνπο θόκβνπο. Κάζε θόκβνο ηεο αλαπαξάζηαζεο αληηπξνζσπεύεη έλα γεγνλόο πνπ
κπνξεί λα αλαθέξεηαη ξεηά ή έκκεζα ζηελ ηζηνξία. Οη ζύλδεζκνη αλάκεζα ζηνπο θόκβνπο
ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο. Απηνί πνπ βξίζθνληαη ρακειά ζηελ ηεξαξρία θαη νλνκάδνληαη
ηνπηθνί. Απηνί δεκηνπξγνύληαη αλάκεζα ζε δύν θόκβνπο. ηελ δεύηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ
νη ζύλδεζκνη πνπ βξίζθνληαη ςειά ζηελ ηεξαξρία θαη νλνκάδνληαη θαζνιηθνί. Καζνιηθή
ζύλδεζε δεκηνπξγείηαη όηαλ έλα γεγνλόο-θόκβνο ζπλδέεηαη κε πνιινύο θόκβνπο (clusters of
nodes), νη νπνίνη αλήθνπλ ζηα θαηώηεξα επίπεδα. Σν είδνο ησλ ζπλδέζκσλ αλάκεζα ζηνπο
θόκβνπο θαζνξίδεη ην είδνο ηεο ζπλνρήο. ύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία από ην θιάδν ηεο
ςπρνινγίαο κηα αλαπαξάζηαζε απνηειείηαη από έλα ζύλνιν θόκβσλ θαη έλα ζύλνιν
ζπλδέζκσλ πνπ ζπρλά νλνκάδεηαη «propositional textbase» (Kintsch and van Dijk; Garnham,
1987) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox, 2001). [4]
ε κηα αλαπαξάζηαζε δεκηνπξγνύληαη θαζνιηθνί θαη ηνπηθνί ζύλδεζκνη. Μηα αλαπαξάζηαζε
κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πεξηζζόηεξν θαζνιηθνύο ζπλδέζκνπο γηαηί επηζπκεί λα ππάξρεη κηα
γεληθόηεξε ζπλνρή. Τπάξρνπλ ζεσξίεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε δνκή ηεο αλαπαξάζηαζεο, απηό
ζεκαίλεη όηη θαζνξίδνπλ θαη ην είδνο ησλ ζπλδέζκσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηελ
ζπγθεθξηκέλε αλαπαξάζηαζε. Γηα παξάδεηγκα (Smith & Hancox, 2001) ζηελ αλαπαξάζηαζε
κέζσ δηθηύσλ ή ηα αηηηνθξαηηθά δίθηπα (causal network) εληνπίδνπκε θαζνιηθέο ζπλδέζεηο.
Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθνί ηύπνη αλαπαξαζηάζεσλ γηα ηηο ηζηνξίεο: ε γξακκηθή (linear),
heterarchical-causal network θαη ε ηεξαξρηθή. [4]
2.5.1 Γπαμμική αναπαπάζηαζη – ζενάπια και causal chain
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Η πην γλσζηή αλαπαξάζηαζε είλαη ε αηηηώδε αιπζίδα (causal chain). Η αηηηώδε αιπζίδα
δεκηνπξγείηαη από ην script-based processing (Schank and Abelson, 1978) όπσο αλαθέξεηαη
ζην (Smith & Hancox, 2001). Σε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ηελ ρξεζηκνπνηνύλ δηάθνξα
κνληέια, θαη πινπνηείηαη όπσο έλα πξόγξακκα (Lehnert et al., 1983: Schank and Abelson,
1978) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox, 2001).
Μηα αηηηώδε αιπζίδα είλαη κηα αθνινπζία γεγνλόησλ δειαδή κηα αθνινπζία θόκβσλ, ε
νπνία είλαη ζηαζεξή θαη ππάξρνπλ ζρέζεηο αηηίαο αλάκεζα ζηνπο θόκβνπο. Γηα παξάδεηγκα ε
αγνξά ελόο εηζηηεξίνπ επηηξέπεη λα πεξάζεηο ην εκπόδην, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ επηηξέπεη
λα επηβηβαζηείο ζην ηξέλν ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ επηηξέπεη λα κεηαθηλεζείο από ην έλα
κέξνο ζην άιιν (Dyer, 1992) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox, 2001). Πνιινί
εξεπλεηέο (Smith & Hancox, 2001) εληνπίδνπλ κόλν έλαλ πξόγνλν θαη έλα απόγνλν γηα θάζε
γεγνλόο.
ύκθσλα κε ηε Βαθάιε (1995) νη Shank θαη Abelson αλαθέξνπλ όηη νη γλώζεηο πνπ έρνπκε
γηα ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο πεγαίλσ ζην εζηηαηόξην ή παξαθνινπζώ κηα
δηάιεμε νξγαλώλνληαη ζε ζελάξηα.


Σα ζελάξηα βνεζνύλ λα δηαηππώζνπκε πξνβιέςεηο γηα ην ηη πξόθεηηαη λα γίλεη.



Δίλαη ρξήζηκα γηα ηελ θαηαλόεζε γξαπηώλ ή πξνθνξηθώλ ηζηνξηώλ.



Παξέρνπλ βνήζεηα γηα ηελ επαλαθνξά γεγνλόησλ από ην παξειζόλ.

Σν ζελάξην «πεγαίλσ ζην εζηηαηόξην» έρεη έλαλ ηίηιν. Μέζα ζε έλα ζελάξην κπνξνύκε λα
βξνύκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ιόγνπο πνπ άξρηζε ην ζελάξην, ην ηη ρξεηάδεηαη γηα λα
εθηειεζηεί ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην, ηα αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, νη ξόινη πνπ
εληνπίδνληαη γηα ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ ηελ δξαζηεξηόηεηαο θαη πνην είλαη ην
ηέινο πνπ αλακέλνπκε από έλα ηέηνην ζελάξην. [1]
Σν ζελάξην ρσξίδεηαη ζε επεηζόδηα (ζθελέο ή πξάμεηο) γηα παξάδεηγκα (Βαθάιε, 1995)
κπαίλσ ζην εζηηαηόξην, παξαγγέιλσ, ηξώσ, πιεξώλσ θαη θεύγσ από ην εζηηαηόξην. Κάζε
επεηζόδην απνηειείηαη από ελέξγεηεο γηα παξάδεηγκα (Βαθάιε, 1995) ε ζθελή ηεο εηζόδνπ
πεξηιακβάλεη ηα εμήο: κπαίλσ ζην εζηηαηόξην, ςάρλσ γηα ηξαπέδη, επηιέγσ ζε πνην ηξαπέδη
ζα θαζίζσ, πάσ ζην ηξαπέδη θαη θάζνκαη. «Όια απηά ζπληζηνύλ κηα νξγαλσκέλε, δηαδνρηθή
ζην ρξόλν θαη ρώξν αλαπαξάζηαζε ηεο ελλνηνινγηθήο γλώζεο ζε ζρέζε κε κηα
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δξαζηεξηόηεηα, ε νπνία πεξηθιείεη δηάθνξεο επηκέξνπο πξάμεηο πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο
(Βαθάιε, 1995 ζει. 186).» [1]
Σν ζελάξην ζεσξείηαη έλα γεληθό πιαίζην κέζα ζην ζελάξην ππάξρνπλ κεηαβιεηέο θαη
παίξλνπλ δηάθνξεο ηηκέο. Γηα παξάδεηγκα ν πειάηεο κπνξεί λα είλαη επγεληθόο ή λα είλαη
αγελήο. Όηαλ ε κεηαβιεηή ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ζεκαίλεη όηη έρεη πάξεη κηα ζπγθεθξηκέλε
ηηκή (Βαθάιε, 1995). [1]
ύκθσλα κε ηε Βαθάιε (1995) είλαη δπλαηό ην ζελάξην ηεο «λπθηεξηλήο δηαζθέδαζεο»
κπνξεί λα πεξηέρεη ην ζελάξην ηεο «ηαβέξλαο» θαη απηό κε ηε ζεηξά ηνπ λα πεξηέρεη ην
ζελάξην ηνπ «θαγεηνύ» απηό κπνξεί λα ζπκβεί θαη αληίζηξνθα. [1]
Οη Smith θαη Hancox (2001) αλαθέξνπλ όηη Schank θαη Abelson δηαθξίλνπλ πέληε είδε
ζπλδέζκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δεκηνπξγεζεί ε αηηηνθξαηηθή αιπζίδα:
1. Οη δξάζεηο κπνξεί λα αιιάμνπλ ηηο θαηαζηάζεηο.
2. Οη θαηαζηάζεηο ελεξγνπνηνύλ δξάζεηο.
3. Οη θαηαζηάζεηο απελεξγνπνηνύλ δξάζεηο
4. Οη θαηαζηάζεηο ή δξάζεηο κπνξεί λα «αξρηθνπνηήζνπλ» ηα λνεηηθά κνληέια (mental
states)
5. Σα λνεηηθά κνληέια (mental states) κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ δξάζεηο (ιεηηνπξγνύλ
σο θίλεηξα γηα δξάζεηο)

2.5.2. Heterarchical representations –causal network
Απηή ε κνξθή αλαπαξάζηαζεο δεκηνπξγήζεθε γηα λα θαιύςεη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο
αηηηώδεο αιπζίδαο (Trabasso and van den Broek, 1985) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith &
Hancox, 2001). Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε κνξθή αλαπαξάζηαζεο έλα κνλαδηθό γεγνλόο κπνξεί
λα δηαζέηεη πνιινύο πξνγόλνπο θαη απνγόλνπο ζε αληίζεζε κε ηελ αηηηώδε αιπζίδα πνπ θάζε
θόκβνο δηαζέηεη κόλν έλαλ απόγνλν θαη έλαλ πξόγνλν. Με γεηηνληθά γεγνλόηα κπνξνύλ λα
ζπλδεζνύλ κεηαμύ ηνπο θαη από έλα γεγνλόο κπνξεί λα μεθηλνύλ πνιιέο αθκέο ή λα
θαηαιήγνπλ πνιιέο αθκέο. [4]
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Η ζπγθεθξηκέλε κνξθή αλαπαξάζηαζεο αγλνεί ηα αζήκαληα γεγνλόηα, πεξηζζόηεξν από ηελ
αηηηώδε αιπζίδα. Οη θόκβνη ελόο δηθηύνπ αλαπαξηζηνύλ κεκνλσκέλα γεγνλόηα όπσο γηα
παξάδεηγκα ε θαηάζηαζε ηνπ ραξαθηήξα ή δξάζεηο. Τπάξρνπλ ζρέζεηο αηηίαο αλάκεζα ζηνπο
θόκβνπο ηνπ δηθηύνπ. Γηα παξάδεηγκα (Smith & Hancox, 2001) έλα δεπγάξη από θόκβνπο (Α
θαη Β) εξκελεύεηαη σο εμήο : ν Α πξνθαιεί ηνλ Β. [4]
Γελ είλαη πάληα ζηαζεξή θαη δελ έρεη απόιπηε δύλακε ε ζύλδεζε αλάκεζα ζηνπο θόκβνπο
ησλ γεγνλόησλ. Τπάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ είλαη ππεύζπλνη γηα λα δεκηνπξγεζεί
κηα ζρέζε αηηίαο γηα δύν γεγνλόηα Α θαη Β (Trabasso and van den Broek, 1985: Trabasso et
al., 1989: Trabasso and Magliano, 1996: van den Broek and Trabasso, 1986: van den Broek,
1990a: van den Broek, 1990b: van den Broek, 1994) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox,
2001) :

-

Υξνληθή πξνηεξαηόηεηα – temporal priority
Η αηηία πξνεγείηαη ηεο ζπλέπεηαο. «Σν γεγνλόο πνπ πξνθάιεζε λα ζπκβεί θάηη
βξίζθεηαη

πάληα πξηλ ην απνηέιεζκα» ή «ε αηηία πνηέ δελ ζπκβαίλεη κεηά ηε

ζπλέπεηα» (van den Broek, 1990b) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox, 2001).
(Παξάδεηγκα: Σν ζπίηη έπηαζε θσηηά. Ήξζε ε ππξνζβεζηηθή.)

-

Λεηηνπξγηθόηεηα – operativity
Η αηηία πξέπεη λα είλαη ελεξγνπνηεκέλε (operative) ηε ζηηγκή πνπ ζπκβαίλεη ην
απνηέιεζκα. „Γηα παξάδεηγκα „ν Γηάλλεο ζπλάληεζε ηελ Μαξία‟ απηό είρε σο
απνηέιεζκα: „ν Γηάλλεο παληξεύηεθε ηε Μαξία‟. „ν Γηάλλεο γλώξηζε ηελ Μαξία‟
απηή πξόηαζε πξνήιζε από ηελ πξόηαζε „ν Γηάλλεο ζπλάληεζε ηελ Μαξία‟ απηή
πξέπεη λα είλαη ελεξγνπνηεκέλε (operative) πξηλ ηελ πξόηαζε „ν Γηάλλεο
παληξεύηεθε ηελ Μαξία‟ (Smith & Hancox, 2001).
(Παξάδεηγκα: Ο Γηάλλεο ζέιεη παγσηό. Ο Γηάλλεο απνιακβάλεη ην παγσηό ζην
πάξθν.)

-

Απαξαίηεην –Αλαγθαίν –necessity
Αλ ην Α δελ ζπκβεί (ζύκθσλα κε ην θείκελν) ηόηε δελ κπνξεί λα ζπκβεί θαη ην Β. Γηα
παξάδεηγκα „John picked up a knife‟ είλαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ην εμήο: „John
stabbed Peter with Knife‟ (αλ ν John δελ ζήθσλε ην καραίξη ηόηε δελ ζα κπνξνύζε λα
ζπκβεί ε δεύηεξε πξόηαζε) (Smith & Hancox, 2001).
(Ο Γηάλλεο έπεζε από ηηο ζθάιεο. Η Μαίξε ηειεθώλεζε γηα λα έξζεη αζζελνθόξν.)

13

-

Δπάξθεηα – sufficiency
Ο πεξηνξηζκόο ηεο επάξθεηαο είλαη πην αζζελέζηεξνο από ηνλ πεξηνξηζκό ηεο
αλαγθαηόηεηαο, αλ ην Α ζπκβεί (ζύκθσλα κε ην θείκελν) ηόηε είλαη πηζαλόλ λα
ζπκβεί ην Β (van den Broek, 1994). Γηα παξάδεηγκα, „John struck a match‟ απηό είλαη
κηα δπλαηή (επαξθήο) ζπλζήθε γηα ηελ επόκελε πξόηαζε „John lit his cigarette‟. Γύν
γεγνλόηα ηα νπνία έγηλαλ ζρεδόλ ηελ ίδηα ζηηγκή (Smith & Hancox, 2001).
(Παξάδεηγκα: Η Καηεξίλα πήξε ηε ρηέλα. Η Καηεξίλα ρηελίδεη ηα καιιηά ηεο.
Ο Γηάλλεο ηξώεη γιπθά. Ο Γηάλλεο πήγε ζηνλ νδνληίαηξν)

2.5.2.1 Δίδη αιηιοκπαηικών ζσέζευν
Σν είδνο ηεο αηηηώδεο αιπζίδαο αλάκεζα ζηα γεγνλόηα θαζνξίδεηαη από ηνπο παξάγνληεο
πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Οη Smith & Hancox (2001) αλαθέξνπλ όηη νη Trabasso, et al.
ππνζηεξίδνπλ όηη ππάξρνπλ ηέζζεξα είδε αηηηνθξαηηθήο ζύλδεζεο: θπζηθά αίηηα (θ)
(physically causes), ςπρνινγηθά αίηηα (ς) (psychological causes), motivates (Μ) θαη enables
(Δ). Σν είδνο πνπ αλαηίζεηαη ζε θάζε ζύλδεζε εμαξηάηαη από ην πώο νη πεξηνξηζκνί
αιιειεπηδξνύλ κε ηα γεγνλόηα.
Παξάδεηγκα (Smith & Hancox, 2001) γηα ηε δεκηνπξγία αηηηνθξαηηθήο ζύλδεζεο: Α
motivates B [M(A,B)] αλ ην Α πξνεγείηαη ρξνληθά ηνπ Β θαη ην Α είλαη ελεξγνπνηεκέλν
όηαλ ην Β ζπκβαίλεη θαη ην Α είλαη αλαγθαίν γηα ην Β θαη ην Α πεξηέρεη κηα γεληθή
πιεξνθνξία.
Παξάδεηγκα (Smith & Hancox, 2001) : (Α) Ο Βαζίιεο ήζειε έλα πνδήιαην. (Β) Απηόο πήγε
ζην καγαδί γηα λα αγνξάζεη πνδήιαην. Μ(Α,Β)
Η αλαπαξάζηαζε κέζσ δηθηύσλ αλαθέξεηαη ζπρλά σο ελαιιαθηηθή αηηηώδε αιπζίδα. ηελ
αλαπαξάζηαζε κέζσ δηθηύσλ είλαη δπλαηό έλαο θόκβνο-γεγνλόο λα έρεη πνιινύο πξνγόλνπο
θαη απνγόλνπο όκσο ζηηο αηηηώδεηο αιπζίδεο δελ ζπκβαίλεη απηό (van den Broek, 1994) όπσο
αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox, 2001). Καηά ηνπο Smith θαη Hancox (2001) ζην βηβιίν
ησλ Schank θαη Abelson ππάξρεη έλα παξάδεηγκα αηηηνθξαηηθήο αιπζίδαο όπνπ κηα κνλαδηθή
θαηάζηαζε έρεη πνιιέο ζπλέπεηεο: ε αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ηεο θαξέθιαο πξνθαιεί ηα
εμήο: θάπνηνο λα πέζεη από απηήλ, ε κπύξα λα ρπζεί θαη λα δεκηνπξγεζεί ζόξπβνο (Schank
and Abelson, 1978) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox, 2001). [4]
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2.5.3 Hierarchical representations-story trees
Η ηεξαξρηθή αλαπαξάζηαζε είλαη έλαο ζπλεζηζκέλνο ηξόπνο αλαπαξάζηαζεο όπσο
αλαθέξνπλ νη εξεπλεηέο (Smith & Hancox, 2001). Σα story grammars είλαη ηα πξώηα
κνληέια πνπ ππνζηήξημαλ ηελ ηεξαξρηθή δνκή (Rumelhart, 1975) όπσο αλαθέξεηαη ζην
(Smith & Hancox, 2001). ηελ ηεξαξρηθή αλαπαξάζηαζε ζπλαληνύκε δεπγάξηα, όπνπ
ππάξρνπλ γξακκηθνί ζύλδεζκνη αλάκεζα ζηνπο θόκβνπο όπσο ζπκβαίλεη ζηελ heterarchical
αλαπαξάζηαζε. ύκθσλα κε ηνπο Smith θαη Hancox (2001) ε αλαπαξάζηαζε είλαη ηνπηθά
γξακκηθή (locally linear). Όκσο ην δίθηπν κπνξεί λα επεθηαζεί θαη πξνο ηα πάλσ. Απηό
κπνξεί λα ζπκβεί κε ηελ πξνζζήθε θόκβσλ, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηελ ηνπο θόκβνπο πνπ
βξίζθνληαη ζηα ρακειά επίπεδα. Με απιά ιόγηα είλαη κηα ζπιινγή από δίθηπα,
ζρεκαηίδνληαο ππξακίδα. Σα πςειόηεξα επίπεδα είλαη πην κηθξά θαζώο πεξηέρνπλ πην ιίγνπο
θόκβνπο. Απηνί νη θόκβνη γεληθεύνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηα ρακειά επίπεδα
(van Dijk, 1977) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox, 2001). [4]
Η καθξν-δνκή(macrostructure) είλαη έλαο δεύηεξνο νξηζκόο ηεο ηεξαξρηθήο δνκήο. Η καθξνδνκή πεξηγξάθεη ηα «global levels descriptions» (δειαδή ηνπο θόκβνπο πνπ έρνπλ
θαζνιηθνύο ζπλδέζκνπο, θαη απηνί νη θόκβνη κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα)
(van Dijk, 1977) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox, 2001). Η καθξν-δνκή
(macrostructure) νξίδεη «ηα πην ζεκαληηθά γεγνλόηα ηα νπνία εμάγνληαη από κηα αθνινπζία
πξνηάζεσλ» (van Dijk, 1977) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox, 2001). (Γειαδή απηόο
ν θόκβνο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο ησλ θόκβσλ πνπ αλήθνπλ ζε απηόλ.) Οη Smith &
Hancox (2001) αλαθέξνπλ ζην κνληέιν (Coreira,1980) ε καθξν-δνκή ηαπηίδεηαη κε ηνπο
θόκβνπο ελόο story grammar tree. Οπζηαζηηθά ε καθξό-δνκή είλαη έλαο θόκβνο ζε έλα story
tree ηνπ νπνίνπ νη άκεζνη απόγνλνη ηνπ πεξηέρνπλ δεπηεξεύνπζεο πιεξνθνξίεο (ή
πιεξνθνξίεο κε πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο) απηνύ ηνπ θόκβνπ. Πεξηιακβάλεη ηηο
πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ απηώλ ησλ
ζηνηρείσλ θαη όια απηά ηα αλαπαξηζηά σο κηα γεληθή πιεξνθνξία. [4]
2.6 .ςνοσή
Οη δηάθνξνη ηξόπνη αλαπαξάζηαζεο εμαξηώληαη από ηα δηαθνξεηηθά είδε ζπλνρήο πνπ
δεκηνπξγνύληαη. ύκθσλα κε ην θιάδν ηεο ςπρνινγίαο ε ζπλνρή κπνξεί λα είλαη ηνπηθή ή
θαζνιηθή (Grasser et al., 1994 όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox, 2001) . Η ηνπηθή
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ζπλνρή εληνπίδεηαη ζηελ heterarchical αλαπαξάζηαζε θαη ε γεληθή ζπλνρή ζηελ ηεξαξρηθή
αλαπαξάζηαζε. [4]
Αξρηθά ραξαθηεξηδόηαλ σο «ηδηνθηεζία» ηεο ηζηνξίαο επεηδή δηαδνρηθέο πξνηάζεηο
αλαθέξνληαη ζηελ ίδηεο νληόηεηεο (Hobbs, 1979) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox,
2001). ηνπο Kintsch θαη van Dijk (1978) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox, 2001)
βξίζθνπκε έλα παξάδεηγκα γηα απηόλ ηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο ζπλνρήο. Γηα λα ππάξρεη ζπλνρή
αλάκεζα ζε δηαδνρηθέο πξνηάζεηο ελόο θεηκέλνπ ζα πξέπεη απηέο νη πξνηάζεηο λα
πξνζδηνξίδνπλ ή λα αλαθέξνληαη ζε κηα νληόηεηα, απηή ε νληόηεηα είλαη έλα γεγνλόο ή έλαο
ραξαθηήξαο.
Παξάδεηγκα (Smith & Hancox, 2001) : John took a train to Paris. He arrived ten minutes late.
Οη δύν πξνηάζεηο έρνπλ ζπλνρή κεηαμύ ηνπο επεηδή αλαθέξνληαη θαη νη δπν ζηε ιέμε „John‟.
Ο νξηζκόο είλαη αλεπαξθήο (Hobbs,1979) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox, 2001).
John took a train from Paris to Istanbul. He likes spinach (Hobbs,1979) όπσο αλαθέξεηαη ζην
(Smith & Hancox, 2001) .
Δίλαη ζαθέο όηη νη πεξηζζόηεξνη αλαγλώζηεο ζα ζεσξήζνπλ όηη ην πην πάλσ θείκελν δελ έρεη
ζπλνρή. Η ζπλνρή είλαη ζαλ κηα ζπλέρεηα (on a continuum) (Hobbs,1979) όπσο αλαθέξεηαη
ζην (Smith & Hancox, 2001), νη ηζηνξίεο ζηηο νπνίεο ζπλδέζεηο κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ ηεο
ηζηνξίαο δύζθνια δεκηνπξγνύληαη είλαη ιηγόηεξν ζπλεθηηθέο από ηζηνξίεο ζηηο νπνίεο είλαη
εύθνιν λα δεκηνπξγεζνύλ ζπλδέζεηο κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηζηνξίαο. Απηό ζεκαίλεη όηη
γηα λα έρεη έλα θείκελν ζπλνρή νη ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη αλάκεζα ζηα ζπζηαηηθά
ζηνηρεία κηαο ηζηνξίαο, θαη παξάγνληαη σο ζπκπέξαζκα από ηνλ αλαγλώζηε, ζα πξέπεη λα
είλαη πνιιέο (ππθλέο) θαη λα επηθαιύπηνπλ όια (ζρεδόλ) ηα γεγνλόηα ηεο ηζηνξίαο. (Δπίζεο
αλ έλαλ αλαγλώζηεο είλαη πεξηζζόηεξν ζπγθεληξσκέλνο παξάδεηγκα έρεη επίπεδν
ζπγθέληξσζεο Α ηόηε ε αλαπαξάζηαζε πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ζα έρεη πεξηζζόηεξε ζπλνρή
από έλαλ αλαγλώζηε πνπ έρεη επίπεδν ζπγθέληξσζεο Β). [4]
2.6.1 Σοπική και καθολική ζςνοσή (local and global coherence)
Σα είδε ζπλνρήο δεκηνπξγνύληαη

από ηελ πξνϋπάξρνπζα γλώζε ηνπ αλαγλώζηε ζε

ζπλδπαζκό κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ αλαγλώζηε. [4]
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2.6.1.1 Σοπική ζςνοσή (local coherence)
Η ηνπηθή ζπλνρή εληνπίδεηαη ζηελ γξακκηθή (linear) αιιά θαη ζηελ

heterarchical

αλαπαξάζηαζε. «Αλαθέξεηαη ζε δνκέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ νξγαλώλνπλ ζηνηρεία, ζπζηαηηθά
γεηηνληθώλ ή κηθξώλ πξνηάζεσλ» (Graesser et al., 1994) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith &
Hancox, 2001).
Γηα λα δεκηνπξγεζεί ε ηνπηθή ζπλνρή ρξεζηκνπνηνύληαη νη δνκέο γλώζεηο, ε ηνπηθή ζπλνρή
ρσξίδεηαη ζε δύν θαηεγνξίεο:

-

Υξνληθέο ζρέζεηο - temporal relations
(Έλα ζηνηρείν κηαο ηζηνξίαο πξνεγείηαη θαη κεηά αθνινπζεί ην επόκελν. Παξάδεηγκα
„Σν ζπίηη θαίγεηαη. (Α) Ο Γηάλλεο έηξεμε έμσ από ην ζπίηη‟ (Β). Γηα ηα δπν γεγνλόηα
Α θαη Β ην γεγνλόο Β κπνξεί λα μεθηλήζεη πξηλ ην ηεξκαηηζκό ηνπ γεγνλόηνο Α.)

-

Causal relations
(γηα παξάδεηγκα νη ζρέζεηο απηέο κπνξεί λα δεκηνπξγνύληαη από θπζηθά αίηηα)

2.6.1.2 Καθολική ζςνοσή (global coherence)
ηελ ηεξαξρηθή αλαπαξάζηαζε εληνπίδνπκε ηελ θαζνιηθή ζπλνρή θαη δεκηνπξγείηαη όηαλ νη
πεξηζζόηεξεο ή όιεο νη πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ ζπλδένληαη ζε έλα ή πεξηζζόηεξα βαζηθά
ζέκαηα (Graessaer et al., 1994) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox, 2001). Η εύξεζε
απηώλ ησλ ζεκάησλ θαζνξίδεη ην επίπεδν ζπλνρήο, απηά ηα ζέκαηα βξίζθνληαη ςειά ζηελ
ηεξαξρηθή δνκή. Απηά ηα ζέκαηα ζπλδένληαη κε θόκβνπο, ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη ηνπηθή
ζπλνρή αλάκεζα ηνπο (Graessaer et al., 1994) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox,
2001). Ο αξηζκόο ηεο ηνπηθήο ζπλνρήο θαζνξίδεη ηνλ αξηζκό ηεο θαζνιηθήο ζπλνρήο. [4]
Σα ζρήκαηα (schemas) είλαη νη δνκέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θαζνιηθή
ζπλνρή (Mandler, 1984; Smith, 1997) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox, 2001). Σα
ζρήκαηα ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο ηα : ηα world-based-schemas (είλαη νη «ζηεξεόηππεο»
γλώζεηο, νη πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο) θαη ηα narrative-based-schemas (γηα παξάδεηγκα νη
άμνλεο κηαο ηζηνξίαο: όπσο ν ηόπνο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ηα γεγνλόηα, νη ραξαθηήξεο πνπ
πξσηαγσληζηνύλ θαη ν ρξόλνο). [4]
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Σα ζρήκαηα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά (Βαθάιε, 1995). :
Σα ζρήκαηα είλαη πιεξνθνξίεο (ζύλνια πιεξνθνξηώλ), νη νπνίεο έρνπλ κηα ζηαζεξή βάζε
θαη ππάξρνπλ θάπνηα ζηνηρεία πνπ δελ είλαη ζηαζεξά αιιά κεηαβάιινληαη. Γηα παξάδεηγκα
(Βαθάιε, 1995) ην ζρήκα «αγνξάδσ θάηη ζε έλα θαηάζηεκα»
Η ζηαζεξή βάζε είλαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα είλαη: ε αληαιιαγή αγαζώλ θαη
ρξεκάησλ. Σα ζηνηρεία πνπ δελ είλαη ζηαζεξά είλαη ηα εμήο: ην είδνο ησλ αγαζώλ, ην θόζηνο
ησλ αγαζώλ, ηα θαηαζηήκαηα, ν ρξόλνο αγνξάο, νη πσιεηέο, νη θαηαλαισηέο θ.ά. (Βαθάιε,
1995). [1]
Όηαλ γηα ηα ζηνηρεία πνπ κεηαβάιινληαη δελ έρνπλ νξηζηεί ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ηόηε είλαη
δπλαηό λα δώζνπκε εκείο ηηκέο ζε απηέο ηη κεηαβιεηέο, επηιέγνληαο πάληα εθείλεο ηελ ηηκέο
πνπ ζεσξνύκε πην θαηάιιειεο. Η ηηκή πνπ δίλνπκε ζηε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή νλνκάδεηαη
«ηηκή πνπ δίλεηαη εξήκελ» - εμ νξηζκνύ (default value). Γηα παξάδεηγκα αλ καο πεη θάπνηνο
όηη μύπλεζε λσξίο ηόηε ππνζέηνπκε όηη μύπλεζε κεηαμύ επηά θαη νθηώ (Βαθάιε, 1995). [1]
Σα ζρήκαηα δειαδή ηα ζύλνια πιεξνθνξηώλ είλαη δπλαηό λα πεξηέρνπλ θαη άιια ζρήκαηα
(Βαθάιε, 1995). Οη Rumelhart θαη Norman, όπσο αλαθέξνληαη ζην (Βαθάιε, 1995) δίλνπλ
σο παξάδεηγκα ην ζρήκα ηεο θεθαιήο, ζην νπνίν ππάξρνπλ θαη άιια ζρήκαηα όπσο ηνπ
πξνζώπνπ, ησλ καηηώλ, ηεο κύηεο, ηνπ ζηόκαηνο, ησλ απηηώλ. Με ηε ζεηξά ηνπ ην ζρήκα ηνπ
ζηόκαηνο πεξηέρεη ηα ρείιε, ηα δόληηα (θ.ά.). [1]
Σν ζρήκαηα κπνξνύλ λα απνδώζνπλ δηάθνξεο πιεξνθνξίεο από ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα
όπσο θαξέθια, ςπγείν, ππνινγηζηήο κέρξη ηδενινγίεο θαη αθεξεκέλεο έλλνηεο όπσο
δηθαηνζύλε, ειεπζεξία. Σα ζρήκαηα είλαη δπλαηό λα πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα
ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αλζξώπσλ όπσο θηιειεύζεξνη, ζπληεξεηηθνί ή γηα ζπγθεθξηκέλα
επαγγέικαηα ή πξόζσπα όπσο αζηπλόκνο, ππξνζβέζηεο, λαπηηθόο. [1]
Σα ζρήκαηα αλαπαξηζηνύλ ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο γλώζεηο πνπ έρνπκε απνθηήζεη από ην
πεξηβάιινλ καο θαη ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν. Γελ ζεσξνύληαη θαλόλεο νύηε νξηζκνί. [1]
Όινη νη άλζξσπνη δελ έρνπλ ηηο ίδηεο γλώζεηο θαη εκπεηξίεο γηα ην ιόγν απηό ηα επηκέξνπο
ζηνηρεία ησλ ζρεκάησλ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθά. Δπίζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ
δηαθνξεηηθά επηκέξνπο ζρήκαηα θαη λα δίλνπλ δηαθνξηθέο ηηκέο ζηηο κεηαβιεηέο. [1]
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Καζώο νη πιεξνθνξίεο εηζέξρνληαη ζηνλ άλζξσπν κέζσ ησλ αηζζήζεσλ ηόηε ελεξγνπνηείηαη
ην ζρεηηθό ζρήκα θαη κπνξνύκε λα θαηαλνήζνπκε θαη λα εξκελεύζνπκε απηέο ηηο
πιεξνθνξίεο. Σα ζρήκαηα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζηελ θαηαλόεζε ηνπ θόζκνπ. Όηαλ ζηελ
ηζηνξία δελ αλαθέξνληαη ξεηά θάπνηεο πιεξνθνξίεο ηόηε ελεξγνπνηείηαη ην ζρεηηθό ζρήκα
θαη είκαζηε ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπκε απηό ην «θελό» ηεο ηζηνξίαο. [1]
Σα ζρήκαηα είλαη ρξήζηκα γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ θόζκνπ αιιά βνεζνύλ ζηελ πξόβιεςε,
ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ (Βαθάιε, 1995).
2.6.2 Σα είδη ζςνοσήρ
Κάπνηνη εξεπλεηέο πηζηεύνπλ όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο κόλν ηνπηθή ζπλνρή
δεκηνπξγείηαη (McKoon and Ratcliff, 1992) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox, 2001 .
Άιινη πάιη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ «όηη νη αλαγλώζηεο πξνζπαζνύλ λα θαηαζθεπάζνπλ κηα
πην γεληθή αλαπαξάζηαζε ε νπνία δεκηνπξγείηαη κε βάζε ην θείκελν θαη ηηο γλώζεηο ηνπ
αλαγλώζηε» (Graessaer et al., 1994) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox, 2001).
Ο Singer (Smith & Hancox, 2001) ηαμηλνκεί ηα κνληέια ζπλνρήο:
-

Strong minimal hypothesis
Οη αλαγλώζηεο δεκηνπξγνύλ κόλν ηνπηθή ζπλνρή. πλδένπλ πιεξνθνξίεο ηνπ
θεηκέλνπ ζε ηνπηθό επίπεδν θαη δελ γίλεηαη θακία πξνζπάζεηα γηα λα ζπλδέζνπλ
απηέο ηηο πιεξνθνξίεο κε άιιεο κεγαιύηεξεο δνκέο. (Οη πεξηζζόηεξνη εξεπλεηέο δελ
έρεη απνδερηεί πιήξσο απηήλ ηελ άπνςε. Γηάθνξνη εξεπλεηέο (όπσο νη McKoon and
Ratcliff, 1992) όπσο αλαθέξεηαη νη (Smith & Hancox ,2001) θιίλνπλ πξνο απηήλ ηελ
άπνςε.) [4]

-

Weak minimal hypothesis
Οη αλαγλώζηεο ζπλδένπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ ζε ηνπηθό επίπεδν. Δίλαη
δπλαηό λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλδέζεηο αλάκεζα ζε ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ, ηα νπνία
βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ηνπ θείκελνπ (αλ γηα παξάδεηγκα γηα έλα γεγνλόο
πνπ βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηνπ θεηκέλνπ ν αλαγλώζηεο δελ κπνξεί λα βξεη θάπνην
γεγνλόο γηα λα ην ζπλδέζεη ζε ηνπηθό επίπεδν ηόηε ν αλαγλώζηεο αλαδεηεί γηα
γεγνλόηα πνπ βξίζθνληαη πην θάησ ζην θείκελν). Απηή ε ζεσξία ππνζηεξίδεη όηη νη
αλαγλώζηεο δελ δεκηνπξγνύλ θαζνιηθή ζπλνρή εθηόο θαη αλ νη ζηόρνη ηνπο
δηεπθνιύλνπλ γηα απηό ην είδνο ζπλνρήο (McKoon and Ratcliff, 1992) όπσο
αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox, 2001) . [4]
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-

Constructionist hypothesis
Οη αλαγλώζηεο δεκηνπξγνύλ αλαπαξάζηαζε κε θαζνιηθή ζπλνρή (Graessaer et al.,
1994) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox, 2001). Οη αλαγλώζηεο θαηαλννύλ ην
θείκελν, δεκηνπξγώληαο ζπλδέζεηο αλάκεζα ζε ηνπηθά ζηνηρεία θαη ζε ζηνηρεία πνπ
βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθή ζέζε ηνπ θεηκέλνπ. (Δδώ παξαηεξνύκε όηη ν αλαγλώζηεο
δεκηνπξγεί θαζνιηθή ζπλνρή επεηδή ελδηαθέξεηαη λα αλαδεηήζεη ζπλδέζεηο κεηαμύ
ηνπηθώλ θαη κε ζηνηρείσλ θαη όρη από αλάγθε όπσο ζπκβαίλεη ζην Weak minimal
hypothesis. ) [4]

2.6.3 Πώρ οι αναγνώζηερ δημιοςπγούν ηη ζςνοσή
«Η έλλνηα ηεο θαηαλόεζεο είλαη ην απνηέιεζκα κηαο πεξίπινθεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο
πξνβιεκάησλ ζηελ νπνία ν αλαγλώζηεο δεκηνπξγεί ζρέζεηο αλάκεζα ζε ηδέεο, γεγνλόηα θαη
θαηαζηάζεηο ηνπ θείκελνπ» (van den Broken,1994) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox,
2001). Καηά ηε δηάξθεηα αλάγλσζεο ελόο θεηκέλνπ ν αλαγλώζηεο πξνζπαζεί λα βγάιεη
θάπνηα ζπκπεξάζκαηα, απηή ε δηαδηθαζία έρεη σο απνηέιεζκα ε αλαπαξάζηαζε πνπ
δεκηνπξγεί ν αλαγλώζηεο λα έρεη ζπλνρή. [4]
Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ βγάδεη ν αλαγλώζηεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ην θείκελν
πξνθύπηνπλ θαζώο ζπζρεηίδεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα (Smith &
Hancox, 2001) ν αλαγλώζηεο κπνξεί λα δηαπηζηώζεη όηη δύν γεγνλόηα ζπλδένληαη κεηαμύ
ηνπο ιόγσ ηνπηθήο ρξνληθήο ζρέζεο, απηή ε ρξνληθή ζρέζε δεκηνπξγεί κηα αηηηώδε ζύλδεζε
ζύκθσλα κε ηνλ θαλόλα ηεο ρξνληθήο πξνηεξαηόηεηαο (temporal priority). Δίλαη δπλαηό λα
εληνπηζηνύλ ζε έλα θείκελν δηάθνξεο αηηηνθξαηηθέο ζπλδέζεηο κεηαμύ γεγνλόησλ, απηό
κπνξεί λα έρεη σο επαθόινπζν ηελ πξνζζήθε ελόο λένπ „γεληθνύ‟ θόκβνπ ζηνλ νπνίν
ζπκπεξηιακβάλνληαη απηά ηα γεγνλόηα (δειαδή δεκηνπξγείηαη έλαο λένο θόκβνο-γεγνλόο
ζηνλ νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη απηά ηα γεγνλόηα θαη απηόο θόκβνο πεξηέρεη έλαλ γεληθό
ηίηιν γηα γεγνλόηα πνπ πεξηιακβάλεη). [4]
2.7 Καηανόηζη Ιζηοπίαρ και ςμπεπάζμαηα
πκπέξαζκα είλαη: «θάζε ηζρπξηζκόο πνπ πηζηεύεη ν αλαγλώζηεο όηη είλαη αιεζήο θαη είλαη
απνηέιεζκα ηεο αλάγλσζεο ηνπ θεηκέλνπ, αιιά πξηλ ν αλαγλώζηεο δελ ην πίζηεπε θαη δελ
αλαθέξεηαη απηόο ν ηζρπξηζκόο ξεηά ζην θείκελν (Norving, 1980)» όπσο αλαθέξεηαη ζην
(Smith & Hancox, 2001).
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Χζηόζν νη Smith & Hancox (2001) ππνζηεξίδνπλ όηη ν νξηζκόο απηόο είλαη αλεπαξθήο ζε
δύν ζεκεία. ύκθσλα κε ηνπο Smith θαη Hancox (2001) ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηη κνξθή
έρνπλ νη ηζρπξηζκνί. Μηα απάληεζε «είλαη όηη έλα ζπκπέξαζκα πεξηέρεη επηρεηξήκαηα θαη
πξνηάζεηο, νη νπνίεο δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζην θείκελν» (Singer et al., 1994) όπσο
αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox, 2001). Οη (Singer et al.,1994) όπσο αλαθέξεηαη ζην
(Smith & Hancox, 2001) δίλνπλ έλα παξάδεηγκα:

Julie soaked the bonfire. It went out.
Οη θόκβνη πνπ αλαπαξηζηνύλ ηηο ξεηέο πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ είλαη νη αθόινπζνη (
adapted from Singer et al., 1994) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox, 2001) :

(e1,douse,(agt(Julie),obj(bonfire)))
(e2,go-out,(exp(bonfire)))

(e1,douse,(agt(Julie),obj(bonfire), inst(water))))
(e2,go-out,(exp(bonfire)))
(l1,cause(e1,e2))
Έλα αθόκα ζηνηρείν πξνζηέζεθε ζην πξώην γεγνλόο (water) θαη έλαο ζύλδεζκνο (l1)
αλάκεζα γηα ηα δύν γεγνλόηα (Smith & Hancox, 2001). Ο αλαγλώζηεο πηζηεύεη θάπνηνπο
ηζρπξηζκνύο, όκσο δελ ζεσξνύληαη όινη νη ηζρπξηζκνί ζπκπεξάζκαηα (Smith & Hancox,
2001). Ο αλαγλώζηεο βγάδεη ζπκπεξάζκαηα, απηά κπνξεί λα δηαηεξνύληαη κόληκα ζηελ
κλήκε (θσδηθνπνίεζε-encoding) ή λα ρξεζηκνπνηνύληαη σο βνήζεηα γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ
θεηκέλνπ (activation). Σα ζπκπεξάζκαηα ρσξίδνληαη ζε encoded θαη activated, απηόο ν
δηαρσξηζκόο αλάκεζα ζηα encoded θαη activated ζπκπεξάζκαηα αλαθέξνληαη ζηελ επηζηήκε
ηεο ςπρνινγίαο (van den Broek, 1994; Kintsch, 1988; Singer et al., 1994) όπσο αλαθέξεηαη
ζην (Smith & Hancox, 2001). Δίλαη δπλαηό ν αλαγλώζηεο λα βγάδεη έλα ζπκπέξαζκα, ην
νπνίν βαζίδεηαη ζε επαξθή ζηνηρεία αιιά ζην ηέινο επεηδή δελ ππνζηεξίδεηαη από ηελ
ηζηνξία δελ κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηελ αλαπαξάζηαζε. [4]
Απηόο ν δηαρσξηζκόο ζρεδόλ πνηέ δελ γίλεηαη από ηα πξόζθαηα κνληέια γηα ηελ θαηαλόεζε
ηζηνξηώλ (Smith & Hancox, 2001). Απηά ηα κνληέια εμάγνπλ πνιιέο πηζαλέο επεμεγήζεηο νη
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νπνίεο κεηά αμηνινγνύληαη. Θεσξνύληαη

activated επεμεγήζεηο θαη όρη encoded, νη

επεμεγήζεηο πνπ απνξξίπηνληαη θαη δελ ελζσκαηώλνληαη ζηελ αλαπαξάζηαζε, . [4]
2.7.1 Δίδη ζςμπεπαζμάηυν
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαλόεζεο δεκηνπξγνύληαη πνιιά είδε ζπκπεξαζκάησλ. Οη Graesser
et al. (1994) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox, 2001) δηαθξίλνπλ 13 δηαθνξεηηθά είδε,
ηέζζεξα από απηά ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζνιηθή θαη ηνπηθή ζπλνρή:

-

Causal antecedent
Απηόο ν ηύπνο ζπκπεξάζκαηνο βξίζθεη κηα αηηία-πξόγνλν (causal antecedent) γηα έλα
γεγνλόο απηό ζπρλά είλαη έλα λέν γεγνλόο (πξνζηίζεηαη έλα γεγνλόο πνπ δελ ππήξρε
πξηλ). Σα „Causal antecedent ζπκπεξάζκαηα‟ ζπληεινύλ ζηελ ηνπηθή ζπλνρή. [4]

-

Superordinate goal
Απηόο ν ηύπνο ζπκπεξάζκαηνο θαζηεξώλεη έλαλ ζθνπό ν νπνίνο ελεξγνπνηεί κηα
δξάζε. Γηα παξάδεηγκα νη Smith & Hancox (2001) αλαθέξνπλ ηελ επόκελε ηζηνξία
«„John was hungry. He went into the dinner.‟ Έλαο αλαγλώζηεο ζα κπνξνύζε λα
ζπκπεξάλεη

ην εμήο:

John had the goal of eating‟.» Σα «superordinate goal»

ζπκπεξάζκαηα ζπκβάιινπλ θαη ζηα δύν είδε ζπλνρήο. [4]

-

Thematic
Σα „thematic‟ ζπκπεξάζκαηα δίλνπλ ηελ θεληξηθή ηδέα ή έλα εζηθό δίδαγκα ηεο
ηζηνξίαο. Γηα παξάδεηγκα (Smith & Hancox, 2001) όηαλ ν αλαγλώζηεο δηαβάδεη ηα
παξακύζηα ηνπ Αηζώπνπ βγάδεη σο ζπκπέξαζκα ην κήλπκα πνπ ζέιεη λα δώζεη ν
ζπγγξαθέαο ηνπ θεηκέλνπ. Απηά ηα ζπκπεξάζκαηα βνεζνύλ ζηελ θαζνιηθή ζπλνρή.
[4]

-

Character emotional reaction
Σα γεγνλόηα πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζην θείκελν δεκηνπξγνύλ απηά ηα
ζπκπεξάζκαηα. Απηά δίλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα (ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε) ηνπ
ραξαθηήξα. Γηα παξάδεηγκα (Smith & Hancox, 2001) „Mary‟s balloon burst. She
cried and cried.‟ έλαο αλαγλώζηεο κπνξεί λα βγάιεη ην ζπκπέξαζκα όηη ε Mary είλαη
αλήζπρε. Απηά ηα ζπκπεξάζκαηα ζπκβάιινπλ ζηε θαζνιηθή ζπλνρή. [4]
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Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα κπνξνύλ λα ππνδηαηξεζνύλ ζηα backward ζπκπεξάζκαηα ηα
νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ εμέιημε ηεο αθήγεζεο (explanatory inferences, connecting) θαη ζηα
forward (predictive inferences). [4]
2.7.2 Βackward ζςμπεπάζμαηα
Σα

backward

ζπκπεξάζκαηα

επίζεο

νλνκάδνληαη

επεμεγεκαηηθά

ή

ελνπνηεηηθά

(„explanatory‟ή „bridging‟ in van den Broek, 1990a and Singer et al., 1994) όπσο αλαθέξεηαη
ζηνπο (Smith & Hancox, 2001) εμεγνύλ „γηαηί ζπκβαίλεη θάηη‟ (Trabassso and Magliano,
1996). Γίλνπλ απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο ηύπνπ „Γηαηί‟.
Σα backward ζπκπεξάζκαηα είλαη ηθαλά λα δεκηνπξγήζνπλ κηα αηηηώδε ζρέζε αλάκεζα ζε
έλα γεγνλόο ηεο ηζηνξίαο θαη ζε έλαλ λέν θόκβν, ν νπνίνο βξίζθεηαη πξηλ από ην γεγνλόο ηεο
ηζηνξίαο. Πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγεζεί έλαο ελνπνηεηηθόο θόκβνο (bridging).
Απηόο ν θόκβνο είλαη κηα ππόζεζε, ε νπνία πξνζηίζεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ
ζπζηήκαηνο γηα λα δηαηππώζνπκε κηα πηζαλή εμήγεζε. [4]
Παξάδεηγκα backaward ζπκπέξαζκα από ηελ ηζηνξία Αζζελνθόξν:

c(11) :: fell_down(Person,the_stairs) causes hurt(Person).
c(12) :: hurt(Person), person(Person), person(Other) causes phoned(Other,an_ambulance).
Σν θαηεγόξεκα causes hurt(Person) ιεηηνπξγεί σο ελνπνηεηηθόο θόκβνο αιιά θαη σο
επεμεγεκαηηθόο θόκβνο (εμεγεί γηαηί ε Μαίξε ηειεθώλεζε λα έξζεη αζζελνθόξν).
2.7.3 Forward ζςμπεπάζμαηα
Σα forward ζπκπεξάζκαηα δελ πξέπεη λα δεκηνπξγνύληαη από ηνλ αλαγλώζηε επεηδή: (Smith
& Hancox, 2001).

Σα

-

Γελ ρξεηάδνληαη. Πνιιέο θνξέο ηα forward ζπκπεξάζκαηα αλαθέξνληαη ζην θείκελν.

-

Δίλαη αλεπαξθή. Δίλαη πηζαλό ηα ζπκπεξάζκαηα λα είλαη ιαλζαζκέλα.

-

Γελ ζπκβάιινπλ ζηελ ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ.
forward ζπκπεξάζκαηα δεκηνπξγνύληαη αιιά γξήγνξα κεηαθηλνύληαη από ηελ

εξγαδόκελε κλήκε εθηόο θαη αλ επηβεβαηώλνληαη από ηελ ηζηνξία (Keefe and McDaniel,
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1993) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox, 2001). Αλ δελ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κηα
ζύλδεζε αλάκεζα ζε δύν γεγνλόηα ηα forward ζπκπεξάζκαηα κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζηελ
ζπλνρή .
Γηα παξάδεηγκα (adapted from Murray et al., 1993) όπσο αλαθέξεηαη ζην (Smith & Hancox,
2001) :

The angry waitress was totally fed up with her job. When a rude customer her, she lifted a
plate of spaghetti above his head.
ε απηέο ηηο δπν πξνηάζεηο ζα γίλεη πην θαηαλνεηό ην λόεκα αλ πξνζηεζεί ην εμήο
ζπκπέξαζκα: „She poured the spaghetti over the customer‟s head‟(Smith & Hancox, 2001) .
[4]

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη γεληθέο (ελδεηθηηθέο) κνξθέο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ.

Causal chain

Παξάδεηγκα causal chain:

1

2

3

4

1. Αγνξάδσ παηάηεο
2. Καζαξίδσ ηηο παηάηεο
3. Πιέλσ ηηο παηάηεο
24

5

6

7

4. Κόβσ ηηο παηάηεο
5. Σεγαλίδσ ηηο παηάηεο
6. εξβίξσ ηηο παηάηεο
7. Σξώσ ηηο παηάηεο

Causal network

Παξάδεηγκα causal network:
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1

2

3

4

5

1. Βιάβε ζηνλ πάξνρν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο
2. Γηαθνπή ηνπ ξεύκαηνο
3. Ο Γηώξγνο έπεζε από ηηο ζθάιεο
4. Η Μαξία θιείζηεθε ζην αζαλζέξ
5. Γηαθόπεθε ε δηαδηθηπαθή ζπλνκηιία κεηαμύ ηεο Υξηζηίλαο θαη ηεο Δηξήλεο

Story trees

26

Παξάδεηγκα story trees από ην θείκελν Carly‟s Family:

1. Carly has a large family.
2. She lives with four people.
3. Carly also has two pets.
4. Carly‟s mom is a doctor.
5. Carly‟s mom works at the hospital.
6. Carly‟s mom helps people who are sick.
7. Carly‟s dad works at home.
8. Carly‟s dad cooks for the family.
9. Carly‟s dad drives the kids to soccer practice.
10. Carly has two brothers.
11. James is ten years old.
12. Scott is fourteen years old.
13. Carly has two pets.
14. Jinx is a small, black cat.
15. Diego is a large, brown dog.
16. Carly loves her family!
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Κεθάλαιο 3
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3.1 Γενικά
Γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηζηνξηώλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν Story Understanding
Machine. Η γιώζζα πνπ εθαξκόδεη ην ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα είλαη ε RAC. Έρεη ηε
δπλαηόηεηα λα ηξέμεη ζε πιαηθόξκεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε SWI-Prolog όπσο Windows,
Linux, Unix θαη Mac. Σν εξγαιείν δηαβάδεη κηα ηζηνξία, θαηαζθεπάδεη ην κνληέιν
θαηαλόεζεο ηνπ θεηκέλνπ θαη είλαη ζε ζέζε λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο. Πξέπεη λα
δεκηνπξγήζνπκε ην domain file, ην νπνίν είλαη έλα SWI-Prolog αξρείν, γηα ην νπνίν ζα
θαηαζθεπαζηεί ην κνληέιν θαηαλόεζεο από

ην STAR

(Story comprehension through

Argumentation) ζύζηεκα.
3.2 Πεπιγπαθή session
Σα sessions πεξηιακβάλνπλ ηηο ζθελέο, ηηο εξσηήζεηο πνπ πξέπεη λα απαληεζνύλ κέρξη ηε
ζπγθεθξηκέλε ζθελή θαη κηα ιίζηα θαηεγνξεκάησλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα
δείμνπλ πσο ην κνληέιν θαηέιεμε ζηελ απάληεζε ηνπ.
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Σν πξώην κέξνο πεξηέρεη κηα ζεηξά από sessions. Έλα session νξίδεηαη από κηα ζεηξά
δειώζεσλ ηεο κνξθήο: session(s(Index),ListOfQuestions,ListOfVisibleConcepts).
Η πξώηε παξάκεηξνο s(Index) δειώλεη ηε ζθελή ηεο αθήγεζεο θαη ην Index είλαη έλαο
θπζηθόο αξηζκόο.
Η δεύηεξε παξάκεηξνο (ListOfQuestions) είλαη κηα ιίζηα από εξσηήζεηο ηεο κνξθήο
q(Number), νη νπνίεο πξέπεη λα απαληεζνύλ από ην ζύζηεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ session.
Η ηξίηε παξάκεηξνο (ListOfVisibleConcepts) είλαη κηα ιίζηα θαηεγνξεκάησλ πνπ ζέινπκε
λα εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε θαζώο ην ζύζηεκα θαηαζθεπάδεη ην κνληέιν θαηαλόεζεο. Σν
ListOfVisibleConcepts κπνξεί λα πάξεη ηελ ηηκή «all» ηόηε όια ηα θαηεγνξήκαηα
εκθαλίδνληαη

ζην

κνληέιν

θαηαλόεζεο.

Όηαλ

ε

ιίζηα

θαηεγνξεκάησλ

(ListOfVisibleConcepts) είλαη θελή δελ εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε πσο ην ζύζηεκα θαηέιεμε
ζηελ απάληεζε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξώηεζε.
Παξαδείγκαηα session:

session(s(1),[q(1)],[has(_),is(_)]).
session(s(2),[q(2),q(3)],[]).
session(s(3),[q(4)],all).
3.3 Πεπιγπαθή Ιδιοηήηυν
Σα fluent είλαη ηδηόηεηεο πνπ παξακέλνπλ εμαηηίαο ηεο αδξάλεηαο. Οη ηδηόηεηεο ησλ fluents
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ιίζηα εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ κέζα ζην ρξόλν ώζπνπ λα βξεζεί
θάπνηα δξάζε πνπ ζα ηηο αλαηξέςεη θαη ηειηθά ζα αθπξώζεη ηηο ηδηόηεηεο ηνπο. Όηαλ
αθπξσζεί ε ηδηόηεηα ελόο fluent ηόηε αθπξώλνληαη θαη όιεο νη ζπλέπεηεο πνπ πξνθύπηνπλ
από απηό. Απηά δειώλνληαη σο εμήο: flunets([a (_,_), b(_,_), c(_,)] κε a, b, c ηα νλόκαηα ησλ
θαηεγνξεκάησλ θαη κέζα ζηηο παξελζέζεηο δειώλνληαη νη παξάκεηξνη ησλ θαηεγνξεκάησλ
πνπ παίξλνπλ σο είζνδν. Όζνη είλαη νη παξάκεηξνη ηόζα είλαη θαη ηα ζύκβνια „_‟ . Όια ηα
ππόινηπα θαηεγνξήκαηα αληηκεησπίδνληαη σο ζηηγκηαία (instantaneously) θαη δελ ηζρύνπλ
κέζα ζην ρξόλν.
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Παξάδεηγκα (fluent) από ηελ ηζηνξία door:
Σν θαηεγόξεκα sleep(Person) ζηελ ηζηνξία door έρεη νξηζηεί σο fluent όκσο ε δξάζε
wake_up(Person) πξνθαιεί ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ θαηεγνξήκαηνο sleep(Person).
c(20) :: wake_up(Person) causes -sleep(Person).
Παξάδεηγκα: ([has (_,_), is(_), works(_,_)]).
Παξαδείγκαηα fluents από ηηο ηζηνξίεο door θαη Carly‟s Family αληίζηνηρα:

fluents([
tired(_),
sleep(_),
afraid(_),
it_is(_),
wants_to_know(_,_),
watch(_,_),
is(_,_),
thinks_close_door(_),
blow(_)
]).

fluents([
has(_,_),
lives(_,_),
is(_,_),
works(_,_),
helps(_,_),
drives(_,_),
loves(_,_),
people_carlys_family_are(_)
]).
3.4 Πεπιγπαθή Pre-session
πλήζσο αξρίδνπκε κε έλα session πνπ έρεη ηελ αθόινπζε κνξθή: session(s(0),[],all)
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Απηό είλαη έλα pre-session πνπ ζηε ζθελή κε ηνλ αξηζκό κεδέλ (0) δίλνληαη θάπνηεο
πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνξία θαη δελ αιιάδνπλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ.
Παξάδεηγκα pre-session από ηελ ηζηνξία door:
Session 0 θαη Story Scene 0:
session(s(0),[],all).
s(0) :: person(mary) at always.
Άιιν παξάδεηγκα pre-session από ηελ ηζηνξία Carly‟s:

s(0):: person(carly) at always.
s(0):: person(carlys_mom) at always.
s(0):: person(carlys_dad) at always.
s(0):: person(james) at always.
s(0):: person(scott) at always.
Οη δειώζεηο ηζρύνπλ θάζε ζηηγκή αιιά δελ κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ ζαλ flunets,
ραξαθηεξίδνληαη σο ζηαζεξέο θαη είλαη δηαζέζηκεο ζε θάζε ζεκείν ηεο ηζηνξίαο.

3.5 Narrative Sessions
Γηαρσξίδνπκε ηελ ηζηνξία ζε έλαλ αξηζκό από sessions όπσο εκείο επηζπκνύκε. Δίλαη
δπλαηό λα δεκηνπξγήζνπκε κόλν έλα

session, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα

δώζνπκε νιόθιεξε ηελ ηζηνξία γηα λα γίλεη ε αλάγλσζε θαη ε θαηαλόεζε από ην ζύζηεκα
ώζηε λα απαληήζεη ηηο εξσηήζεηο. Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνύζακε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα
session γηα θάζε πξόηαζε ηεο ηζηνξίαο όπνπ ην ζύζηεκα δηαβάδεη ηελ ηζηνξία πξόηαζεπξόηαζε (δειαδή session-session) θαη απαληάεη ηηο εξσηήζεηο γηα θάζε session μερσξηζηά
αθνύ δεκηνπξγήζεη ην κνληέιν θαηαλόεζεο.
Παξαδείγκαηα narrative sessions από ηελ ηζηνξία door:

s(1) :: tired(mary) at 1.
s(2) :: in_bedroom(mary) at 2.
32

s(2) :: sleep(mary) at 2.
s(3) :: suddenly_close(door) at 4.
s(3) :: wake_up(mary) at 5.
s(3) :: afraid(mary) at 6.
s(4) :: get_up(mary,bed) at 7.
s(4) :: walk_to(mary,kitchen) at 8.
s(4) :: see(mary,open_window) at 9.
s(4) :: blow(wind) at 9.
Οη ηδηόηεηεο/δξάζεηο ηνπνζεηνύληαη ε κηα θάησ από ηελ άιιε κε ρξνλνινγηθή ζεηξά όπσο
πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ ηζηνξία. Όπσο παξαηεξνύκε έρνπλ ηελ εμήο κνξθή: s(Index) ::
name_concept(x,y) at time. Index: δειώλεη ηνλ αξηζκό ηεο ζθελήο. To name_concept είλαη
ην όλνκα ηεο ηδηόηεηαο/δξάζεο . Σα x θαη y είλαη νη παξάκεηξνη πνπ παίξλεη ην θαηεγόξεκα
θαη ην time έλαο θπζηθόο αξηζκόο (0,1,2,3...) πνπ δειώλεη ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ έγηλε ε
ηδηόηεηα/δξάζε.
3.6 Δπυηήζειρ
Οη εξσηήζεηο νξίδνληαη κε ηελ αθόινπζε κνξθή ζην domain file:

q(Index)?? name(x,y) at time;
name(x,z) at time.
Σν Index είλαη έλαο θπζηθόο αξηζκόο (0,1,2,3) θαη αληηπξνζσπεύεη ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο.
Σν name είλαη ην όλνκα ηεο ηδηόηεηαο/δξάζεο γηα ην νπνίν ζέινπκε λα ειέγμνπκε αλ
αιεζεύεη ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη ηα x, y θαη z είλαη νη παξάκεηξνη ηεο ηδηόηεηαο
δξάζεο. Οη εξσηήζεηο κπνξεί λα είλαη εξσηήζεηο ζσζηνύ ιάζνπο ή πνιιαπιήο επηινγήο.
ηηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο ζε θάζε πηζαλή απάληεζε βάδνπκε ην ζύκβνιν „;‟ θαη
ζηελ ηειεπηαία πηζαλή απάληεζε ηεο ίδηαο εξώηεζεο ηνπνζεηνύκε ην ζύκβνιν „.‟ (ηειεία)
γηα λα δείμνπκε ην ηέινο ηεο εξώηεζεο. Η ίδηα εξώηεζε κπνξεί λα γίλεη ζε δηαθνξεηηθά
session. Απηό ζπλήζσο γίλεηαη γηα λα ειέγμνπκε αλ ην κνληέιν θαηαλόεζεο έρεη
αλαζεσξήζεη. Γηα θάζε επηινγή ηεο εξώηεζεο ην ζύζηεκα επηζηξέθεη ηα αθόινπζα:

-

“accepted” ζεκαίλεη όηη ην ζύζηεκα δέρεηαη απηήλ ηελ απάληεζε, απηή ε επηινγή
ηζρύεη ζην κνληέιν θαηαλόεζεο
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-

“rejected” ζεκαίλεη όηη ζύζηεκα απνξξίπηεη απηήλ ηελ επηινγή, απηή ε επηινγή δελ
ηζρύεη ζην κνληέιν θαηαλόεζεο

-

“possible” ζεκαίλεη όηη νύηε δέρεηαη νύηε απνξξίπηεη απηήλ ηελ επηινγή

Παξαδείγκαηα εξσηήζεσλ από ηελ ηζηνξία door θαη Carly‟s Family αληίζηνηρα:

q(1) ?? work(mary) at 1;
go_to_vacation(mary)at 1.
q(2) ?? it_is(night) at 2;
it_is(morning) at 2.

q(1) ?? people_carlys_family_are(four) at 0;
people_carlys_family_are(five) at 0;
people_carlys_family_are(six) at 0.

q(2) ?? works(carlys_mom,at_the_restaurant) at 1;
works(carlys_mom,at_the_mall) at 1;
works(carlys_mom,at_the_hospital) at 1.
3.7 Κοινή Γνώζη
Η θνηλή γλώζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο ηζηνξίαο. Οη ζρέζεηο αλάκεζα ζηα
θαηεγνξήκαηα απνηεινύλ ηελ θνηλή γλώζε. Τπάξρνπλ ηξία είδε ζρέζεσλ: property, causal,
preclusion. Σα επηρεηξήκαηα ηεο θνηλήο γλώζεο νξίδνληαη ην έλα θάησ από ην άιιν θαη έρνπλ
ηελ εμήο κνξθή:


p(number) :: name(x,y) implies name_b(z), αλ ην επηρείξεκα είλαη property



c(number) :: name(x,y) causal name_b(z), αλ ην επηρείξεκα είλαη causal

Σν number είλαη πάληα έλαο αξηζκόο πνπ δίλνπκε ζην επηρείξεκα. Κάζε επηρείξεκα έρεη ην
δηθό ηνπ κνλαδηθό αξηζκό γηα λα είλαη ζπλεπήο ε γλώζε. Σν name είλαη ην όλνκα ηεο
ηδηόηεηαο/δξάζεο δειαδή ε ζπλζήθε ηνπ επηρεηξήκαηνο γηα λα ζπκπεξάλνπκε όηη ηζρύεη ε
ηδηόηεηα name_b. Σα x, y, z είλαη νη παξάκεηξνη ησλ θαηεγνξεκάησλ. Σν επηρείξεκα πξέπεη
πάληα λα ηειεηώλεη κε ην ζύκβνιν ηεο ηειείαο „.‟. ηελ πεξίπησζε πνπ ην επηρείξεκα είλαη
property ηζρύεη ην εμήο: αλ ε πξν-ζπλζήθε ζπκβαίλεη ζην ρξόλν t ηόηε θαη ην θαηεγόξεκα
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name_b ζπκβαίλεη ζηνλ ίδην ρξόλν t. Δλώ αλ ην επηρείξεκα είλαη causal ηζρύεη ην εμήο: αλ ε
πξν-ζπλζήθε, name, ζπκβαίλεη ζην ρξόλν t ηόηε ην θαηεγόξεκα name_b ζπκβαίλεη ζην
ρξόλν t+1. Η δηαθνξά ζε απηά ηα δπν είδε θαλόλσλ είλαη όηη νη property θαλόλεο δείρλνπλ ηε
ζρέζε αλάκεζα ζηηο ηδηόηεηεο ελώ νη casual θαλόλεο πξνθαινύλ κηα ηδηόηεηα.

Παξαδείγκαηα θνηλήο γλώζεο από ηελ ηζηνξία door

p(11) :: tired(Person) implies work(Person).
p(12) :: go_to_vacation(Person) implies -tired(Person).
p(13) :: work(Person) implies -go_to_vacation(Person).
p(14) :: go_to_vacation(Person) implies -work(Person).
Παξαηεξνύκε όηη όηαλ κηα ηδηόηεηα ζπζρεηίδεηαη κε θάπνηα άιιε ηδηόηεηα ηόηε είλαη δπλαηό
λα νξίδεη ην μεθίλεκα ή ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο ηδηόηεηαο.
Παξάδεηγκαηα:
c(11) :: wants(Person,ice_cream) causes buy(Person,ice_cream).
c(12) :: buy(Person,ice_cream) causes eat(Person,ice_cream).
c(20) :: wake_up(Person) causes -sleep(Person).
p(33) :: get_up(Person,bed), afraid(Person) implies wants_to_know(Person,what_happened).

Παξαηεξνύκε όηη κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ λέεο ηδηόηεηεο ζηελ ηζηνξία όπσο νη ηδηόηεηεο
wants_to_know(Person,what_happened) θαη watch(Person,tv). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε
πξέπεη λα ειέγμνπκε αλ νη ηδηόηεηεο παξακέλνπλ ζηαζεξέο (κέρξη λα βξεζεί θάηη λα ηηο
αλαηξέςεη) θαζώο εμειίζζεηαη ε ηζηνξία γηα λα ηηο θαηαηάμνπκε ζηα fluents.
Παξαδείγκαηα από ηελ ηζηνξία door:

p(33) :: get_up(Person,bed), afraid(Person) implies wants_to_know(Person,what_happened).
p(34) :: walk_to(Person) implies -watch(Person,tv).
p(35) :: wants_to_know(Person,what_happened) implies -watch(Person,tv).
p(36) :: watch(Person,tv) implies -wants_to_know(Person,what_happened).
p(33)>>p(36).
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Γηα πξνγξακκαηηζηηθνύο ιόγνπο νη κεηαβιεηέο ζε έλαλ θαλόλα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη δύν ή
πεξηζζόηεξεο θνξέο.
Παξαδείγκαηα από ηελ ηζηνξία Carly‟s Family θαη door:

p(31) :: is(X,small),is(X,black), is(X,cat) implies is(X,pet).
p(32) :: is(X,pet) implies is_part_of_family(X).
p(33) :: is(Y,large),is(diego,brown),is(Y,dog) implies is(Y,pet).
p(34) :: is(Y,pet) implies is_part_of_family(Y).
p(35) :: is_part_of_family(X), is_part_of_family(Y) implies are(X,Y,part_of_carlys_family).
p(36) :: are(X,Y,part_of_carlys_family), person(Person), is(X,dog), is(Y, dog) implies is(Person,the_best_soccer_player_in_the_family).
%p(37)

::

is(Person,the_best_soccer_player_in_the_family)

implies

-

are(X,Y,part_of_carlys_family).
p(37) :: is(Person,doctor) implies -is(Person,coaches_the_soccer_team).

c(11) :: wanted(Person,ice_cream) causes buy(Person,ice_cream).
c(12) :: buy(Person,ice_cream) causes enjoyed_eating(Person,ice_cream).
c(13) :: wanted(Person,ice_cream) causes make(Person,ice_cream).

3.8 Πποηεπαιόηηηερ μεηαξύ επισειπημάηυν-κανόνυν
ηελ θνηλή γλώζε είλαη δπλαηό λα ππάξρνπλ πξνηεξαηόηεηεο κεηαμύ ησλ επηρεηξεκάησλ. Οη
πξνηεξαηόηεηεο ηνπνζεηνύληαη κε βάζε ην πεξηερόκελν ηεο θάζε ηζηνξίαο θαη δελ είλαη
ζηαζεξέο αιιά αιιάδνπλ ζύκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο ηζηνξίαο. Γεληθά ηα causal
επηρεηξήκαηα έρνπλ κεγαιύηεξε πξνηεξαηόηεηα από ηελ αδξάλεηα θαη ε αδξάλεηα έρεη
κεγαιύηεξε πξνηεξαηόηεηα από ηα property επηρεηξήκαηα. Οη πξνηεξαηόηεηεο δειώλνληαη σο
εμήο: a(N1) >> b(N2) όπνπ a θαη b είλαη νη ηύπνη ησλ επηρεηξεκάησλ θαη N1 θαη N2 είλαη ν
αξηζκόο ησλ επηρεηξεκάησλ. Σν ζύκβνιν ηεο πξνηεξαηόηεηαο δειώλεη όηη ην πξώην
επηρείξεκα είλαη πην δπλαηό από ην δεύηεξν επηρείξεκα.
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Η πξνηεξαηόηεηα πξέπεη πάληα λα ηειεηώλεη κε ην ζύκβνιν ηεο ηειείαο „.‟ δηαθνξεηηθά
εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ζπληαθηηθό ιάζνο. Οη πξνηεξαηόηεηεο εθαξκόδνληαη ζηελ θεθαιή
(head) ελόο επηρεηξήκαηνο.
Παξαδείγκαηα:
c(20) :: wake_up(Person) causes -sleep(Person).
c(21) :: suddenly_close(door), wake_up(Person) causes afraid(Person).
p(22)

::

suddenly_close(door),

afraid(Person),

person(Person)

implies

thinks_close_door(thief).
p(24) :: thinks_close_door(wind) implies -thinks_close_door(thief).
p(25) :: thinks_close_door(thief) implies -thinks_close_door(wind).
p(24)>>p(22).
3.9 Δμθάνιζη ηυν απανηήζευν
Γηα θάζε session ππνινγίδνληαη θαη νη αληίζηνηρεο εξσηήζεηο. Γηα λα μεθηλήζεη ε εθηέιεζε
ηνπ ζπζηήκαηνο πιεθηξνινγνύκε “start”. Σν ζύζηεκα ξσηάεη αλ ζέινπκε λα ζπλερίζνπκε
ζηελ επόκελε ζθελή. Πιεθηξνινγώληαο „y‟ δειώλνπκε όηη ζέινπκε λα ζπλερίζνπκε ελώ
πιεθηξνινγώληαο „n‟ δειώλνπκε όηη ζέινπκε λα ζηακαηήζνπκε. ηελ πεξίπησζε πνπ
δώζνπκε ηελ ηειεπηαία επηινγή δελ έρνπκε δπλαηόηεηα λα ζπλερίζνπκε από εθεί πνπ
ζηακαηήζακε αιιά μεθηλάκε από ηελ αξρή.
Παξαδείγκαηα απαληήζεσλ:
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Δηθόλα 2
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Δηθόλα 3
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Δηθόλα 4
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Δηθόλα 5
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Κεθάλαιο 4
Αναπαπάζηαζη Ιζηοπιών

4.1 Γεληθά

42

4.2 Η πόξηα (door.pl)

42

4.3 Αζζελνθόξν

46

4.4 Ππξνζβεζηηθή

46

4.5 Παγσηό

47

4.5.1 Παγσηό (παξαιιαγή)
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4.6 Πνλόδνληνο

48

4.6.1 Πνλόδνληνο (παξαιιαγή)

49

4.6.2 Πνλόδνληνο (παξαιιαγή)
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4.1 Γενικά
Η επειημία ηεο γιώζζαο ηνπ ζπζηήκαηνο καο επηηξέπεη λα κνληεινπνηήζνπκε ηηο δξάζεηο
ηεο ηζηνξίαο θαη ηηο θαηαζηάζεηο ησλ ραξαθηήξσλ κε ρξνλνινγηθή ζεηξά όπσο αθξηβώο
αλαθέξνληαη κέζα ζηελ ηζηνξία. Όηαλ δειώλνπκε ηηο δξάζεηο ηεο ηζηνξίαο ηαπηόρξνλα
νξίδνπκε θαη ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο. Δίλαη ινηπόλ ζεκαληηθό λα δηαθξίλνπκε πνηεο από ηηο
ηδηόηεηεο παξακέλνπλ ζηαζεξέο, έσο όηνπ βξεζεί θάηη πνπ ζα ηηο αιιάμεη, γηα λα ηηο
νξίζνπκε ζαλ fluent. πλήζσο ε ηζηνξία μεθηλά από ηελ ρξνληθή ζηηγκή 0 αιιά δελ είλαη
ππνρξεσηηθό.
4.2 Η πόπηα (door.pl)
Αθήγεζε ηεο Ιζηνξίαο ζε θπζηθή γιώζζα.
Η Μαίξε ήηαλ θνπξαζκέλε. Κνηκόηαλ ζην δσκάηην ηεο. Ξαθληθά έθιεηζε ε πόξηα ηεο
θνπδίλαο θαη μύπλεζε. Φνβήζεθε. εθώζεθε από ην θξεβάηη ηεο θαη πεξπάηεζε πξνο ηελ
θνπδίλα. Η Μαίξε είδε όηη ην παξάζπξν ηεο θνπδίλαο ήηαλ αλνηρηό θαη θαηάιαβε όηη ν αέξαο
έθιεηζε ηελ πόξηα.
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Αλαπαξάζηαζε ηεο ηζηνξίαο

session(s(0),[],all).
session(s(1),[q(1)],all).
session(s(2),[q(2)],all).
session(s(3),[q(3)],all).
session(s(4),[q(4),q(5)],all).

s(0) :: person(mary) at always.
s(1) :: tired(mary) at 1.
s(2) :: in_bedroom(mary) at 2.
s(2) :: sleep(mary) at 2.
s(3) :: suddenly_close(door) at 4.
s(3) :: wake_up(mary) at 5.
s(3) :: afraid(mary) at 6.
s(4) :: get_up(mary,bed) at 7.
s(4) :: walk_to(mary,kitchen) at 8.
s(4) :: see(mary,open_window) at 9.
s(4) :: blow(wind) at 9.
%%% Γηαηί ε Μαίξε είλαη θνπξαζκέλε;%%%%%%%%%%
q(1) ?? work(mary) at 1;
go_to_vacation(mary)at 1.
%%% Πόηε θνηκόηαλ ε Μαίξε; %%%
q(2) ?? it_is(night) at 2;
it_is(morning) at 2.
%%%%% Ση έθαλε ηε ζηηγκή 8; %%%
%Η Μαίξε πηζηεύεη όηη ν θιέθηεο έθιεηζε ηελ πόξηα; ε Μαίξε πηζηεύεη όηη ν αέξαο έθιεηζε
ηελ πόξηα;%%%%%%%%

q(3) ?? thinks_close_door(thief) at 3;
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thinks_close_door(wind) at 3.
%%%%% Ση έθαλε ηε ζηηγκή 8; %%%
%% Σε ζηηγκή 8 ε Μαίξε ήζειε λα κάζεη ηη ζπλέβε;%%%%%
%%%Σε ζηηγκή 8 ε Μαίξε έβιεπε ηειεόξαζε; %%%%%%%%%%%
q(4) ?? wants_to_know(mary,what_happened) at 8;
watch(mary,tv) at 8.
%%% Πνηνο πηζηεύεη όηη έθιεηζε ηελ πόξηα; %%%%
%%% Η Μαίξε πηζηεύεη όηη Ο θιέθηεο έθιεηζε ηελ πόξηα; Η Μαίξε πηζηεύεη όηη ν αέξαο
έθιεηζε ηελ πόξηα;%%%
q(5) ?? thinks_close_door(thief) at 3;
thinks_close_door(wind) at 3.

%%%%% BACKGROUND / WORLD KNOWLEDGE %%%%%%

fluents([
tired(_),
sleep(_),
afraid(_),
it_is(_),
wants_to_know(_,_),
watch(_,_),
is(_,_),
thinks_close_door(_),
blow(_)
]).

%%% BACKGROUND/WORLD KNOWLEDGE %%%%%
%%%% ΔΡΧΣΗΗ1 %%%%%
%% πλήζσο νη άλζξσπνη θνπξάδνληαη όηαλ εξγάδνληαη %%%%%%
p(11) :: tired(Person) implies work(Person).
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%%

πλήζσο

όηαλ

ν

άλζξσπνο

θάλεη

δηαθνπέο

δελ

είλαη

θνπξαζκέλνο

%%%%%%%%%%%%%%
p(12) :: go_to_vacation(Person) implies -tired(Person).
p(13) :: work(Person) implies -go_to_vacation(Person).
p(14) :: go_to_vacation(Person) implies -work(Person).
%%% ΔΡΧΣΗΗ2 %%%
%% πλήζσο νη άλζξσπνη θνηκνύληαη ην βξάδπ %%%%%
p(15) :: in_bedroom(Person), sleep(Person) implies it_is(night).
p(16) :: it_is(night) implies -it_is(morning).
p(17) :: it_is(morning) implies -it_is(night).
%% ΔΡΧΣΗΗ3 %%%%%%
c(20) :: wake_up(Person), sleep(Person) causes -sleep(Person).
c(21) :: suddenly_close(door), wake_up(Person) causes afraid(Person).
p(22)

::

suddenly_close(door),

afraid(Person),

person(Person)

implies

thinks_close_door(thief).
p(24) :: thinks_close_door(wind) implies -thinks_close_door(thief).
p(25) :: thinks_close_door(thief) implies -thinks_close_door(wind).
p(24)>>p(22).

%%% ΔΡΧΣΗΗ4 %%
p(33) :: get_up(Person,bed), afraid(Person) implies wants_to_know(Person,what_happened).
p(34) :: walk_to(Person) implies -watch(Person,tv).
p(35) :: wants_to_know(Person,what_happened) implies -watch(Person,tv).
p(36) :: watch(Person,tv) implies -wants_to_know(Person,what_happened).
p(33)>>p(36).

%% ΔΡΧΣΗΗ5 %%%
%%% Αλ είλαη ην παξάζπξν είλαη αλνηθηό θαη θπζάεη ηόηε ε πόξηα ζα θιείζεη από ηνλ αέξα
%%
p(40) :: see(mary,open_window) implies is(window,open).
c(41) :: is(window,open), blow(wind) causes thinks_close_door(wind).
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c(41)>>p(25).
4.3 Αζθενοθόπο

%John fell down the stairs. Mary phoned for an ambulance.

session(s(0),[q(1)],all).

s(0) :: person(john) at always.
s(0) :: person(mary) at always.
s(0) :: fell_down(john,the_stairs) at 0.
s(0) :: phoned(mary,an_ambulance) at 1.

% why did Mary phone the ambulance?
q(1) ?? hurt(john) at 1.

fluents([hurt(_)]).

c(11) :: fell_down(Person,the_stairs) causes hurt(Person).
c(12) :: hurt(Person), person(Person), person(Other) causes phoned(Other,an_ambulance).
4.4 Πςποζβεζηική

%John run out of the house. He saw fire engine approaching.

session(s(0),[q(1)],all).

s(0) :: person(john) at always.
s(0) :: run_out(john,of_the_house) at 1.
s(0) :: saw(john,approaching_fire_engine) at 2.

%why did John run out?
q(1) ?? on_fire(house) at 1;
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earthquake(happened) at 1;
in_house(thief) at 1.

fluents([on_fire(_),saw(_,_)]).

p(11)

::

run_out(Person,of_the_house),

saw(Person,approaching_fire_engine)

on_fire(house).
p(12) :: on_fire(house) implies -in_house(thief).
p(13) :: in_house(thief) implies -on_fire(house).
p(14) :: on_fire(house) implies -earthquake(happened).
p(15) :: earthquake(happened) implies -on_fire(house).
p(16) :: earthquake(happened) implies -in_house(thief).
p(17) :: in_house(thief) implies -earthquake(happened).
4.5 Παγυηό
% O Γηάλλεο ζέιεη παγσηό. Ο Γηάλλεο ηξώεη παγσηό.

session(s(0),[q(1)],all).

s(0) :: person(john) at always.
s(0) :: wants(john,ice_cream) at 0.
s(0) :: eat(john,ice_cream) at 2.

% what did John buy ?
q(1) ?? buy(john,ice_cream) at 1.

fluents([wants(_,_),eat(_,_)]).

c(11) :: wants(Person,ice_cream) causes buy(Person,ice_cream).
c(12) :: buy(Person,ice_cream) causes eat(Person,ice_cream).
4.5.1 Παγυηό (παπαλλαγή)
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implies

%John wanted an ice-cream. John enjoyed eating ice-cream in the park.

session(s(0),[q(1)],all).

s(0) :: person(john) at always.
s(0) :: wanted(john,ice_cream) at 0.
s(1) :: enjoyed_eating(john,ice_cream) at 2.

q(1) ?? buy(john,ice_cream) at 1;
make(john,ice_cream) at 1.

fluents([wanted(_,_),enjoyed_eating(_,_),make(_,_)]).

c(11) :: wanted(Person,ice_cream) causes buy(Person,ice_cream).
c(12) :: buy(Person,ice_cream) causes enjoyed_eating(Person,ice_cream).
c(13) :: wanted(Person,ice_cream) causes make(Person,ice_cream).
%c(11)>>c(13) δελ είλαη έηνηκν ην ζύζηεκα.

p(14) :: buy(Person,ice_cream) implies -make(Person,ice_cream).
p(15) :: make(Person,ice_cream) implies -buy(Person,ice_cream).

p(14)>>c(13).
c(11)>>p(15).
4.6 Πονόδονηορ
% ΟΝίθνο ηξώεη πνιιά γιπθά. Ο Νίθνο επηζθέθηεθε ηνλ νδνληίαηξν.

session(s(0),[q(1)],all).

s(0) :: person(nick) at always.
s(0) :: eats(nick,a_lot_of_sweets) at 0.
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s(0) :: went_to(nick,the_dentist) at 2.

q(1) ?? has(nick,toothache) at 1.

fluents([eats(_,_),has(_,_),went_to(_,_)]).

c(11) :: eats(Person,a_lot_of_sweets) causes has(Person,toothache).
c(12) :: has(Person,toothache) causes went_to(Person,the_dentist).
4.6.1 Πονόδονηορ (παπαλλαγή)

%John eats a lot of sweets. John went to the dentist.

session(s(0),[q(1)],all).
session(s(1),[q(2)],all).

s(0) :: person(john) at always.
s(0) :: eats(john,a_lot_of_sweets) at 0.
s(1) :: went_to(john,the_dentist) at 2.

q(1) ?? has(john,toothache) at 1;
has(john,diabete) at 1;
gain(john,weight) at 1.

q(2) ?? has(john,toothache) at 1;
check(john) at 1;
pay(john) at 1.

fluents([eats(_,_),has(_,_)]).
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p(1) :: person(Person) implies -has(Person,toothache).
p(2) :: person(Person) implies -has(Person,diabete).
p(3) :: person(Person) implies -gain(Person,weight).

c(11) :: eats(Person,a_lot_of_sweets) causes has(Person,toothache).
c(12) :: has(Person,toothache) causes went_to(Person,the_dentist).
p(13) :: went_to(Person,the_dentist) implies has(Person,toothache).
c(14) :: eats(Person,a_lot_of_sweets) causes gain(Person,weight).
c(15) :: eats(Person,a_lot_of_sweets) causes has(Person,diabete).
p(16) :: went_to(Person,the_dentist) implies check(Person).
p(17) :: went_to(Person,the_dentist) implies pay(Person).

c(11)>>p(1).
p(18) :: has(Person,toothache) implies -pay(Person).
4.6.2 Πονόδονηορ (παπαλλαγή)

%John eats a lot of sweets.John went to the dentist.

session(s(0),[q(1)],all).

s(0) :: person(john) at always.
s(0) :: eats(john,a_lot_of_sweets) at 0.
s(1) :: went_to(john,the_dentist) at 2.

q(1) ?? possible_has(john,toothache) at 1;
possible_has(john,diabete) at 1;
possible_gain(john,weight) at 1.

fluents([eats(_,_),has(_,_),happy(_)]).

c(11) :: eats(Person,a_lot_of_sweets) causes possible_has(Person,toothache).
c(12) :: possible_has(Person,toothache) causes possible_went_to(Person,the_dentist).
c(14) :: eats(Person,a_lot_of_sweets) causes possible_gain(Person,weight).
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c(15) :: eats(Person,a_lot_of_sweets) causes possible_has(Person,diabete).
c(16) :: eats(Person,a_lot_of_sweets) causes possible_happy(Person).

51

Κεθάλαιο 5
Αναπαπάζηαζη Δκπαιδεςηικών Κειμένυν

5.1 Γεληθά

52

5.2 Carly‟s Famlily

52

5.3 Spider Webs

57

5.4 A new pet shop

61

5.5 Anna‟s new Friend

67

5.6 Πεξηγξαθή Γπζθνιηώλ

71

5.1 Γενικά
ε απηό ην θεθάιαην ρξεζηκνπνηήζακε ηα παξαθάησ εθπαηδεπηηθά θείκελα Carly‟s Family,
Spider Webs, A new pet shop, Anna‟s new Friend, ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα από:
http://englishforeveryone.org/Topics/Reading-Comprehension.htm. ηόρνο ηνπ θεθαιαίνπ
είλαη νη αλαπαξαζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνξηώλ ζην STAR ζύζηεκα θαη ε πεξηγξαθή
ησλ δπζθνιηώλ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηηθά θείκελα.

5.2 Carly’s Family
Παξνπζηάδεηαη ην θείκελν θαη νη εξσηήζεηο ηνπ ζηε θπζηθή γιώζζα.

Carly has a large family. She lives with four people. Carly also has two pets.
Carly‟s mom is a doctor. Carly‟s mom works at the hospital. Carly‟s mom helps people who
are sick.
Carly‟s dad works at home. Carly‟s dad cooks for the family. Carly‟s dad drives the kids to
soccer practice.

Carly has two brothers. James is ten years old. Scott is fourteen years old.
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Carly has two pets. Jinx is a small, black cat. Diego is a large, brown dog.

Carly loves her family!

Δξσηήζεηο:

1) How many people are in Carly's family?

A. four
B. five
C. six

2) Carly's mom works at the

A. restaurant
B. mall
C. hospital

3) This passage is mostly about Carly's

A. family
B. pets
C. soccer team

4) Which of the following is most likely true?

A. Carly's mom coaches the soccer team.
B. James is the best soccer player in the family.
C. Jinx and Diego are part of Carly's family.

5) The oldest brother in Carly's family is

A. James
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B. Scott
C. Diego

6) How is your family the same as Carly's family? How is it different? Explain.

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε αλαπαξάζηαζε ηεο ηζηνξίαο ζην STAR ζύζηεκα.

session(s(0),[q(1)],all).
session(s(1),[q(2)],all).
session(s(2),[],all).
session(s(3),[],all).
session(s(4),[q(3),q(4)],all).

s(0):: person(carly) at always.
s(0):: person(carlys_mom) at always.
s(0):: person(carlys_dad) at always.
s(0):: person(james) at always.
s(0):: person(scott) at always.
s(0):: has(carly,large_family) at 0.
s(0):: lives(carly,with_four_people) at 0.
s(0):: has(calry,two_pets)at 0.
s(1):: is(carlys_mom,doctor) at 1.
s(1):: works(carlys_mom,at_the_hospital) at 1.
s(1):: helps(carlys_mom,people_who_are(sick)) at 1.
s(2):: works(carlys_dad,at_home) at 2.
s(2):: cooks(carlys_dad,for_the_falimy)at 2.
s(2):: drives(carlys_dad,the_kids_to_soccer_practice) at 2.
s(3):: has(carly,two_brothers)at 3.
s(3):: is(james,ten_years_old)at 3.
s(3):: is(scott,fourteen_years_old)at 3.
s(4):: has(carly,two_pets)at 4.
s(4):: is(jinx,small)at 4.
s(4):: is(jinx,black)at 4.
s(4):: is(jinx,cat)at 4.
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s(4):: is(diego,large)at 4.
s(4):: is(diego,brown)at 4.
s(4):: is(diego,dog)at 4.

%How many people are in Carly's family?
q(1) ?? people_carlys_family_are(four) at 0;
people_carlys_family_are(five) at 0;
people_carlys_family_are(six) at 0.
%Carly's mom works at the
q(2) ?? works(carlys_mom,at_the_restaurant) at 1;
works(carlys_mom,at_the_mall) at 1;
works(carlys_mom,at_the_hospital) at 1.

%The oldest brother in Carly's family is
q(3) ?? is(james,oldest_brother_in_carlys_family) at 3;
is(scott,oldest_brother_in_carlys_family) at 3;
is(diego,oldest_brother_in_carlys_family) at 3.
%Which of the following is most likely true?
q(4) ?? is(carlys_mom,coaches_the_soccer_team) at 4;
is(james,the_best_soccer_player_in_the_family)at 4;
are(diego,jinx,part_of_carlys_family) at 4.

fluents([
has(_,_),
lives(_,_),
is(_,_),
works(_,_),
helps(_,_),
drives(_,_),
loves(_,_),
people_carlys_family_are(_)
]).
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%% BACKGROUND /WORLD KNOWLEDGE
%% BACKGROUND FOR THE FIRST QUESTION%%

p(11)

::

person(Person),

lives(Person,with_four_people)

implies

people_carlys_family_are(five).
p(17) :: people_carlys_family_are(six) implies -people_carlys_family_are(five).
p(18) :: people_carlys_family_are(six) implies -people_carlys_family_are(four).
p(19) :: people_carlys_family_are(five) implies -people_carlys_family_are(four).
p(20) :: people_carlys_family_are(five) implies -people_carlys_family_are(six).
p(19) :: people_carlys_family_are(four) implies -people_carlys_family_are(five).
p(20) :: people_carlys_family_are(four) implies -people_carlys_family_are(six).

%% BACKGROUND FOR THE SECOND QUESTION%%%%

%p(21)

::

is(Person,doctor),

helps(Person,people_who_are(sick))

implies

works(Person,at_the_hospital).
p(22) :: works(Person,at_the_hospital) implies -works(Person,at_the_mall).
p(23) :: works(Person,at_the_hospital) implies -works(Person,at_the_restaurant).
p(24) :: works(Person,at_the_mall) implies -works(Person,at_the_hospital).
p(25) :: works(Person,at_the_restaurant) implies -works(Person,at_the_hospital).

% BACKGROUND FOR THE FOURTH QUESTION%%
% Σα θαηνηθίδηα είλαη κέξνο ηεο νηθνγέλεηαο %%%%

p(31) :: is(X,small),is(X,black), is(X,cat) implies is(X,pet).
p(32) :: is(X,pet) implies is_part_of_family(X).
p(33) :: is(Y,large),is(diego,brown),is(Y,dog) implies is(Y,pet).
p(34) :: is(Y,pet) implies is_part_of_family(Y).
p(35) :: is_part_of_family(X), is_part_of_family(Y) implies are(X,Y,part_of_carlys_family).
p(36) :: are(X,Y,part_of_carlys_family), person(Person), is(X,dog), is(Y, dog) implies is(Person,the_best_soccer_player_in_the_family).
%p(37)

::

is(Person,the_best_soccer_player_in_the_family)

are(X,Y,part_of_carlys_family).
p(37) :: is(Person,doctor) implies -is(Person,coaches_the_soccer_team).
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implies

-

% BACKGROUND FOR THE FIFTH QUESTION%%

p(40) :: is(Person,ten_years_old), person(Person), is(Other,fourteen_years_old) implies
is(Other,oldest_brother_in_carlys_family).
p(41)

::

is(Person,ten_years_old),

person(Person),

person(Other),

is(Other,fourteen_years_old) implies -is(Person,oldest_brother_in_carlys_family).
p(44) :: is(X,dog) implies -is(X,oldest_brother_in_carlys_family).

5.3 Spider Webs
Παξνπζηάδεηαη ην θείκελν θαη νη εξσηήζεηο ηνπ ζηε θπζηθή γιώζζα.

All spiders spin webs. That's because webs help spiders. Webs help spiders do three things.
Webs help spiders hold eggs. Webs help spiders hide. And webs help spiders catch food.
Webs help spiders hold eggs. Many spiders like to lay their eggs in their webs. The webs help
keep the eggs together. Webs help spiders keep their eggs safe.s

Webs help spiders hide. Most spiders are dark. They are brown, grey, or black. But spider
webs are light. They are white and cloudy. When spiders hide in their webs, they are harder
to see.

Webs help spiders catch food. Spider webs are sticky. When a bug flies into the web, it gets
stuck. It moves around. It tries to get out. But it can't. It is trapped! Spiders can tell that the
bug is trapped. That's because spiders feel the web move. And the spider is hungry. The
spider goes to get the bug.

As you can see, webs help spiders hold eggs. Webs help spiders hide. And webs help spiders
catch food. Without webs, spiders would not be able to live like they do. Spiders need their
webs to survive!
Δξσηήζεηο
1) This passage is mostly about

A. spider colors
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B. spider webs
C. spider eggs

2) Spider webs help spiders

I. hold eggs
II. catch food
III. find water

A. I only
B. I and II only
C. I, II, and III

3) As used in paragraph 4, the word trapped most nearly means

A. stuck
B. hidden
C. eaten

4) How can spiders tell when something is trapped in their web?

A. They hear it.
B. They smell it.
C. They feel it.

5) As used in the last sentence of the passage, the word survive means to stay

A. alive
B. hidden
C. caught

6) The passage lists three reasons why spiders spin webs. Of these reasons, which do you
think is the most important? How come?
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7) Do you like spiders? Why or why not? Have you ever been scared by a spider? Have you
ever been hurt by one? Have you ever helped one? Explain.

8) Are spiders good? Do we need them in our world? Why or why not?
Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε αλαπαξάζηαζε ηεο ηζηνξίαο ζην STAR ζύζηεκα.

session(s(0),[q(1)],all).
session(s(1),[],all).
session(s(2),[],all).
session(s(3),[q(2)],all).
session(s(4),[],all).

s(0):: spin(all_spiders,webs) at 0.
s(0):: thats_beacuse_help(webs,spiders_do_three_thihgs) at 0.
s(0):: help(webs,spiders_hold_eggs) at 0.
s(0):: help(webs,spiders_hide) at 0.
s(0):: help(webs,spiders_catch_food) at 0.
s(1):: like(many_spiders,to_lay_their_eggs_in_their_webs) at 1.
s(1):: help(webs,keep_the_eggs_together) at 1.
s(1):: help(webs,keep_the_eggs_safe) at 1.
s(2):: help(webs,spiders_hide) at 2.
s(2):: are(most_spiders,dark) at 2.
s(2):: are(spiders,brown) at 2.
s(2):: are(spiders,grey) at 2.
s(2):: are(spiders,black) at 2.
s(2):: are(spiders,white_and_cloudy) at 2.
s(2):: when_hide_in_their_webs(spiders,they_are_harder_to_see) at 2.
s(3):: are(spider_webs,sticky) at 3.
s(3):: gets_stuck(when_a_bug_flies_into_the_web) at 3.
s(3):: move_around(byg) at 4.
s(3):: tries(bug,get_out) at 5.
s(3):: cant(bug,get_out) at 6.
s(3):: trapped(bug) at 6.
s(3):: can_tell(spiders,trapped(bug)) at 7.
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s(3):: thats_because_feel(spiders,the_web_move) at 7.
s(3):: is(spider,hungry) at 8.
s(3):: eat(spider,bug) at 8.
s(4):: dont_live(spiders,without_webs) at 9.
s(4):: need(spiders,web_to_survive) at 9.

% Spider webs help spiders
q(1) ?? help(webs,spiders_hold_eggs) at 3;
help(webs,spiders_catch_food) at 3;
help(webs,spiders_find_water) at 3.

%How can spiders tell when something is trapped in their web?
q(2) ?? thats_because_hear(spiders,the_web_move) at 7;
thats_because_smell(spiders,the_web_move) at 7;
thats_because_feel(spiders,the_web_move) at 7.

fluents([
help(_,_),
like(_,_),
are(_)
]).

%%% BACKGROUND / WORLD KNOWLEDGE %%%%%

p(11) :: help(webs,spiders_find_water) implies -help(webs,spiders_hold_eggs).

p(12) :: help(webs,spiders_hold_eggs) implies -help(webs,spiders_find_water).

p(13)

::

thats_because_feel(spiders,the_web_move)

implies

-

implies

-

thats_because_hear(spiders,the_web_move).
p(14)

::

thats_because_feel(spiders,the_web_move)

thats_because_smell(spiders,the_web_move).

5.4 A new pet shop
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Παξνπζηάδεηαη ην θείκελν θαη νη εξσηήζεηο ηνπ ζηε θπζηθή γιώζζα.

A new pet shop opened up on Main Street.
Martha and Sam went to look at the new shop.

There was a brightly colored bird in the window.
The bird had red and blue feathers.
The bird had a long beak.

Inside the shop, there was a large fish tank.
The tank had many fish.
The fish were many shapes, sizes, and colors.

In the back of the shop, there was a small cage.
There were furry, gray kittens in the cage.
The kittens were very tiny.

Martha decided to buy a kitten.
Sam decided to buy a fish.
The two friends had a great day at the new pet shop.
Δξσηήζεηο

1) The new pet shop is
A. full of people
B. on Main Street
C. small and busy

2) What is the best title for this passage?
A. A Day at the Pet Shop
B. My New Fish Tank
C. The Best Store in Town

3) The pet shop owner most likely put the bird in the window because
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A. the fish could not be around the bird
B. he wanted to attract new customers
C. the bird needed enough sunlight

4) The fish were located in the
A. large tank
B. back room
C. front window

5) Which sentence from the passage best describes what was in the back of the pet shop?

A. "A brightly colored bird was perched on a stand."
B. "Many different colored fish swam in a large tank."
C. "Small, furry, gray colored kittens were in a cage."

6) Which animal was NOT in the pet shop?
A. kitten
B. puppy
C. fish

7) Sam decided to buy
A. a bird
B. a fish
C. a kitten

8) If you went to the pet shop with Martha and Sam, what kind of pet would you want to get?
Why?
9) Do pet shops usually have other types of animals that the passage does not talk about?
What other animals are usually at a pet shop?
Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε αλαπαξάζηαζε ηεο ηζηνξίαο ζην STAR ζύζηεκα.

session(s(0),[],all).
session(s(1),[q(1)],all).
session(s(2),[q(2)],all).
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session(s(3),[q(3)],all).
session(s(4),[q(4)],all).
session(s(5),[q(5),q(6)],all).

s(0):: person(martha) at always.
s(0):: person(sam) at always.

s(1):: opened_up(a_new_pet_shop,on_Main_Street) at 1.
s(1):: went_to_look(martha_and_sam,at_the_new_shop)at 2.

s(2):: there_was(a_brightly_colored_bird,in_the_window) at 3.
s(2):: had(the_bird,red_and_blue_feathers) at 3.
s(2):: had(the_bird,a_long_beak) at 3.

s(3):: there_was(a_large_fish_tank,inside_the_shop) at 4.
s(3):: had(the_tank,many_fish)at 4.
s(3):: were(fish,many_shapes_sizes_and_colors) at 4.

s(4):: there_was(a_small_cage,in_the_back_of_the_shop) at 5.
s(4):: there_were(furry_gray_kittens,in_the_cage) at 5.
s(4):: were(kittens,very_tiny) at 5.

s(5):: decided_to_buy(martha,a_kitten) at 6.
s(5):: decided_to_buy(sam,a_fish) at 6.
s(5):: had(the_two_friends,a_great_day_at_the_new_pet_shop) at 6.

%%the new pet shop is
q(1) ?? is(the_new_petPshop,full_of_people) at 1;
is(the_new_petPshop,on_Main_Street) at 1;
is(the_new_petPshop,small_and_busy) at 1.

%%The pet shop owner most likely put the bird in the window because

63

q(2)

??

the_pet_owner_put_the_bird_in_window_because(the_fish_could_not_be_round_the_bird)
at 3;

the_pet_owner_put_the_bird_in_window_because(he_wanted_to_attract_new_customers) at
3;
the_pet_owner_put_the_bird_in_window_because(the_bird_needed_enough_sunlight)
at 3.

%%The fish were located in the
q(3) ?? the_fish_were_located_in_the(large_tank) at 4;
the_fish_were_located_in_the(back_room) at 4;
the_fish_were_located_in_the(front_window) at 4.

%%Which sentence from the passage best describes what was in the back of the pet shop?
q(4)

??

there_was(a_brightly_colored_bird_was_perched_on_a_stand,in_the_back_of_the_shop)at 5;

there_was(many_different_colored_fish_swam_in_a_large_tank,in_the_back_of_the_shop)
at 5;

there_was(small_furry_gray_colored_kittens_were_in_a_cage,in_the_back_of_the_shop) at
5.

%%Sam decided to buy
q(5) ?? decided_to_buy(sam,a_bird) at 6;
decided_to_buy(sam,a_fish) at 6;
decided_to_buy(sam,a_kitten) at 6.
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%%which animal was not in the pet shop?
q(6) ?? was_not(kitten,in_the_pet_shop) at 6;
was_not(puppy,in_the_pet_shop) at 6;
was_not(fish,in_the_pet_shop) at 6.

fluents([
opened_up(_,_),
went_to_look(_,_),
there_was(_,_),
had(_,_),
there_were(_,_),
were(_,_)
]).

%%%%
p(11)

::

opened_up(a_new_pet_shop,on_Main_Street)

implies

is(the_new_petPshop,on_Main_Street).

p(12)

::

is(the_new_petPshop,on_Main_Street)

implies

-

implies

-

is(the_new_petPshop,full_of_people).

p(13)

::

is(the_new_petPshop,on_Main_Street)

is(the_new_petPshop,small_and_busy).

p(14)

::

there_was(a_brightly_colored_bird,in_the_window)

implies

attract(the_bright_colors_our_attention).

p(15)

::

attract(the_bright_colors_our_attention)

implies

the_pet_owner_put_the_bird_in_window_because(he_wanted_to_attract_new_customers).

p(16)

::

the_pet_owner_put_the_bird_in_window_because(he_wanted_to_attract_new_customers)
implies

-

the_pet_owner_put_the_bird_in_window_because(the_fish_could_not_be_round_the_bird).
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p(17)

::

the_pet_owner_put_the_bird_in_window_because(he_wanted_to_attract_new_customers)
implies

-

the_pet_owner_put_the_bird_in_window_because(the_bird_needed_enough_sunlight).

%p(16)

::

attract(the_bright_colors_our_attention)

implies

-

the_pet_owner_put_the_bird_in_window_because(the_fish_could_not_be_round_the_bird).
%p(17)

::

attract(the_bright_colors_our_attention)

implies

-

the_pet_owner_put_the_bird_in_window_because(the_bird_needed_enough_sunlight).

p(18)

::

there_was(a_large_fish_tank,inside_the_shop)implies

the_fish_were_located_in_the(large_tank).

p(19)

::

the_fish_were_located_in_the(large_tank)

implies

-

implies

-

the_fish_were_located_in_the(back_room).

p(20)

::

the_fish_were_located_in_the(large_tank)

the_fish_were_located_in_the(front_window).

p(21)

::

there_was(a_small_cage,in_the_back_of_the_shop),there_were(furry_gray_kittens,in_the_ca
ge)

implies

there_was(small_furry_gray_colored_kittens_were_in_a_cage,in_the_back_of_the_shop).

p(22)

::

there_was(small_furry_gray_colored_kittens_were_in_a_cage,in_the_back_of_the_shop)
implies

-

there_was(a_brightly_colored_bird_was_perched_on_a_stand,in_the_back_of_the_shop).

p(23)

::

there_was(small_furry_gray_colored_kittens_were_in_a_cage,in_the_back_of_the_shop)
implies

-

there_was(many_different_colored_fish_swam_in_a_large_tank,in_the_back_of_the_shop).

p(24) ::decided_to_buy(sam,a_fish) implies -decided_to_buy(sam,a_bird).
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p(25) ::decided_to_buy(sam,a_fish) implies -decided_to_buy(sam,a_kitten).

p(26)

::

there_were(furry_gray_kittens,in_the_cage)

implies

-

implies

-

was_not(kitten,in_the_pet_shop).
p(27)

::

there_was(a_large_fish_tank,inside_the_shop)

was_not(fish,in_the_pet_shop).

5.5 Anna’s New Friend
Παξνπζηάδεηαη ην θείκελν θαη νη εξσηήζεηο ηνπ ζηε θπζηθή γιώζζα.

It is Thursday. It is raining today. It is a rainy day. Anna is inside the house. Anna is
watching TV. Anna is watching TV inside the house.

Anna cannot go outside. It is raining outside. Anna cannot go outside because it is raining
outside.

Anna is bored.
Wait!

Anna hears someone at the door. Someone is at the door of her house. Anna opens the door.
What does Anna see?

Anna sees a dog. The dog is small. Anna sees a small dog. The dog is wet. The dog is wet
from the rain.

"Awww! You are all wet," Anna says to the dog. "You are very cute!"
"Mom!" Anna says.
"Yes, dear?" asks Anna's mother.
"There is a dog here. There is a dog at the door," Anna says.
"What?" asks Anna's mother. "A dog?"

Anna's mother comes to the door. Anna's mother sees the wet dog. The wet dog looks cute.

"Can we keep it?" asks Anna.
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"Well," says Anna's mother.
"Please?" asks Anna. "He really needs a home."
"Okay," says Anna's mother.
Both Anna and the dog are happy.

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε αλαπαξάζηαζε ηεο ηζηνξίαο ζην STAR ζύζηεκα.

session(s(0),[],all).
session(s(1),[q(1)],all).
session(s(2),[],all).
session(s(3),[q(2)],all).
session(s(4),[q(3)],[is(_,_)]).
session(s(5),[q(4),q(5)],[sees(_,_),asks(_,_),say(_,_)]).

s(0):: person(anna) at always.
s(0):: person(annas_mother) at always.
s(1):: it_is(thursday) at 1.
s(1):: it_is(raining,today) at 1.
s(1):: it_is(a_rainy,day) at 1.
s(1):: is(anna,inside_the_house) at 1.
s(1):: is_watching(anna,tv) at 2.
s(1):: is_watching(anna,tv_inside_the_house) at 2.

s(2):: cannot_go(anna,outside) at 2.
s(2):: it_is(raining,outside) at 1.
s(2):: cannot_go(anna,because_it_is(raining,outside)) at 2.
s(2):: is_bored(anna) at 3.

s(3):: hears(anna,somenone_at_the_door) at 4.
s(3):: is(someone,at_the_door_of_her_house) at 4.
s(3):: opens(anna,the_door) at 5.
s(3):: what_does_see(anna) at 6.
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s(3):: sees(anna,a_dog) at 6.
s(3):: is(the_dog,small) at 7.
s(3):: sees(anna,a_small_dog) at 7.
s(3):: is(the_dog,wet) at 7.
s(3):: is_wet(the_dog,from_the_rain) at 7.

s(4):: says(anna,you_are_all_wet) at 8.
s(4):: says(anna,you_are_very_cute) at 9.
s(4):: says(anna,mom) at 10.
s(4):: asks(annas_mother,yes_dear) at 11.
s(4):: says(anna,there_is(a_dog,here)) at 12.
s(4):: says(anna,there_is(a_dog,at_the_door)) at 13.
s(4):: aks(annas_mother,what) at 14.
s(4):: aks(annas_mother,a_dog) at 15.
s(4)::comes(annas_mother,to_the_door) at 16.
s(4)::sees(annas_mother,to_wet_dog) at 16.
s(4)::looks(the_wet_dog,cute) at 17.
s(4)::asks(anna,can_we_keep_it) at 18.
s(4)::says(annas_mother,well) at 19.
s(4)::asks(anna,please) at 19.
s(4)::really_needs(he,a_home) at 20.
s(4)::says(annas_mother,okay) at 21.
s(4)::are(both_anna_and_the_dog,happy) at 22.

fluents([
it_is(_),
it_is(_,_),
is_watching(_,_),
is_bored(_,_),
is_wet(_,_),
is(_,_),
sees(_,_),
are(_,_)

]).
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%%What day of the week is it in the passage?
q(1) ?? it_is(tuesday) at 1;
it_is(wednesday) at 1;
it_is(thursday) at 1.

%%Who comes to visit Anna's house?
q(2) ?? comes_to_visit_annas_house(a_man) at 6;
comes_to_visit_annas_house(a_cat) at 6;
comes_to_visit_annas_house(a_dog) at 6.

%%How does the dog look?
q(3) ?? is(the_dog,wet) at 9;
is(the_dog,cute) at 9;
is(the_dog,strong)at 9.

%%What happens at the end of the passage?
q(4) ?? keeps(anna,the_dog) at 21;
takes(anna,the_dog_to_the_hospital) at 21;
dries(anna,the_dog_with_a_towel) at 21.

%%Anna is
q(5) ?? is(anna,old) at 22;
is(anna,kind) at 22;
is(anna,angry) at 22.

p(11) :: it_is(thursday) implies -it_is(wednesday).
p(12) :: it_is(thursday) implies -it_is(tuesday).

c(13) :: is(someone,at_the_door_of_her_house) causes opens(anna,the_door).
c(14) :: opens(anna,the_door), sees(anna,a_dog) causes comes_to_visit_annas_house(a_dog).
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p(15) :: comes_to_visit_annas_house(a_dog) implies -comes_to_visit_annas_house(a_cat).
p(16) :: comes_to_visit_annas_house(a_dog) implies -comes_to_visit_annas_house(a_man).

c(17)

::

sees(annas_mother,to_wet_dog),

asks(anna,can_we_keep_it)

causes

says(annas_mother,okay).
p(18) :: says(annas_mother,okay) implies keeps(anna,the_dog).
p(19) :: keeps(anna,the_dog) implies -takes(anna,the_dog_to_the_hospital).
p(20) :: keeps(anna,the_dog) implies -dries(anna,the_dog_with_a_towel).

p(21) :: says(anna,you_are_very_cute) implies is(the_dog,cute).
p(22) :: is(the_dog,wet) implies -is(the_dog,strong).
p(23) :: is(the_dog,cute) implies -is(the_dog,strong).

p(24) :: asks(anna,can_we_keep_it) implies is(anna,kind).
p(25) :: is(anna,kind) implies -is(anna,old).
p(26) :: are(both_anna_and_the_dog,happy) implies is(anna,happy).
p(27) :: is(anna,happy) implies -is(anna,angry).
5.6 Πεπιγπαθή Γςζκολιών
θνπόο ηνπ θεθαιαίνπ ήηαλ λα κνληεινπνηήζνπκε ηνλ θόζκν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηα
εθπαηδεπηηθά θείκελα, λα απεηθνλίζνπκε ηνπο ραξαθηήξεο, ηηο δξάζεηο πνπ δηαδξακαηίδνληαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θεηκέλνπ θαη ηηο γλώζεηο πνπ καο πξνζθέξεη έλα εθπαηδεπηηθό θείκελν
όπσο γηα παξάδεηγκα ην θείκελν „Spider Webs‟. Σέινο λα αλαπαξαζηήζνπκε ηηο εξσηήζεηο
ησλ εθπαηδεπηηθώλ θεηκέλσλ ζην ζύζηεκα STAR.
Η επειημία ηεο γιώζζαο RAC καο επηηξέπεη λα κνληεινπνηήζνπκε ηνλ θόζκν ησλ
εθπαηδεπηηθώλ θεηκέλσλ. ε θάζε θείκελν ππάξρνπλ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη
εξσηήζεηο αλνηθηνύ ηύπνπ. ην ζύζηεκα ελζσκαηώζακε ηηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο.
Γηα θάπνηεο εξσηήζεηο ην ζύζηεκα δελ είλαη ηθαλό λα δεκηνπξγήζεη ην κνληέιν θαηαλόεζεο
γηα απαληήζεη. Γηα παξάδεηγκα ε ηξίηε εξώηεζε ηνπ θεηκέλνπ Carly‟s Family.
3) Σν θείκελν αλαθέξεηαη πεξηζζόηεξν γηα :
A. Σελ νηθνγέλεηα ηεο Carly‟s
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B. Σα θαηνηθίδηα ηεο Carly‟s
C. Σελ νκάδα soccer ηεο Carly‟s
Ο

ζπγγξαθέαο ζε απηό ην θείκελν πεξηγξάθεη ηνπο αλζξώπνπο θαη ηα θαηνηθίδηα ηεο

νηθνγέλεηαο. Ο ζπγγξαθέαο δίλεη κόλν κηα πιεξνθνξία γηα ηελ νκάδα ζόθεξ. ηελ πξώηε
παξάγξαθν αλαθέξεη όηη είλαη κηα κεγάιε νηθνγέλεηα, ην θνξίηζη δεη κε άιια ηέζζεξα άηνκα
θαη ππάξρνπλ δύν θαηνηθίδηα. Ο ηίηινο ηνπ θεηκέλνπ καο δίλεη ηελ απάληεζε. Ο αλαγλώζηεο
αλαδεηεί ζε πνην ζέκα αλαθέξεηαη πεξηζζόηεξν ν ζπγγξαθέαο ηνπ θεηκέλνπ γηα λα
απαληήζεη ηελ εξώηεζε. Σν ζύζηεκα δελ έρεη ηελ ηθαλόηεηα δειαδή λα αλαδεηήζεη κέζα
ζην θείκελν ζε πνην ζέκα αλαθέξεηαη πεξηζζόηεξν ν ζπγγξαθέαο γηα λα απαληήζεη. Απηό
ηζρύεη θαη γηα ηελ εξώηεζε δύν ηνπ θεηκέλνπ „ A new pet shop‟.
Η εξώηεζε έμη ηνπ θεηκέλνπ „A new pet shop‟ :

6) Which animal was NOT in the pet shop?
A. kitten
B. puppy
C. fish
ύκθσλα κε ην θείκελν ε ζσζηή απάληεζε είλαη ε Β. Ο ζπγγξαθέαο ην θείκελνπ δελ
αλαθέξεη πνπζελά γηα ηα θνπηαβάθηα. Σν ζύζηεκα ζα απαληήζεη ζηελ επηινγή Β: possible
θαη ζηηο επηινγέο Α θαη C ζα δώζεη reject. ην θείκελν δελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γα ηελ
επηινγή Β, ην ζύζηεκα δελ κπνξεί λα απνδερηεί νύηε λα απνξξίςεη ηελ επηινγή θαη
θαηαιήγεη λα απαληήζεη κε ηελ επηινγή possible.
Από ηελ άιιε ν αλαγλώζηεο είλαη ζε ζέζε λα απνξξίςεη ηηο επηινγέο Α θαη C γηαηί ν
ζπγγξαθέαο αλαθέξεη γηα ςάξηα θαη γαηάθηα ζην θείκελν. πγθεθξηκέλα ζηελ ηξίηε
παξάγξαθν γξάθεη γηα ηα ςάξηα θαη ζηελ ηέηαξηε γηα ηα γαηάθηα. Ο αλαγλώζηεο δηαπηζηώλεη
όηη ν ζπγγξαθέαο δελ θάλεη αλαθνξά γηα θνπηαβάθηα νπόηε θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ε
επηινγή Β είλαη ε ζσζηή. Σν ζύζηεκα θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα όηη κηα επηινγή είλαη
πηζαλή, όηαλ δελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο είηε από ην θείκελν είηε από ηελ θνηλή γλώζε όπσο
ζπκβαίλεη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξώηεζε. Ο αλαγλώζηεο θαη ην ζύζηεκα δελ βξίζθνπλ
πιεξνθνξίεο γηα ηα θνπηαβάθηα. Ο αλαγλώζηεο δέρεηαη σο ζσζηή ηελ επηινγή Β ελώ ην
ζύζηεκα ζεσξεί ηελ επηινγή Β σο πηζαλή θαη νη δπν απνξξίπηνπλ ηηο επηινγέο Α θαη C.
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Κεθάλαιο 6
ςμπεπάζμαηα

6.1 πκπεξάζκαηα

73

6.1 ςμπεπάζμαηα
Η δηπισκαηηθή εξγαζία είρε ζθνπό ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππνινγηζηώλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε
ηζηνξηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ θεηκέλσλ. Να δηεξεπλήζνπκε ζε πνην βαζκό ν ειεθηξνληθόο
ππνινγηζηήο είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη ηα πεξηερόκελα ησλ ηζηνξηώλ θαη ησλ
εθπαηδεπηηθώλ θεηκέλσλ.
ηελ πξώηε θαηεγνξία ηζηνξηώλ παξαηεξνύκε όηη ε επειημία ηεο γιώζζαο RAC, ε νπνία
βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο, καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα απεηθνλίζνπκε
ηνπο ραξαθηήξεο ηεο ηζηνξίαο θαη ηηο δξάζεηο κε ρξνλνινγηθή ζεηξά όπσο αθξηβώο
αλαθέξνληαη κέζα ζηελ ηζηνξία.
ηελ θνηλή γλώζε είλαη δπλαηό λα ππάξρνπλ πξνηεξαηόηεηεο κεηαμύ ησλ επηρεηξεκάησλ. Οη
πξνηεξαηόηεηεο ηνπνζεηνύληαη κε βάζε ην πεξηερόκελν ηεο θάζε ηζηνξίαο, δελ είλαη
ζηαζεξέο αιιάδνπλ ζύκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο θαη ην πεξηερόκελν ηεο ηζηνξίαο. Αθνύ
δεκηνπξγήζνπκε ηνπο θαλόλεο γηα ηελ ηζηνξία πξέπεη λα δειώζνπκε ηηο πξνηεξαηόηεηεο
κεηαμύ ησλ θαλόλσλ. Οη πξνηεξαηόηεηεο ρξεζηκεύνπλ γηα ηελ ζπλέπεηα ηεο ζεσξίαο θαη γηα
λα εμάγεη ην κνληέιν θαηαλόεζεο ζσζηά ζπκπεξάζκαηα. Οη πξνηεξαηόηεηεο κπνξεί λα
πξνθύςνπλ είηε από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά κέζα ζην θείκελν είηε από ηελ
θνηλή γλώζε πνπ έρνπκε γηα ηνλ θόζκν.
Παξαηεξνύκε όκσο όηη ην ζύζηεκα δελ είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμεη πξνηεξαηόηεηεο όπσο
απηή πνπ δειώλεηαη κέζα ζηα ζρόιηα ζηελ παξαθάησ ηζηνξία.

%John wanted an ice-cream. John enjoyed eating ice-cream in the park.
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session(s(0),[q(1)],all).

s(0) :: person(john) at always.
s(0) :: wanted(john,ice_cream) at 0.
s(1) :: enjoyed_eating(john,ice_cream) at 2.

q(1) ?? buy(john,ice_cream) at 1;
make(john,ice_cream) at 1.

fluents([wanted(_,_),enjoyed_eating(_,_),make(_,_)]).

c(11) :: wanted(Person,ice_cream) causes buy(Person,ice_cream).
c(12) :: buy(Person,ice_cream) causes enjoyed_eating(Person,ice_cream).
c(13) :: wanted(Person,ice_cream) causes make(Person,ice_cream).
%c(11)>>c(13) δελ είλαη έηνηκν ην ζύζηεκα.

p(14) :: buy(Person,ice_cream) implies -make(Person,ice_cream).
p(15) :: make(Person,ice_cream) implies -buy(Person,ice_cream).

p(14)>>c(13).
c(11)>>p(15).
πλήζσο όηαλ νη άλζξσπνη ζέινπλ παγσηό αγνξάδνπλ ή θηηάρλνπλ. Η πξόηαζε c(11) ::
wanted(Person,ice_cream) causes buy(Person,ice_cream) έρεη κεγαιύηεξε πξνηεξαηόηεηα
από ηελ πξόηαζε c(13) :: wanted(Person,ice_cream) causes make(Person,ice_cream) γηαηί
γλσξίδνπκε όηη από ηελ θνηλή γλώζε νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη πνπ ζέινπλ παγσηό ην
αγνξάδνπλ θαη δελ ην θηηάρλνπλ.
ε όηη αθνξά ηελ απεηθόληζε ηνπ πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ, ε γιώζζα δελ είλαη ζε ζέζε λα
απεηθνλίζεη ηνπο πξαγκαηηθνύο ρξόλνπο πνπ ζπλέβεζαλ ηα γεγνλόηα ζηελ ηζηνξία. Απηόο ν
πεξηνξηζκόο δελ απνηειεί πξόβιεκα ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ηζηνξηώλ. Οη ρξνληθέο ζηηγκέο
ησλ δξάζεσλ/ηδηνηήησλ απνηππώλνληαη ζην ζύζηεκα εηθνληθά.
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ε εξσηήκαηα όπσο π.ρ. „πόζα ρξόληα πέξαζαλ από ηόηε πνπ απέθηεζε γην ε Μαξία;‟ ην
ζύζηεκα δελ είλαη δπλαηό λα θάλεη ππνινγηζκνύο γηα λα δώζεη ηε ζσζηή απάληεζε όπσο
θάλεη ν άλζξσπνο.
πκπεξαίλνπκε όηη ε γιώζζα πνπ εθαξκόδεη ην ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα καο επηηξέπεη λα
αλαπαξαζηήζνπκε ηηο ηζηνξίεο θαη ηα εθπαηδεπηηθά θείκελα. Δίκαζηε ζε ζέζε λα
αμηνπνηήζνπκε ηνπο ππνινγηζηέο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηζηνξηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ
θεηκέλσλ.
Καηαιήγνπκε όηη ζε κεγάιν βαζκό ν ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηα
πεξηερόκελα ησλ ηζηνξηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ θεηκέλσλ. Σέινο ην ζύζηεκα δελ είλαη
ηθαλό λα απαληήζεη ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θεηκέλσλ.
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