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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η παρούσα Εργασία, που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του Προγράµµατος
Μεταπτυχιακών Σπουδών “Βασική και Εφαρµοσµένη Γνωσιακή Επιστήµη”, αναφέρεται
στις θεωρίες και τα µοντέλα κατανόησης κειµένου κατά την ανάγνωση, καθώς και στα
µοντέλα σηµασιολογικής ανάλυσης. Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η παρουσίαση
και η συγκριτική µελέτη των µοντέλων και των συστηµάτων κατανόησης κειµένου, στα
πλαίσια της ενσωµάτωσής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εφαρµογές οι οποίες
βασίζονται σε θεωρίες και σε µοντέλα που περιγράφονται στην εν λόγω εργασία, δύναται
να αξιοποιηθούν ενεργά στην εκπαίδευση, προσφέροντας πολύτιµη βοήθεια σε
εκπαιδευόµενους και εκπαιδευτικούς. Η χρηστικότητα των εφαρµογών αυτής της
κατηγορίας έγκειται στην ανατροφοδότηση των εκπαιδευόµενων, στην ανάπτυξη και
βελτίωση της µαθησιακής ικανότητας, της γλωσσικής έκφρασης και κατ’ επέκταση της
κριτικής σκέψης. Παρουσιάζονται τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα µιας
συγκεκριµένης µεθόδου, που βασίζεται στη θεωρία της Λανθάνουσας Σηµασιολογικής
Ανάλυσης (Latent Semantic Analysis), βάσει της οποίας πραγµατοποιήθηκε προσοµοίωση
γλωσσολογικών δοκιµασιών υπό τη µέθοδο της πολλαπλής επιλογής στην Αγγλική
γλώσσα. Παρουσιάζονται και αναλύονται τα ευρήµατα της προσοµοίωσης, επισηµαίνοντας
τα πλεονεκτήµατα, τα µειονεκτήµατα και τις αδυναµίες της µεθόδου, ενώ διατυπώνονται
προτάσεις για την επέκταση και βελτιστοποίηση των εφαρµογών.

Ευχαριστώ θερµά την επιβλέπουσα Καθηγήτρια κ. Γρηγοριάδου Μαρία για την
πολύτιµη υποστήριξη και καθοδήγησή της καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της εν λόγω
διπλωµατικής εργασίας, καθώς και την επιβλέπουσα Καθηγήτρια κ. Καράλη Ιζαµπώ για τη
σηµαντική βοήθειά της. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Διδάκτορα κ. Μπλίτσα
Παναγιώτη για τη συµβολή και στήριξή του.

Αθήνα, Σεπτέµβριος 2012
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αντικείµενο της παρούσης εργασίας είναι η διερεύνηση της γνωσιακής διεργασίας της
κατανόησης κειµένου κατά την ανάγνωση συναρτήσει των θεωριών της αρχιτεκτονικής και
λειτουργίας της ανθρώπινης µνήµης. Το φαινόµενο προσεγγίζεται αναφορικά µε τα
µοντέλα κατανόησης κειµένου, καθώς και µέσω των υπολογιστικών µεθόδων-µοντέλων για
την εξαγωγή νοήµατος από το κείµενο. Στα πλαίσια αυτά παρουσιάζονται και αναλύονται
το Μοντέλο Δόµησης-Ολοκλήρωσης του Kintsch (The Construction-Integration Model) και
η Θεωρία της Λανθάνουσας Σηµασιολογικής Ανάλυσης (Latent Semantic Analysis TheoryLSA) των Landauer και Dumais. Γίνεται ευρύτερη αναφορά στα στατιστικά
σηµασιολογικά µοντέλα, λαµβάνοντας υπόψη την πολλαπλότητα των επιπέδων
επεξεργασίας και τις επιµέρους παραµέτρους, που διαφοροποιούν τα µοντέλα αυτά ως προς
τη σύσταση, δοµή και λειτουργία τους. Επιχειρείται η σύνδεση των θεωριών της ΔόµησηςΟλοκλήρωσης και της Λανθάνουσας Σηµασιολογικής Ανάλυσης σε αντιπαραβολή µε τη
θεωρία της Βραχύχρονης Μνήµης Εργασίας (Long-term working memory - LTWM).
Χρησιµοποιούνται εφαρµογές, που βασίζονται στον αλγόριθµο του LSA. Η εκτέλεση των
παραδειγµάτων γίνεται σε τυποποιηµένες διεπαφές χρήσης για προκαθορισµένους
σηµασιολογικούς χώρους (semantic spaces). Ακολουθεί ανάλυση των αποτελεσµάτων και
αναδεικνύονται προβλήµατα και ελλείψεις της εν λόγω θεωρίας (LSA). Επιχειρείται
διατύπωση προτάσεων για τη βελτιστοποίηση των µεθόδων αυτών.

Λέξεις κλειδιά:
κείµενο, κατανόηση, αναπαράσταση, µνήµη, πρόταση (sentence/proposition),
σηµασιολογία, πλαίσιο
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
1.1 Ψυχολογικοί Μηχανισµοί Κατανόησης Κειµένου
1.1.1 Η Γνωσιακή Διεργασία της Κατανόησης Κειµένου
Η κατανόηση κειµένου είναι µια εξαιρετικά πολύπλοκη γνωσιακή διεργασία, της
οποίας η διεκπεραίωση συνίσταται στην εµπλοκή διαφορετικών γνωσιακών µηχανισµών
και καταλήγει σε διαφορετικά επίπεδα αναπαραστάσεων. Η πολυπλοκότητα και η
πολυδιάστατη φύση της εν λόγω διεργασίας καθιστούν επιτακτική τη διεπιστηµονική
προσέγγιση και µελέτη του φαινοµένου. Οι επιστηµονικοί κλάδοι της Ψυχολογίας, των
Νευροπιστηµών, της Γλωσσολογίας, της Τεχνητής Νοηµοσύνης, της Κοινωνιολογίας,
καθώς και η Φιλοσοφία προσεγγίζουν το θέµα από διαφορετική οπτική, εστιάζοντας
ωστόσο στην οικοδόµηση ενοποιηµένων, συνεπών και συµπληρωµατικών µεταξύ τους
θεωριών, που συλλαµβάνουν το φαινόµενο σε όλες του τις διαστάσεις.
Ο τρόπος µε τον οποίο επιτελείται η κατανόηση από τον ανθρώπινο εγκέφαλο, που
αποτελεί το υλικό υπόστρωµα του νου, δεν είναι σαφής και σε µεγάλο βαθµό κατανοητός.
Σηµαντική είναι η συµβολή της Γνωσιακής Επιστήµης, που προτείνει µια δοµή της
αρχιτεκτονικής του νου, πάνω στην οποία διατυπώνονται θεωρητικές κατασκευές
συµβατές µε τη διαφαινόµενη λειτουργία του νου, που αφορούν σε επιµέρους γνωσιακές
διεργασίες, συµπεριλαµβανοµένης και της κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου.
Επίσης, στους κόλπους της Τεχνητής Νοηµοσύνης έχει αναπτυχθεί ένα ιδιαίτερο
ερευνητικό πεδίο, το οποίο τιτλοφορείται επεξεργασία φυσικής γλώσσας (natural language
processing-NLP) και επιµερίζεται στην κατανόηση φυσικής γλώσσας (natural language
understanding) και την παραγωγή φυσικής γλώσσας (natural language generation).
Η κατανόηση περιλαµβάνει την ερµηνεία της πληροφορίας στο κείµενο, τη χρήση
της προϋπάρχουσας γνώσης, καθώς και την κατασκευή µιας συνεκτικής αναπαράστασης
σχετικά µε το πως αντιλαµβάνεται ο αναγνώστης το κείµενο και κατ’ επέκταση πως το
ερµηνεύει.
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Λαµβάνοντας υπόψιν την πολυπλοκότητα των διεργασιών κατανόησης συναρτήσει
των διαφορετικών διαστάσεων των διεργασιών ανάγνωσης, έχουν αναπτυχθεί διάφορα
θεωρητικά µοντέλα. Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα αυτής της κατηγορίας µοντέλων είναι η
κατανόηση κειµένου ως µια λειτουργία της στρατηγικής πρόσβασης της πληροφορίας από
τη µακρόχρονη µνήµη, της αυτόµατης ενεργοποίησης της πληροφορίας κατά την εξέλιξη
της ανάγνωσης ή κάποιος συνδυασµός των δύο αυτών διεργασιών.
Η χρήση υπολογιστικών µοντέλων στο πεδίο έρευνας της κατανόησης κειµένου
συνάδει στον περαιτέρω εµπλουτισµό και εξέλιξη των θεωριών. Η υλοποίηση ενός
υπολογιστικού µοντέλου προϋποθέτει λεπτοµερή και ρητή προσέγγιση των υποθέσεων,
των θεωρούµενων µηχανισµών και διεργασιών που λαµβάνουν χώρα κατά τη διαδικασία
της κατανόησης. Ως εκ τούτου, τα θεωρητικά µοντέλα µέσω της διαδικασίας αυτής
βελτιώνονται. Επιπλέον, τα υπολογιστικά µοντέλα συνεπικουρούν στην ερµηνεία
απροσδόκητων συµπεριφορικών δεδοµένων, επειδή παρέχεται η δυνατότητα
προσοµοίωσης ανταγωνιστικών υποθέσεων και ακολούθως σύγκριση των υπολογιστικών
δεδοµένων µε συµπεριφορικά δεδοµένα (Tzeng, Broek &Kendeou, Lee, 2005).
Η διεπιστηµονική έρευνα της κατανόησης κειµένου δεν περιορίζεται µόνο στην
καταγραφή αυτής της σύνθετης νοητικής λειτουργίας. Σκοπός είναι η κατασκευή
µοντέλων, δηλαδή τεχνητών συστηµάτων µε στόχο την προσοµοίωση και την κατανόηση
του φυσικού συστήµατος, εν προκειµένω της διαδικασίας της κατανόησης, όπως
επιτελείται από τον άνθρωπο. Βασικά χαρακτηριστικά ενός τέτοιου µοντέλου αποτελούν η
αφαιρετικότητα και η προβλεπτική ισχύς, που αφορούν στη σχέση του µοντέλου µε το
πρωτότυπο σύστηµα αναφοράς. Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τη µοντελοποίηση
(προσοµοίωση), καταδεικνύουν τις αρχές και τη γενικότερη αρχιτεκτονική του σχετικού µε
την κατανόηση κειµένων συστήµατος, προτείνοντας µεθόδους για τον εµπλουτισµό και την
αναβάθµιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Βασική ανάγκη για τη δηµιουργία προσοµοιώσεων της ικανότητας κατανόησης
ενός κειµένου από τον άνθρωπο, είναι η δηµιουργία ενός προτύπου για τη λειτουργία αυτή.
Η στοιχειοθέτηση του προτύπου αυτού έγκειται στην περιγραφή της διαδικασίας µε την
οποία ένα σύνολο προτάσεων µετασχηµατίζεται σε µια συνεπή αναπαράσταση του
κειµένου. Τα σύγχρονα µοντέλα κατανόησης κειµένου χρησιµοποιούν γνωσιακές
προσεγγίσεις, εστιάζοντας σε βαθύτερα επίπεδα της κατανόησης, τα οποία περιλαµβάνουν
συµπερασµούς που βασίζονται στη γνώση, σε επαγωγικό υποπολλαπλασιασµό και
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εγκυκλοπαιδική γνώση, σε συνδυασµό µε επιφαινόµενα επίπεδα κατανόησης, που
περιλαµβάνουν λεξικολογική επεξεργασία, συντακτική ανάλυση και ερµηνεία του
κειµένου. Οι δύο βασικές συνιστώσες της διαδικασίας αυτής της προσοµοίωσης είναι
αρχικά, η κατασκευή ενός δικτύου εννοιών, οι οποίες είτε εξάγονται από την πρόταση, είτε
τελούν υπό ενεργοποίηση στη σηµασιολογική µνήµη. Σε αυτό το δίκτυο παρεισφρύει το
δίκτυο της µακροδοµής, το οποίο οδηγεί στην ανάλυση του προγενέστερου µέρους του
κειµένου, αντιπροσωπεύοντας τις µέχρι εκείνο το σηµείο βασικές πληροφορίες. Η δεύτερη
συνιστώσα αναφέρεται σε ένα µηχανισµό διάδοσης της ενεργοποίησης, ο οποίος οδηγεί σε
νέο δίκτυο µακροδοµής, όπου η όλη διαδικασία επαναλαµβάνεται, έως ότου ολοκληρωθεί
το τρέχον κείµενο.

1.1.2 Έννοιες και Στοιχεία Θεωρίας της Γνωσιακής Επιστήµης
Η µελέτη του φαινοµένου της κατανόησης κειµένου και ακολούθως η σύσταση
µοντέλων, µέσω των οποίων επιχειρείται η προσοµοίωση της συγκεκριµένης γνωσιακής
διεργασίας, προσεγγίζονται διεπιστηµονικά. Δοµικός λίθος τόσο της διεργασίας
κατανόησης, όσο και των µοντέλων κατανόησης κειµένου είναι η χρήση γνωσιακών
προσεγγίσεων. Στην παρούσα εισαγωγική ενότητα, αναφέρονται βασικές έννοιες και
στοιχεία της θεωρίας της Γνωσιακής Επιστήµης, για την πληρέστερη διατύπωση των
θεωριών, µοντέλων και συστηµάτων κατανόησης κειµένου.

1.1.2.1 Μοντέλα: Βασικά Χαρακτηριστικά
Η λέξη µοντέλο είναι ένα διανοητικό κατασκεύασµα, το οποίο αντιστοιχεί σε ένα
τεχνητό σύστηµα που κατασκευάζουµε, και στόχο έχει την προσοµοίωση και κατανόηση
ενός φυσικού συστήµατος. Βασικά χαρακτηριστικά του µοντέλου, που αφορούν στη σχέση
του µοντέλου µε το πρωτότυπο σύστηµα αναφοράς, είναι η αφαιρετικότητα και η
προβλεπτική ισχύς.
Η αφαιρετικότητα έχει να κάνει µε την επιλογή των χαρακτηριστικών εκείνων του
φυσικού συστήµατος, τα οποία κρίνονται ως ουσιώδη και για το λόγο αυτό διατηρούνται
και ενσωµατώνονται στο µοντέλο. Τα χαρακτηρισιτκά εκείνα που θεωρούνται
δευτερεύοντα, συµπτωµατικά ή περιφερειακά παραλείπονται. Η αφαιρετικότητα στην
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επιλογή ή µη των χαρακτηριστικών του συστήµατος αναφοράς αφορά τόσο στην
κατασκευή όσο και στη λειτουργία του µοντέλου.
Η προβλεπτική ισχύς έχει να κάνει µε την επιλογή της λειτουργίας εκείνης του
φυσικού συστήµατος που επιθυµούµε να προσοµοιώσουµε. Ο ρόλος του µοντέλου είναι
διττός: :θα πρέπει, δεδοµένων των κατάλληλων παραµέτρων, να προβλέπει σωστά τη
συµπεριφορά του συστήµατος αναφοράς, καθώς επίσης και να προβλέπει χαρακτηριστικά
της λειτουργίας του συστήµατος αναφοράς που δεν έχουν προβλεφθεί στη σχεδίασή του ή
δεν είναι γνωστά στο µοντελιστή.
Βασική και αναγκαία προϋπόθεση για να είναι ένα διανοητικό κατασκεύασµα
µοντέλο και όχι θεωρία, είναι ότι αυτό πρέπει να έχει πολύ συγκεκριµένη υπόσταση,
δηλαδή να υλοποιείται σε κάποιο φυσικό µέσο ή κάποιο λογισµικό, ώστε να επιτρέπει
άµεση και συγκεκριµένη αλληλεπίδραση µε τον κατασκευαστή του (Πρωτόπαπας, 2004).
Τα µοντέλα που εξετάζονται στην παρούσα εργασία εντάσσονται στην κατηγορία
των συστηµάτων της ισχυρής τεχνητής νοηµοσύνης (strong Artificial Intelligence), όπου
στόχος είναι η προσοµοίωση όχι µόνο του αποτελέσµατος αλλά και της εσωτερικής
λειτουργίας, σε συµβολικό τουλάχιστον επίπεδο. Τα µοντέλα κατανόησης κειµένου,
περιορίζονται στην περιγραφή της εν λόγω λειτουργίας. Ωστόσο, κατασκευάζονται
σύµφωνα µε τα πλαίσια γενικότερων θεωρήσεων για το νου και συγκεκριµένων δοµών
αρχιτεκτονικής.

1.1.2.2 Νοητικές Αναπαραστάσεις: Ποικιλοµορφία και Συσχετίσεις
Ο όρος αναπαράσταση αναφέρεται σε λειτουργικό χαρακτηριστικό του νου µε
σηµασιακό περιεχόµενο. Αναπαρίσταται εντός του νου κάτι το οποίο υπάρχει ή συµβαίνει
εκτός του νου. Η έννοια της αναπαράστασης είναι γενικότερη από την έννοια του
συµβόλου και χρησιµοποιείται περισσότερο και µε λιγότερους περιορισµούς. Για την
ερµηνεία των νοητικών διεργασιών είναι απαραίτητη η ενσωµάτωση στα µοντέλα
αναπαραστάσεων νοητικών εννοιών. Η αναπαράσταση στο πλαίσιο αυτό ορίζεται ως µια
οντότητα που έχει νοητική υπόσταση και αιτιακή ισχύ µέσα στο µοντέλο, καθώς και
σηµασιακό περιεχόµενο. Ωστόσο, για την κατανόηση των νοητικών διεργασιών χρειάζεται
παράλληλα µε τις αναπαραστάσεις και ένας µηχανισµός, ο οποίος θα χειρίζεται και θα
παράγει αναπαραστάσεις, υλοποιώντας έτσι τις νοητικές λειτουργίες (Πρωτόπαπας, 2004).
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Ο Kintsch, στο έργο του “Comprehension, a paradigm for cognition” (1998),
εκλαµβάνει τις νοητικές αναπαραστάσεις ως τη διαµόρφωση µιας ιεραρχίας
αφαιρετικότητας και αυξανόµενης ανεξαρτησίας από το περιβάλλον. Διακρίνει δύο
βασικούς τύπους νοητικών αναπαραστάσεων, που συνδέονται άµεσα µε το περιβάλλον, τις
διαδικαστικές (procedural) και τις αντιληπτικές (perceptual) αναπαραστάσεις. Στο αµέσως
επόµενο επίπεδο υπάρχουν οι επεισοδιακές (episodic) µνηµονικές αναπαραστάσεις. Στο
επόµενο επίπεδο διακρίνονται οι σκόπιµες αλλά µη λεκτικές αναπαραστάσεις,
συµπεριλαµβανοµένων των τύπων νοητικών εικόνων (imagery). Τα τελευταία δύο επίπεδα,
εµφανίζουν µεγαλύτερη ανεξαρτησία από το περιβάλλον και περιλαµβάνουν λεκτικές
αναπαραστάσεις. Πρόκειται για το λεκτικό αφηγηµατικό και το λεκτικό αφαιρετικό
επίπεδο. Η ιεραρχία των επιπέδων των αναπαραστάσεων δεν προκύπτει αποκλειστικά από
την πολυπλοκότητα. Υπάρχουν αντιληπτικές αναπαραστάσεις, που χαρακτηρίζονται από
υψηλό βαθµό πολυπλοκότητας και αντίστοιχα, αφαιρετικές αναπαραστάσεις, των οποίων η
πολυπλοκότητα είναι χαµηλή. Χαρακτηριστικό γνώρισµα της ιεραρχίας είναι το στοιχείο
της µεταβολής, µε εύρος διακύµανσης από άµεσες αναπαραστάσεις του περιβάλλοντος σε
ακόµη πιο έµµεσες και ευέλικτες, που επιτρέπουν υπολογισµούς πιο αυθαίρετους και
απεριόριστους. Καθώς προκύπτουν νέοι τύποι νοητικών αναπαραστάσεων, οι παλαιότεροι
τύποι δεν εξαφανίζονται αλλά παραµένουν ενσωµατωµένοι εντός του νεότερου επιπέδου
(Kintsch, 1998).

1.1.2.3 Θεωρητικές Προσεγγίσεις της Γνωσιακής Επιστήµης
Η γνωσιακή επιστήµη προτείνει µια συγκεκριµένη δοµή της αρχιτεκτονικής του
νου, ένα σκελετό, για τη διερεύνηση και µελέτη των επιµέρους νοητικών φαινοµένων.
Έχουν προκύψει τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις, που αντιστοιχούν σε προσεγγίσεις που
διαφέρουν µεταξύ τους ως προς τη σύλληψη, τη δοµή και το πλαίσιο λειτουργίας τους. Η
πρώτη προσέγγιση αναφέρεται στο συµβολισµό, η δεύτερη στο συνδετισµό και η τρίτη στα
δυναµικά συστήµατα. Για τους σκοπούς της εν λόγω εργασίας, θα αναφερθούµε µόνο στις
δύο πρώτες κατευθύνσεις, βάσει των οποίων δοµούνται οι θεωρίες και τα µοντέλα που
αφορούν στην κατανόηση κειµένου.

Θεωρίες & Συστήµατα Κατανόησης Κειµένου κατά την Ανάγνωση.
Μοντέλα Σηµασιολογικής Ανάλυσης

12

• Συµβολισµός
Η εν λόγω προσέγγιση αντιστοιχεί στην κλασική-υπολογιστική γνωσιακή επιστήµη
για τη λειτουργία του νου. Η βασική υπόθεση είναι πως ο νους είναι υπολογιστής και
αφορά στις συντακτικές ιδιότητες των αναπαραστάσεων-συµβόλων. Βάσει αυτών αυτών
των ιδιοτήτων, τα σύµβολα αυτά αλληλεπιδρούν και µετέχουν σε διεργασίες επεξεργασίας
τους, ενώ το σηµασιακό τους περιεχόµενο αποτελεί προϊόν ερµηνείας από τον παρατηρητή
του συστήµατος που έχει πρόσβαση στο εξωτερικό περιβάλλον του νου και στις σχέσεις
µεταξύ του νου και του περιβάλλοντος αυτού. Συνοπτικά, τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα
της συγκεκριµένης αρχιτεκτονικής αντιστοιχούν στις εξής θέσεις (Πρωτόπαπας, 2004):
• Το φυσικό υπόβαθρο είναι άσχετο µε τις νοητικές λειτουργίες.
• Το αλγοριθµικό επίπεδο νοητικής λειτουργίας είναι συµβολικό και υπολογιστικό µε
τη συντακτική έννοια.
• Η σηµασία των συµβόλων του νου είναι αναδυόµενη ιδιότητα που αποδίδουµε στο
νου δια της ερµηνείας µας, παρατηρώντας το νου µέσα στο περιβάλλον µε το οποίο
αλληλεπιδρά.

• Συνδετισµός
Η συγκεκριµένη προσέγγιση αντιστοιχεί σε µοντέλα, που βασίζονται στην αρχιτεκτονική
του εγκεφάλου, µε την έννοια ότι διατηρούνται ορισµένες λειτουργικές ιδιότητες των
φυσικών νευρωνικών δικτύων, οι οποίες θεωρούνται σηµαντικές για τις υπολογιστικές
ιδιότητες του νου. Τα µοντέλα αυτά ονοµάζονται τεχνητά νευρωνικά δίκτυα ή συνδετιστικά
ή συνδεσιακά µοντέλα (Πρωτόπαπας, 2004).
Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα ΤΝΔ (artificial neural networks), είναι συστήµατα
επεξεργασίας δεδοµένων που αποτελούνται από ένα πλήθος τεχνητών νευρώνων
οργανωµένων σε δοµές παρόµοιες µε αυτές του ανθρώπινου εγκεφάλου. Ως τεχνητός
νευρώνας (artificial neuron) ορίζεται ένα υπολογιστικό µοντέλο, τα µέρη του οποίου
µπορεί να αντιστοιχιστούν µε αυτά του βιολογικού νευρώνα. Συνήθως οι τεχνητοί
νευρώνες είναι οργανωµένοι σε µία σειρά από στρώµατα ή επίπεδα (layers). Το πρώτο από
αυτά τα επίπεδα ονοµάζεται επίπεδο εισόδου (input layer) και χρησιµοποιείται για την
εισαγωγή δεδοµένων. Τα στοιχεία αυτού του επιπέδου δεν εκτελούν κάποιο υπολογισµό,
καθώς δεν έχουν βάρη εισόδου ούτε συνάρτηση ενεργοποίησης. Η επόµενη τάξη επιπέδων,
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είναι τα ενδιάµεσα ή κρυφά επίπεδα (hidden layers), που είναι προαιρετικά. Τέλος, υπάρχει
το επίπεδο εξόδου (output layer) (Vlahavas et al., 2006).
Τα δοµικά στοιχεία ενός συνδετιστικού µοντέλου, οι κόµβοι και συνδέσεις µεταξύ
τους αντιστοιχούν στις µονάδες επεξεργασίας. Κάθε κόµβος περιλαµβάνει προσαγωγές και
απαγωγές συνδέσεις και χαρακτηρίζεται από ένα βαθµό διέγερσης ή επίπεδο
δραστηριοποίησης. Ο βαθµός αυτός διέγερσης εξαρτάται από τον ίδιο τον κόµβο και από
το σύνολο της εισερχόµενης µέσω των συνδέσεων διέγερσης. Η σχέση µεταξύ της
δραστηριότητας που µεταφέρεται µέσω των προσαγωγών συνδέσεων και του
συνεπαγόµενου βαθµού διέγερσης του κόµβου ονοµάζεται συνάρτηση ενεργοποίησης ή
συνάρτηση απαρτίωσης και µπορεί να πάρει διάφορες µορφές (Πρωτόπαπας, 2004).
Η συνδεσµολογία των νευρώνων στα ΤΝΔ µπορεί να είναι πλήρης ή µερική. Στην
περίπτωση κατά την οποία, η ροή της πληροφορίας είναι πρόσθιας κατεύθυνσης, δηλαδή
δεν υπάρχουν συνδέσεις µεταξύ νευρώνων ενός επιπέδου και νευρώνων προηγούµενου
επιπέδου, τα ΤΝΔ χαρακτηρίζονται ως δίκτυα µε πρόσθια τροφοδότηση (feedforward).
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει περιορισµός στη σύνδεση νευρώνων ενός επιπέδου και
του προηγούµενού του, καθώς και στην περίπτωση συνδέσεων µεταξύ νευρώνων ίδιου
επιπέδου, τα ΤΝΔ χαρακτηρίζονται ως δίκτυα µε ανατροφοδότηση (feedback ή recurrent).
Συνοψίζοντας, οι βασικές ιδιότητες των νευρωνικών δικτύων αντιστοιχούν στα
εξής:
• Ικανότητα µάθησης µέσω παραδειγµάτων (learn by example).
• Δυνατότητα θεώρησης των ΤΝΔ ως κατανεµηµένη µνήµη (distributed memory) και
ως µνήµη συσχέτισης (associative memory).
• Μεγάλη ανοχή των ΤΝΔ σε σφάλµατα (fault-tolerant).
• Ικανότητα των ΤΝΔ για αναγνώριση προτύπων (pattern recognition).
Ο χαρακτηρισµός των ΤΝΔ ως κατανεµηµένη µνήµη, πηγάζει από το ότι η
κωδικοποίηση που δηµιουργούν είναι κατανεµηµένη σε όλα τα βάρη της συνδεσµολογίας
τους. Για τον ίδιο λόγο τα ΤΝΔ χαρακτηρίζονται και ως µνήµες συσχέτισης. Ειδικότερα,
µια µνήµη συσχέτισης δεν αποθηκεύει πληροφορία µε τον παραδοσιακό τρόπο αλλά µέσω
κατάλληλων συσχετίσεων που δηµιουργεί από τα δεδοµένα εκπαίδευσης. Η οργάνωση
αυτή έχει ως αποτέλεσµα η ανάκληση της πληροφορίας να γίνεται µε βάση το περιεχόµενο
και όχι τη διεύθυνση, κατ’ αντιστοιχία µε το τι συµβαίνει στον ανθρώπινο εγκέφαλο
(Vlahavas et al., 2006).
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1.2 Μοντέλα Κατανόησης Κειµένου
Η γνωσιακή διεργασία της κατανόηση κειµένου επιτελείται µέσω ανωφερών
(bottom-up) και κατωφερών (top-down) διεργασιών αναγνώρισης και κατανόησης λέξεων
(Perfetti, 1999, όπως αναφέρεται στους Verhoeven & Perfetti, 2008).
Τα αλληλεπιδραστικά µοντέλα κατανόησης κειµένου, όπως το µοντέλο του Kintsch
(1998) και το µοντέλο του Carpenter (1987) παρέχουν ένα επαρκές πλαίσιο για τη µελέτη
των ατοµικών παραλλαγών στην ανάπτυξη της κατανόησης του γραπτού λόγου. Η
κατανόηση κειµένου περιλαµβάνει την ευέλικτη χρήση διαφορετικών πηγών πληροφοριών,
περιλαµβάνοντας σε πολλές περιπτώσεις την ολοκλήρωση γλωσσολογικών πληροφοριών
µε διαγραµµατικές πληροφορίες (graphic information). Η έρευνα αναφορικά µε την
κατανόηση κειµένου προσανατολίζεται σε µοντέλα των οποίων η αρχιτεκτονική βασίζεται
στην ενοποίηση µνηµονικών και κονστρουκτιβιστικών (δοµηµένων) πτυχών της
κατανόησης (Perfetti, 2008).

1.2.1 Το Μοντέλο Δόµησης-Ολοκλήρωσης
(The Construction-Integration Model)
Το µοντέλο της Δόµησης-Ολοκλήρωσης (CI model), που προτάθηκε από τους
Walter και Kintsch το 1988, είναι µια γενική θεωρία της κατανόησης, αποτελεί επέκταση
προηγούµενων µοντέλων κατανόησης (Kintsch & van Dijk, 1978; van Dijk & Kintsch,
1983), όπου προσδιορίζεται υπολογιστικά ο ρόλος της πρώιµης γνώσης κατά τη διεργασία
της κατανόησης (McNamara & Kintsch, 1996). Το πλαίσιο δόµησης-ολοκλήρωσης
επιτρέπει τη δόµηση ρητών υπολογιστικών µοντέλων των διεργασιών εντός του γενικού
τοµέα της κατανόησης. Στο πλαίσιο αυτό η κατανόηση προκύπτει από την αλληλεπίδραση
µεταξύ του προς κατανόηση κειµένου, της γενικής γνώσης και της προσωπικής εµπειρίας
του αναγνώστη.
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1.2.2 Βασικά Χαρακτηριστικά του µοντέλου δόµησης-ολοκλήρωσης
Ο βασικός σκελετός του µοντέλου Δόµησης-Ολοκλήρωσης (CI model) αποτελείται
από την προτασιακή αναπαράσταση (propositional representation), την κυκλική
επεξεργασία και τη διάκριση µεταξύ µικροδοµής και µακροδοµής, πτυχές του µοντέλου
που παρουσιάζονται και αναλύονται στην πορεία. Η εξέλιξη του µοντέλου σε σχέση µε
προγενέστερες εκδόσεις του περιλαµβάνει σηµαντικές αλλαγές και προσθήκες. Μια
σηµαντική αλλαγή στη θεωρία δόµησης-ολοκλήρωσης είναι η εισαγωγή της σχετικής ιδέας
του καταστασιακού µοντέλου (situation model), κατά το οποίο µετατοπίζεται η έµφαση
από το ίδιο το κείµενο στην αλληλεπίδραση γνώσης και κειµένου. Μια αλλαγή
περισσότερο τεχνικής φύσεως έγκειται στη χρήση σύνθετων προτάσεων (complex
propositions) σε αντίθεση µε τις ατοµικές προτάσεις (atomic propositions), που
χρησιµοποιούνται στις προηγούµενες εκδόσεις του µοντέλου (van Dijk & Kintsch, 1983,
όπως αναφέρεται στον Kintsch, 1998).
Η ενδελεχής µελέτη των δοµικών στοιχείων της θεωρίας Δόµησης-Ολοκλήρωσης
σε επίπεδο σύλληψης και αρχιτεκτονικής, αποτυπώνει τις διαφορές µεταξύ αυτής και
άλλων θεωριών κατανόησης. Κατ’ επέκταση προσδιορίζει τις δυνατότητες και τα όρια της
CI θεωρίας αναφορικά µε την εφαρµογή αυτού του πλαισίου σε πολυάριθµες διαστάσεις
της κατανόησης κειµένου.
Ο W. Kintsch, στο έργο του “Comprehension, A Paradigm for Cognition” (1998),
προσδιορίζει την κατανόηση ενός κειµένου µέσω της διεργασίας δόµησης ενός νοητικού
µοντέλου (mental model). Το ερώτηµα που αρχικά τίθεται, αφορά στην πορεία
καθοδήγησης της κατανόησης και ειδικότερα στο αν η τελευταία ακολουθεί ανωφερή
(bottom-up) ή κατωφερή (top-down) προσανατολισµό.
Σύµφωνα µε τη θεωρία σχηµάτων (schema theory), η κατανόηση υπαγορεύεται από
τον έλεγχο ενός σχήµατος (scheme), το οποίο την κατευθύνει και λειτουργεί ως µια δοµή
ελέγχου, που ρυθµίζει τις διεργασίες κατανόησης µε κατωφερή προσανατολισµό (top-down
fashion). Ο τρόπος λειτουργίας της δοµής αυτής είναι διττός. Λειτουργεί ως ένα
αντιληπτικό φίλτρο, αναγνωρίζοντας στοιχεία, που είναι συνεπή µε το συγκεκριµένο σχήµα
και εµποδίζοντας στοιχεία που δεν είναι συνεπή. Επιπλέον, η δοµή αυτή λειτουργεί ως
µηχανή συµπερασµού, καλύπτοντας τα κενά και τις ελλείψεις, που προκύπτουν από την
επεξεργασία φυσικών ερεθισµάτων. Οι προβλέψεις αυτές αµφισβητούνται από ψυχολογικά
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και συµπεριφορικά δεδοµένα, κατά τα οποία η κατανόηση δε φαίνεται να περιορίζεται στον
κατωφερή προσανατολισµό (top-down fashion), που η θεωρία σχηµάτων υποστηρίζει. Μια
επιπλέον αµφισβήτηση προκύπτει από την αδυναµία µοντελοποίησης των διεργασιών
αυτού του τύπου µε δύσκαµπτες δοµές όπως είναι τα σχήµατα (Kintsch, 1998).
Το µοντέλο της δόµησης-ολοκλήρωσης (CI model) που εισηγείται ο Kintsch,
συλλαµβάνει την κατανόηση ως µια διεργασία ασθενώς δοµηµένη, ανωφερούς
προσανατολισµού (bottom-up), που εµφανίζει υψηλή ευαισθησία σε σχέση µε το πλαίσιοσυµφραζόµενα (context), και προσαρµόζεται ευέλικτα στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Η
κατανόηση στα αρχικά στάδια επεξεργασίας είναι αρκετά χαώδης, ενώ οµαλοποιείται όταν
φθάνει στο επίπεδο της συνείδησης. Η µοντελοποίηση των παραπάνω βηµάτων
επιτυγχάνεται µέσω µιας διεργασίας δόµησης, η οποία αρχικά ελέγχεται ασθενώς, για να
ακολουθήσει στην πορεία συσχετιστικό (associative), ανωφερή σχεδιασµό (bottom-up
manner). Το επόµενο βήµα υπαγορεύεται από µια διεργασία ικανοποίησης των
περιορισµών µε τη µορφή ενός µηχανισµού διάδοσης της ενεργοποίησης που αποδίδει το
τελικό αποτέλεσµα της εµπειρίας. Η διαµόρφωση των νοητικών αναπαραστάσεων από
ασθενείς κανόνες παραγωγής (production rules) αποδίδει ένα αποτέλεσµα άτακτο,
πλεονάζον και σε κάποιες περιπτώσεις αντιφατικό. Το αποτέλεσµα αυτό υποβάλλεται στη
διεργασία ολοκλήρωσης, για να καταλήξει σε µια καλά δοµηµένη νοητική αναπαράσταση
(Kintsch, 1998).
Εντός του πλαισίου της δόµησης-ολοκλήρωσης, η γνώση αναπαρίσταται ως ένα
συσχετιστικό (συνειρµικό) δίκτυο (associative network), οι κόµβοι του οποίου είναι έννοιες
(concepts) και προτάσεις (propositions). Οι σφαιρικές δοµές γνώσης όπως τα πλαίσια
(frames) και τα σχήµατα (schemata) δηµιουργούνται στο πλαίσιο του προς εκτέλεση έργου,
στο οποίο χρησιµοποιούνται από τις τοπικές σχέσεις αυτού του συσχετιστικού δικτύου
(associative network). Το κείµενο υποβάλλεται σε επεξεργασία σε κύκλους, µε κάθε κύκλο
να αντιστοιχεί κατά προσέγγιση σε µια πρόταση (sentence). Η επεξεργασία της πρότασης
(sentence) επιµερίζεται σε δύο φάσεις, τη φάση της δόµησης και τη φάση της
ολοκλήρωσης (Kintsch & Welsch, 1991).
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1.2.3 Τα Στάδια Επεξεργασίας: Δόµηση και Ολοκλήρωση
Η θεωρία της δόµησης-ολοκλήρωσης αποτελεί µια υβριδική προσέγγιση, που
συνδυάζει χαρακτηριστικά τόσο των συµβολικών όσο και των συνδετιστικών συστηµάτων.
Η πρώτη φάση, κατ’ αντιστοιχία µε τη συµβολική κατεύθυνση, περιλαµβάνει ένα σύστηµα
που βασίζεται σε κανόνες και είναι υπεύθυνο για τη δόµηση της αναπαράστασης του
δικτύου του κειµένου και της γνώσης που στο πλαίσιο αυτό έχει ενεργοποιηθεί. Η δεύτερη
φάση, η φάση της ολοκλήρωσης, µε καταβολές που παραπέµπουν στη συνδετιστική
κατεύθυνση, χρησιµοποιεί ένα µηχανισµό ικανοποίησης των περιορισµών, µέσω του
οποίου παράγεται µια συνεπής ερµηνεία του προς κατανόηση κειµένου (Kintsch & Welsch,
1991).
Στο στάδιο της δόµησης, ενεργοποιούνται οι έννοιες (concepts) του κειµένου, η
γνώση του αναγνώστη σχετικά µε το συντακτικό, τη σηµασιολογία και γενικότερες πηγές
γνώσης. Το αποτέλεσµα αυτής της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή ενός δικτύου
ενεργοποιηµένων εννοιών (activated concepts), στο οποίο δίκτυο ωστόσο δεν ισχύουν
γενικοί περιορισµοί. Αυτό συµβαίνει, γιατί τα στοιχεία του κειµένου και της γνώσης
γενικότερα ενσωµατώνονται στο δίκτυο χωρίς να γίνεται καµιά αναφορά στο πλαίσιο
(context). Ως εκ τούτου, η ενεργοποίησή τους είναι γενικευµένη και άτακτη, µε
αποτέλεσµα πολλά από τα στοιχεία αυτά να είναι ακατάλληλα.
Τα αµιγώς συµβολικά συστήµατα χρειάζονται πολύπλοκους κανόνες και
εκλεπτυσµένες δοµές ελέγχου, όπως είναι τα σχήµατα (schemata), για τη διασφάλιση της
οµαλής λειτουργίας τους. Στο µοντέλο δόµησης-ολοκλήρωσης, δεδοµένου ότι οι κανόνες
δεν απαιτείται να είναι απόλυτα σωστοί, η διεργασία της δόµησης µπορεί να
µοντελοποιηθεί µε πιο ασθενείς και γενικευµένους κανόνες. Ο Kintsch, διακρίνει τους
κανόνες και τους κατηγοριοποιεί σε τέσσερις οµάδες (Kintsch & Welsch, 1991).
Η πρώτη κατηγορία κανόνων αφορά στη δόµηση των προτάσεων (propositions). Η
δεύτερη κατηγορία κανόνων αναφέρεται στη διασύνδεση των προτάσεων σε ένα δίκτυο και
κατ’ επέκταση στη διαµόρφωση του προτασιακού δικτύου (propositional network). Η
συνδεσµολογία µεταξύ των των προτάσεων (propositions) µπορεί να είναι άµεση, έµµεση ή
κάποια πρόταση (proposition) να υπάγεται σε κάποια άλλη πρόταση (proposition). Στα
πλαίσια της αλληλεπίδρασης των προτάσεων, προβλέπεται η δυνατότητα οι προτάσεις να
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συνδέονται και αρνητικά. Τα σθένη διασύνδεσης µπορεί να είναι ίσα ή µπορεί να ποικίλουν
σύµφωνα µε τις θεωρητικές εκτιµήσεις, ενώ δύναται να υπολογίζονται και εµπειρικά µέσω
των δεδοµένων ελεύθερης συσχέτισης (free association data) ή µέσω των τιµών του
συνηµιτόνου που προκύπτουν από τη λανθάνουσα σηµασιολογική ανάλυση (Latent
Semantic Analysis-LSA). Η τρίτη κατηγορία κανόνων σχετίζεται µε την ενεργοποίηση της
γνώσης. Ο βασικός µηχανισµός της γνώσης θεωρείται ότι είναι συσχετιστικός (associative).
Τα στοιχεία (items) στη µνήµη εργασίας ενεργοποιούν κάποιους γειτονικούς κόµβους στο
δίκτυο γνώσης µε πιθανότητες ανάλογες των σθενών µε τα οποία συνδέονται. Η τέταρτη
κατηγορία κανόνων αφορά στη δόµηση των συµπερασµών. Κοινό γνώρισµα αυτής της
τάξης κανόνων και της πρώτης κατά σειρά, είναι η αδυναµία της πλήρους και ρητής
διατύπωσής τους (Kintsch, 1998).
Στο στάδιο της ολοκλήρωσης, η ενεργοποίηση διέρχεται µέσω των
ενεργοποιηµένων εννοιών (concepts) του δικτύου, σύµφωνα µε τις συνδετιστικές αρχές της
ικανοποίησης περιορισµών.1 Οι έννοιες (concepts) που είναι συµβατές µε το συνολικό
πλαίσιο ενισχύουν αµοιβαία την ενεργοποίησή τους, ενώ οι έννοιες (concepts) που δεν
εµφανίζουν συµβατότητα µε το πλαίσιο, χάνουν την ενεργοποίησή τους (McNamara &
Kintsch, 1996).
Μέσω της διεργασίας ολοκλήρωσης αποδίδεται µια κειµενική βάση (textbase)
κατάλληλη στο πλαίσιο, που ολοκληρώνεται εντός του δικτύου γνώσης. Η σταθεροποίηση
του δικτύου συντελείται µέσω µιας διεργασίας διάδοσης της ενεργοποίησης, κατά την
οποία λαµβάνεται υπόψη το πρότυπο (pattern) των αµοιβαίων περιορισµών που υπάρχουν
µεταξύ των κόµβων του δικτύου. Συνεπώς, οι τελικές τιµές ενεργοποίησης των κόµβων
αντικατοπτρίζουν τις περιοριστικές ιδιότητες του δικτύου ως ένα ενιαίο σύνολο (Caillies,
Denhiere & Kintsch, 2002).
Η διεργασία διάδοσης ενεργοποίησης υπόκειται στον έλεγχο µιας σειράς
παραµέτρων. Πιο συγκεκριµένα, σε ένα δίκτυο που αποτελείται από n κόµβους, σε χρόνο t,
ο κάθε κόµβος έχει µια τιµή ενεργοποίησης ai(t). Οι τιµές ενεργοποίησης όλων των κόµβων
στο δίκτυο σε χρόνο t δίνονται από το διάνυσµα A(t) = (a1(t), a2(t), ... An(t)) = {ai(t)}. Το
αρχικό διάνυσµα ενεργοποίησης ορίζεται συνήθως ως A(1) = {1}. Το σθένος της σύνδεσης
µεταξύ των κόµβων i και j στο δίκτυο είναι wij. Ως εκ τούτου το συνολικό πρότυπο των

1

Οι βασικές αρχές της προσέγγισης του Συνδετισµού περιγράφονται σε προηγούµενη ενότητα.
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διασυνδέσεων µεταξύ των κόµβων προσδιορίζεται από τον πίνακα συνδεσιµότητας
(connectivity matrix) W = {wij}. Η ενεργοποίηση διαδίδεται σε έναν κόµβο από όλους
τους γειτονικούς του κόµβους. Ο διαµοιρασµός της τιµής ενεργοποίησης ενός κόµβου,
µετά τη διάδοση της ενεργοποίησης σε αυτόν τον κόµβο από τη µέγιστη τιµή
ενεργοποίησης στο δίκτυο, επανα-κανονικοποιεί τις τιµές ενεργοποίησης και τις συγκρατεί
από την άνευ ορίων αύξηση. Για την κανονικοποίηση των τιµών υπάρχει η δυνατότητα
χρήσης και άλλων συνδετιστικών τεχνικών.
Η διεργασία διάδοσης της ενεργοποίησης συνεχίζεται για όσες επαναλήψεις
απαιτούνται, έτσι ώστε οι τιµές ενεργοποίησης να καταλήξουν σε ένα σταθερό πρότυπο. Η
διεργασία διακόπτεται, όταν δεν υπάρχουν πλέον αλλαγές στις τιµές ενεργοποίησης,
δοθείσης µιας συγκεκριµένης κρίσιµης τιµής (π.χ. .001 ή .0001). Το πρότυπο
ενεργοποίησης που προκύπτει µε αυτόν τον τρόπο, καταδεικνύει το ρόλο που έχει κάθε
κόµβος ξεχωριστά στο ενιαίο δίκτυο. Επιπλέον, µπορεί να θεωρηθεί ως το µέτρο του
σθένους του κόµβου στη νοητική αναπαράσταση (Kintsch, 1998).

1.2.4 Κύκλοι επεξεργασίας.
Ο ρόλος της µνήµης εργασίας στο µοντέλο δόµησης-ολοκλήρωσης
Η κατανόηση κειµένου είναι µια διεργασία δυναµικά εξελισσόµενη. Η δηµιουργία
των αναπαραστάσεων του κειµένου γίνεται διαδοχικά. Η επεξεργασία ενός κειµένου
γίνεται λέξη προς λέξη και πρόταση (sentence) προς πρόταση (sentence). Καθώς κάθε
τµήµα κειµένου υφίσταται επεξεργασία, ολοκληρώνεται άµεσα µε το υπόλοιπο κείµενο,
τµήµα του οποίου διατηρείται στη µνήµη εργασίας. Σύµφωνα µε συµπεριφορικά ευρήµατα,
που έχουν προκύψει από µελέτες πάνω στην κατανόηση κειµένου, οι αναγνώστες
χρησιµοποιούν διάφορες τεχνικές στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν ένα τµήµα
γραπτού λόγου. Για παράδειγµα, χρησιµοποιούν στρατηγικές καθυστέρησης, όταν
αντιµετωπίζουν συντακτικά αµφίσηµες δοµές ή συνεχίζουν την ανάγνωση ακόµη και στην
περίπτωση κατά την οποία δεν καταλαβαίνουν κάτι, διατηρώντας την προσδοκία πως το
τµήµα του κειµένου που ακολουθήσει θα αποσαφηνίσει το όποιο πρόβληµα έχει µέχρι
εκείνο το σηµείο προκύψει. Σε γενικές ωστόσο γραµµές οι πληροφορίες υφίστανται
επεξεργασία το συντοµότερο δυνατόν (Ferstl, 1994, όπως αναφέρεται στον Kintsch, 1998).
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Στο πλαίσιο του µοντέλου δόµησης-ολοκλήρωσης, η διαδοχική αυτή κυκλική
επεξεργασία συνεπάγεται, πως καθώς κάθε στοιχείο του κειµένου υφίσταται επεξεργασία
και προστίθεται µια νέα πρόταση στην αναπαράσταση του κειµένου, που ολοκληρώνεται
άµεσα µε την αναπαράσταση του κειµένου. Υπό την οπτική αυτή, η φάση της
ολοκλήρωσης δεν αποτελεί ένα περατωµένο φαινόµενο αλλά εκτελείται όταν ένα στοιχείο
προστίθεται στο υπό δόµηση δίκτυο. Η ολοκλήρωση που τελείται στο τέλος µιας πρότασης
(sentence) έχει ιδιαίτερη θέση. Εκτός από τις περιπτώσεις που οι προτάσεις (sentences)
είναι πολύ µικρές, σε αυτό το σηµείο της επεξεργασίας η µνήµη εργασίας είναι συνήθως
πλήρης σε χωρητικότητα και πρέπει να εκκενωθεί, έτσι ώστε να υπάρξει διαθέσιµος χώρος
για την πρόταση που ακολουθεί. Ό,τι έχει δοµηθεί µέσα από αυτή τη διαδικασία φόρτωσης
και εκκαθάρισης της µνήµης εργασίας µεταφέρεται στη µακρόχρονη µνήµη. Ως εκ τούτου,
µε εξαίρεση µία ή δύο κεντρικές προτάσεις (propositions), που εξακολουθούν να
διατηρούνται στο επίκεντρο της προσοχής, τα προηγούµενα περιεχόµενα της µνήµης
εργασίας έχουν χαθεί πλέον από την πρωταρχική µνήµη και δεν είναι άµεσα
προσπελάσιµα. Στην πραγµατικότητα, αυτό που συµβαίνει και αφορά συνήθως σε
φυσιολογικά από άποψη δοµής και περιεχοµένου κείµενα, είναι πως οι αποθηκευµένες στη
µακρόχρονη µνήµη πληροφορίες είναι άµεσα ανακτήσιµες, επειδή η τρέχουσα πρόταση
(sentence), η οποία βρίσκεται στη µνήµη εργασίας είναι πολύ πιθανό να περιέχει στοιχεία
ανάκτησης, µέσω των οποίων η τρέχουσα αυτή πρόταση συνδέεται και αποκτά πρόσβαση
στις αποθηκευµένες στη µακρόχρονη µνήµη πληροφορίες. Η ενεργός επεξεργασία εστιάζει
στην τρέχουσα πρόταση, που βρίσκεται στη µνήµη εργασίας, καθώς και σε όποια άλλη
πληροφορία κρίνεται απαραίτητη για την επεξεργασία να ανακτηθεί από τη µακρόχρονη
µνήµη. Ο ρόλος λοιπόν της µνήµης εργασίας για το µοντέλο της δόµησης-ολοκλήρωσης
είναι σαν ένας προβολέας, που µετακινείται κατά µήκος του κειµένου πρόταση προς
πρόταση (sentence), δοµώντας και ολοκληρώνοντας µια νοητική αναπαράσταση του
κειµένου. Αυτό καταλήγει σε µια επεισοδιακή µνηµονική αναπαράσταση άρτια δοµηµένη
και που µπορεί να αναπαρίσταται ως ένα συνεκτικό προτασιακό δίκτυο. Η συνοχή
επιτυγχάνεται στο δίκτυο εξαιτίας του γεγονότος, ότι οι προτάσεις (propositions) που
διατηρούνται στη βραχύχρονη µνήµη χρησιµεύουν ως γεφύρωση από τη µία πρόταση
(sentence) στην επόµενη. Επιπλέον, η συνοχή του δικτύου οφείλεται στο ότι προηγούµενα
τµήµατα του κειµένου, καθώς και γενικά ψήγµατα γνώσης, που ανακτήθηκαν κατά την
επεξεργασία, παρέχουν ένα πλούσιο δίκτυο διασυνδέσεων. Πρακτικά, αυτή η µνηµονική
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αναπαράσταση επιτρέπει στον αναγνώστη να αποκρίνεται σωστά σε γνωστικά έργα
αναγνώρισης προτάσεων, απάντησης ερωτήσεων, ανάκλησης κειµένου κλπ (Caillies,
Denhiere & Kintsch, 2002; Kintsch, 1998).

1.2.5 Επίπεδα κατανόησης στο µοντέλο δόµησης-ολοκλήρωσης
Το τελικό προϊόν που αποδίδεται µέσα από τις διεργασίες της δόµησης και της
ολοκλήρωσης είναι η νοητική αναπαράσταση του κειµένου, που αποτελεί τη µνήµη
επεισοδίων του κειµένου (episodic text memory). H νοητική αυτή αναπαράσταση είναι µια
ενιαία δοµή, στην οποία διακρίνονται διάφορες συνιστώσες, που αντιστοιχούν στα διάφορα
επίπεδα κατανόησης. Μια βασική διάκριση αναφέρεται στο µοντέλο κειµενικής βάσης και
το καταστασιακό µοντέλο.

1.2.5.1 Μοντέλο κειµενικής βάσης και καταστασιακό µοντέλο
Η κειµενική βάση (textbase) συνίσταται από τα στοιχεία (elements) και τις σχέσεις,
που εξάγονται άµεσα από το ίδιο το κείµενο. Πρόκειται ουσιαστικά για την απόδοση ενός
κειµένου σε ένα προτασιακό δίκτυο (propositional network) και την ολοκλήρωση του
δικτύου κύκλο προς κύκλο, χωρίς την πρόσθεση οποιουδήποτε στοιχείου δεν αναφέρεται
ρητά µέσα στο κείµενο. Η δόµηση της κειµενικής βάσης προϋποθέτει για τον αναγνώστη
τη γνώση σχετικά µε τη γλώσσα και ειδικότερα τη συντακτική και σηµασιολογική γνώση.
Μέσα από τη διεργασία αυτή προκύπτει γενικά ένα δίκτυο, που δε χαρακτηρίζεται από
υψηλή συνοχή. Για την τελεσφόρηση της διεργασίας της κατανόησης, ο αναγνώστη πρέπει
να προσθέσει κόµβους και να δηµιουργήσει συνδέσεις µεταξύ αυτών των κόµβων. Τα
εκτός κειµένου αυτά στοιχεία αντλούνται από την προσωπική γνώση και εµπειρία του
αναγνώστη. Με τις προσθήκες αυτές επιτυγχάνεται ο µετασχηµατισµός µιας
αποµονωµένης µνηµονικής δοµής σε µια συνεκτική δοµή, που ολοκληρώνεται µε την
προσωπική βάση γνώσης και την εµπειρία του αναγνώστη και αποτελεί το καταστασιακό
µοντέλο (situation model). Συνεπώς, η κειµενική βάση περιλαµβάνει τους κόµβους και τις
συνδέσεις στη νοητική αναπαράσταση του κειµένου, που έχουν άµεσες αντιστοιχίες στο
ίδιο το κείµενο. Το καταστασιακό µοντέλο περιλαµβάνει την κειµενική βάση και επιπλέον
κόµβους και συνδέσεις, που έχουν προστεθεί στη βάση της γενικής γνώσης. Αυτό που
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γενικά ισχύει, είναι πως τα κείµενα από µόνα τους είναι ηµιτελή. Η κάλυψη των κενών και
η δηµιουργία συνδέσεων µε ευρύτερες πηγές γνώσης, δηλαδή ο σχηµατισµός ενός
καταστασιακού µοντέλου του κειµένου, επαφίεται στην ικανότητα του αναγνώστη
(McNamara & Kintsch, 1996; Kintsch, 1998).
Ο βαθµός στον οποίο ένας αναγνώστης διεξάγει το έργο του µετασχηµατισµού ενός
µοντέλου κειµενικής βάσης σε ένα καταστασιακό µοντέλο υπόκειται σε διάφορες
επιδράσεις. Το µοντέλο κειµενικής βάσης ενδέχεται να είναι περισσότερο ή λιγότερο
συνεκτικό και ολοκληρωµένο, ενώ το καταστασιακό µοντέλο ενδέχεται να είναι
περισσότερο ή λιγότερο επαρκές και ακριβές. Στο υποθετικό σενάριο κατά το οποίο σε ένα
κείµενο κάθε του λεπτοµέρεια, καθώς και η συνολική του δοµή είναι απόλυτα ρητά, το
µοντέλο κειµενικής βάσης είναι επίσης ένα καλό καταστασιακό µοντέλο, χωρίς να
απαιτούνται περαιτέρω προσθήκες και µετασχηµατισµοί. Στα πλαίσια ενός καταστασιακού
µοντέλου, η σαφής διατύπωση γενικών κανόνων αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρηµα, επειδή
οι όποιες διεργασίες αναφορικά µε την προσθήκη νέων τµηµάτων γνώσης ενδέχεται να
είναι πολλών διαφορετικών τύπων και επιπλέον ο βαθµός στον οποίο συντελούνται αυτές
οι διεργασίες διαφοροποιείται µεταξύ των αναγνωστών και των περιπτώσεων. Η ποσότητα
και η ποιότητα των διεργασιών για τη δόµηση ενός καταστασιακού µοντέλου εξαρτάται και
από το κείµενο και από τον αναγνώστη (Kintsch, 1998).

1.2.5.2 Μικροδοµή και µακροδοµή του κειµένου
Μια εξίσου σηµαντική διάκριση αναφορικά µε τα επίπεδα κατανόησης εντός του
µοντέλου δόµησης-ολοκλήρωσης, είναι αυτή µεταξύ της µικροδοµής (microstructure) και
της µακροδοµής (macrostructure) του κειµένου. Η µικροδοµή αναφέρεται στις τοπικές
ιδιότητες του κειµένου, ενώ η µακροδοµή στη γενική του οργάνωση. Κάθε µία από τις δύο
αυτές συνιστώσες µπορεί να εξαχθεί άµεσα από το κείµενο ή να δοµηθεί στη βάση γνώσης
του αναγνώστη.
Η µικροδοµή επισηµαίνεται γενικά από το κείµενο µέσω ρητών δεικτών ή σχέσεων
µεταξύ των εννοιών (concepts) και των ιδεών του κειµένου. Τέτοιοι δείκτες ενδέχεται να
είναι σύνδεσµοι, επικαλύψεις ορίσµατος (argument overlap), αναφορικές αντωνυµίες κλπ.
Επίσης, η µικροδοµή δύναται να δοµηθεί στη βάση της γνώσης του αναγνώστη, στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες λεπτοµέρειες ή σχέσεις δεν αναφέρονται ρητά στο κείµενο.
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Η µακροδοµή µπορεί να επισηµαίνεται άµεσα στο κείµενο µέσω επικεφαλίδων και
προτάσεων (sentences) κυρίως θεµάτων. Επιπροσθέτως, συχνά επαφίεται στον ίδιο τον
αναγνώστη η δόµηση της µακροδοµής, µε τη χρήση για παράδειγµα κάποιου σχήµατος
(schema), µέσω του οποίου οργανώνεται το κείµενο (McNamara & Kintsch, 1996).

Σχηµατική απεικόνιση των σταδίων του CI model

(Kintsch, 2002)
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Παράδειγµα δηµιουργίας ενός δικτύου στο CI model
“Flying to America.
Jane wasn’t enjoying the flight at all.
The dry air in the plane made her really thirsty.
Just as she was about to call her, she noticed the stewardess coming down the aisle with

(Garrod et al., 1994; Kintsch, 1998, p.149)

Στάδιο Δόµησης: Εισαγωγή νέων κόµβων µε βάση την προϋπάρχουσα γνώση

(Garrod et al., 1994; Kintsch, 1998)
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Στάδιο Ολοκλήρωσης: Κατά τη διαδικασία

(Garrod et al., 1994; Kintsch, 1998)

Στάδιο Ολοκλήρωσης: Τελικό δίκτυο

(Garrod et al., 1994; Kintsch, 1998)
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1.3 Πολλαπλότητα Επιπέδων Επεξεργασίας
στα Στατιστικά Μοντέλα Σηµασιολογίας
1.3.1 Η πολλαπλότητα επιπέδων στη νοητική διεργασία της κατανόησης
Τα στατιστικά σηµασιολογικά µοντέλα βασίζονται στην ανάλυση γλωσσολογικών
σωµάτων κειµένου. Σκοπός της ανάλυσης αυτής, είναι η εύρεση ενός αλγόριθµου, µέσω
του οποίου µπορούν να δηµιουργηθούν αυτά τα σώµατα κειµένου, δεδοµένων των
περιορισµών που υπαγορεύονται από το ανθρώπινο γνωσιακό σύστηµα. Τα σηµασιολογικά
µοντέλα που εφαρµόζουν στατιστικούς αλγόριθµους σε µεγάλα σώµατα κειµένου,
αποτελούν µια ισχυρή και αξιόπιστη µέθοδο για την εξαγωγή του νοήµατος από το
κείµενα. Ωστόσο, τα περισσότερα από αυτά τα µοντέλα αγνοούν πληροφορίες σχετικά µε
τη σειρά των λέξεων, τη γραµµατική και τη σύνταξη, που αποτελούν δοµικούς λίθους της
γλώσσας και σηµαντικές πτυχές της ανθρώπινης νόησης. Το ερώτηµα που εγείρεται, είναι
αν µπορεί να αποδοθεί το πλήρες εύρος του νοήµατος αποκλειστικά από τις λέξεις και τις
συνεµφανίσεις τους ή απαιτείται να ληφθούν υπόψη επιπλέον πηγές πληροφοριών
(McNamara, 2010; Kintsch & Mangalath, 2011).
Τα περισσότερα µοντέλα κατανόησης στηρίζονται στην παραδοχή κατά την οποία η
κατανόηση επιτελείται σε διάφορα επίπεδα, που από κοινού διαµορφώνουν τη νοητική
αναπαράσταση του αναγνώστη. Όπως αναφέρεται σε προηγούµενη ενότητα της παρούσης
εργασίας, στο µοντέλο δόµησης-ολοκλήρωσης του Kintsch (1998) διακρίνονται τρία
επίπεδα αναπαραστάσεων. Το πρώτο αντιστοιχεί στον επιφανειακό κώδικα (surface code)
και αποτελείται από τις λέξεις και το συντακτικό. Το δεύτερο αντιστοιχεί στην προτασιακή
κειµενική βάση (propositional textbase) και αναφέρεται στο βαθύτερο νόηµα του κειµένου.
Το τρίτο επίπεδο αντιστοιχεί στο καταστασιακό µοντέλο (situation model), που αποτελεί
συνδυασµό του κειµένου και της πρότερης γνώσης.
Ο λόγος ύπαρξης πολλαπλών επιπέδων κατανόησης αποδίδεται τόσο στους
γνωσιακούς µηχανισµούς επεξεργασίας, όσο και στην ίδια τη φύση του σήµατος, δηλαδή
της γλώσσας. Η γλώσσα είναι πολυδιάστατη, αποτελούµενη από πολλαπλά επίπεδα
πληροφοριών. Χρησιµοποιώντας ως υπόθεση εργασίας την πολυδιάστατη φύση της
γλώσσας, τα στατιστικά µοντέλα που αποσκοπούν στην εξαγωγή του νοήµατος από το
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κείµενο, θεωρούν, πως η εξαγωγή του νοήµατος πρέπει να βασίζεται σε αυτή τη διάκριση
επιπέδων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα της κατεύθυνσης αυτής αποτελεί η δουλειά των
Jones, Kintsch και Mewhort (2006), στην οποία αποδεικνύουν, πως συµπεριλαµβάνοντας
και σηµασιολογικές και συντακτικές πληροφορίες, βελτιώνεται η επεξηγηµατική ικανότητα
των σηµασιολογικών µοντέλων, για την ερµηνεία µεγαλύτερου εύρους γνωσιακών
φαινοµένων.

1.3.2 Στοιχεία συνοχής στα κείµενα
Το επίπεδο της συνδεσιµότητας σε ένα κείµενο, δηλαδή ο βαθµός στον οποίο οι
προτάσεις (sentences), οι ιδέες και µεγαλύτερα τµήµατα κειµένου συνδέονται ρητά µεταξύ
τους, αντιστοιχούν στη συνοχή (cohesion) του κειµένου. Η συνοχή είναι η συνιστώσα, που
επιτρέπει στις ιδέες να συνδέονται µεταξύ τους.
Στο επιφανειακό επίπεδο, οι µονάδες λέξεων (words units) λειτουργούν ως το
ενωτικό στοιχείο, µέσω του οποίου συνδέονται τα φωνήµατα και τα µορφήµατα, ενώ το
συντακτικό λειτουργεί ως το ενωτικό στοιχείο που συνδυάζει τις λέξεις σε µια µονάδα
σηµασίας (meaningful unit). Στο επίπεδο κειµενικής βάσης, τα ρήµατα λειτουργούν ως
ενωτικά στοιχεία, που συνδέουν τις ιδέες για τη διαµόρφωση προτασιακών µονάδων
σηµασίας (clauses). Επικαλυπτόµενες λέξεις και έννοιες µεταξύ των προτάσεων
(sentences) χρησιµεύουν για τη διασύνδεση των ιδεών.
Στο επίπεδο του καταστασιακού µοντέλου, οι σύνδεσµοι λειτουργούν ως ενδείξεις
των σχέσεων µεταξύ των ιδεών και µεταξύ των µεγαλύτερων εννοιών (concepts), που
εκφράζονται στο κείµενο. Επίσης, ρητορικά, πραγµατολογικά και γενικά στοιχεία συνοχής
συνδέονται στο κείµενο σε µια µονάδα σηµασίας κειµένου (meaningful unit of discourse).
Ο ρόλος των στοιχείων συνοχής είναι σηµαντικός, γιατί εν τη απουσία τους από το
κείµενο, ο αναγνώστης πρέπει να χρησιµοποιήσει την πρότερη γνώση του ή να ανακτήσει
πρότερα κείµενα, για να συµπεράνει τις ελλείπουσες συνδέσεις (McNamara & Kintsch,
1996; O’Reilly & McNamara, 2007, όπως αναφέρεται στον McNamara, 2010).
Οι Kintsch και Mangalath (2011), λαµβάνοντας υπόψη την παραδοχή πως η
κατανόηση διαρθρώνεται σε πολλαπλά επίπεδα και κατ’ επέκταση την αλληλοεξάρτηση
του νοήµατος σε ένα κείµενο µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως η εγγύτητα και η
συνεµφάνιση των λέξεων, εισηγούνται το µοντέλο CI II (CI-2 model).
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1.3.3 Το Μοντέλο CI II (CI-2 model)
Το µοντέλο CI-2 των Kintsch και Mangalath (2011) αποτελεί επέκταση του
µοντέλου δόµησης-ολοκλήρωσης του Kintsch (1988). Κοινή συνισταµένη και των δύο
προαναφερθέντων µοντέλων είναι πως κατά τη φάση της δόµησης χρησιµοποιούνται όλες
οι διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε το νόηµα των λέξεων και το συντακτικό, που είναι
αποθηκευµένες στη µακρόχρονη µνήµη, ενώ κατά τη φάση της ολοκλήρωσης επιλέγονται
εκείνες οι πτυχές που είναι συµφραστικά σχετικές. Συνεπώς, βασική παραδοχή και στα δύο
µοντέλα είναι πως το νόηµα δηµιουργείται στη βραχύχρονη µνήµη ή µνήµη εργασίας
(working memory) από πληροφορίες που είναι αποθηκευµένες στη µακρόχρονη µνήµη
(long-term memory), συναρτήσει του πλαισίου οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας είναι
παρούσα στη βραχύχρονη µνήµη. Το µοντέλο CI-2 εµπλουτίζεται µε την συµπερίληψη
πολλαπλών επιπέδων επεξεργασίας. Στο πρώτο µοντέλο, ο Kintsch αναφέρεται µόνο στην
περίπτωση, κατά την οποία το πλαίσιο είναι µία µόνο άλλη λέξη. Το µοντέλο CI-2
περιγράφει τη δόµηση του νοήµατος σε ένα πλαίσιο πρότασης (sentence context)
(McNamara, 2010; Kintsch & Mangalath, 2011).

1.3.4 Βασικά χαρακτηριστικά του µοντέλου CI-2
Στον πυρήνα του, το µοντέλο CI-2 διατηρεί τον ίδιο µηχανισµό για τη δόµηση και
την ολοκλήρωση του νοήµατος µε το µοντέλο που εισηγήθηκε ο Kintsch (1988). Η
ενσωµάτωση µιας πληθώρας χαρακτηριστικών που έχει το µοντέλο CI-2, σε συνδυασµό µε
τη χρησιµοποίηση επιπρόσθετων πηγών πληροφοριών, το διακρίνουν από άλλα µοντέλα
της κατανόησης και του προσδίδουν ιδιαίτερη ταυτότητα.
Οι Kintsch και Mangalath στο έργο τους “The Construction of Meaning” (2011)
αναφέρουν και αναλύουν τις βασικές συνιστώσες του µοντέλου, οι οποίες είναι οι
ακόλουθες:
• Το νόηµα δοµείται στο πλαίσιο της βραχύχρονης µνήµης από τις πληροφορίες που
είναι αποθηκευµένες στη µακρόχρονη µνήµη.
• Το γενικό πλαίσιο του µοντέλου CI-2 είναι αυτό του µοντέλου θεµάτων (Topics
Model).
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• Η συνταγµατική-παραδειγµατική διάκριση λαµβάνεται από το ΣυνταγµατικόΠαραδειγµατικό µοντέλο (Syntagmatic -Paradigmatic model).
• Μια νέα προσθήκη είναι η χρήση της Γραµµατικής Εξάρτησης (Dependency
Grammar) για τον προσδιορισµό της συντακτικής δοµής.
• Η νέα διάκριση µεταξύ διαφορετικών επιπέδων αναπαράστασης.
Όπως αναφέρεται και σε προηγούµενη ενότητα, µια βασική διάκριση των
σηµασιολογικών µοντέλων γίνεται µε βάση τον πίνακα (matrix) της αρχικής
αναπαράστασης των δεδοµένων. Διακρίνονται συνεπώς δύο προσεγγίσεις, τα µοντέλα
λέξης-πλαισίου (context word) και τα µοντέλα περιοχής-πλαισίου (context region). Το
µοντέλο CI-2 κάνει χρήση και των δύο αυτών τεχνικών, σε συνδυασµό µε πληροφορίες,
που αφορούν στο συντακτικό. Αυτές οι πηγές πληροφοριών συνδυάζονται εντός µιας
τροποποιηµένης εκδοχής του µοντέλου δόµησης-ολοκλήρωσης (CI model) (1988).
Το µοντέλο (CI-2 model) παράγει δύο πίνακες συνδεσιµότητας. Ο πρώτος, είναι ο
πίνακας λέξεων-εγγράφων (word-document matrix), που παράγεται µε τη χρήση του
µοντέλου θεµάτων (Topics model) και παρέχει σχεσιακές πληροφορίες (rational, gist
information). Ο δεύτερος, ο πίνακας λέξεων-λέξεων (word-word matrix), παρέχει
αναπαραστασιακές πληροφορίες, που αφορούν στο επιφανειακό µοντέλο επεξεργασίας
(surface level of processing). Ο πρώτος πίνακας αναφέρεται και ως ίχνος της κεντρικής
ιδέας (gist trace), ενώ ο δεύτερος και ως ρητό σχεσιακό ίχνος (explicit relational trace). Οι
συντακτικές πληροφορίες παρέχονται από έναν αναλυτή γραµµατικής εξάρτησης
(dependency grammar parser), µέσω του οποίου παρέχονται δύο λεπτοµερή
αλληλοδιαδοχικά ίχνη, ένα για κάθε πλευρά της µονάδας εξάρτησης (dependency unit).
Χρησιµοποιώντας λοιπόν το µοντέλο τις προαναφερθείσες πηγές πληροφοριών,
συλλαµβάνει τις αναπαραστάσεις και στο επίπεδο της κειµενικής βάσης και στο
επιφανειακό επίπεδο του κειµένου, καθώς και στο επίπεδο της σύνταξης. Η δειγµατοληψία
στο µοντέλο των Kintsch και Mangalath γίνεται µε τρόπο τυχαίο από το λεπτοµερές
διαδοχικό ίχνος, υπό τον περιορισµό, ότι το δείγµα πρέπει να είναι και σηµασιολογικά και
συντακτικά συναφές (McNamara, 2010).
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1.3.4.1 Λανθάνουσες και µη λανθάνουσες συνιστώσες του µοντέλου CI-2
Όπως έχει αναφερθεί και προηγουµένως, το µοντέλο CI-2 κάνει διάκριση µεταξύ
συντακτικών και σηµασιολογικών πληροφοριών. Οι σηµασιολογικές πληροφορίες που
εξάγει το µοντέλο είναι λανθάνουσες. Ειδικότερα, στο επίπεδο της σηµασιολογίας, οι
πληροφορίες συνίστανται στα διανύσµατα για κάθε λέξη, τα οποία υπολογίζονται από ένα
µεγάλο σώµα κειµένου από το µοντέλο θεµάτων (Topics model). Κάθε διάνυσµα
προσδιορίζει την πιθανότητα για κάθε θέµα (topic) δοθείσης µιας λέξης και αυτό αποτελεί
τη λανθάνουσα συνιστώσα του µοντέλου. Η µη λανθάνουσα, συντακτική συνιστώσα
έγκειται στα πρότυπα χρήσης για την κάθε λέξη. Για την εύρεση αυτών των προτύπων
χρησιµοποιείται η δοµής της γραµµατική εξάρτησης. Σε µια γραµµατική εξάρτησης, οι
προτάσεις (sentences) αναλύονται σε µονάδες εξάρτησης. (Kintsch, 2010)
Το µοντέλο χρησιµοποιεί το πλαίσιο της πρότασης (sentence frame) για την
τροποποίηση των διανυσµάτων θέµατος των λέξεων σε µια µονάδα εξάρτησης
(dependency unit). Χαρακτηριστικό, είναι το παράδειγµα που αναφέρει ο Kintsch (2010),
όπου για τον υπολογισµό του νοήµατος µιας λέξης, π.χ. της λέξης flooded στο riverflooded, οι πιθανότητες για τη λέξη flooded, επανα-κανονικοποιούνται εντός του συνόλου
των λέξεων που συνιστούν το πλαίσιο της πρότασης (sentence frame). Συνεπώς, οι
πιθανότητες του θέµατος αντανακλούν την πραγµατική σηµασία στο πλαίσιο του river, το
οποίο πλαίσιο είναι διαφορετικό από το πλαίσιο για το σώµα κειµένου ως όλο. Κάποια
θέµατα που ενδέχεται να είναι συναφή στο συνολικό κείµενο (σώµα κειµένου), δεν είναι
συναφή στο παρόν πλαίσιο, ενώ κάποια άλλα θέµατα είναι πιο σηµαντικά για το παρόν
πλαίσιο.
Η βασιζόµενη στα συµφραζόµενα (πλαίσιο) αναπαράσταση θέµατος για την κάθε
λέξη σε µια µονάδα εξάρτησης, προβλέπει τη δηµιουργία µιας αναπαράστασης
χαρακτηριστικών για τη µονάδα ως όλο. Αυτή η αναπαράσταση χαρακτηριστικών
συνίσταται σε ένα ζεύγος θέµατος, που λαµβάνεται µέσω τυχαίας δειγµατοληψίας από την
πρώτη λέξη µιας µονάδας, αντιστοιχώντας τη µε ένα τυχαίο πάλι επιλεγµένο δείγµα από τη
δεύτερη λέξη σε µια µονάδα. Η επαναλαµβανόµενη δειγµατοληψία παράγει ένα σύνολο
χαρακτηριστικών {f}, που είναι πολυωνυµικά (multinomially) κατανεµηµένο επί των
ζευγών θεµάτων. Αναφορικά µε τον υπολογισµό της οµοιότητας µεταξύ δύο µονάδων
εξάρτησης, υπολογίζονται τα σύνολα χαρακτηριστικών {f1} και {f2}. Η κανονικοποιηµένη
δεσµευµένη πιθανότητα P(f2| f1) χρησιµοποιείται ως το µέτρο οµοιότητας µεταξύ των
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µονάδων εξάρτησης. Επίσης, στο µοντέλο προβλέπεται η δυνατότητα δόµησης συνόλων
χαρακτηριστικών και για προτάσεις (sentences) (Kintsch, 2010).

1.3.5 Επεκτάσεις και µειονεκτήµατα του µοντέλου CI-2
!

Η αρχιτεκτονική του µοντέλου (CI-2), σε συνδυασµό µε τις πηγές πληροφοριών

που χρησιµοποιεί, το καθιστούν ικανό να ερµηνεύει νοητικές διεργασίες, που
χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθµό πολυπλοκότητας, όπως είναι για παράδειγµα η
κατανόηση του σχήµατος της µεταφοράς. Κατά αντιστοιχία µε το µοντέλο κατηγορίας του
Kintsch (predication model) (Kintsch, 2001, 2007, 2008, όπως αναφέρεται στον
McNamara, 2010), το µοντέλο CI-2 εστιάζει στη σηµασία των συµφραζοµένων (context),
για την εξαγωγή νοήµατος από τις λέξεις και τις προτάσεις (sentences). Ενώ πολλαπλά
νοήµατα των λέξεων βρίσκονται αποθηκευµένα στη µακρόχρονη µνήµη, το µοντέλο έχει
την ικανότητα να αποµακρύνει τα πολλαπλά αυτά νοήµατα, κατά τη στιγµή που µια λέξη
κατανοείται για κάποιο συγκεκριµένο πλαίσιο κειµένου. Αυτό επιτυγχάνεται µε τον
περιορισµό του νοήµατος των λέξεων στο πλαίσιο, καθώς και µε την εκµετάλλευση
πολλαπλών πηγών πληροφοριών συναρτήσει συνδυαστικών εξαρτηµένων πιθανοτήτων. Η
προσέγγιση αυτή επιτρέπει το πλαισιωµένο νόηµα των λέξεων να αναδύεται επαναληπτικά
στη βραχύχρονη µνήµη (McNamara, 2010).
Μειονέκτηµα του µοντέλου (CI-2) είναι το γεγονός, ότι δεν προσδιορίζεται το πως
µαθαίνεται η σύνταξη. Στην παρούσα φάση δίνεται έµφαση µόνο στο πως χρησιµοποιείται
η σύνταξη στην κατανόηση και παραγωγή των προτάσεων (sentences), θεωρώντας τις
δοµές και τους κανόνες της σύνταξης γνωστές και ήδη µαθηµένες (Kintsch & Mangalath,
2011; Kintsch, 2010).
Ωστόσο, το παρόν µοντέλο CI-2, όπως και το συνταγµατικό-παραδειγµατικό
µοντέλο (Syntagmatic -Paradigmatic model) του Dennis (2005) είναι δύο χαρακτηριστικές
περιπτώσεις, στις οποίες πληροφορίες σχετικά µε τη σύνταξη ολοκληρώνονται σε
στατιστικά µοντέλα σηµασιολογίας.
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1.4 Αναπαράσταση Γνώσης για την Αυτόµατη Κατανόηση Κειµένου
υπό το Πρίσµα της Τεχνητής Νοηµοσύνης
1.4.1 Δοµές Τεχνητής Νοηµοσύνης που υποστηρίζουν την Αναπαράσταση
Γνώσης για την Αυτόµατη Κατανόηση Κειµένου
Βασικά δοµικά στοιχεία της Τεχνητής Νοηµοσύνης είναι η αναπαράσταση γνώσης
(knowledge representation) και η αναζήτηση. Η σύνδεση της Τεχνητής Νοηµοσύνης µε το
πεδίο της κατανόησης κειµένου γενικά, έγκειται στην προσπάθεια άντλησης της
αναπαράστασης γνώσης από το περιεχόµενο ενός κειµένου. Μέσω αυτής της
αναπαράστασης γνώσης επιχειρείται η δόµηση υπολογιστικών µοντέλων, τα οποία
προσοµοιώνουν τα ψυχολογικά µοντέλα κατανόησης κειµένου. Σκοπός της διαδικασίας
αυτής είναι η γνώση που αναπαρίσταται να χρησιµοποιηθεί για την εξαγωγή νέας γνώσης
και πληροφορίας ή στην αξιολόγηση της γνώσης που αποκτά ένας άνθρωπος κατά την
ανάγνωση ενός κειµένου.
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές αναπαράστασης γνώσης
και η συλλογιστικής. Οι επικρατέστερες µέθοδοι αναπαράστασης γνώσης που
παρουσιάζονται είναι η λογική, οι δοµηµένες αναπαραστάσεις γνώσης, οι κανόνες και η
διαδικαστική αναπαράσταση.

1.4.2 Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική
!

Αναπαράσταση γνώσης είναι ένα σύνολο συντακτικών και σηµασιολογικών

παραδοχών, οι οποίες καθιστούν δυνατή την περιγραφή ενός κόσµου. Βασικές συνιστώσες
µιας µεθόδου αναπαράστασης γνώσης είναι το συντακτικό (syntax) και η σηµασιολογία
(semantics). Το συντακτικό αντιστοιχεί στον ορισµό των συµβόλων που χρησιµοποιούνται
στην αναπαράσταση γνώσης, καθώς και στους κανόνες µε τους οποίους τα σύµβολα αυτά
συνδυάζονται. Η σηµασιολογία αντιστοιχεί στον καθορισµό των εννοιών που αποδίδονται
στα σύµβολα αυτά, καθώς και στους δυνατούς συνδυασµούς συµβόλων, όπως
υπαγορεύονται από το συντακτικό.
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Η φυσική γλώσσα, λόγω της πολυσηµαντικότητας (ambiguity), είναι ακατάλληλη
για την αναπαράσταση γνώσης σε υπολογιστικά συστήµατα. Για τα συστήµατα Τεχνητής
Νοηµοσύνης απαιτείται ένας µονοσήµαντος και τυποποιηµένος συµβολισµός, ο οποίος
πρέπει να έχει δύο χαρακτηριστικά:
•Να δίνει ακριβή αναπαράσταση της γνώσης
•Να µπορεί να συνδυαστεί κατάλληλα µε µία ή περισσότερες συλλογιστικές για την
εξαγωγή συµπερασµάτων
Σύµφωνα µε τους Bar και Feigenbaum, όπως αναφέρεται στους Vlahavas et al.,
2006, κάθε µέθοδος αναπαράστασης γνώσης πρέπει να είναι ικανή να αναπαραστήσει τα
ακόλουθα είδη γνώσης (Vlahavas et al., 2006):
•Αντικείµενα (objects): πρόκειται για την αναπαράσταση των αντικειµένων ενός
κόσµου, της ευρύτερης κατηγορίας ή κλάσης αντικειµένων στην οποία ανήκουν,
καθώς και της σχέσης µεταξύ αυτών των κλάσεων. Η κατηγορία αυτή αναφέρεται και
ως σηµασιολογική γνώση (semantic knowledge) και είναι συνήθως ιεραρχικά
δοµηµένη.
•Γεγονότα (events): πρόκειται για την αναπαράσταση των ενεργειών ή περιστατικών
που συµβαίνουν σε έναν κόσµο, της χρονικής ακολουθίας µε την οποία συµβαίνουν,
καθώς και τις σχέσεις αιτίου-αποτελέσµατος. Η κατηγορία αυτή αναφέρεται και ως
επεισοδιακή γνώση (episodical knowledge) και βασίζεται σε προσωπικές εµπειρίες
ενός ατόµου, που οργανώνονται χωρικά και χρονικά σε επεισόδια και όχι σε έννοιες ή
σχέσεις.
•Εκτέλεση (performance): πρόκειται για την αναπαράσταση των δεξιοτήτων ως προς
το πώς κάποιος διεκπεραιώνει µια διαδικασία. Η κατηγορία αυτή αναφέρεται και ως
διαδικαστική γνώση (procedural knowledge).
•Μετα-γνώση (meta-knowledge): πρόκειται για τη γνώση σχετικά µε το τι γνωρίζει
κάποιος, καθώς για για το πώς και πότε πρέπει να εφαρµοστεί το κάθε είδος ή τµήµα
γνώσης.

Η συλλογιστική είναι η µέθοδος µε την οποία τµήµατα υπάρχουσας γνώσης
συνδυάζονται µεταξύ τους, ώστε να παράγουν νέα γνώση ή να εξάγουν συµπεράσµατα.
Αυτό επιτυγχάνεται µε τρεις κυρίως µεθόδους (Vlahavas et al., 2006):
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•Η πρώτη µέθοδος είναι η συνεπαγωγική συλλογιστική (deductive reasoning), η
οποία εξάγει συµπεράσµατα, που βασίζονται στους κλασικούς µηχανισµούς εξαγωγής
συµπερασµών της λογικής.
•Η δεύτερη είναι η επαγωγική συλλογιστική (inductive reasoning), που αφορά στην
εξαγωγή γενικών συµπερασµών από ένα σύνολο παραδειγµάτων.
• Τέλος, η απαγωγική συλλογιστική (abductive reasoning), όπου η εξαγωγή
συµπερασµών βασίζεται σε µια βάση γνώσης και σε παρατηρήσεις. Αυτό το οποίο
επιχειρείται στην περίπτωση αυτή είναι η εύρεση υποθέσεων, οι οποίες µαζί µε τη
βάση γνώσης εξηγούν τις παρατηρήσεις.

1.4.3 Εξαγωγή Συµπερασµών
Η υλοποίηση των συλλογιστικών που ανεφέρθησαν προηγουµένως, υλοποιούνται
από έναν ή περισσότερους εναλλακτικούς µηχανισµούς εξαγωγής συµπερασµών (inference
mechanisms). Η εξαγωγή συµπερασµών εξαρτάται από τη συλλογιστική και από τη
στρατηγική αναζήτησης στη γνώση ενός προβλήµατος. Η στρατηγική αναζήτησης
αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο έχει δοµηθεί και κωδικοποιηθεί η γνώση,
προκειµένου να δώσει λύση σε ένα πρόβληµα.
Η υλοποίηση των στρατηγικών αναζήτησης στηρίζεται σε δύο βασικές µεθόδους. Η
πρώτη είναι η αναζήτηση οδηγούµενη από τους στόχους (goal driven ή top-down).
Σύµφωνα µε τη στρατηγική αυτού του τύπου, η επίλυση του προβλήµατος είναι
επικεντρωµένη σε έναν ή περισσότερους στόχους και η όλη πορεία επίλυσης του
προβλήµατος συνίσταται στην εύρεση δεδοµένων ή αποδείξεων που στηρίζουν αυτούς τους
στόχους. Η δεύτερη µέθοδος είναι η αναζήτηση οδηγούµενη από τα δεδοµένα (data driven
ή bottom-up). Στη στρατηγική αυτού του τύπου επιχειρείται να αποδειχθεί, ότι ισχύουν όσα
συµπεράσµατα είναι δυνατό να αποδειχθούν, βάσει της γνώσης, που προκύπτει από τα
αρχικά δεδοµένα και τους ενδιάµεσους συµπερασµούς (Vlahavas et al., 2006).

1.4.4 Δοµηµένες Αναπαραστάσεις Γνώσης
Η αδυναµία της κλασικής λογικής να υποστηρίξει σύνθετες δοµές, όπως για
παράδειγµα την αναπαράσταση κλάσεων αντικειµένων, την καθιστά δύσκαµπτη για την
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αναπαράσταση της γνώσης των δοµών αυτών. Ειδικότερα, για την επίλυση ενός
προβλήµατος απαιτείται µια λιγότερο αυστηρή και περισσότερο διαισθητική προσέγγιση
στην αναπαράσταση γνώσης, σε συνδυασµό µε τη µείωση του αριθµού των συµβόλων και
των εκφράσεων που το περιγράφουν. Μια προτεινόµενη λύση στο πρόβληµα είναι οι
δοµηµένες αναπαραστάσεις γνώσης.

1.4.4.1 Σηµασιολογικά Δίκτυα
!

Ένα σηµασιολογικό δίκτυο (semantic net) αποτελείται από κόµβους (nodes) και

δεσµούς (links) ανάµεσά τους. Οι κόµβοι υποδηλώνουν κλάσεις αντικειµένων (classes),
αντικείµενα (objects), έννοιες (concepts) και τιµές ιδιοτήτων (values). Οι δεσµοί
αντίστοιχα υποδηλώνουν τις σχέσεις (relations) µεταξύ αυτών των αντικειµένων ή
ιδιότητες που συνδέουν αντικείµενα και τιµές.
Σε ένα σηµασιολογικό δίκτυο διακρίνονται σχέσεις και δεσµοί µεταξύ των κόµβων
του. Η ύπαρξη των δεσµών αυτών συνεπάγεται την ύπαρξη ιεραρχίας (hierarchy) στους
κόµβους. Τα σηµαντικότερα είδη δεσµών σε ένα σηµασιολογικό δίκτυο είναι η σχέση
AKO, η σχέση ISA και η σχέση INSTANCE_OF (Vlahavas et al., 2006):
•Η σχέση AKO υπάρχει µεταξύ κλάσεων αντικειµένων. Σε κόµβο που συνδέεται µε
σχέση AKO µε κάποιον άλλο κόµβο, υπάρχει η δυνατότητα πρόσθεσης νέων δεσµών,
που προσδίδουν νέες ιδιότητες.
•Η σχέση ISA είναι παρόµοια µε τη σχέση AKO, αλλά σε κόµβο που συνδέεται µε
κάποιον άλλον µε σχέση ISA δεν είναι δυνατόν να προστεθούν νέες ιδιότητες.
Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα να κληρονοµηθούν οι υπάρχουσες ιδιότητες από
κόµβους ψηλότερα στην ιεραρχία ή οι ιδιότητες αυτές να αλλάξουν τιµές.
•Η σχέση INSTANCE_OF υπάρχει µόνο µεταξύ κόµβων αντικειµένων και κόµβων
γενικότερων κλάσεων, ενώ δεν µπορεί να αποτελεί υπερκλάση άλλης κλάσης.

Η αναπαράσταση της γνώσης µε σηµασιολογικά δίκτυα αποτελεί έναν τρόπο για
την αναπαράσταση των σχέσεων µεταξύ αντικειµένων, όπως συµβαίνει και µε την
κατηγορηµατική λογική. Βασικά πλεονεκτήµατα των δικτύων αυτών είναι η δυνατότητα
εξαγωγής συµπερασµών µέσω της ιεραρχικής τους δοµής και η εξοικονόµηση χώρου
αποθήκευσης. Βασικό µειονέκτηµα είναι ότι δεν υπάρχουν προκαθορισµένες δοµικά
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σχέσεις πάνω στις οποίες µπορεί να στηριχτεί ο σχεδιασµός των σηµασιολογικών δικτύων.
Επιπλέον, ως µειονεκτήµατα µπορεί να θεωρηθούν τα εξής:
•Η γνώση που περιγράφεται είναι πολλές φορές διάσπαρτη µέσα στα δίκτυα, µε
αποτέλεσµα η αναζήτηση να παίρνει πολύ χρόνο, ενώ η παραµικρή αλλαγή µπορεί να
επιφέρει σηµασιολογικές αλλαγές.
•Τα δίκτυα αυτού του τύπου χαρακτηρίζονται από ευριστική ανεπάρκεια, επειδή κάθε
φορά που γίνεται αναζήτηση συγκεκριµένης πληροφορίας µπορεί να εµφανιστεί το
φαινόµενο της συνδυαστικής έκρηξης (combinatorial explosion).
• Παρατηρείται το φαινόµενο της λογικής ανεπάρκειας, επειδή η σηµασιολογία των
αντικειµένων δεν είναι ξεκάθαρη (Vlahavas et al., 2006).

1.4.4.2 Πλαίσια
!

Τα πλαίσια (frames) ή σχήµατα (schemata) είναι δοµές δεδοµένων για την

αναπαράσταση στερεότυπων καταστάσεων. Τα πλαίσια έχουν κάποιο όνοµα και µια σειρά
από ιδιότητες (slots), που συνδέονται άµεσα µε τις τιµές τους (fillers).
Οµοίως µε τα σηµασιολογικά δίκτυα, τα πλαίσια µπορούν να αποτελούν
αντικείµενα-κόµβους (objects-nodes) ενός σηµασιολογικού δικτύου και να συνδεθούν µε
µια ιεραρχία. Επίσης, υποστηρίζουν την ιδιότητα της κληρονοµικότητας. Η υπεροχή των
πλαισίων έναντι των σηµασιολογικών δικτύων έγκειται στο γεγονός, ότι η ιεραρχία των
εννοιών στα πλαίσια είναι πιο ξεκάθαρη. Συγκεκριµένα, ένα πλαίσιο περιέχει όλη την
πληροφορία για τη συγκεκριµένη έννοια που αναπαριστά. Ένας κόµβος σε ένα
σηµασιολογικό δίκτυο αναπαριστά µόνο την έννοια, ενώ οι ιδιότητές της περιγράφονται σε
άλλους κόµβους που συνδέονται µε αυτόν. Αναφορικά µε το ζήτηµα της λογικής
ανεπάρκειας, τα πλαίσια δεν εµφανίζουν τόσο έντονο το φαινόµενο της συνδυαστικής
έκρηξης στην αναζήτηση.
Η εξαγωγή συµπερασµών µε πλαίσια µπορεί να υλοποιηθεί µε οποιονδήποτε από
τους µηχανισµούς συµπερασµών της λογικής. Στα πλαίσια, επειδή υποστηρίζουν τη
δυνατότητα της πολλαπλής κληρονοµικότητας, ο αλγόριθµος αναζήτησης πρέπει να
καθορίζει από ποιο πλαίσιο θα κληρονοµηθεί η ιδιότητα (Vlahavas et al., 2006).
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1.4.4.3 Αντικείµενα
Τα αντικείµενα (objects) είναι ένας τρόπος αναπαράστασης γνώσης, που µοιάζει µε
τα πλαίσια. Βασικά χαρακτηριστικά των αντικειµένων είναι (Vlahavas et al., 2006):
• Έχουν κάποια κατάσταση που περιγράφεται από ένα σύνολο ιδιοτήτων (properties η
fields), των οποίων η τιµή µπορεί να µεταβάλλεται µε το χρόνο.
• Έχουν ένα σύνολο από µεθόδους (methods), που ορίζουν τη συµπεριφορά του
αντικειµένου.
• Αντιδρούν σε προκαθορισµένα µηνύµατα ή γεγονότα (messages ή events), που
λαµβάνουν από τον εξωτερικό κόσµο.
Αναφορικά µε την οργάνωση των αντικειµένων, το σύνολο των ιδιοτήτων των
µεθόδων και των µηνυµάτων στα οποία το αντικείµενο αποκρίνεται, καλείται κλάση (class)
του αντικειµένου.

1.4.4.4 Εννοιολογική Εξάρτηση
Η εννοιολογική εξάρτηση (conceptual dependency) είναι ένας φορµαλισµός, κατά
τον οποίο οι βασικές σηµασιολογικές σχέσεις της φυσικής γλώσσας ενσωµατώνονται στον
ίδιο το φορµαλισµό και δεν αποτελούν τµήµα του πεδίου γνώσης (domain knowledge).
Η θεωρία της εννοιολογικής εξάρτησης ορίζει τέσσερις αρχέγονες εννοιολογικές
µορφές (primitive conceptualizations) πάνω στις οποίες µπορεί να βασιστεί η ερµηνεία.
Πρόκειται για τις ενέργειες ACTs, τα αντικείµενα PPs, τους προσδιορισµούς ενεργειών
AAs και τους προσδιορισµούς αντικειµένων PAs. Οι αρχέγονες αυτές εννοιολογικές
µορφές αναλύονται περαιτέρω, ώστε να καλύψουν περισσότερο εξειδικευµένες
περιπτώσεις. Για τον ακριβέστερο καθορισµό του χρόνου και του τρόπου ορίζονται
σύµβολα. Τα αρχέγονα στοιχεία και σύµβολα χρησιµοποιούνται για να οριστούν σταθερές,
µε καλά ορισµένη σηµασιολογία σχέσεις µεταξύ των εννοιών. Οι σχέσεις αυτές καλούνται
σχέσεις εννοιολογικής εξάρτησης και αποτελούν εννοιολογικούς συντακτικούς κανόνες.
Χρησιµοποιούνται για την αναπαράσταση του νοήµατος προτάσεων φυσικής γλώσσας,
ώστε να είναι εύκολη η εξαγωγή συµπερασµών από προτάσεις, ενώ η αναπαράσταση δεν
εξαρτάται από τη γλώσσα διατύπωσης της πρότασης. Η θεωρία της εννοιολογικής
εξάρτησης παρέχει µια αυστηρά ορισµένη µεθοδολογία για την κωδικοποίηση της
σηµασίας της φυσικής γλώσσας. Ο τρόπος αναπαράστασης εξασφαλίζει, ότι οι προτάσεις
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που έχουν το ίδιο νόηµα θα αναπαρίστανται και συντακτικά µε παρόµοιο τρόπο. Ωστόσο, η
πολυπλοκότητα της φυσικής γλώσσας καθιστά δύσκαµπτη την εφαρµογή του µοντέλου της
εννοιολογικής εξάρτησης για το χειρισµό της σηµασιολογίας της φυσικής γλώσσας
(Vlahavas et al., 2006).

1.4.4.5 Σενάρια
!

Τα σενάρια (scripts) είναι µία στερεότυπη ακολουθία γεγονότων που περιγράφουν

τυπικές καταστάσεις σε συγκεκριµένα πλαίσια δραστηριότητας. Ένα σενάριο χωρίζεται σε
διάφορα µέρη, όπου κάθε µέρος περιέχει κάποιες πληροφορίες µε τις χαρακτηριστικές
ιδιότητες των οντοτήτων ή αντικειµένων που συµµετέχουν στη δραστηριότητα αυτή και τις
τιµές τους. Τα βασικά µέρη ενός σεναρίου είναι (Vlahavas et al., 2006):
• Οι συνθήκες εισόδου (entry conditions), που πρέπει να ικανοποιηθούν πριν συµβούν
τα γεγονότα που περιέχει το σενάριο.
• Τα αποτελέσµατα (results), που πρέπει να προκύψουν µετά τα γεγονότα του
σεναρίου.
• Τα σκηνικά (props), που είναι αντικείµενα που εµφανίζονται στο σενάριο.
• Οι ρόλοι (roles), που είναι οντότητες που διαδραµατίζουν κάποιο ρόλο στα γεγονότα
του σεναρίου.
• Οι παραποµπές (track), που είναι άλλες τυπικές καταστάσεις που µοιράζονται πολλά
από τα γεγονότα του συγκεκριµένου σεναρίου.
• Οι σκηνές (scenes), που είναι η ακολουθία των γεγονότων.

1.4.4.6 Εννοιολογικοί Γράφοι
Ένας εννοιολογικός γράφος είναι ένας πεπερασµένος γράφος που αποτελείται από
διασυνδεόµενους κόµβους εννοιών (concepts) και σχέσεων (relations), που εναλλάσσονται
(bipartite graph). Οι έννοιες αποτελούν στιγµιότυπα των τύπων-εννοιών (concept types) και
αποτελούνται από έναν τύπο έννοιας (πρακτικά µία ετικέτα) συνοδευόµενο συνήθως από
µία αναφορά (referent) σε συγκεκριµένη οντότητα. Ένας τύπος-έννοιας µπορεί να
θεωρηθεί ότι είναι µία κλάση ή κατηγορία οντοτήτων, ενεργειών, ιδιοτήτων, αφηρηµένων
εννοιών, κτλ. Οι τύποι-εννοιών µπορεί να οργανωθούν σε µία ιεραρχία (concept type
hierarchy), που αποτελεί µία σχέση µερικής διάταξης στο σύνολο των τύπων-εννοιών. Η
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ιεραρχία στους τύπους των εννοιών υποδηλώνει την ύπαρξη κληρονοµικότητας στις
ιδιότητές τους, ορίζοντας σχέσεις γενίκευσης και εξειδίκευσης (Vlahavas et al., 2006).

1.4.5 Λογική
Η λογική, ως µιας σαφής, ακριβής και απλή στη σύνταξη γλώσσα, πληροί τα
κριτήρια της καταλληλότητας για χρήση σε υπολογιστικά συστήµατα.
Η µαθηµατική λογική (mathematical logic) είναι η συστηµατική µελέτη των
έγκυρων ισχυρισµών (valid arguments) µε χρήση εννοιών από τα µαθηµατικά. Ένας
ισχυρισµός (argument) αποτελείται από συγκεκριµένες δηλώσεις (ή προτάσεις), τις
υποθέσεις (premises), από τις οποίες παράγονται άλλες δηλώσεις, που καλούνται
συµπεράσµατα (conclusions).
Η συµβολική λογική αποτελεί µια στενογραφία της λογικής. Οι ισχυρισµοί
µελετώνται ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία ορίζονται, εκφράζοντάς τους στη
συµβολική τους µορφή.
Στην προτασιακή λογική (propositional logic) κάθε γεγονός αναπαρίσταται µε µια
λογική πρόταση, η οποία µπορεί να έχει δύο λογικές τιµές, µπορεί να είναι είτε αληθής (ttrue) είτε ψευδής (f-false). Οι λογικές προτάσεις ονοµάζονται άτοµα (atoms) και µπορεί να
συνδυαστούν µε τη χρήση λογικών συµβόλων ή συνδετικών (connectives) και οι σύνθετες
προτάσεις που προκύπτουν ονοµάζονται ορθά δοµηµένοι τύποι (well formed formulae).

Τα συνδετικά της προτασιακής λογικής είναι τα εξής (Vlahavas et al., 2006):

Σύµβολο

Ονοµασία-Επεξήγηση

∧

σύζευξη ή λογικό "ΚΑΙ"

∨

διάζευξη ή λογικό "Η"

¬

άρνηση

→

συνεπαγωγή "Εάν… Τότε"

↔

διπλή συνεπαγωγή ή ισοδυναµία "Αν και µόνο αν"
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1.4.5.1 Μηχανισµός Εξαγωγής Συµπερασµάτων Προτασιακής Λογικής
!

Η εξαγωγή συµπερασµάτων στην προτασιακή λογική υλοποιείται µε δύο τρόπους:

είτε µε πίνακες αληθείας ή µε τη λογική απόδειξη.
Οι πίνακες αληθείας (true tables), υπολογίζουν τη λογική τιµή ενός τύπου
παίρνοντας όλες τις δυνατές τιµές όλων των προτάσεων που συµµετέχουν και
εφαρµόζοντας τις πράξεις των επιµέρους τελεστών. Οι πίνακες αληθείας είναι η
απλούστερη µέθοδος εξαγωγής συµπερασµάτων. Ωστόσο, για πολύπλοκους τύπους που
περιλαµβάνουν µεγάλο αριθµό ατόµων οδηγεί σε ογκώδεις πίνακες αληθείας, που είναι
δύσχρηστοι στην πράξη.
Μια απόδειξη (proof) είναι µια σειρά από βήµατα, καθένα από τα οποία είναι η
εφαρµογή ενός κανόνα συµπερασµού (rule of inference) της λογικής σε προηγούµενα
συµπεράσµατα και υποθέσεις, για τη δηµιουργία µιας νέας πρότασης µε σκοπό την
παραγωγή της αποδεικτέας πρότασης ή την κατάληξη σε άτοπο (Vlahavas et al., 2006).

1.4.5.2 Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα Προτασιακής Λογικής
Βασικά πλεονεκτήµατα της προτασιακής λογικής είναι πως απαιτείται ένας µόνο
κανόνας συµπερασµού για την ορθή απόδειξη οποιασδήποτε πρότασης, καθώς και ότι
µπορεί να καταλήξει πάντα σε συµπέρασµα. Στα µειονεκτήµατα εντάσσονται η έλλειψη
γενικότητας, το ότι η προτασιακή λογική υπονοεί ότι ο κόσµος αποτελείται µόνο από
γεγονότα τα οποία είναι αληθή ή ψευδή, καθώς και ότι δεν υπάρχει καµία δυνατότητα
διαχωρισµού και προσπέλασης των οντοτήτων του κόσµου (Vlahavas et al., 2006).

1.4.6 Κατηγορηµατική Λογική
Στα πλαίσια της κατηγορηµατικής λογικής (predicate logic), ο κόσµος περιγράφεται
σαν ένα σύνολο αντικειµένων, ιδιοτήτων και σχέσεων, αντιµετωπίζοντας το πρόβληµα της
µη προσπελασιµότητας των στοιχείων των γεγονότων της προτασιακής λογικής. Η
εκφραστική ικανότητα της κατηγορηµατικής λογικής αυξάνεται σηµαντικά µε την ύπαρξη
µεταβλητών, καθώς επιτρέπει την αναπαράσταση γενικής γνώσης. Η κατηγορηµατική
λογική αποτελεί επέκταση της προτασιακής λογικής, εισάγοντας όρους (terms),
κατηγορήµατα (predicates) και ποσοδείκτες (quantifiers).
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Η σηµασιολογία της κατηγορηµατικής λογικής προϋποθέτει την ύπαρξη ενός
αφηρηµένου κόσµου (abstract world) ή πεδίου (domain), στον οποίο αναφέρονται τα
σύµβολα της λογικής. Ο αφηρηµένος αυτός κόσµος αποτελείται από αντικείµενα και
σχέσεις πάνω σε αυτά. Μια ερµηνεία αντιστοιχεί τους όρους και ατοµικούς τύπους της
λογικής στα αντικείµενα και σχέσεις του κόσµου.
Ο βασικός µηχανισµός εξαγωγής συµπερασµάτων στην κατηγορηµατική λογική
είναι η απόδειξη. Οι κανόνες συµπερασµού είναι αυτοί που ισχύουν και στην προτασιακή
λογική, ενώ υπάρχουν δύο ακόµη κανόνες, που αφορούν προτάσεις που περιέχουν
ποσοτικοποιηµένες µεταβλητές. Όλοι οι κανόνες βασίζονται στην έννοια της
αντικατάστασης µεταβλητών. Ο µοναδικός κανόνας που απαιτείται για την εξαγωγή όλων
των σωστών συµπερασµάτων σε µια αποδεικτική διαδικασία, που χρησιµοποιεί τη µέθοδο
της εις άτοπο απαγωγής (refutation), είναι η αρχή της ανάλυσης (resolution) (Vlahavas et
al., 2006).

1.4.6.1 Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα Κατηγορηµατικής Λογικής
Βασικά πλεονεκτήµατα της κατηγορηµατικής λογικής είναι η αντιστοιχία της µε τη
φυσική γλώσσα, η ικανοποιητική έκφραση ποσοτικοποίησης των εννοιών µε τους
κατάλληλους ποσοδείκτες, καθώς και η ικανότητά της να συλλάβει τη γενικότητα. Στα
µειονεκτήµατα συγκαταλέγεται η αδυναµία έκφρασης ασάφειας, αφού κάθε πρόταση
µπορεί να είναι µόνο αληθής ή ψευδής. Ένα άλλο µειονέκτηµα αφορά στην
αθροιστικότητα των αποτελεσµάτων, αφού ένα συµπέρασµα προστίθεται στη γνώση χωρίς
να δίνεται η δυνατότητα αναθεώρησής του στην περίπτωση που αργότερα κριθεί ότι είναι
εσφαλµένο (Vlahavas et al., 2006).

1.4.7 Συστήµατα Κανόνων
Η αναπαράσταση γνώσης µε κανόνες είναι ένα πολύ πρακτικός τρόπος
αναπαράστασης για την εξαγωγή συµπερασµάτων. Στα συστήµατα κανόνων, η γνώση
αναπαρίσταται µε τρόπο που πλησιάζει την ανθρώπινη γνώση, ενώ σε σχέση µε την
εξαγωγή συµπερασµάτων, υπάρχει επάρκεια συνεπαγωγών.
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1.4.7.1 Είδη κανόνων
Οι κανόνες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στους κανόνες που εκφράζουν
διαδικαστική γνώση και στους κανόνες που εκφράζουν δηλωτική γνώση. Τα συστήµατα
κανόνων χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες (Vlahavas et al., 2006):
• Συστήµατα εξαγωγής συµπερασµάτων (deduction systems), όπου οι κανόνες
εκφράζουν δηλωτική γνώση, χωρίς να αναφέρεται ρητά πότε και πώς εφαρµόζεται.
• Συστήµατα παραγωγής (production systems), όπου οι κανόνες εκφράζουν
διαδικαστική γνώση.
• Οι ενεργοί κανόνες (active rules) ή κανόνες οδηγούµενοι από συµβάντα ή γεγονότα
(event-driven rules). Οι ενεργοί κανόνες εκφράζουν µε σαφήνεια το πότε ακριβώς
ενεργοποιούνται, όταν δηλαδή συµβεί ένα συγκεκριµένο γεγονός. Αν και µόνο αν η
συνθήκη τους ικανοποιείται, τότε εκτελούνται οι ενέργειές τους.

Είδη Κανόνων

Μορφές κανόνων

Εκφράζει

Επεξήγηση

if συνθήκες then συµπέρασµα

Δηλωτική γνώση

Αν οι συνθήκες αληθεύουν

Συνεπαγωγικός κανόνας
if συνθήκες then ενέργειες

τότε αληθεύει και το συµπέρασµα
Διαδικαστική γνώση

Κανόνας παραγωγής
on συµβάν if συνθήκες then

Αν οι συνθήκες αληθεύουν
τότε εκτέλεσε τις ενέργειες

Διαδικαστική γνώση

Όταν συµβεί το γεγονός (συµβάν)

ενέργειες

Αν οι συνθήκες αληθεύουν

Ενεργός κανόνας

τότε εκτέλεσε τις ενέργειες
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Συµπερασµατικά, η αναπαράσταση της γνώσης µε κανόνες πλεονεκτεί ως προς τα εξής
(Vlahavas et al., 2006):
• Κάθε κανόνας ορίζει ένα µικρό και σχεδόν ανεξάρτητο τµήµα της γνώσης για ένα
πρόβληµα (modularity).
• Νέοι κανόνες µπορεί να προστεθούν σε ένα σύνολο κανόνων σχεδόν ανεξάρτητα από
άλλους υπάρχοντες κανόνες (incrementability).
• Κανόνες που ήδη υπάρχουν σε ένα σύνολο µπορεί να αλλάξουν σχεδόν ανεξάρτητα από
άλλους κανόνες (modifiability).

1.4.8 Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
Η δυνατότητα εισόδου εντολών σε ένα υπολογιστικό σύστηµα και η λήψη
αποκρίσεων από αυτό σε φυσική γλώσσα, συνιστά το επιστηµονικό πεδίο της επεξεργασίας
της φυσικής γλώσσας (natural language processing-NLP). Η επεξεργασία φυσικής
γλώσσας περιγράφει δύο διαδικασίες: την κατανόηση της φυσικής γλώσσας (natural
language understanding) και την παραγωγή της φυσικής γλώσσας (natural language
generation).
Η διαδικασία παραγωγής φυσικής γλώσσας αναφέρεται στη δυνατότητα ενός
συστήµατος να απαντά στο χρήστη σε φυσική γλώσσα, γραπτή ή προφορική.
Η διαδικασία κατανόηση φυσικής γλώσσας αφορά στη µετατροπή του λόγου σε
µονοσήµαντες εσωτερικές δοµές αναπαράστασης γνώσης και αναλύεται στις εξής
παραµέτρους (Vlahavas et al., 2006):
• Μορφολογική Ανάλυση (Morphological Analysis): στάδιο κατά το οποίο ξεχωριστές
λέξεις αναλύονται στα συστατικά τους και τα µη λεκτικά σύµβολα.
• Συντακτική Ανάλυση (Syntactic Analysis): στάδιο κατά το οποίο γραµµικές
ακολουθίες λέξεων µετατρέπονται σε δοµές που απεικονίζουν τον τρόπο µε τον οποίο
οι λέξεις συνδέονται ή µία µε την άλλη. Υπάρχει η πιθανότητα, ορισµένες ακολουθίες
λέξεων να απορριφθούν, αν παραβιάζουν τους κανόνες της γλώσσας, οι οποίοι
ρυθµίζουν τον τρόπο µε τον οποίο συνδυάζονται οι λέξεις.
• Σηµασιολογική Ανάλυση (Semantic Analysis): στο στάδιο αυτό επιχειρείται µια
πρώτη µετατροπή των προτάσεων σε εσωτερικές δοµές αναπαράστασης γνώσης,
χρησιµοποιώντας τη νοηµατική σηµασία των λέξεων. Συγκεκριµένα, γίνεται ένας
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είδος απεικόνισης ανάµεσα στις συντακτικές δοµές και στα αντικείµενα του χώρου
του προβλήµατος. Οι δοµές που δεν µπορούν να αντιστοιχισθούν, απορρίπτονται.
• Ανάλυση διαλόγου (discourse Integration): το νόηµα µιας µεµονωµένης πρότασης
ενδεχοµένως να βασίζεται στις προτάσεις που προηγούνται, ενώ µπορεί να επηρεάζει
το νόηµα των προτάσεων που έπονται.
• Πραγµατολογική Ανάλυση (Pragmatic Analysis): στο στάδιο αυτό επιχειρείται ένταξη
της πρότασης µέσα στο γενικότερο νοηµατικό πλαίσιο των συµφραζοµένων,
λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες µέσα στις οποίες αυτή ειπώθηκε.
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΝΟΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
2.1 Υπολογιστικά Μοντέλα
!

Η προσοµοίωση της κατανόησης κειµένου σε ένα υπολογιστικό σύστηµα, όπως και

κάθε άλλη απόπειρα προσοµοίωσης λιγότερο ή περισσότερο πολύπλοκων γνωσιακών
διεργασιών, θέτει ως βασική και αναγκαία προϋπόθεση το τι φανταζόµαστε ότι µπορεί να
συµβαίνει στον ανθρώπινο νου κατά την επιτέλεση των διεργασιών αυτών. Η συστηµατική
παρατήρηση των συµπεριφορικών δεδοµένων, που άπτονται των γνωσιακών διεργασιών
έχει οδηγήσει στη στοιχειοθέτηση θεωριών. Οι θεωρίες αυτές στηρίζονται τόσο στα
παρατηρήσιµα συµπεριφορικά δεδοµένα, όσο και και σε υποθέσεις που διατυπώνουµε για
τη φύση των γνωσιακών διεργασιών. Συγκρίνουµε τις θεωρίες µεταξύ τους, εντοπίζοντας
κοινά σηµεία, καθώς και εκείνες τις παραµέτρους που τις διαφοροποιούν. Από τις θεωρίες
προκύπτουν τα µοντέλα, που σκοπό έχουν την προσοµοίωση, κατανόηση, επαλήθευση και
επέκταση αυτών που περιγράφουν οι θεωρίες. Βέβαια, στην περίπτωση της κατασκευής
µοντέλων, λαµβάνονται υπόψη τα βασικά µόνο χαρακτηριστικά της λειτουργίας που
θέλουµε να προσοµοιώσουµε, ενώ επιλέγουµε να απορρίψουµε πολλά από τα
χαρακτηριστικά, που θεωρούνται δευτερεύοντα ή συµπτωµατικά. Τα µοντέλα, που
αποτελούν προϊόν αφαίρεσης, συγκροτούν τα υπολογιστικά µοντέλα της ανθρώπινης
νόησης.
Τα πρώιµα σηµασιολογικά µοντέλα, που τιτλοφορούνται µοντέλα διεργασιών
(process models), προσπαθούν να ενσωµατώσουν τις αρχές της σηµασιολογικής µνήµης,
παράγοντας ελέγξιµες προβλέψεις και ελέγχοντας εργαστηριακά τις προβλέψεις αυτές.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της γενιάς µοντέλων είναι το µοντέλο της
σηµασιολογικής µνήµης των Collins και Quilian, το οποίο στηρίζεται στην υπόθεση, πως η
σηµασιολογική µνήµη οργανώνεται ιεραρχικά, µε σκοπό τη βελτιστοποίηση της
αποδοτικότητας της αποθήκευσης. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, οι γενικές πληροφορίες
αποθηκεύονται σε ένα υπερτεταγµένο επίπεδο (subordinate level) και κληρονοµούνται από
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χαµηλότερα επίπεδα, έτσι ώστε στο υποτεταγµένο επίπεδο (subordinate level) απαιτείται
να αποθηκευτούν µόνο συγκεκριµένες πληροφορίες (Kintsch, 2010).
Η αµέσως επόµενη κατηγορία µοντέλων εντοπίζεται στην ανάπτυξη των
συνδετιστικών µοντέλων (connectionist models), που παρέχουν ένα διαφορετικό πλαίσιο
για τη διερεύνηση της σηµασιολογικής µνήµης. Η επεξεργασία στα συνδετιστικά µοντέλα
συµβαίνει µέσω της διάδοσης της ενεργοποίησης, διαµέσου δικτύων που αποτελούνται από
απλές επεξεργαστικές µονάδες. Η γνώση που υπόκειται της επεξεργασίας αποθηκεύεται
στα βάρη των συνδέσεων µεταξύ αυτών των επεξεργαστικών µονάδων. Οι αλλαγές στη
διεργασία ενεργοποίησης διαµορφώνονται ως µια διαφορική εξίσωση, που συνδέει το
ρυθµό µεταβολής κάποιων µεταβλητών, όπως η ενεργοποίηση κάποιων µονάδων στις
τρέχουσες εισόδους που λαµβάνουν από άλλες µονάδες µέσω σταθµισµένων συνδέσεων
(Munakata & McClelland, 2003).
Μια άλλη κατηγορία µοντέλων για την έρευνα της σηµασιολογικής µνήµης έχει τις
ρίζες στη λογική ανάλυση (rational analysis). Η λογική ανάλυση ορίζεται ως η προσπάθεια
προσδιορισµού κάποιου γνωσιακού πεδίου, προσδιορίζοντας το στόχο του πεδίου, τη
στατιστική δοµή του περιβάλλοντος όπου ο στόχος αυτός πραγµατοποιείται, καθώς και
τους υπολογιστικούς περιορισµούς στους οποίους υπόκειται η λειτουργία του συστήµατος.
Οι προβλέψεις για τη συµπεριφορά του συστήµατος διατυπώνονται µε βάση την υπόθεση,
πως το σύστηµα θα µεγιστοποιήσει τους στόχους που υπολογίζει να πετύχει,
ελαχιστοποιώντας το αναµενόµενο κόστος, οι οποίες προσδοκίες ορίζονται σε σχέση µε τη
στατιστική δοµή του περιβάλλοντος. Η διαφοροποίηση της εν λόγω προσέγγισης σε σχέση
µε άλλες προσεγγίσεις της γνωστικής ψυχολογίας, έγκειται στο γεγονός, πως η πρώτη
επιχειρεί να εξάγει µια θεωρία από υποθέσεις σχετικά µε τη δοµή του περιβάλλοντος, παρά
από υποθέσεις σχετικά µε τη δοµή του νου (Anderson 1990, όπως αναφέρεται στους
Anderson & Matessa, 1990).
Στα πλαίσια της ανωτέρω διατύπωσης, η µοντελοποίηση των νοητικών δοµών
επιτελείται µέσω του προσδιορισµού των βέλτιστων διεργασιών και των µηχανισµών
συµπερασµών, που παράγουν δοµές συναφείς µε τις παρατηρήσιµες νοητικές δοµές. Κατ’
αντιστοιχία, η αναπαράσταση των σηµασιών των λέξεων και των προτάσεων (sentences)
στο νου, προκύπτει από την ανάλυση της στατιστικής δοµής της γλώσσας, συµπεραίνοντας
το βέλτιστο τρόπο παραγωγής και αναπαράστασης της δοµής αυτής (Kintsch, 2010).
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Αντιπαραβάλλοντας τα µοντέλα ψυχολογικών διεργασιών (psychological process
model) µε την υπολογιστική µοντελοποίηση (computational modeling), προκύπτουν τα
εξής συµπεράσµατα (Kintsch, 2010):
• Τα υπολογιστικά µοντέλα είναι λιγότερο ακριβή από τα µοντέλα διεργασιών, επειδή
δεν προσδιορίζουν το “πως” αλλά µόνο το “τι”. Δοθέντων των περιορισµών αυτών,
σκιαγραφείται ο πιθανός µηχανισµός επεξεργασίας, χωρίς ωστόσο να ορίζεται
λεπτοµερώς.
• Τα υπολογιστικά µοντέλα σηµασιολογίας υπερτερούν των µοντέλων διεργασιών,
επειδή επιτυγχάνουν την κλιµακωτή αύξηση ενός σώµατος γνώσης, το οποίο είναι
συγκρίσιµο µε το µεγάλης κλίµακας σώµα γνώσης που κατέχουν οι άνθρωποι.
Συνεπώς, ένα υπολογιστικό µοντέλο δεν είναι σε θέση να δώσει απαντήσεις σχετικά
µε τις λεπτοµέρειες επεξεργασίας αλλά δύναται να µοντελοποιήσει ένα µεγάλο µέρος
της ανθρώπινης λεκτικής γνώσης.

2.2 Σηµασιολογική Γνώση και Τύποι Σηµασιολογικής
Αναπαράστασης
Η σηµασιολογική γνώση ορίζεται ως η γνώση αναφορικά µε σχέσεις µεταξύ
διαφορετικών τύπων στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων λέξεων και εννοιών. Η ικανότητα
αναγνώρισης, κατανόησης και εξαγωγής συµπερασµών σχετικά µε αντικείµενα και
γεγονότα του κόσµου στοιχειοθετούν το ερευνητικό πλαίσιο αναφορικά µε τη
σηµασιολογική γνώση (Rogers & McClelland, 2004).
Χαρακτηριστικές είναι οι ακόλουθες περιπτώσεις σχέσεων σηµασιολογικής γνώσης
(Griffiths, Tenenbaum, Steyvers, 2007):
• Σχέσεις λέξεων-εννοιών (word-concept relations): η γνώση πως η λέξη για
παράδειγµα “σκύλος” αναφέρεται στην έννοια “σκύλος”.
• Σχέσεις εννοιών-εννοιών (concept-concept relations): η γνώση πως η έννοια
“σκύλος” για παράδειγµα, είναι ένα είδος ζώου, το οποίο έχει κάποια συγκεκριµένα
χαρακτηριστικά (έχει ουρά και γαβγίζει).
• Σχέσεις εννοιών-αντίληψης ή εννοιών-ενεργειών (concept-percept or conceptaction relations): γνώση σχετικά µε το πως µοιάζει για παράδειγµα ένας σκύλος και

Θεωρίες & Συστήµατα Κατανόησης Κειµένου κατά την Ανάγνωση.
Μοντέλα Σηµασιολογικής Ανάλυσης

48

πως διακρίνεται από µια γάτα ή γνώση ως προς το πως λειτουργεί µια ηλεκτρική
συσκευή.
• Σχέσεις λέξεων-λέξεων (word-word relations): γνώση πως η λέξη για παράδειγµα
“σκύλος” τείνει να σχετίζεται ή να συνεµφανίζεται µε λέξεις όπως “ουρά”, “κόκαλο”,
“γάτα”.

Η µοντελοποίηση της σηµασιολογικής γνώσης υπόκειται διαφορετικών
προσεγγίσεων, κατά τις οποίες η εστίαση της προσοχής επικεντρώνεται σε διαφορετικές
πτυχές της γνώσης, ανάλογα µε το τι ταιριάζει περισσότερο µε το εκάστοτε σύστηµα
αναπαράστασης που η κάθε προσέγγιση υιοθετεί, ενώ υπάρχουν αντίστοιχες διαφορές στα
συµπεριφορικά φαινόµενα στα οποία δίνουν έµφαση. Κριτήριο διάκρισης των
υπολογιστικών µοντέλων, είναι ο βαθµός στον οποίο οι σηµασιολογικές τους
αναπαραστάσεις δύναται να προκύψουν αυτόµατα από φυσικά παρατηρήσιµα γεγονότα
(naturally occurring data) ή πρέπει να κωδικοποιηθούν από τον ίδιο το µοντελιστή.
Εντός του ευρέως αυτού φάσµατος, αναπτύσσονται πολλές και διαφορετικές
προσεγγίσεις µοντελοποίησης. Ωστόσο, διακρίνονται δύο βασικές κατηγορίες
υπολογιστικών µοντέλων.
Η µία κατηγορία δίνει έµφαση στην αφαιρετική εννοιολογική δοµή (abstract
conceptual structure), εστιάζοντας σε σχέσεις µεταξύ εννοιών και σχέσεις µεταξύ εννοιών
και αντίληψης ή εννοιών και ενεργειών. Στα πλαίσια της προσέγγισης αυτής δεν
προβλέπεται χαρτογράφηση µεταξύ λέξεων και εννοιών ή συσχετιστικές σχέσεις
(associative relations) µεταξύ των λέξεων. Αυτό που παρατηρείται στην πράξη, είναι να
γίνεται απαλοιφή της διάκρισης µεταξύ λέξεων και εννοιών. Συνέπεια των παραπάνω είναι
στην παράδοση αυτή της υπολογιστικής µοντελοποίησης, η πραγµατική χρήση της
γλώσσας να προσεγγίζεται µόνο έµµεσα. Αυτό προκύπτει από τη σχετική πειραµατική
µεθοδολογία που χρησιµοποιείται. Συγκεκριµένα, τα εν λόγω πειράµατα διεξάγονται µε
βάση την αναπαράσταση της σχέσης µεταξύ χρήσης της γλώσσας και εννοιολογικής δοµής,
χωρίς να είναι όµως αυτό το ζητούµενο. Οι αναπαραστάσεις της αφαιρετικής
σηµασιολογικής γνώσης αυτού του είδους δεν προκύπτουν µε τρόπο αυτοµατοποιηµένο,
γιατί δεν είναι ευκρινές µε ποιο τρόπο µπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Μια εναλλακτική
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πρόταση εντός της συγκεκριµένης παράδοσης έχουν διατυπώσει οι Rogers και McClelland2
(Rogers & McClelland, 2004, όπως αναφέρεται στους Griffiths, Tenenbaum, Steyvers,
2007).
Η συγκεκριµένη πρόταση εστιάζει στην εκµάθηση κατανεµηµένων
αναπαραστάσεων εννοιολογικών σχέσεων, αν και η είσοδος σε αυτού του τύπου τα
µοντέλα µάθησης είναι αρκετά εξιδανικευµένη, υπό τη µορφή χειροκίνητης κωδικοποίησης
βάσεων δεδοµένων, αποτελούµενες από απλές προτάσεις (propositions). Ωστόσο, η
εκµάθηση µεγάλης κλίµακας αναπαραστάσεων αφαιρετικών εννοιολογικών σχέσεων από
φυσικά παρατηρήσιµα δεδοµένα, εξακολουθεί να αποτελεί ένα δυσεπίλυτο πρόβληµα
Griffiths, Tenenbaum, Steyvers, 2007).
Η δεύτερη κατηγορία εστιάζει περισσότερο στη δοµή των συσχετιστικών σχέσεων
(associative relations) µεταξύ λέξεων και εννοιών, συνυπολογιζόµενης της εξάρτησης από
το πλαίσιο-συµφραζόµενα αυτών των σχέσεων. Έστω ένα τεχνητό υπολογιστικό µοντέλο,
το οποίο µπορεί να επεξεργάζεται λέξεις, που συγκροτούν προτάσεις , παραγράφους ή
γενικότερα τµήµατα κειµένου. Τα εσιόντα (είσοδος) που µπορεί να δέχεται το µοντέλο
είναι λέξεις. Δοθείσης µιας λέξης π.χ. “πουλί”, είναι πιθανό η λέξη αυτή να εντάσσεται σε
ένα πλαίσιο, στο οποίο εµφανίζονται λέξεις όπως “τραγουδάει”, “πετάει”, “φωλιά” κλπ.
Παράλληλα, η λέξη “πουλί” ενδέχεται να εντάσσεται και σε ένα άλλο πλαίσιο, στο οποίο
εµφανίζονται λέξεις όπως “γαλοπούλα”, “δείπνο” κλπ. Ανάλογα µε το ποιο είναι το πλαίσιο
αναφοράς, δηµιουργούνται προσδοκίες ως προς το ποιες λέξεις σχετίζονται µε τη λέξη που
έχουµε δώσει ως είσοδο στο µοντέλο. Συνεπώς, οι όποιες προσδοκίες αντανακλούν το
γεγονός, πως η κάθε λέξη έχει πολλαπλές αισθήσεις (senses) ή πολλαπλές έννοιες
(concepts) στις οποίες µπορεί να αναφέρεται. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, για τη λέξη
“πουλί”, συµπεριλαµβάνονται µια ταξινοµική κατηγορία και µια κατηγορία φαγητού.
Γενικότερα, τα δεδοµένα σε αυτού του τύπου τα µοντέλα τείνουν να συνδέονται άµεσα µε
τη χρήση της γλώσσας και µε τα µνηµονικά συστήµατα που υποστηρίζουν τη σύγχρονη
γλωσσολογική επεξεργασία (online linguistic processing). Λαµβάνοντας ως µέτρο
Η θεωρία που οι Rogers & McClelland εισηγούνται αφορά στους γνωσιακούς µηχανισµούς που
υποστηρίζουν σηµασιολογικές ικανότητες, που βασίζονται στις αρχές του γενικού πεδίου του συνδετιστικού
πλαισίου ή του πλαισίου της παράλληλης κατανεµηµένης επεξεργασίας. Υποστηρίζουν, ότι η εν λόγω
προσέγγιση συλλαµβάνει µεγάλο µέρος των φαινοµένων τόσο των θεωριών διάδοσης της ενεργοποίησης όσο
και των θεωριών που βασίζονται στην αρχή της οµοιότητας. Η Παράλληλη Κατανεµηµένη Επεξεργασία,
όπως τιτλοφορείται η θεωρία τους, προτείνει µια εναλλακτική προσέγγιση αναφορικά µε τη σηµασιολογική
επεξεργασία εντός ενός µηχανιστικού πλαισίου (Rogers & McClelland, 2008).
2
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σύγκρισης προσεγγίσεις , που εστιάζουν σε βαθύτερες εννοιολογικές σχέσεις, τα κλασικά
µοντέλα της σηµασιολογικής συσχέτισης προκαλούν απλούστερες σηµασιολογικές
αναπαραστάσεις, όπως είναι οι σηµασιολογικοί χώροι (semantic spaces) ή τα ολιστικά
δίκτυα διάδοσης της ενεργοποίησης (holistic spreading activation networks) (Collins &
Loftus, 1975; Deese, 1959, όπως αναφέρεται στους Griffiths, Tenenbaum, Steyvers, 2007).
Τα µοντέλα που ενσωµατώνουν τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν τη δυνατότητα να εξάγουν
σηµασιολογικές αναπαραστάσεις από µεγάλης κλίµακας γλωσσολογικά σώµατα κειµένου
(Landauer & Dumais, 1997; Lund & Burgess, 1996, όπως αναφέρεται στους Griffiths,
Tenenbaum, Steyvers, 2007).

2.3 Στατιστικά Σηµασιολογικά Μοντέλα
Τα στατιστικά σηµασιολογικά µοντέλα παρέχουν τη δυνατότητα µεγάλης κλίµακας
αναπαραστάσεων της ανθρώπινης γνώσης, επιτρέποντας παράλληλα τη διερεύνηση των
πεδίων σχετικά µε την επεξεργασία και κατανόηση τόσο του προφορικού όσο και του
γραπτού λόγου.

2.3.1 Βασικά Χαρακτηριστικά και Κατηγορίες
Τα στατιστικά σηµασιολογικά µοντέλα είναι ελκυστικά για δύο κυρίως λόγους. Ο
πρώτος λόγος αντιστοιχεί στην κλίµακα. Ένα ακριβές µοντέλο, που περιγράφει κάτι τόσο
πολύπλοκο όσο η ανθρώπινη νόηση απαιτεί πολλές πληροφορίες. Το µοντέλο πρέπει να
εκτίθεται στην ίδια ποσότητα πληροφορίας κειµένου µε αυτή την οποία αντιµετωπίζουν οι
άνθρωποι. Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται µε την αντιπροσωπευτικότητα. Μέσω της
ανάλυσης ενός αυθεντικού γλωσσολογικού σώµατος κειµένου, που είναι λογικά
αντιπροσωπευτικό ενός συγκεκριµένου γλωσσικού πληθυσµού, εξασφαλίζεται, πως ο
χάρτης του νοήµατος (map of meaning) που δοµείται είναι αµερόληπτος. Κατ’ επέκταση,
δίνεται έτσι έµφαση σε εκείνες τις πτυχές της γλώσσας που είναι σχετικές και σηµαντικές
στην πραγµατική χρήση της γλώσσας (Kintsch & Mangalath, 2010).
Τα µοντέλα της κατηγορίας, αυτής µέσω µιας αφαιρετικής διεργασίας, δηµιουργούν
από ένα σώµα κειµένου ένα προσχέδιο για την παραγωγή του νοήµατος (meaning) και όχι
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µεµονωµένα του νοήµατος µιας λέξης. Ο προσδιορισµός του νοήµατος µιας λέξης
προκύπτει µέσα από τη χρήση της, δηλαδή από τη συναναστροφή της µε άλλες λέξεις της
γλώσσας.
Βασική και αναγκαία προϋπόθεση για την αυτόµατη εξαγωγή των σηµασιών των
λέξεων από ένα γλωσσολογικό σώµα κειµένου, µέσω των οποίων αναπαρίσταται ο τρόπος
που οι λέξεις χρησιµοποιούνται στη γλώσσα, είναι η ανάπτυξη αλγορίθµων µηχανικής
µάθησης.
Η δόµηση τέτοιου τύπου αναπαραστάσεων προκύπτει µε διάφορους τρόπους. Ένα
βασικό σχήµα για τη δόµηση των αναπαραστάσεων στα στατιστικά µοντέλα είναι το
ακόλουθο (Kintsch & Mangalath, 2010):
Η είσοδος του µοντέλου αποτελείται από ένα µεγάλο γλωσσολογικό σώµα κειµένου, το
οποίο είναι αντιπροσωπευτικό των έργων, για τη µοντελοποίηση των οποίων
χρησιµοποιείται το σύστηµα. Το σώµα κειµένου αναλύεται σε έναν πίνακα (µήτρα) λέξεωνεγγράφων (word-by-document matrix), οι είσοδοι του οποίου είναι οι συχνότητες µε τις
οποίες κάθε µία από τις λέξεις εµφανίζεται στο κάθε έγγραφο. Από τη διαµόρφωση αυτή
προκύπτει ένας τεράστιος πίνακας, στον οποίο οι περισσότερες από τις καταχωρήσεις/
εισόδους του είναι µηδέν, µε αποτέλεσµα ο πίνακας αυτός να είναι πολύ διεσπαρµένος
(sparse). Από αυτές τις πληροφορίες συνεµφάνισης συνάγεται η σηµασιολογική δοµή των
σηµασιών (meanings) των λέξεων. Η διεργασία συµπερασµού υπόκειται µιας δραστικής
µείωσης της διαστατικότητας του πίνακα (µήτρας) λέξεων εγγράφων (word-by-document
matrix). Η µετατροπή αυτή έχει σαν αποτέλεσµα ο περιορισµένος διαστάσεων πίνακας να
µην είναι πλέον διεσπαρµένος, ενώ αυτή η διεργασία γενίκευσης επιτρέπει την αποτύπωση
των εκτιµήσεων σηµασιολογικής οµοιότητας όλων των λέξεων στο σώµα κειµένου.
Συνεπώς, καθίσταται εφικτός ο υπολογισµός της σηµασιολογικής απόστασης µεταξύ
λέξεων που δεν έχουν εµφανιστεί ποτέ µαζί στο σώµα κειµένου. Επιπλέον, η µείωση της
διαστατικότητας αποτελεί µια διεργασία αφαίρεσης, δεδοµένου ότι µη ουσιώδεις
πληροφορίες στον αρχικό πίνακα συνεµφάνισης απορρίπτονται, δίνοντας έµφαση στις
πληροφορίες που είναι γενικεύσιµες και σηµασιολογικά σχετιζόµενες (Kintsch &
Mangalath, 2010).
Ένας τρόπος υποδιαίρεσης των σηµασιολογικών µοντέλων είναι στα µοντέλα
λέξης-πλαισίου (context word) και στα µοντέλα περιοχής-πλαισίου (context region). Η
ειδοποιός διαφορά των δύο αυτών προσεγγίσεων έγκειται ως προς τον πίνακα (µήτρα) που
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περιλαµβάνει την αρχική αναπαράσταση των δεδοµένων (Riordan & Jones, 2010, όπως
αναφέρεται στη McNamara, 2010).
Τα µοντέλα λέξης-πλαισίου (context word) χρησιµοποιούν έναν λέξη προς λέξη
(word-by-word) ή όρο προς όρο (term-by-term) πίνακα, που ορίζεται µε βάση µια
προσέγγιση κινούµενων πλαισίων (moving window approach). Κατ’ ουσίαν, το µέγεθος
του εγγράφου µειώνεται και προσδιορίζεται µόνο από τις λέξεις που περιβάλλουν τη λέξηστόχο. Οι συνεµφανίσεις των λέξεων εντός ενός καθορισµένου πλαισίου συνιστούν τον
πίνακα (µήτρα). Για παράδειγµα, οι περιβάλλουσες τη λέξη-στόχο λέξεις µπορεί να είναι
δύο ή περισσότερες διαδοχικές λέξεις. Τα µοντέλα αυτά διαφέρουν ως προς το µέγεθος του
πλαισίου και ως προς το αν υπολογίζονται τόσο οι προηγούµενες όσο και οι επόµενες της
λέξης-στόχου λέξεις εντός του πλαισίου. Οι συνεµφανίσεις των λέξεων σταθµίζονται
διαφορικά (π.χ. πολλαπλασιάζοντας τον πίνακα συνεµφάνισης µε έναν άλλο πίνακα, ο
οποίος περιλαµβάνει βάρη). Διαφορετικά µοντέλα της κατηγορίας υιοθετούν διαφορετικές
µεθόδους στάθµισης των λέξεων. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις στάθµισης είναι οι
ακόλουθες (McNamara, 2010):
•Οι λέξεις σταθµίζονται µε βάση την απόσταση από τη λέξη-στόχο.
•Οι λέξεις σταθµίζονται µε βάση τις εξαρτώµενες συνεµφανίσεις τους.
•Οι λέξεις σταθµίζονται µε βάση τη συχνότητα εντός του σώµατος κειµένου

Τα µοντέλα περιοχής-πλαισίου χρησιµοποιούν έναν λέξη προς πλαίσιο (word-bycontext) ή όρο προς έγγραφο (term-by-document) πίνακα (µήτρα). Σε κάποια µοντέλα
αυτής της κατηγορίας, το πλαίσιο µιας λέξης είναι το έγγραφο στο οποίο εµφανίζεται, όπου
το έγγραφο µπορεί να είναι πρόταση (sentence), παράγραφος ή ολόκληρο κείµενο.

2.3.2 Περιπτώσεις Στατιστικών Σηµασιολογικών Μοντέλων
Τα στατιστικά σηµασιολογικά µοντέλα κληρονοµούν τα βασικά χαρακτηριστικά της
ευρύτερης κατηγορίας στην οποία ανήκουν (µοντέλα λέξης-πλαισίου και περιοχήςπλαισίου). Εκτός από τα βασικά αυτά στοιχεία αρχιτεκτονικής, κάθε µοντέλο ενσωµατώνει
διαφορετικές τεχνικές και χαρακτηριστικά. Ως εκ τούτου, τα µοντέλα παρουσιάζουν
οµοιότητες αλλά και διαφορές. Η σύγκριση µεταξύ µοντέλων, οφείλει και πρέπει να
λαµβάνει υπόψη όλες τις παραµέτρους της δοµής, αρχιτεκτονικής και λειτουργίας των
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επιµέρους µοντέλων, ώστε η σύγκριση να µην είναι ανόµοια. Κάθε µοντέλο, δεδοµένης της
ταυτότητας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών γνωρισµάτων του, αποτιµάται µε
γνώµονα το έργο που καλείται να επιτελέσει ή τη λειτουργία που επιχειρεί να
προσοµοιώσει. Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα κυριότερα
στατιστικά σηµασιολογικά µοντέλα και οι διαφορές τους.

2.3.2.1 Μοντέλα λέξης-πλαισίου (context word models)
!

Το δοµηµένο µοντέλο σηµασιολογίας (Constructed Semantics Model-CSM), που

εισηγήθηκε ο Kwantes (2005), χρησιµοποιεί µηχανισµούς ανάκτησης αντί τεχνικών
µείωσης της διαστατικότητας, στοιχείο που το διακρίνει από άλλα µοντέλα της κατηγορίας.
Οι µηχανισµοί ανάκτησης του µοντέλου βασίζονται στο µοντέλο MINERVA 2 της
επεισοδιακής µνήµης, που εισηγήθηκε ο Hintzman (1984). Κατ’ αντιστοιχία µε το µοντέλο
του Hintzman, στο CSM οι µνήµες για τα γεγονότα είναι αναπαραστάσεις που βασίζονται
στα χαρακτηριστικά, και είναι αποθηκευµένες ως ξεχωριστά ίχνη (traces) ή επεισόδια
(episodes). Κάθε γεγονός ή αντικείµενο αποθηκεύεται ως ένα διάνυσµα τιµών που
σχετίζεται µε τα χαρακτηριστικά, τα οποία έχουν µια τιµή πιθανότητας ή ρυθµό µάθησης.
Η ανάκτηση εξαρτάται από τους βασισµένους στην οµοιότητα κανόνες αντιπαραβολής
(similarity-based matching rules), καθώς και από πρότερες πιθανότητες (prior
probabilities). Συνεπώς, η οµοιότητα των λέξεων δεν προϋποθέτει την από κοινού
εµφάνιση των όρων. Η σηµασιολογική οµοιότητα αποδίδεται ως η συνάρτηση µεταξύ ενός
διανύσµατος ελέγχου (probe vector) και των διανυσµάτων πλαισίου (context vectors). Η
δυνατότητα του µοντέλου για συνεχή ενηµέρωση της αναπαράστασης κατά την
παρουσίαση της διαδοχής των λέξεων, το χαρακτηρίζουν ως σταδιακό-επαυξητικό µοντέλο
µάθησης (incremental learning model) (McNamara, 2010; Shankar, Jagadisan, Howard,
2009; Stone, Dennis, Kwantes, 2008).
Οι Howard και Kahana (2002) έχουν αναπτύξει το χρονικό µοντέλο πλαισίου
(Temporal Context Model-TCM), που υπάγεται στην κατηγορία µοντέλων της
επεισοδιακής µνήµης. Το TCM είναι ένα κατανεµηµένο µοντέλο µνήµης, το οποίο
προσδιορίζει τις επιδράσεις του χρονικού πλαισίου (temporal context) στην επεισοδιακή
µνήµη και χρησιµοποιείται συνήθως για λέξεις που είναι ενσωµατωµένες σε λίστες. Το
TCM δε χρησιµοποιεί τις συνεµφανίσεις στη µνήµη, για την ερµηνεία των µνηµονικών
φαινοµένων. Το µοντέλο παρέχει µια περιγραφή, που βασίζεται σε µηχανισµούς, σχετικούς
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µε την ολίσθηση µε βάση τα συµφραζόµενα (πλαίσιο) (contextual drift) και την ανάκτηση
µε βάση τα συµφραζόµενα (πλαίσιο) (contextual retrieval). Το TCM εµφανίζει οµοιότητες
µε µοντέλα όπως το LSA, λόγω των επικαλυπτόµενων υποθέσεων σχετικά µε τις
επιδράσεις του πλαισίου-συµφραζοµένων (context) στη µνήµη και τη µάθηση (Howard,
Shankar, Jagadisan, 2011).
Το προβλεπτικό χρονικό µοντέλο πλαισίου (Predictive Temporal Context ModelpTCM) των Howard et al. (2010) αποτελεί επέκταση του χρονικού µοντέλου πλαισίου
(TCM). Το pTCM µοντελοποιεί τη σηµασιολογική µνήµη χρησιµοποιώντας την τρέχουσα
κατάσταση του πλαισίου, η οποία αντιστοιχεί στο σταθµισµένο άθροισµα των
σηµασιολογικών αναπαραστάσεων των πρόσφατα παρουσιαζόµενων στοιχείων (items), ως
υπόδειγµα για την παραγωγή προβλέψεων σχετικά µε το ποια λέξη θα παρουσιαστεί στη
συνέχεια. Η σηµασιολογική αναπαράσταση µιας λέξης διαµορφώνεται από το µέσο όρο
όλων των προβλέψεων που προηγούνται της παρουσίασής της. Η διαµόρφωση αυτών των
αναπαραστάσεων γίνεται σταδιακά επί του κειµένου και όχι µε γνώµονα ολόκληρη την
αναπαράσταση του κειµένου. Πρόκειται δηλαδή για µια δυναµική διαµόρφωση των
αναπαραστάσεων σε αντιδιαστολή µε το πως δηµιουργούνται οι αναπαραστάσεις στα
υπόλοιπα σηµασιολογικά µνηµονικά µοντέλα. Το χαρακτηριστικό αυτό της δυναµικής
προσπέλασης, αυξάνει το χρόνο εκτέλεσης του µοντέλου (McNamara, 2010; Howard,
Shankar, Jagadisan, 2011).
Το βαθύ παραγωγικό µοντέλο (Deep Generative Model) των Hinton και
Salakhutdinov (2010), συνίσταται σε ένα µη γραµµικό πολυεπίπεδο µοντέλο (nonlinear,
multilayer model), που παράγει δυαδικούς κώδικες, οι οποίοι χρησιµοποιούνται για την
περιγραφή του νοήµατος των εγγράφων. Τα κατώτερα επίπεδα του µοντέλου είναι κρυφά
επίπεδα, που περιλαµβάνουν κατανεµηµένες αναπαραστάσεις. Με την εκµάθηση των
χαρακτηριστικών ενός επιπέδου, τα διανύσµατα αυτά χρησιµοποιούνται ως δεδοµένα για
την εκπαίδευση του επόµενο κρυφού επιπέδου. Η διεργασία αυτή της επαναληπτικής
εκµάθησης συνιστά ένα δίκτυο κωδικοποιητών, που µετατρέπει τα διανύσµατα αρίθµησης
των λέξεων (word-count vectors) σε συµπτυγµένα διανύσµατα κώδικα (compact codes
vectors). Η αντιστροφή της διεργασίας συνιστά ένα δίκτυο αποκωδικοποιητών, που
αναδοµεί τα διανύσµατα αρίθµησης των λέξεων µε βάση τα συµπτυγµένα διανύσµατα
κώδικα. Τα διανύσµατα αυτά συνδυάζονται για την παραγωγή ενός πολυεπίπεδου δικτύου
αυτόµατων κωδικοποιητών, ενώ για την επαναληπτική βελτίωση της λύσης
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χρησιµοποιείται η τεχνική της οπίσθιας διάδοσης της ενεργοποίησης. Πλεονέκτηµα της
µεθόδου, είναι πως στο δίκτυο µπορούν επαναληπτικά να προστεθούν νέα δεδοµένα, µε
αποτέλεσµα το σύστηµα να συνεχίζει να µαθαίνει-εκπαιδεύεται. Μειονέκτηµα της µεθόδου
είναι πως η αρχική εκπαίδευση είναι πολύ αργή αλλά δεδοµένης της δυνατότητας
πρόσθεσης νέων δεδοµένων, η βασιζόµενη στο νόηµα ανάκτηση είναι πολύ γρήγορη
(Hinton & Salakhutdinov, 2010; McNamara, 2010).

2.3.2.2 Μοντέλο θεµάτων (Topics Model)
!

Η υποβόσκουσα ιδέα του µοντέλου θεµάτων (Topics Model) είναι, πως ο ορισµός

του νοήµατος βασίζεται σε όρους (terms) των σηµασιολογικών στοιχείων και των κανόνων
σύνθεσής τους. Η βασική παραδοχή του µοντέλου συνίσταται σε ένα σύνολο
σηµασιολογικών στοιχείων ή θεµάτων (topics) (Kintsch, 2010).
Το µοντέλο θεµάτων αναπαριστά την κεντρική ιδέα (gist) ενός εγγράφου ως µια
κατανοµή επί λανθανουσών µεταβλητών, όπου οι τελευταίες αντιστοιχούν στα θέµατα
(topics). Ένα θέµα είναι µια κατανοµή πιθανοτήτων επί των λέξεων. Η παραγωγή των
εγγράφων υλοποιείται µέσω µιας διεργασίας επιλογής λέξεων από την κατανοµή των
λέξεων, οι οποίες σχετίζονται µε τα θέµατα που αναπαριστούν ένα έγγραφο. Αρχικά,
επιλέγεται ένα θέµα µέσα από ένα σύνολο θεµάτων, το οποίο αναπαριστά την κεντρική
ιδέα ενός εγγράφου. Εν συνεχεία, επιλέγεται µια λέξη από την κατανοµή πιθανοτήτων των
λέξεων για το συγκεκριµένο θέµα. Η παραγωγική αυτή διαδικασία αντιστρέφεται
συνάγοντας την κατανοµή των θεµάτων για τα έγγραφα σε ένα σώµα κειµένου, καθώς και
την κατανοµή των λέξεων για τα θέµατα (Kintsch, 2010; Kintsch & Mangalath, 2010).
Η είσοδος στο µοντέλο θεµάτων είναι ένας πίνακας αποτελούµενος από n λέξεις
προς d έγγραφα. Ο πίνακας αυτός αποδοµείται σε δύο πίνακες, έναν πίνακα λέξεωνθεµάτων (word-by-topics matrix) και έναν πίνακα θεµάτων-εγγράφων (topics-bydocuments matrix). Συνεπώς, αν έχουµε t θέµατα, ισχύει η η εξίσωση: Wnd = Φnt * Θtd.
Η µείωση της διαστατικότητας, βασίζεται στη θεωρία της Μπεϋζιανής θεωρίας
(Bayesian inference). Το µοντέλο θεµάτων είναι ένα πιθανολογικό παραγωγικό µοντέλο
(probabilistic generative model), το οποίο χρησιµοποιεί ως λανθάνουσες µεταβλητές, τα
θέµατα z, για την παραγωγή ένα εγγράφου σάκου λέξεων (bag-of-words document). Η
παραγωγή αυτού του τύπου εγγράφων ακολουθείται η εξής µεθοδολογία (Kintsch, 2010):
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•Αρχικά, αποφασίζεται σε ποια θέµατα βασίζεται το έγγραφο. Ειδικότερα,
καθορίζεται µια κατανοµή πιθανοτήτων P(z) επί των θεµάτων για το έγγραφο.
•Κατόπιν, συµπληρώνονται οι λέξεις που συνθέτουν το έγγραφο, µέσω επιλογής
λέξεων από την κατανοµή των λέξεων για κάθε θέµα P(w|z). Κατά τον τρόπο αυτό,
προσδιορίζεται η πιθανότητα συµπερίληψης µιας λέξης wi σε ένα έγγραφο.
•Η εκτίµηση για συγκεκριµένα έγγραφα των λανθανόντων θεµάτων, που αποτελούν
τη βάση για τη δόµηση των εγγράφων, επιτελείται µε την αντιστροφή της διεργασίας
παραγωγής.
• Το αποτέλεσµα της διεργασίας αυτής είναι ένα διάνυσµα για κάθε λέξη, µέσω του
οποίου καθορίζεται η πιθανότητα για κάθε θέµα, ενώ τα θέµατα χαρακτηρίζονται από
τις λέξεις που τα στοιχειοθετούν.

2.4 Λανθάνουσα Σηµασιολογική Ανάλυση
Latent Semantic Analysis (LSA)
!

Η Λανθάνουσα Σηµασιολογική Ανάλυση (LSA) είναι µια θεωρία και µέθοδος για

την εξαγωγή και αναπαράσταση της βασιζόµενης στα συµφραζόµενα χρήσης των λέξεων
µε στατιστικούς υπολογισµούς, που εφαρµόζονται σε ένα µεγάλο σώµα κειµένου
(Landauer & Dumais, 1997, όπως αναφέρεται στους Landauer, Foltz, Laham, 1998).
Πρόκειται για ένα υψηλά διαστατό γραµµικό συσχετιστικό µοντέλο (high-dimensional
linear associative model), που δεν ενσωµατώνει ανθρώπινη γνώση πέρα από το γενικό
µηχανισµό γνώσης του. Αυτή η θεωρία επαγωγής και αναπαράστασης της γνώσης παρέχει
µια µέθοδο για τον καθορισµό της οµοιότητας του νοήµατος των λέξεων και των
αποσπασµάτων κειµένου από την ανάλυση µεγάλων σωµάτων κειµένου (Landauer,
Dumais, 1997; Landauer, Foltz, Laham, 1998). Η βασική ιδέα είναι πως το σύνολο όλων
των συµφραζοµένων των λέξεων, όπου µια συγκεκριµένη λέξη εµφανίζεται ή όχι, παρέχει
ένα σύνολο αµοιβαίων περιορισµών, µέσω του οποίου καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό η
οµοιότητα του νοήµατος των λέξεων, καθώς και των συνόλων των λέξεων µεταξύ των
(Landauer, Foltz, Laham, 1998).
Οι αναπαραστάσεις νοήµατος που παράγονται από το LSA προσοµοιώνουν
αξιόπιστα και έγκυρα πληθώρα γνωσιακών φαινοµένων, όπως είναι η αναπτυξιακή
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απόκτηση αναγνώρισης λεξιλογίου, η κατηγοριοποίηση λέξεων, η σηµασιολογική
προέγερση προτάσεων (sentences) -λέξεων, η κατανόηση κειµένου, η αξιολόγηση της
ποιότητας γραπτού λόγου.

2.4.1 Στοιχεία Αρχιτεκτονικής του LSA
Το LSA δεν είναι ένα παραδοσιακό πρόγραµµα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας ή
κάποιο πρόγραµµα Τεχνητής Νοηµοσύνης. Δε χρησιµοποιεί τεχνικές επεξεργασίας φυσικής
γλώσσας για την ανάλυση µορφολογικών, συντακτικών ή σηµασιολογικών σχέσεων.
Επίσης, δεν κάνει χρήση λεξικών, θησαυρών, λεξικολογικών συστηµάτων αναφοράς, όπως
είναι για παράδειγµα το WordNet, σηµασιολογικών δικτύων ή άλλων αναπαραστάσεων
γνώσης, ενώ δέχεται ως είσοδο µόνο ακατέργαστο κείµενο, αναλυµένο σε λέξεις, που
ορίζονται ως µοναδικές συµβολοσειρές (strings) χαρακτήρων και διαχωρίζονται σε
νοηµατικά αποσπάσµατα ή δείγµατα, όπως είναι οι προτάσεις (sentences) ή οι παράγραφοι.
Το LSA είναι µια πλήρως αυτοµατοποιηµένη στατιστική τεχνική για την εξαγωγή και τη
συναγωγή των σχέσεων της αναµενόµενης χρήσης των συµφραζοµένων των λέξεων σε
τµήµατα κειµένου (Landauer, Foltz, Laham, 1998; Dumais, 2004).
Η Λανθάνουσα Σηµασιολογική Ανάλυση εξάγει από µια συλλογή σωµάτων
κειµένου την αναπαράσταση του νοήµατος (meaning) µιας λέξης, ως µια αποπλαισιωµένη
σύνοψη όλων των εµπειριών που έχει το σύστηµα µε αυτή τη συγκεκριµένη λέξη. Η
αναπαράσταση µιας λέξης αντικατοπτρίζει τη δοµή του γλωσσολογικού περιβάλλοντος
αυτής της λέξης. Συνεπώς, αυτό που επιχειρείται µέσω του εν λόγω µηχανικού µοντέλου
µάθησης, είναι η κατανόηση της σηµασιολογικής δοµής µέσω της κατανόησης της δοµής
του περιβάλλοντος στο οποίο χρησιµοποιούνται οι λέξεις (Kintsch, Mangalath, 2010).
Το LSA εισήχθη για πρώτη φορά από τους Dumais, Furnas, Landauer, και
Deerwester (1988) και τους Deerwester, Dumais, Furnas, Landauer, και Harshman (1990)
ως µια τεχνική για τη βελτίωση της ανάκτησης πληροφοριών (information retrieval).
Νευραλγικό σηµείο της προσέγγισης ήταν η µείωση των διαστάσεων, αναφορικά µε το
πρόβληµα ανάκτησης πληροφοριών (Kintsch & Mangalath, 2010; Dumais, 2004; Kintsch,
2010).
Η αναπαράσταση του νοήµατος των λέξεων, και κατ’ επέκταση µεγαλύτερων
τµηµάτων κειµένου στο LSA, ξεκινά µε την επεξεργασία ενός µεγάλου δείγµατος
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γλωσσικού κειµένου, το οποίο είναι διαµορφωµένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µπορεί να
είναι αναγνώσιµο από υπολογιστή. Συγκεκριµένα, το σώµα κειµένου που δίνεται ως
είσοδος στο LSA δεν έχει κανένα σηµείο στίξης (ή αφαιρούνται από το σύστηµα κατά την
εκτέλεση της εφαρµογής). Οι λέξεις που περιλαµβάνονται στο δείγµα κειµένου, καθώς και
και σε κάθε σύνολο αποτελούµενο από αυτές τις λέξεις, όπως είναι οι προτάσεις
(sentences), παράγραφοι κλπ., αναπαρίστανται ως σηµεία σε έναν υψηλά διαστατικό
σηµασιολογικό χώρο. Αυτό που προκύπτει είναι ένας χάρτης του νοήµατος-σηµασίας
(meaning), ο οποίος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό των σηµασιολογικών
αποστάσεων µεταξύ των λέξεων, προτάσεων (sentences) και ολόκληρων κειµένων
(Landauer, Foltz, Laham, 1998; Kintsch, 2010).
Η θεωρία της Λανθάνουσας Σηµασιολογικής Ανάλυσης είναι στενά συνδεδεµένη µε
τα µοντέλα των νευρωνικών δικτύων. Ειδοποιός τους διαφορά είναι, ότι το LSA βασίζεται
στη µοναδιαία αποδόµηση τιµής (singular value decomposition-SVD), µια µαθηµατική
τεχνική αποδόµησης πινάκων (µητρών) (matrix), που είναι συγγενής µε την παραγοντική
ανάλυση.

2.4.2 Δόµηση του Μοντέλου της Λανθάνουσας Σηµασιολογικής Ανάλυσης
Το LSA µπορεί να δοµηθεί µε δύο τρόπους (Landauer, Foltz, Laham, 1998):
•Ως ένα πρακτικό µέσο για την εύρεση των κατά προσέγγιση εκτιµήσεων της
βασιζόµενης στα συµφραζόµενα υποκαταστασιµότητας των λέξεων σε µεγαλύτερα
τµήµατα κειµένου, καθώς και των κατηγοριών των ανεπαρκώς καθορισµένων
νοηµατικών οµοιοτήτων µεταξύ λέξεων και τµηµάτων κειµένου, που µπορεί να
αντιπροσωπεύουν τέτοιου τύπου σχέσεις.
•Ως ένα µοντέλο υπολογιστικών διεργασιών και αναπαραστάσεων, που σχετίζονται
µε σηµαντικές πτυχές της απόκτησης και χρησιµοποίησης της γνώσης.

Το LSA εξάγει εκτιµήσεις σχέσεων λέξης-λέξης, λέξης-αποσπάσµατος (passage) και
αποσπάσµατος-αποσπάσµατος, που συσχετίζονται σε ικανοποιητικό βαθµό µε διάφορα
γνωσιακά φαινόµενα, περιλαµβάνοντας το συνειρµό ή τη σηµασιολογική οµοιότητα. Το
LSA προσεγγίζει τις ανθρώπινες κρίσεις οµοιότητας του νοήµατος µεταξύ των λέξεων και
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µε τρόπο αντικειµενικό προβλέπει τις συνέπειες της συνολικής οµοιότητας µεταξύ
αποσπασµάτων κειµένου.
Οι εξαγόµενες από το LSA εκτιµήσεις οµοιότητας βασίζονται σε µια ισχυρή τεχνική
µαθηµατικής ανάλυσης, ικανή να εξάγει πολύ βαθύτερες σχέσεις συγκριτικά µε άλλες
µεθόδους εκτίµησης οµοιότητας, όπως οι απλές συχνότητες συνάφειας, η αρίθµηση
συνεµφανίσεων ή οι συσχετίσεις στη χρήση.
Οι αναπαραστάσεις που παράγει το LSA για τις σηµασίες των λέξεων, των
προτάσεων (sentences), των παραγράφων κλπ., προέρχονται αποκλειστικά και µόνο από
την ανάλυση του κειµένου. Η γνώση δεν αντλείται άµεσα από αντιληπτικές πληροφορίες
σχετικά µε το φυσικό κόσµο, από ένστικτο ή από βιωµατική επαφή µε σωµατικές
λειτουργίες, αισθήµατα και προθέσεις. Συνεπώς, η αναπαράσταση της πραγµατικότητας
είναι σε κάποιο βαθµό περιορισµένη. Ωστόσο, οι προαναφερθείσες πηγές πληροφοριών
είναι δυνητικά προσβάσιµες στο LSA, εξαιτίας της δοµής και λειτουργίας του µηχανισµού
του µοντέλου. Οι αναπαραστάσεις των αποσπασµάτων (passages) που διαµορφώνει το
LSA ερµηνεύονται ως αφαιρέσεις επεισοδίων, σε κάποιες περιπτώσεις επεισοδίων αµιγώς
λεκτικού περιεχοµένου ή επεισοδίων από την πραγµατική ή φανταστική ζωή, που είναι
κωδικοποιηµένα σε λεκτικές περιγραφές. Οι αναπαραστάσεις των λέξεων είναι
διασυνδεόµενες και αµοιβαία αλληλοεξαρτώµενες µε τη γνώση των επεισοδίων (Landauer,
Foltz, Laham, 1998).

2.4.3 Θεµελιώδη Χαρακτηριστικά της Θεωρίας της Λανθάνουσας
Σηµασιολογικής Ανάλυσης
!

Το LSA είναι µια µη εποπτευόµενη (unsupervised) τεχνική µάθησης. Ξεκινά µε µια

µεγάλη συλλογή κειµένων, δοµεί έναν πίνακα (µήτρα) όρων-εγγράφων (term-document
matrix) και προσπαθεί να αποκαλύψει κάποιες δοµές οµοιότητας, που είναι χρήσιµες για
την ανάκτηση πληροφοριών, καθώς και µε σχετικά µε την ανάλυση κειµένου προβλήµατα.
Οι Landauer και Dumais, στο έργο τους “Μια λύση στο πρόβληµα του Πλάτωνα: Η
θεωρία της Λανθάνουσας Σηµασιολογικής Ανάλυσης της απόκτησης, επαγωγής και
αναπαράστασης της γνώσης” (1997), περιγράφουν ένα υπολογιστικό σχήµα που
αντικατοπτρίζει την αρχιτεκτονική της εν λόγω θεωρίας.
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Όπως ανεφέρθη και προηγουµένως, το LSA δοµεί ένα χάρτη του νοήµατος (map of
meaning), ο οποίος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό των σηµασιολογικών
αποστάσεων µεταξύ των λέξεων, προτάσεων (sentences) και ολόκληρων κειµένων. Ο
χάρτης αυτός αντιστοιχεί σε έναν πολυδιάστατο διανυσµατικό χώρο.
Οι Landauer και Dumais χρησιµοποιούν δύο υποθέσεις εργασίας για την ερµηνεία
της οµοιότητας. Σύµφωνα µε την πρώτη παραδοχή, η σηµασιολογική οµοιότητα µεταξύ
δύο λέξεων σε όρους απόστασης σε ένα σηµασιολογικό χώρο ερµηνεύεται ως εξής: όσο
µικρότερη είναι η απόσταση, τόσο µεγαλύτερη είναι η οµοιότητα. Κατά τη δεύτερη
παραδοχή, δύο λέξεις που εµφανίζονται στο ίδιο πλαίσιο κειµένου (φράση, πρόταση,
παράγραφος ή κάποιο άλλο µεγαλύτερο τµήµα κειµένου) τείνουν να προέρχονται από
κοντινές θέσεις στο σηµασιολογικό χώρο. Κατά τον τρόπο αυτό προκύπτει µια αρχική
εκτίµηση της σχετικής οµοιότητας για κάθε ζεύγος λέξεων, µέσω της παρατήρησης της
συχνότητας της από κοινού εµφάνισής τους σε τέτοια πλαίσια κειµένου (Landauer &
Dumais, 1997).
Οι εκτιµήσεις των οµοιοτήτων σύµφωνα µε τον παραπάνω τρόπο, για την
περίπτωση κειµένου, που είναι αποτυπωµένο σε φυσική γλώσσα, είναι αρκετά θορυβώδεις.
Συγκεκριµένα, τα κριτήρια της απόστασης σε ένα σηµασιολογικό χώρο και της
συνεµφάνισης των λέξεων σε κοινά πλαίσια κειµένου, δεν είναι επαρκή, λόγω των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών γνωρισµάτων της φυσικής γλώσσας, που αποτυπώνονται στις
εξής παραµέτρους (Landauer & Dumais, 1997):
• Εξαιτίας του τεράστιου αριθµού των λέξεων που σχετίζονται µε το προσληφθέν
κείµενο, πολλά ζεύγη συχνοτήτων θα είναι µηδέν.
• Δύο λέξεις µπορεί να µη συνεµφανίζονται για πληθώρα λόγων, µε διαφορετικές
επιπτώσεις για τη σηµασιολογική τους οµοιότητα:
1. Οι λέξεις µπορεί να είναι πραγµατικά ασυσχέτιστες (π.χ. σηµασιολογία και
καρµπιρατέρ).
2. Οι λέξεις µπορεί να είναι σχεδόν τέλεια συνώνυµα, εκ των οποίων χρησιµοποιούµε
συχνά µόνο ένα σε µια συγκεκριµένη έκφραση (π.χ. υπέρβαρος ή παχύσαρκος).
3. Οι λέξεις ενδέχεται να έχουν κάπως διαφορετικές αλλά συστηµατικά σχετιζόµενες
σηµασίες (π.χ. πορφυρό και λεβάντα).
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4. Οι λέξεις ενδέχεται να είναι σχετικές για διαφορετικές απόψεις του ίδιου
αντικειµένου και ως εκ τούτου τείνουν να µην εµφανίζονται µαζί (π.χ. γρανάζια και
φρένα).

Για την εκτίµηση της οµοιότητας σε περιπτώσεις όπως οι παραπάνω,
χρησιµοποιούνται έµµεσες σχέσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερο βαθµό
πολυπλοκότητας. Αυτό επιτυγχάνεται λαµβάνοντας υπόψη όλες τις τοπικές εκτιµήσεις της
απόστασης ταυτόχρονα. Συγκεκριµένα, η επιλογή των διαστάσεων στις οποίες
προσαρµόζονται οι ανά ζεύγος εκτιµήσεις, καθορίζει σε ποιο βαθµό συνδυάζονται οι
αµοιβαίοι περιορισµοί τους, ώστε να προκύψουν τα σωστά αποτελέσµατα. Βασική
παραδοχή για την επιλογή του βέλτιστου αριθµού διαστάσεων είναι, πως οι σηµασίες
(meanings) των λέξεων αναπαρίστανται ως σηµεία ή διανύσµατα σε έναν k διαστατικό
χώρο. Λαµβάνοντας ως δεδοµένη αυτή την προϋπόθεση, προκύπτει, πως είναι πιθανό να
βελτιωθούν ουσιαστικά οι εκτιµήσεις των οµοιοτήτων των σηµασιών (meanings) ανά
ζεύγος, και ακολούθως να εκτιµηθούν µε ακρίβεια οι οµοιότητες µεταξύ των σχετιζόµενων
ζευγών, που δεν έχουν παρατηρηθεί ποτέ να συνυπάρχουν, προσαρµόζοντάς τα ταυτόχρονα
σε ένα χώρο της ίδιας k διαστατικότητας. Το ποσοστό της βελτίωσης των εκτιµήσεων
οµοιότητας, ως αποτέλεσµα της βέλτιστης επιλογής διαστάσεων, υπόκειται σε εµπειρικά
ζητήµατα, όπως η κατανοµή των αποστάσεων µεταξύ των λέξεων, η συχνότητα και η
σύνθεση των συµφραζοµένων τους εντός του κειµένου, η λεπτοµερής δοµή των
αποστάσεων µεταξύ των λέξεων εκτιµώµενη µε κυµαινόµενη ακρίβεια κλπ (Landauer &
Dumais, 1997).
Συµπερασµατικά, το σχήµα των Landauer και Dumais (1997), που αποτυπώνει την
αρχιτεκτονική και τα βασικά χαρακτηριστικά της θεωρίας της λανθάνουσας
σηµασιολογικής ανάλυσης, θεωρεί, ότι η ψυχολογική οµοιότητα µεταξύ δύο οποιωνδήποτε
λέξεων απεικονίζεται στον τρόπο µε τον οποίο οι λέξεις αυτές συνυπάρχουν σε µικρά
επιµέρους δείγµατα της γλώσσας. Η πηγή των γλωσσικών δειγµάτων παράγει λέξεις κατά
τρόπο που διασφαλίζει µια ως επί το πλείστον µεθοδική στοχαστική χαρτογράφηση µεταξύ
της σηµασιολογικής οµοιότητας και της απόστασης εξόδου. Εν συνεχεία, προσαρµόζει
όλες τις οµοιότητες των ζευγών σε έναν κοινό χώρο υψηλής αλλά όχι απεριόριστης
διαστατικότητας (Landauer & Dumais, 1997).
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2.4.4 Επεξεργαστικά Βήµατα της Λανθάνουσας Σηµασιολογικής
Ανάλυσης
Η Λανθάνουσα Σηµασιολογική Ανάλυση επιµερίζεται σε τέσσερα βασικά
επεξεργαστικά βήµατα, µέσω των οποίων προκύπτει µια διανυσµατική αναπαράσταση του
προς ανάλυση κειµένου, µε την οποία µπορούν να υπολογιστούν οι εκτιµήσεις οµοιότητας
µεταξύ όλων των ζευγών, που συνίστανται από καθέναν από τους τύπους γεγονότων ή
πλαισίων (contexts).

2.4.4.1 Πίνακας (µήτρα) όρων-εγγράφων (term-document matrix)
Στο LSA η διεργασία µάθησης ξεκινά µε την καταγραφή των λέξεων, οι οποίες
εµφανίζονται στα ίδια κειµενικά πλαίσια. Η είσοδος στο LSA είναι ένας πίνακας,
αποτελούµενος από σειρές που αναπαριστούν ενιαίες κατηγορίες γεγονότων (unitary event
types), και από στήλες που αναπαριστούν πλαίσια στα οποία εµφανίζονται οι επιµέρους
περιπτώσεις κατηγοριών των γεγονότων. Στο πρώτο αυτό βήµα της εισόδου των
δεδοµένων στο µοντέλο, το κείµενο αναπαρίσταται ως ένας πίνακας (µήτρα) (matrix), στον
οποίο κάθε γραµµή αντιπροσωπεύει µια µοναδική λέξη και κάθε στήλη αντιπροσωπεύει
κάποιο έγγραφο ή µικρότερες µονάδες κειµένου, όπως παραγράφους, αποσπάσµατα ή
προτάσεις (sentences) ανάλογα µε την εφαρµογή που επιτάσσει το έργο. Στον πίνακα
αυτόν, κάθε κελί περιλαµβάνει τη συχνότητα, µε την οποία ένας συγκεκριµένος τύπος
λέξης εµφανίζεται σε ένα έγγραφο ή κάποιο άλλο τµήµα κειµένου. Προκύπτει λοιπόν ένας
πίνακας όρων-εγγράφων (term-document matrix), που αναπαριστά γλωσσολογικά σώµατα
κειµένου. Σε αυτού του τύπου την αναπαράσταση πίνακα, δεν παίζει κανένα ρόλο η σειρά
των λέξεων στο έγγραφο. Για το λόγο αυτό, χρησιµοποιείται συχνά στη βιβλιογραφία και ο
όρος αναπαράσταση σάκου λέξεων (bag of words representation) (Kintsch, 1998; Landauer
& Dumais, 1997; Landauer, Foltz, Laham, 1998; Kintsch, 2010).

2.4.4.2 Μετασχηµατισµένος πίνακας (µήτρα) όρων-εγγράφων (transformed
term-document matrix)
Στο επόµενο βήµα, οι καταχωρήσεις-συχνότητες των κελιών του πίνακα όρωνεγγράφων υποβάλλονται σε έναν προκαταρκτικό µετασχηµατισµό, κατά τον οποίο κάθε
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συχνότητα κελιού σταθµίζεται από µια συνάρτηση, που εκφράζει ταυτόχρονα τη βαρύτητα
της λέξης στο συγκεκριµένο απόσπασµα κειµένου, καθώς και το βαθµό στον οποίο ο τύπος
της λέξης περιλαµβάνει πληροφορίες στον τοµέα του κειµένου που ανήκει γενικά. Η
καλύτερη απόδοση παρατηρείται, όταν οι συχνότητες συσσωρεύονται (cumulate) σε έναν
υπο-γραµµικό τρόπο διαµόρφωσης (sublinear fashion), που συνήθως είναι: log(freqij + 1),
και αντίστροφα, µε τη συνολική εµφάνιση του όρου στη συλλογή, που συνήθως είναι µια
αντίστροφη συχνότητα εγγράφων ή εντροπία µε βάση τη βαθµολογία (Landauer, Foltz,
Laham, 1998).

2.4.4.3 Μείωση διαστάσεων (dimension reduction)
Μετά τον αρχικό µετασχηµατισµό των καταχωρήσεων των κελιών, ο πίνακας που
έχει προκύψει αναλύεται από µια στατιστική τεχνική, η οποία ονοµάζεται µοναδιαία
αποδόµηση τιµής (singular value decomposition-SVD) και είναι συναφής µε την
παραγοντική ανάλυση (factor analysis). Η τεχνική αυτή καθιστά εφικτή την εκ νέου
αναπαράσταση των τύπων γεγονότων (event types) και των µεµονωµένων πλαισίων ως
σηµεία ή διανύσµατα σε έναν υψηλά διαστατικό αφαιρετικό χώρο (Golub, Luk & Overton,
1981, όπως αναφέρεται στους Landauer & Dumais, 1997).
Η µοναδιαία αποδόµηση τιµής εκτελείται πάνω στο µετασχηµατισµένο πίνακα
όρων-εγγράφων, όπου οι k µεγαλύτερες µοναδιαίες τιµές διατηρούνται και οι υπόλοιπες
τιµές ορίζονται στο µηδέν. Η προκύπτουσα µειωµένων διαστάσεων SVD αναπαράσταση
αποτελεί τη βέλτιστη k διαστατική προσέγγιση στον αρχικό πίνακα, µε την έννοια των
ελάχιστων τετραγώνων (least-squares). Κάθε έγγραφο και κάθε όρος αναπαρίσταται πλέον
ως ένα k διαστατικό διάνυσµα στον παραγόµενο από το SVD χώρο (Dumais, 2004).

2.4.4.4 Ανάκτηση στο µειωµένο χώρο (reduced space)
Οι οµοιότητες υπολογίζονται µεταξύ οντοτήτων στο µειωµένο διαστατικό χώρο που
έχει προκύψει από το προηγούµενο βήµα, αντί στον αρχικό πίνακα όρων-εγγράφων. Επειδή
και τα έγγραφα και οι όροι αναπαρίστανται ως διανύσµατα στον ίδιο χώρο, ο υπολογισµός
των οµοιοτήτων εγγράφου-εγγράφου, όρου-όρου και όρου-εγγράφου είναι εφικτή και απλή
διαδικασία. Επιπλέον, όροι και/ή έγγραφα µπορούν να συνδυαστούν για τη δηµιουργία
νέων διανυσµάτων στο χώρο, για τα οποία η σύγκριση γίνεται µε τον ίδιο τρόπο. Η
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διεργασία αυτή κατά την οποία προστίθενται νέα διανύσµατα στον LSA χώρο ονοµάζεται
αναδίπλωση (folding-in).
Οι διαστάσεις, που συνιστούν τον πεπερασµένο διανυσµατικό χώρο του LSA είναι
ερµηνεύσιµες. Ωστόσο, οι αριθµοί αυτοί από µόνοι τους δεν είναι φορείς σηµασίας αλλά
ορίζουν ένα σηµασιολογικό χώρο, εντός του οποίου συγκρίνονται διαφορετικά µεταξύ τους
διανύσµατα. Το πόσο κοντά βρίσκονται δύο διανύσµατα σε αυτό το σηµασιολογικό χώρο
αποτελεί µέτρο της σηµασιολογικής οµοιότητας. Η πλέον ευρέως χρησιµοποιούµενη
µέθοδος εκτίµησης της σηµασιολογικής οµοιότητας ( ή απόστασης) είναι το συνηµίτονο.
Εναλλακτικές µέθοδοι εκτίµησης είναι το εσωτερικό γινόµενο (inner product) και η
Ευκλείδεια απόσταση (Euclidean distance). Το συνηµίτονο µεταξύ δύο διανυσµάτων
λειτουργεί σαν το συντελεστή συσχέτισης (correlation coefficient). Το συνηµίτονο µε την
τιµή 1 υποδηλώνει οµοιότητα, ενώ το συνηµίτονο µε την τιµή 0 υποδεικνύει ανεξαρτησίααυτοτέλεια (independence). Η ύπαρξη συνηµιτόνων µε αρνητική τιµή είναι πιθανή, όµως
στην πράξη δεν είναι πολλές οι αρνητικές τιµές, αφού πραγµατικά σηµασιολογικά αντίθετα
δεν υπάρχουν. Η σηµασιολογική γειτονιά µιας λέξης wi ορίζεται ως οι n λέξεις, που έχουν
το µεγαλύτερο συνηµίτονο µε το wi (Kintsch, 2010).

Σχηµατικό διάγραµµα Μοναδιαίας Αποδόµησης Τιµής SVD
• W & C (orthonormal matrices)
• S (diagonal matrix)

Landauer, Foltz, Laham, 1998
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{X} : word-by-context matrix
• Προκύπτει από τους τίτλους 5 άρθρων (αλληλεπίδραση ανθρώπου - υπολογιστή) και 4
άρθρων (θεωρία γραφηµάτων).
• Η συχνότητα εµφάνισης µιας λέξης (γραµµές) σε έναν τίτλο (στήλες) για λέξεις που
εµφανίζονται σε τουλάχιστον 2 τίτλους.
Example of text data: Titles of Some Technical Memos
c1:

Human machine interface for ABC computer applications

c2:

A survey of user opinion of computer system response time

c3:

The EPS user interface management system

c4:

System and human system engineering testing of EPS

c5:

Relation of user perceived response time to error measurement

m1:

The generation of random, binary, ordered trees

m2:

The intersection graph of paths in trees

m3:

Graph minors IV: Widths of trees and well-quasi-ordering

m4:

Graph minors: A survey
Landauer, Foltz, Laham, 1998
{X} =

r (human.user) = -.38
r (human.minors) = -.29
Landauer, Foltz, Laham, 1998

Θεωρίες & Συστήµατα Κατανόησης Κειµένου κατά την Ανάγνωση.
Μοντέλα Σηµασιολογικής Ανάλυσης

66

Complete singular value decomposition of X matrix
{W} =

Landauer, Foltz, Laham, 1998

{S} =

Landauer, Foltz, Laham, 1998
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Complete singular value decomposition of X matrix (συνέχεια)
{C} =

{X} = {W} {S} {C}
Landauer, Foltz, Laham, 1998
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Two-dimensional reconstruction of original matrix
{X} =

r_(human.user) = -.38
r_(human.minors) = -.29
Landauer, Foltz, Laham, 1998

{X} =

r_(human.user) = -.38
r_(human.minors) = -.29
Landauer, Foltz, Laham, 1998
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Intercorrelations among vectors representing titles
Correlations between titles in raw data:

0.02
-0.30

0.44
Landauer, Foltz, Laham, 1998

Correlations in two dimensional space:

0.92
-0.72

1.00
Landauer, Foltz, Laham, 1998
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2.4.5 Σύνδεση της Θεωρίας της Λανθάνουσας
Σηµασιολογικής Ανάλυσης µε ψυχολογικές θεωρίες
Η πρώτης τάξης διεργασία µέσω της οποίας τα αρχικά ζεύγη συσχετίσεων
εισάγονται και µετασχηµατίζονται στο LSA έχει κοινά γνωρίσµατα µε την κλασική
εξάρτηση (classical conditioning), δεδοµένου ότι εξαρτάται από τη συνάφεια ή τη
συνεµφάνιση. Τα δεδοµένα που δέχεται αρχικά το µοντέλο ως είσοδο είναι
ανεπεξέργαστες, πρώτης τάξης σχέσεις µεταξύ ερεθισµάτων και των τοπικών πλαισίων ή
επεισοδίων στα οποία οι σχέσεις αυτές εµφανίζονται. Τα ερεθίσµατα ή οι τύποι γεγονότων
µπορεί να θεωρηθούν ως ενιαία ψήγµατα (chunks) αντίληψης ή µνήµης. Στο πρώιµο αυτό
στάδιο επεξεργασίας το αποτέλεσµα σταθµίζεται πρώτα µη γραµµικά µε την τοπική
συχνότητα εµφάνισης, ενώ στη συνέχεια σταθµίζεται αντίστροφα µε µια συνάρτηση που
λαµβάνει υπόψη τον αριθµό των διαφορετικών πλαισίων, στα οποία η συγκεκριµένη
συνιστώσα απαντάται συνολικά, καθώς και το βαθµό στον οποίο οι εµφανίσεις της
διαδίδονται οµοιόµορφα επί των πλαισίων-συµφραζοµένων (contexts). Βασική διαφορά
είναι πως οι συσχετίσεις (associations) στο LSA είναι συµµετρικές. Συγκεκριµένα, η
συσχέτιση ενός πλαισίου µε τα ατοµικά γεγονότα που περιλαµβάνει, καθώς και η
συσχέτιση των γεγονότων µε το πλαίσιο, καταγράφονται στο ίδιο κελί εισόδου. Το
χαρακτηριστικό αυτό της συµµετρίας µπορεί να αντικατασταθεί από ένα µη συµµετρικό
αρχικό πίνακα, όπου κάθε κελί υποδεικνύει τη σχέση συνεµφάνισης µεταξύ µιας λέξης µε
αυτές που έπονται αυτής (Landauer & Dumais, 1997).

2.4.5.1 Προ-επεξεργαστικός µετασχηµατισµός δεδοµένων στο LSA
Πριν τον υπολογισµό της µειωµένης διαστατικότητας αναπαράστασης στο LSA, τα
ανεπεξέργαστα δεδοµένα του πίνακα λέξης-πλαισίου (word-by-context matrix) υπόκεινται
σε ένα διπλό µετασχηµατισµό.
Αρχικά, κάθε κελί του πίνακα, που περιλαµβάνει τη συχνότητα εµφάνισης µιας
λέξης σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο, µετασχηµατίζεται στο λογάριθµο (log) αυτής της
συχνότητας. Η ενέργεια αυτή προσεγγίζει τις πρότυπες εµπειρικές λειτουργίες ανάπτυξης
της απλής µάθησης (simple learning). Το γεγονός ότι αυτή η λειτουργία συµπίεσης ξεκινά
εκ νέου µε κάθε πλαίσιο συνιστά ένα είδος φαινοµένου απόστασης (spacing effect). Για
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παράδειγµα, η συσχέτιση του Α και του B είναι µεγαλύτερη, αν και τα δύο εµφανίζονται σε
δύο διαφορετικά πλαίσια, απ’ ό,τι εάν εµφανίζονταν δύο φορές σε ένα πλαίσιο (Landauer &
Dumais, 1997; Landauer, Foltz, Laham, 1998)
Σε ένα δεύτερο µετασχηµατισµό, η εντροπία κάθε λέξης υπολογίζεται ως Σ p log p
σε όλες τις καταχωρήσεις στη γραµµή της, και στη συνέχεια, κάθε καταχώρηση κελιού
διαιρείται από την τιµή εντροπίας της γραµµής. Το αποτέλεσµα αυτού του
µετασχηµατισµού είναι η στάθµιση κάθε εµφάνισης τύπου λέξης (word-type) άµεσα από
την εκτίµηση της βαρύτητάς της στο απόσπασµα (passage). Αντιστρόφως, οι πληροφορίες
σχετικά µε την εµφάνιση µιας λέξης, παρέχουν πληροφορίες ως προς το απόσπασµα στο
οποίο η λέξη αυτή ανήκει (Landauer, Foltz, Laham, 1998). Στο βήµα αυτό αναπαρίσταται
µε πληρέστερο τρόπο η πληροφοριακή σχέση µεταξύ των οντοτήτων, σε σύγκριση µε την
απλή συνεµφάνισή τους. Το αντίστροφο µέτρο εντροπίας εκτιµά το βαθµό στον οποίο η
παρατήρηση της εµφάνισης µιας µονάδας προσδιορίζει σε ποιο πλαίσιο ανήκει αυτή.
Συγκεκριµένα, όσο µεγαλύτερη είναι η εντροπία µιας λέξης, τόσο λιγότερες πληροφορίες
παρέχονται µέσω της παρατήρησής της για τα µέρη που έχει εµφανιστεί (Landauer &
Dumais, 1997).

2.4.5.2 Το LSA ως θεωρία της µάθησης, της µνήµης και της γνώσης
Το µοντέλο της λανθάνουσας σηµασιολογικής ανάλυσης πληροί το κριτήριο
διαχωρισµού του Gallistel (1990) µεταξύ των τοπικών καταστάσεων ή συσχετιστικών
διεργασιών (associative processes) και της σφαιρική αναπαράσταση της γνώσης.
Συγκεκριµένα, ο µετασχηµατισµός του αρχικού πίνακα (matrix) αναπαριστά το παράγωγο
των τοπικών ή ανά ζεύγος διεργασιών. Η ανάλυση που ακολουθεί, συµπεριλαµβανοµένης
της µείωσης των διαστάσεων, λαµβάνει υπόψη όλες τις προηγουµένως αποκτηθείσες
τοπικές πληροφορίες, τις οποίες µετατρέπει σε µια ενοποιηµένη αναπαράσταση της
γνώσης.
Στο πρώτο επεξεργαστικό βήµα του µοντέλου, η συσχετιστική του συµµετρία
(associational symmetry), αποτελεί µια πρόχειρη προσέγγιση στις εξαρτητικές
(conditioning) ή συσχετιστικές (associative) διεργασίες. Τα βήµατα της µοναδιαίας
αποδόµησης τιµής (SVD) και της βελτιστοποίησης του αριθµού των διαστάσεων δεν
περιλαµβάνονται σε κάποια ψυχολογική θεωρία µάθησης. Ψήγµατα της αρχιτεκτονικής
αυτής διαφαίνονται σε κάποιες σύγχρονες εκδοχές της κλασικής εξάρτησης, καθώς και σε
µικρότερη κλίµακα και υπό διαφορετικό πρίσµα σε νευρωνικά δίκτυα και σε
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αρχιτεκτονικές διάδοσης της ενεργοποίησης (spreading-activation architectures). Στο βήµα
αυτό, τα συσχετιστικά δεδοµένα (associative data) µετατρέπονται σε µια συνοπτική
αναπαράσταση. Η µετατροπή αυτή έχει σαν αποτέλεσµα την ικανοποίηση µιας σειράς
παραµέτρων. Η εκ νέου αναπαράσταση συλλαµβάνει έµµεσες, υψηλής τάξης συσχετίσεις.
Για παράδειγµα, εάν µια συγκεκριµένη λέξη X συσχετίζεται µε µια άλλη λέξη Y, επειδή
βρίσκονται σε κοινό πλαίσιο (συνάφεια), και η λέξη Y συσχετίζεται µε µια άλλη λέξη Z ,
τότε η συµπύκνωση (condensation) έχει σαν αποτέλεσµα οι λέξεις X και Z να έχουν
παρόµοιες αναπαραστάσεις. Το σθένος της έµµεσης συσχέτισης XZ εξαρτάται από
περισσότερες πληροφορίες από το συνδυασµό των σθενών XY και YZ, γιατί η σχέση των
X και Z προσδιορίζεται από τη σχέση καθεµιάς από τις λέξεις X και Y και Z µε κάθε άλλη
οντότητα στο χώρο (Landauer & Dumais, 1997).
Μια εναλλακτική θεώρηση του LSA, είναι ως η επαγωγή µιας λανθάνουσας
ανώτερης τάξης δοµής οµοιότητας (latent higher order similarity structure) µεταξύ των
αναπαραστάσεων µιας µεγάλης συλλογής γεγονότων. Σύµφωνα µε τη δοµή αυτή, κάθε
φορά που συναντάται µια λέξη, η απόσταση µεταξύ της αναπαράστασής της και της
αναπαράστασης κάθε άλλης γειτνιάζουσας λέξης προσαρµόζεται να είναι ελαφρώς
µικρότερη. Η προσαρµογή αυτή διυλίζεται µέσω της συνολικής προηγηθείσης δοµηµένης
δοµής σχέσεων, όπου κάθε σηµείο έλκεται από τους γείτονές του έως ότου όλα
κατασταλάξουν σε µια συµβιβαστική διαµόρφωση.
Το υπολογιστικό σχήµα (computational scheme) που χρησιµοποιείται από το LSA,
για το συνδυασµό και τη συµπύκνωση τοπικών πληροφοριών σε µια κοινή αναπαράσταση,
συλλαµβάνει πολυµεταβλητές συσχετιστικές συνάφειες (multivariate correlational
contingencies) µεταξύ όλων των γεγονότων, για τα οποία διατηρεί τοπική γνώση.
Ειδικότερα, βελτιστοποιεί την πρόβλεψη της παρουσίας όλων των άλλων γεγονότων από
εκείνα που προσδιορίζονται σε ένα πλαίσιο και το επιτυγχάνει χρησιµοποιώντας όλες τις
σχετικές πληροφορίες που έχει αντιµετωπίσει (Landauer & Dumais, 1997).
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2.4.6 Μοναδιαία Αποδόµηση Τιµής
(Singular Value Decomposition-SVD)
!

Η διεργασία µάθησης του LSA ξεκινά µε την καταγραφή των λέξεων που

εµφανίζονται στα ίδια κειµενικά πλαίσια (textual contexts). Σαρώνει σώµατα κειµένου και
καταµετρά τις φορές που εµφανίζονται οι λέξεις σε κάθε τµήµα ενός κειµένου. Δεν εξάγει
κανένα συµπέρασµα για τις λέξεις που σαρώνει, µε αποτέλεσµα οι λέξεις για παράδειγµα
tree και trees να είναι για το LSA δύο διαφορετικές λέξεις. Αν η ανάλυση του LSA
σταµατήσει σε αυτό το στάδιο και δεν προχωρήσει στο στάδιο της µείωσης του πλήθους
των διαστάσεων, τότε κάθε λέξη θα ορίζεται ως ένα πολύ µακρύ διάνυσµα, όπου οι
καταχωρήσεις του διανύσµατος αντιστοιχούν στη συχνότητα εµφάνισης της λέξης σε κάθε
παράγραφο του κειµένου. Η αναπαράσταση της σηµασίας (meaning) προϋποθέτει ένα
φορµαλισµό, που είναι ανεξάρτητος σε κάποιο βαθµό από τον τρόπο που αυτή η σηµασία
(meaning) εκφράζεται στη φυσική γλώσσα σε µια συγκεκριµένη περίπτωση και σε ένα
συγκεκριµένο πλαίσιο. Το πρόβληµα έγκειται στο γεγονός, ότι η ίδια σηµασία (meaning)
µπορεί να εκφραστεί σε λέξεις µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Για τον άµεσο χειρισµό
σχέσεων σηµασίας προϋποτίθεται µια διαφορετική προσέγγιση στις συγκεκριµένες λέξεις
και φράσεις, των οποίων οι σχέσεις προκύπτουν µέσα από ένα επίπεδο αφαίρεσης. Κατά
συνέπεια, αντί να καθοριστούν οι λέξεις άµεσα σε όρους εγγράφων και τα έγγραφα σε
όρους λέξεων, το LSA υποκαθιστά µια σηµασιολογική προσέγγιση. Αυτό το επιτυγχάνει
χρησιµοποιώντας τη µαθηµατική τεχνική της µοναδιαίας αποδόµησης τιµής (SVD), που
µειώνει δραστικά το πλήθος των διαστάσεων του χώρου (Kintsch, 1998).
Η µείωση της διαστατικότητας αποτελεί µια µέθοδο για τη µείωση της
υπολογιστικής πολυπλοκότητας ή για εξοµάλυνση, δηλαδή για την απλοποίηση της
περιγραφής των δεδοµένων ή την παρεµβολή ενδιάµεσων σηµείων (Church & Hanks,
1990; Grefenstette, 1994, όπως αναφέρεται στους Landauer & Dumais, 1997).
Η µοναδιαία αποδόµηση τιµής (SVD) είναι η γενική µέθοδος για τη γραµµική
αποδόµηση ενός πίνακα (µήτρας) στις ανεξάρτητες κυριότερες συνιστώσες του, εκ των
οποίων η παραγοντική ανάλυση (factor analysis) αποτελεί την ειδική περίπτωση για
τετράγωνους πίνακες (µήτρες) (square matrices) µε τις ίδιες οντότητες όπως στήλες και
σειρές. Η παραγοντική ανάλυση δηµιουργεί µια αναπαράσταση από όλες τις
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αλληλοσυσχετίσεις µεταξύ ενός συνόλου µεταβλητών, ως ένα σύνολο αφηρηµένων
µεταβλητών, κάθε µία από τις οποίες δε σχετίζεται µε καµία άλλη αλλά που µπορούν να
συνδυαστούν για να δηµιουργήσουν τα αρχικά δεδοµένα. Η µοναδιαία αποδόµηση τιµής
ακολουθεί την ίδια διαδικασία για έναν αυθαίρετα διαµορφωµένο ορθογώνιο πίνακα
(µήτρα) (arbitrarily shaped rectangular matrix), στον οποίο οι στήλες και οι σειρές
αντιπροσωπεύουν διαφορετικά πράγµατα. Οι σειρές αντιστοιχούν στις λέξεις, ενώ οι
στήλες αντιστοιχούν στα πλαίσια στα οποία οι λέξεις εµφανίζονται. Στο πλαίσιο αυτό η
µοναδιαία αποδόµηση τιµής ορίζεται ως µια µορφή ανάλυσης ιδιοτιµήςιδιοδιανύσµατος(eigenvalue-eigenvector) ή αποδόµησης των κυριότερων συνιστωστών υπό
µία γενικότερη έννοια της διπλής κατεύθυνσης, διπλής λειτουργίας πολυδιάστατης
κλιµακοποίησης (multidimensional scaling) (Landauer & Dumais, 1997).
Σύµφωνα µε ένα θεώρηµα της άλγεβρας πινάκων (µητρών) (matrix algebra), κάθε
τετράγωνος πίνακας (square matrix) M, µπορεί να αποδοµηθεί στο παράγωγο/γινόµενο
(product) τριών πινάκων:
M = A * D * A΄

όπου τα A και A΄είναι πίνακες αποτελούµενοι από τα ιδιοδιανύσµατα (eigenvectors) του
πίνακα, και το D είναι ένας διαγώνιος πίνακας (diagonal matrix) - ή µοναδιαίες τιµές - του
πίνακα. Το θεώρηµα γενικεύει στους µη τετράγωνους πίνακες (nonsquare matrices) που
χρησιµοποιούνται από το LSA. Οι ιδιοτιµές (eigenvalues) ταξινοµούνται από άποψη
µεγέθους ή βαρύτητας-σπουδαιότητας (importance). Πολλαπλασιάζοντας τους τρεις
πίνακες προκύπτει ο αρχικός πίνακας M. Ωστόσο, ο πολλαπλασιασµός των τριών πινάκων
(matrices), όπως οι τελευταίοι έχουν διαµορφωθεί µέσα από τα επιµέρους επεξεργαστικά
βήµατα, δεν αναπαράγει επ’ ακριβώς τον αρχικό πίνακα M, και αυτό το συγκεκριµένο
χαρακτηριστικό γνώρισµα του LSA αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα του µοντέλου.
Συγκεκριµένα, αυτό που επιτυγχάνεται κατά τη φάση της µείωσης των διαστάσεων, είναι
ότι απορρίπτονται οι περισσότερες από τις ιδιοτιµές, καθώς και τα συσχετιζόµενά τους
ιδιοδιανύσµατα, ενώ διατηρούνται µόνο οι µεγαλύτερες ιδιοτιµές (συνήθως οι 300
µεγαλύτερες ιδιοτιµές). Το πλεονέκτηµα αυτού του περιορισµένου πλήθους ιδιοτιµών
έγκειται στο γεγονός, πως ο αρχικός πίνακας (matrix) περιλαµβάνει τεράστιο πλήθος
πληροφοριών, που αντιστοιχούν σε όλες τις λεπτοµέρειες και τα τυχαία γεγονότα της
χρήσης των λέξεων. Αποβάλλοντας όλες αυτές τις πληροφορίες, αυτό το οποίο διατηρείται
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αντιστοιχεί στην ουσία κάθε σηµασίας λέξης, την καθαρά σηµασιολογική της δοµή. Στον
περιορισµένων διαστάσεων (συνήθως 300 διαστάσεων) σηµασιολογικό χώρο που
προκύπτει, κάθε λέξη και κάθε έγγραφο από τον αρχικό πίνακα (matrix) µπορεί να
εκφραστεί ως ένα διάνυσµα. Επιπλέον, σε αυτό το σηµασιολογικό χώρο µπορούν να
εισαχθούν νέες λέξεις και νέα έγγραφα και να συγκριθούν µεταξύ τους, καθώς και µε κάθε
ένα από τα διανύσµατα που έχουν αρχικά υπολογιστεί. Για τη σύγκριση των διανυσµάτων
χρησιµοποιείται συνήθως το συνηµίτονο µεταξύ των διανυσµάτων στον n διαστάσεων
σηµασιολογικό χώρο, µέθοδος που είναι στενά συνδεµένη µε τη συσχέτιση (correaltion)
(Kintsch, 1998).
Η βέλτιστη µείωση του πλήθους των διαστάσεων αποτελεί δοµικό χαρακτηριστικό
της αρχιτεκτονικής και της ισχύος του LSA. Το συνοπτικό διάνυσµα µιας λέξης
υπολογίζεται από το SVD ως ένας γραµµικός συνδυασµός δεδοµένων από κάθε κελί του
πίνακα (matrix). Ένα διάνυσµα, που ανήκει σε ένα σηµασιολογικό χώρο n διαστάσεων,
ορίζεται από ένα σύνολο n τιµών (values). Η συνοπτική αυτή τελική αναπαράσταση του
διανύσµατος προκύπτει από πολλαπλές πηγές πληροφοριών. Καταρχήν, από πληροφορίες
σχετικά µε τις εµφανίσεις της λέξης διά µέσου των εγγράφων, όπως αναπαρίστανται στο
διάνυσµά της στον αρχικό πίνακα (matrix). Ο εγγενής µηχανισµός µείωσης των
διαστάσεων (SVD) του LSA χρησιµοποιεί όλες τις γραµµικές σχέσεις εντός του
σηµασιολογικού χώρου, όπου ο τελευταίος ορίζεται βάσει των επιµέρους διαστάσεων, για
να δηµιουργήσει τα διανύσµατα της λέξης, που προβλέπουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο
όλα και µόνο εκείνα τα δείγµατα στα οποία απαντάται η λέξη. Δεδοµένης αυτής της
πολυδιάστατης φύσης του κάθε διανύσµατος, µια αλλαγή στην τιµή οποιοδήποτε κελιού
στον αρχικό πίνακα, είναι πολύ πιθανό να µεταβάλλει κάθε συντελεστή σε κάθε διάνυσµα
λέξης. Απόρροια των ανωτέρω είναι πως η µείωση του πλήθους των διαστάσεων οδηγεί σε
µια νέα αναπαράσταση, που µετέχει σε έµµεσες επαγωγικές πληροφορίες.

2.4.7 Το µοντέλο της Λανθάνουσας Σηµασιολογικής Ανάλυσης
σε όρους Νευρωνικών Δικτύων
Οι Landauer και Dumais (1997), περιγράφουν τη δοµή και αρχιτεκτονική ενός
νευρωνικού δικτύου ως ισοδύναµο του LSA. Το µοντέλο της λανθάνουσας σηµασιολογικής
ανάλυσης µπορεί να θεωρηθεί ως ένα απλό πλην µεγάλο νευρωνικό δίκτυο τριών επιπέδων
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(three-layer neural net). Η αρχιτεκτονική του δικτύου αποτελείται από το επίπεδο των
κόµβων εισόδου (layer 1), όπου κάθε κόµβος αντιστοιχεί σε έναν τύπο λέξης (τύπο
γεγονότος). Στο επίπεδο των κόµβων εξόδου (layer 3), κάθε κόµβος αντιστοιχεί σε ένα
πλαίσιο κειµένου (πλαίσιο ή επεισόδιο). Τέλος, στο επίπεδο των κρυφών κόµβων (layer 2),
η επιλογή του αριθµού των κόµβων, που είναι µείζονος σηµασίας για τη λειτουργία του
δικτύου, υπολογίζεται σε µερικές εκατοντάδες, άπτεται εµπειρικών θεµάτων και είναι
συνάρτηση της πολυπλοκότητας του προς εκτέλεση έργου. Το επίπεδο των κρυφών κόµβων
ευθύνεται για τη σειριακή διασύνδεση των επιπέδων του δικτύου. Οι κόµβοι του πρώτου
επιπέδου συνδέονται µε αυτούς του δεύτερου, οι οποίοι µε τη σειρά τους συνδέονται µε
τους κόµβους του τρίτου επιπέδου. Το δίκτυο είναι συµµετρικό και µπορεί να τρέχει (run)
είτε στη µία είτε στην άλλη κατεύθυνση.
Οι ρυθµίσεις των παραµέτρων και η λειτουργία του δικτύου περιγράφονται ως εξής:
προσεγγίζεται εµπειρικά ο βέλτιστος αριθµός κρυφών κόµβων. Εν συνεχεία
µεγιστοποιείται η ακρίβεια, µε αποτέλεσµα κάθε κόµβος του τρίτου επιπέδου να
ενεργοποιεί τους κόµβους του πρώτου επιπέδου, που αποτελούν τα στοιχειώδη πλαίσιά
του, και ταυτόχρονα το αντίστροφο. Η εννοιολογική αναπαράσταση κάθε είδους γεγονότος
(event), ένα ενιαίο επεισόδιο ή µια λέξη, είναι ένα πρότυπο ενεργοποίησης δια µέσου των
κόµβων του κρυφού επιπέδου, ενώ όλες οι ενεργοποιήσεις και οι αθροίσεις είναι
γραµµικές.
Για την εκτίµηση της οµοιότητας µεταξύ δύο επεισοδίων, δύο τύπων γεγονότων ή
ενός τύπου γεγονότος και ενός επεισοδίου, µολονότι και τα δύο είδη οντοτήτων µπορούν
να αναπαρασταθούν ως τιµές στο ίδιο µεσαίο επίπεδο, απαιτούνται διαφορετικοί
υπολογισµοί. Η διαφορετικότητα στον υπολογισµό έγκειται στο γεγονός, πως ο
διανυσµατικός πολλαπλασιασµός (vector multiplication) για τις ενεργοποιήσεις του
κρυφού επιπέδου από τις τιµές του τρίτου επιπέδου, διαφέρει για τις ενεργοποιήσεις του
κρυφού επιπέδου από τις τιµές του πρώτου επιπέδου. Επιπλέον, ένας τύπος γεγονότος ή
ένα σύνολο τύπων γεγονότων µπορεί να συγκριθεί µε έναν άλλο όµοιο τύπο ή µε ένα
επεισόδιο ή συνδυασµό επεισοδίων, υπολογίζοντας τις ενεργοποιήσεις τους στο τρίτο
επίπεδο. Λαµβάνοντας υπόψη τα προηγούµενα, το δίκτυο µπορεί να δηµιουργήσει τεχνητά
επεισόδια και µε τους αντίστροφους χειρισµούς, τα επεισόδια δύναται να δηµιουργήσουν
εκφράσεις (utterances), έτσι ώστε να προκύψει η αναπαράστασή τους ως πρότυπα τύπων
γεγονότων, που έχουν µεταβαλλόµενα σθένη. Οι Landauer και Dumais (1997) καταλήγουν,
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πως τα ίδια πράγµατα ισχύουν και στο στάδιο της µοναδιαίας αποδόµησης τιµής του LSA
(Landauer & Dumais, 1997).

2.4.8 Το LSA ως µια Θεµελιώδης Υπολογιστική Θεωρία
της Απόκτησης και Αναπαράστασης της Γνώσης
Βασικό χαρακτηριστικό του υποκείµενου µηχανισµού του LSA, είναι η υιοθέτηση
µιας µεθόδου επαγωγής, που αντιστοιχεί στη βελτιστοποίηση της διαστατικότητας. Η
ιδιότητα αυτή του µοντέλου ενισχύει σηµαντικά την ικανότητά του για µάθηση,
καθιστώντας εφικτή την εξαγωγή συµπερασµών των έµµεσων σχέσεων οµοιότητας µη
αποφαντικά (impicit), βάσει των χρονικών συσχετίσεων της εµπειρίας. Το µοντέλο έχει την
ικανότητα να προβαίνει σε γενικεύσεις, οι οποίες προσιδιάζουν στις ανθρώπινες
γενικεύσεις και βασίζονται αποκλειστικά στη µάθηση και όχι σε αρχέγονες αντιληπτικές ή
εννοιολογικές σχέσεις ή αναπαραστάσεις. Η άρτια λειτουργία της εγγενούς αυτή
διεργασίας επαγωγής του LSA προσδιορίζεται βάσει ορισµένων προϋποθέσεων.
Συγκεκριµένα, το προς µάθηση σώµα γνώσης πρέπει να περιλαµβάνει την κατάλληλη δοµή
και ταυτόχρονα η ποσότητά του να είναι επαρκώς µεγάλη. Η διεργασία επαγωγής δεν
αποτελεί αποκλειστικό προνόµιο του LSA, αφού παρόµοιες µε αυτήν διεργασίες είναι
εγγενείς σε µηχανισµούς και άλλων θεωριών, όπως στα συσχετιστικά µοντέλα (associative
models), στα σηµασιολογικά µοντέλα (semantic models) και στα µοντέλα νευρωνικών
δικτύων (neural networks models) (Landauer & Dumais, 1997).
Σύµφωνα µε τους Landauer και Dumais (1997), ο µηχανισµός του LSA, πέραν της
παραγωγής αναπαραστάσεων που συλλαµβάνουν τις σχέσεις οµοιότητας λέξεων και
τµηµάτων κειµένου και που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την προσοµοίωση πληθώρας
γνωσιακών διεργασιών, συνιστά επιπλέον µια θεµελιώδη υπολογιστική θεωρία για την
απόκτηση και αναπαράσταση της γνώσης. Ένα επίµονο και δυσεπίλυτο µυστήριο της
νόησης, είναι αυτό κατά το οποίο, οι άνθρωποι εκτιθέµενοι σε σχετικά µικρό πλήθος
πληροφοριών, αποκτούν ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά γνώσης, των οποίων οι
ιδιότητες και τα όρια υπερβαίνουν κατά πολύ την έκθεση στις αρχικές πληροφορίες. Το
µυστήριο αυτό, που τιτλοφορείται το “πρόβληµα του Πλάτωνος” (Plato’ s problem) ή
“ένδεια του ερεθίσµατος” (poverty of the stimulus) ή ανεπάρκεια της απόδειξης
(insufficiency of evidence), αντανακλά την επαγωγική ιδιότητα της µάθησης, δια της
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οποίας οι άνθρωποι αποκτούν περισσότερη γνώση από ό,τι φαίνεται να είναι διαθέσιµη
µέσω της εµπειρίας. Αυτήν ακριβώς τη µέθοδο για την απόκτηση και την αναπαράσταση
της γνώσης, υποστηρίζει και εξηγεί το LSA. (Landauer & Dumais, 1997; Landauer, Foltz,
Laham, 1998).
Ο µηχανισµός του LSA που επιλύει το εν λόγω πρόβληµα της επαγωγής συνίσταται
στην προσαρµογή ενός πολύ µεγάλου αριθµού τοπικών σχέσεων συνεµφανίσεων - µεταξύ
του κατάλληλου είδους των παρατηρήσιµων µονάδων - ταυτόχρονα σε έναν χώρο της
κατάλληλης διαστατικότητας. Όπως ανεφέρθη και σε προηγούµενη ενότητα, η εύρεση της
κατάλληλης διαστατικότητας είναι ζήτηµα εµπειρικό, που εκτιµάται ανά περίπτωση
προσεγγιστικά. Υποθετικά, ο βέλτιστος χώρος για την αναδόµηση είναι της ίδιας
διαστατικότητας, µε αυτόν της πηγής που παράγει το κείµενο. Εν προκειµένω, για ένα
συγκεκριµένο απόσπασµα κειµένου, ο σηµασιολογικός χώρος αναδόµησης αντιστοιχεί στο
σηµασιολογικό χώρο του συγγραφέα του αποσπάσµατος, στο βαθµό που µια τέτοια
απλοποιηµένη αντιστοίχηση µπορεί να είναι εφικτή. Οι παρατηρήσιµες επιφανειακές
συνεµφανίσεις µεταξύ λέξεων και συµφραζοµένων (contexts) ορίζουν το πλήθος των
προσδιορισµένων διαστάσεων. Η διαδικασία για την προσέγγιση του πηγαίου χώρου µε
λιγότερες όµως διαστάσεις, έγκειται στην εξαγωγή των πληροφοριών ως προς το πως
µπορούν να ορίζονται σωστά τα αντικείµενα από ένα µικρότερο σύνολο κοινών
διαστάσεων. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της διαδικασίας ανάλυσης, κατά την οποία
λαµβάνονται όλα τα παρατηρήσιµα ζεύγη δεδοµένων σε έναν χώρο της ίδιας χαµηλότερης
διαστατικότητας, συναρτήσει της διαστατικότητας του χώρου της πηγής. Η υλοποίηση της
αναλυτικής αυτής διαδικασίας στο LSA επιτελείται από έναν πίνακα (µήτρα) αποδόµησης
(matrix decomposition), εκτελούµενο από έναν υπολογιστικό αλγόριθµο. Πρόκειται για µια
διαδικασία ανάλυσης, µέσω της οποίας συλλαµβάνονται πολύ έµµεσες πληροφορίες που
περιλαµβάνονται στους περιορισµούς, τις δοµικές σχέσεις και τις αµοιβαίες συνεπαγωγές,
που είναι λανθάνουσες στις τοπικές παρατηρήσεις που υπόκεινται της εµπειρίας. Η ισχύς
για την ορθότητα αυτών των ισχυρισµών απορρέει από τη χρησιµοποίηση του LSA για την
εξαγωγή εκτιµήσεων οµοιότητας της σηµασίας των λέξεων, που υπάρχουν σε ένα ή
περισσότερα κείµενα. Ειδικότερα, οι προσοµοιώσεις διαφόρων γνωσιακών φαινοµένων
στην υπολογιστική πλατφόρµα του LSA καταδεικνύουν τις εξής παρατηρήσεις (Landauer,
Foltz, Laham, 1998):
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• Οι οµοιότητες σηµασιών που εξάγονται από το LSA αντιπαραβάλλονται µε αυτές που
εξάγουν οι άνθρωποι.
• Ο ρυθµός απόκτησης της γνώσης του LSA διαµέσου κειµένων προσεγγίζει το ρυθµό
απόκτησης γνώσης των ανθρώπων.
• Οι προαναφερόµενες ιδιότητες του LSA εξαρτώνται άµεσα από τη διαστατικότητα
της αναπαράστασης.

Συνυπολογίζοντας τις παραµέτρους αυτές του µοντέλου, δίνεται µια τάξη µεγέθους
των ορίων και δυνατοτήτων του LSA, το οποίο διεξάγει µια ισχυρή και σωστή επαγωγή της
γνώσης, σε αντιπαραβολή µε τις συγκρίσεις-εκτιµήσεις που διεξάγουν οι άνθρωποι
(Landauer, Foltz, Laham, 1998).

2.5 Διάρθρωση, οργάνωση και σύνδεση των µνηµονικών
συστηµάτων στην κατανόηση κειµένου
Η ανθρώπινη µνήµη συνίσταται από επιµέρους πολύπλοκα µνηµονικά κυκλώµατασυστήµατα, τα οποία βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση. Η διεκπεραίωση των
γνωσιακών διεργασιών, που µπορεί να χαρακτηρίζονται από µικρότερο ή µεγαλύτερο
βαθµό πολυπλοκότητας, προϋποθέτουν κάποια στοιχειώδη µνηµονική δοµή. Η κατανόηση
κειµένου είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη µνηµονική λειτουργία. Οι βιβλιογραφικές
αναφορές για τη διάρθρωση και την οργάνωση της µνήµης είναι πολλαπλές. Στην παρούσα
ενότητα, παρουσιάζονται οι σχετικές µε τη µελέτη της κατανόησης κειµένου προσεγγίσεις,
µε βάση τις οποίες έχουν δοµηθεί οι διάφορες θεωρίες, µοντέλα και συστήµατα αναφορικά
µε τη διεργασία της επεξεργασίας και κατανόησης του λόγου, προφορικού και γραπτού.

2.5.1 Διάρθρωση και δοµή της µνηµονικής λειτουργίας
Κάθε τύπου γνώση και ανάµνηση εδράζεται στη µακρόχρονη µνήµη (long-term
memory - LTM), η οποία περιλαµβάνει την επεισοδιακή µνήµη (episodic memory), τη
σηµασιολογική µνήµη (semantic memory), τη δηλωτική γνώση (declarative knowledge)
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και τη διαδικαστική γνώση (procedural knowledge). Η µνήµη εργασίας (working memory WM) αντιστοιχεί στον κεντρικό επεξεργαστή του νου. Η επιτέλεση µιας γνωσιακής
διεργασίας έγκειται στην ανάκτηση των στοιχείων (items) από τη µακρόχρονη µνήµη και
την εισαγωγή τους στη µνήµη εργασίας (WM). Υπό την οπτική αυτή, η µνήµη εργασίας
είναι το ενεργό µέρος της µακρόχρονης µνήµης. Στη βιβλιογραφία, το ενεργό µέρος της
µακρόχρονης µνήµης αναφέρεται και ως βραχύχρονη µνήµη (short-term memory - STM),
επίκεντρο της προσοχής (focus of attention) ή συνείδηση. Ένας από τους επικρατέστερους
ορισµούς για τη µνήµη εργασίας είναι αυτός του Baddeley, κατά τον οποίο πρόκειται για
την προσωρινή αποθήκευση πληροφοριών που υφίστανται επεξεργασία σε κάθε φάσµα
των γνωσιακών έργων (Baddeley, 1986, όπως αναφέρεται στον Kintcsh, 1998).
Βασικό χαρακτηριστικό αυτού του τύπου µνήµης είναι η εξαιρετικά περιορισµένη
χωρητικότητά της. Οι εκτιµήσεις για τη χωρητικότητα της STM αντιστοιχούν σε 7 ± 2
ψήγµατα πληροφορίας κατά τον Miller (1956), ενώ σύµφωνα µε τον Broadbent (1975) η
χωρητικότητά της είναι περίπου 4 ψήγµατα πληροφορίας (Miller, 1956; Broadbent, 1975,
όπως αναφέρεται στον Kintsch, 1998). Δεδοµένων των περιορισµών αυτών, η βραχύχρονη
µνήµη εργασίας (short-term working memory - STWM) δεν επαρκεί, για να αποτελέσει τη
βασική µνηµονική δοµή για τη διεκπεραίωση των γνωσιακών διεργασιών.
Οι εκτιµήσεις αυτές για την έκταση της µνήµης εργασίας συνάδουν µε τα
συµπεριφορικά δεδοµένα που προκύπτουν από τα εργαστηριακά πειράµατα µάθησης
λιστών, γεγονός που συνέβαλε η επιστηµονική κοινότητα να υιοθετήσει την εξίσωση
µεταξύ της βραχύχρονης µνήµης (STM) και της µνήµης εργασίας (WM). Ωστόσο, µια τόσο
περιορισµένη από άποψη χωρητικότητας µνήµη, όπως και αν τιτλοφορείται, αδυνατεί να
ερµηνεύσει φαινόµενα που λαµβάνουν χώρα έξω από το εργαστήριο, όπως είναι για
παράδειγµα οι εξαιρετικές επιδόσεις ατόµων µε υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης σε κάποιο
συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο, όπως το σκάκι, οι νοητικοί υπολογισµοί, η επίλυση
επιστηµονικών προβληµάτων, οι ιατρικές διαγνώσεις κλπ. Χαρακτηριστικό γνώρισµα όλων
των παραπάνω περιπτώσεων, είναι πως η µνήµη εργασίας περιλαµβάνει µια µακρόχρονου
τύπου συνιστώσα. Συµπεριφορικά δεδοµένα που προκύπτουν από τη µελέτη ατόµων που
είναι επαΐοντες σε κάποιον τοµέα, καταδεικνύουν, µια διευρυµένου τύπου µνήµη εργασίας,
που συνδυάζει χαρακτηριστικά τόσο της βραχύχρονης όσο και της µακρόχρονης µνήµης.
Τα άτοµα αυτά φαίνεται να έχουν µάθει να χρησιµοποιούν τµήµατα της µακρόχρονης
µνήµης (LTM) ως βραχύχρονη µνήµη (STM), στοιχειοθετώντας µια επιµέρους µνηµονική
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δοµή, τη βραχύχρονη µνήµη εργασίας (long-term working memory - LTWM), που
συνδυάζει την υψηλή ταχύτητα προσπέλασης της µνήµης εργασίας µε τη µεγάλη
αποθηκευτική ικανότητα της µακρόχρονης µνήµης (Kintsch, 1998).

2.5.2 Η Θεωρία της Βραχύχρονης Μνήµης Εργασίας
(Long-term working memory - LTWM)
Η θεωρία της βραχύχρονης µνήµης εργασίας (long-term working memory theory LTWM) προτάθηκε από τους Ericsson και Kintsch (1995). Η φαινοµενική αναντιστοιχία
µεταξύ των εργαστηριακών ευρηµάτων και των συµπεριφορικών δεδοµένων στην
καθηµερινή ζωή, καθιστά την κλασική θεωρία της µνήµης δύσκαµπτη και ενδεχοµένως
ακατάλληλη για την ερµηνεία γνωσιακών διεργασιών υψηλής εξειδίκευσης. Το
καθιερωµένο πλαίσιο της µνήµης εργασίας, όπως αυτό έχει διαµορφωθεί από
εργαστηριακά ευρήµατα, αδυνατεί να εξηγήσει πως χρησιµοποιείται η µνήµη σε γνωσιακά
έργα, όπως είναι για παράδειγµα το σκάκι ή η κατανόηση κειµένου. Η περιορισµένης
δυναµικότητας από άποψη επάρκειας αποθήκευσης µνήµη εργασίας δεν είναι συµβατή µε
την απόδοση σε έργα όπως τα παραπάνω. Οι Ericsson και Kintsch εισηγήθηκαν µια
θεωρία, η οποία συνίσταται σε επέκταση της ήδη υπάρχουσας και όχι σε ριζική
τροποποίησή της, ώστε να λαµβάνει υπόψη την παρατηρούµενη χρήση της µνήµης σε
υψηλότερης τάξης γνωσιακές διεργασίες (Kintsch, Patel, Ericsson, 1999).
Σύµφωνα µε τη θεωρία της µακρόχρονης µνήµης εργασίας, η ικανότητα χρήσης
µνήµης ανώτερης τάξης, δηλαδή υψηλής ταχύτητας προσπέλασης και αυξηµένης
χωρητικότητας, σε τοµείς εµπειρογνωµοσύνης (expert domains) οφείλεται στη µακρόχρονη
µνήµη εργασίας (LTWM), ενώ σε µη εξειδικευµένους τοµείς, η LTWM δεν έχει ισχύ και
παρακάµπτεται. Βάσει αυτής της αρχής, η µνήµη εργασίας (WM) έχει δύο συνιστώσες. Η
µία συνιστώσα αντιστοιχεί στη βραχύχρονη µνήµη εργασίας (STWM), η οποία είναι
διαθέσιµη σε κάθε περίπτωση και έχει ως βασικό χαρακτηριστικό την εξαιρετικά
περιορισµένη χωρητικότητα. Η δεύτερη συνιστώσα αντιστοιχεί στη µακρόχρονη µνήµη
εργασίας (LTWM), η οποία δεν είναι περιορισµένης χωρητικότητας αλλά είναι διαθέσιµη
µόνο σε τοµείς αυστηρής εξειδίκευσης. Η µακρόχρονη µνήµη εργασίας (LTWM) θεωρείται
ως ένα υποσύνολο της µακρόχρονης µνήµης (LTM), που είναι άµεσα ανακτήσιµη µέσω
στοιχείων στη βραχύχρονη µνήµη εργασίας (STWM). Η δοµή αυτή έχει ως συνέπεια κάθε
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στοιχείο στη βραχύχρονη µνήµη εργασίας (STWM), το οποίο συνδέεται µε µια σταθερή
µνηµονική δοµή µε τους κόµβους της µακρόχρονης µνήµης (LTM), να παρέχει αυτούς τους
συγκεκριµένους κόµβους σε µια ενιαία, αυτόµατη και γρήγορη λειτουργία ανάκτησης.
Αυτή η λειτουργία ανάκτησης είναι αυτόµατη και χαρακτηρίζεται από υψηλή ταχύτητα,
αφού δεν απαιτεί περαιτέρω νοητικούς πόρους, σε αντιδιαστολή µε µια συνειδητή
αναζήτηση, που χαρακτηρίζεται από προθετικότητα και δεσµεύει επιπλέον νοητικούς
πόρους. Συνεπώς, τα περιεχόµενα της βραχύχρονης µνήµης δηµιουργούν αυτόµατα τη
µακρόχρονη µνήµη εργασίας (LTWM), µια ζώνη στη µακρόχρονη µνήµη που συνδέεται
άµεσα µε αυτά τα περιεχόµενα, τα οποία και είναι άµεσα ανακτήσιµα. Βασική και
αναγκαία προϋπόθεση για τη διαµόρφωση και λειτουργία της µακρόχρονης µνήµης
εργασίας (LTWM), είναι πως τα στοιχεία στη βραχύχρονη µνήµη εργασίας (STWM) και τα
στοιχεία της µακρόχρονης µνήµης εργασίας (LTWM) συνδέονται µε σταθερές και
καθορισµένες δοµές, που επιτρέπουν την απευθείας ανάκτηση, και αντιστοιχεί µόνο σε
εκείνες τις περιπτώσεις των πολύ καλά ασκηµένων τοµέων, στους οποίους έχουµε υψηλή
εξειδίκευση (Kintsch, Patel, Ericsson, 1999).
Τα διαθέσιµα στην περιορισµένης χωρητικότητας βραχύχρονη µνήµη (STM)
στοιχεία λειτουργούν ως σήµατα ανάκτησης για τα τµήµατα της µακρόχρονης µνήµης
(LTM), που συνδέονται µε αυτά µέσω των δοµών ανάκτησης (retrieval structure). Μια
λειτουργία ανάκτησης, κατά την οποία χρησιµοποιείται ένα από τα στοιχεία στη
βραχύχρονη µνήµη (STM) ανακτά το συγκεκριµένο υποσύνολο µνήµης στη µακρόχρονη
µνήµη (LTM), που συνδέεται µε το στοιχείο αυτό, µέσω µιας τέτοιου τύπου δοµής
ανάκτησης. Οι πληροφορίες που βρίσκονται στη µνήµη εργασίας επιµερίζονται σε δύο
κατηγορίες στοιχείων. Η µία κατηγορία περιλαµβάνει τα στοιχεία, που βρίσκονται ήδη στη
βραχύχρονη µνήµη εργασίας (STWM), και είναι προσβάσιµα πολύ γρήγορα, αν και δεν
είναι στιγµιαία (Sternberg, 1969, όπως αναφέρεται στον Kintsch, 1998). Η δεύτερη
κατηγορία, περιλαµβάνει τα στοιχεία εκείνα που είναι προσβάσιµα από µια δοµή
ανάκτησης και αντιστοιχεί χρονικά σε 400 ms. Συνεπώς, ενώ η µακρόχρονη µνήµη
εργασίας (LTWM) δεν υφίσταται περιορισµούς ως προς την χωρητικότητα, οριοθετείται
από το πλαίσιο και τη φύση των δοµών ανάκτησης, µέσω των οποίων δοµών επιτυγχάνεται
η πρόσβαση σε τµήµατα της µακρόχρονης µνήµης (LTM), συναρτήσει των στοιχείων που
βρίσκονται στη βραχύχρονη µνήµη εργασίας (STWM) (Kintsch, 1998).
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2.5.2.1 Διασύνδεση της µακρόχρονης µνήµης εργασίας (LTWM) µε τις
επιµέρους µνηµονικές δοµές
Η µνηµονική λειτουργία δοµείται και ορίζεται από ένα διασυνδεόµενο σύνολο
επιµέρους µνηµονικών δοµών. Τα υποσύνολα του εν λόγω συνόλου, έχουν διακριτό ρόλο
και βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση. Πρόκειται για ένα εξ’ ορισµού δυναµικό
σύστηµα, που φέρει τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της ευρύτερης ευπλαστότητας του
εγκεφάλου και δύναται να τροποποιείται ανά πάσα στιγµή. Οι επιµέρους αυτές µνηµονικές
δοµές διαφοροποιούνται ως προς τη δοµή, το ρόλο και τη λειτουργία τους.
Η µακρόχρονη µνήµη (LTM) είναι ένα σχετικά σταθερό και παγιωµένο πλην
δυναµικό σύστηµα, που δύναται να τροποποιείται, µε την προσθήκη νέων πληροφοριών,
ενώ ως όλο αλλάζει µε αργούς ρυθµούς. Εν αντιθέσει, η βραχύχρονη µνήµη τροποποιείται
αδιαλείπτως. Δεδοµένου ότι η µακρόχρονη µνήµη εργασίας (LTWM) δηµιουργείται
δυναµικά από τα στοιχεία που είναι παρόντα στη βραχύχρονη µνήµη (STM), η πρώτη
αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που συµβαίνουν στη δεύτερη. Οι Kintsch, Patel και Ericsson,
στη µελέτη τους “Ο ρόλος της µακρόχρονης µνήµης εργασίας στην κατανόηση
κειµένου” (1999), χρησιµοποιούν για την περιγραφή της βραχύχρονης µνήµης την
αναλογία του φανού, κατά την οποία µια µικρή δέσµη φωτίζει-ενεργοποιεί 3 έως 5
κόµβους στη µακρόχρονη µνήµη. Κάθε ένας από αυτούς τους κόµβους συνδέεται µε τους
κόµβους στο σβηστό τµήµα του δικτύου της µακρόχρονης µνήµης. Η διαµόρφωση της
µακρόχρονης µνήµης εργασίας (LTWM) είναι το αποτέλεσµα της σύνδεσης των κόµβων
αυτών. Η µνήµη εργασίας συνίσταται από τους φωτισµένους κόµβους, καθώς και από τους
συνδεόµενους κόµβους στο σκοτεινό τµήµα της µακρόχρονης µνήµης. Η διαδικασία αυτή,
που επιτελείται χωρίς εξωτερική καθοδήγηση, επιτρέπει στο φανό να προσπελαύνει άµεσα
κάθε έναν από τους διασυνδεόµενους αυτούς κόµβους (Kintsch, Patel, Ericsson, 1999).
Ο βαθµός πολυπλοκότητας της µακρόχρονης µνήµης εργασίας (LTWM) δεν είναι
σταθερός αλλά ποικίλει ανάλογα µε το προς εκτέλεση έργο. Περίπτωση µειωµένης
πολυπλοκότητας είναι για παράδειγµα αυτή κατά την οποία η µακρόχρονη µνήµη εργασίας
(LTWM) περιλαµβάνει ένα σύνολο στοιχείων στη βραχύχρονη µνήµη, συν τους
συνδεόµενους κόµβους της βραχύχρονης µνήµης στη µακρόχρονη µνήµη. Εν προκειµένω,
οι συνδέσεις προϋπάρχουν στη µακρόχρονη µνήµη, υπό τη µορφή σταθερών συσχετίσεων

Θεωρίες & Συστήµατα Κατανόησης Κειµένου κατά την Ανάγνωση.
Μοντέλα Σηµασιολογικής Ανάλυσης

84

ή άλλων µνηµονικών δοµών, όπως είναι για παράδειγµα τα σχήµατα (schemata) και τα
πλαίσια (frames).
Αυξηµένη πολυπλοκότητα της LTWM παρατηρείται στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες οι εν εξελίξει γνωσιακές διεργασίες καταλήγουν στην παραγωγή νέων κόµβων.
Αρχικά, οι κόµβοι αυτοί παράγονται στη STWM αλλά καθώς το επίκεντρο της προσοχής
µετατοπίζεται, το σθένος των κόµβων εξασθενεί. Η σταθερότητα των κόµβων κυµαίνεται
συναρτήσει της φύσης, του τρόπου και του πλαισίου παραγωγής των κόµβων (Kintsch,
Patel, Ericsson, 1999).

2.5.2.2 Μηχανισµοί αποθήκευσης της Μακρόχρονης Μνήµης (LTM)
Οι βασικοί µηχανισµοί ταχείας αποθήκευσης της µακρόχρονης µνήµης
επιµερίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες (Gobet, 2000):
• Κωδικοποίηση µέσω δοµών ανάκτησης (retrieval structures)
• Κωδικοποίηση µέσω βασισµένων στη γνώση συσχετίσεων (knowledge-based
associations), κατά τις οποίες συσχετίσεις συνδέονται στοιχεία είτε µε άλλα στοιχεία,
είτε µε άλλα πρότυπα µακρόχρονης µνήµης (LTM patterns) και σχήµατα (schemata).
Μέσω της δοµής αυτής επιτυγχάνεται µια ολοκληρωµένη αναπαράσταση των
πληροφοριών στη µακρόχρονη µνήµη (LTM).

Οι απαιτήσεις σε µνήµη ανάλογα µε το προς εκτέλεση έργο, καθορίζουν τους
µηχανισµούς κωδικοποίησης που ανά περίπτωση θα χρησιµοποιηθούν. Επιπλέον, η
κωδικοποίηση ανάλογα µε το αν επιτυγχάνεται µέσω δοµών ανάκτησης, είτε µέσω
συσχετίσεων στη µακρόχρονη µνήµη, διαφοροποιείται συναρτήσει του προς εκτέλεση
έργου (Gobet, 2000).
Οι δοµές ανάκτησης, που αποτελούν θεµελιώδη συνιστώσα της µακρόχρονης
µνήµης εργασίας (LTWM), είναι ένα σύνολο στοιχείων ανάκτησης, που είναι οργανωµένα
σε µια σταθερή δοµή (Ericsson & Kintsch, 1995, όπως αναφέρεται στον Gobet, 2000). Η
διαµόρφωση δοµών αυτού του τύπου προϋποθέτει µια εµπλουτισµένη βάση γνώσης, επειδή
πρέπει να είµαι άµεσα διαθέσιµα προς κωδικοποίηση πολλά διαφορετικά πρότυπα και
συσχετίσεις. Μια εµπλουτισµένη βάση γνώσης, ορίζεται σε τοµείς υψηλού επιπέδου
εξειδίκευσης πολύ συγκεκριµένους ή σε καταστάσεις της καθηµερινής ζωής, όπως είναι για
παράδειγµα η πολύπλοκη γνωσιακή διεργασία της κατανόησης κειµένου. Για τη
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διαµόρφωση των δοµών ανάκτησης απαιτείται συµπληρωµατικά µε τη βάση γνώσης η
ανάπτυξη στρατηγικών κωδικοποίησης (Kintsch, 1998).
Ειδικά στην περίπτωση της κατανόησης κειµένου, αυτές οι στρατηγικές
κωδικοποίησης είναι οι συνήθεις λειτουργίες που λαµβάνουν χώρα κατά τη διεργασία της
κατανόηση. Η τελεσφόρηση της κωδικοποίησης συνίσταται σε συνεχή βελτιστοποίηση των
στρατηγικών κωδικοποίησης µέσω της εξάσκησης, δοθέντων των περιορισµών σε
πραγµατικό χρόνο που επιτάσσουν τα εκάστοτε γνωσιακά έργα. Συνέπεια αυτών είναι η
µακρόχρονη µνήµη (LTWM) να υφίσταται περιορισµούς και να διαµορφώνεται υπό
αυστηρές προϋποθέσεις. Η γνώση σε συνδυασµό µε τις ικανότητες κωδικοποίησης σε
κάποιο τοµέα, επιτρέπουν τη χρήση της LTWM δοµής, για την επέκταση της µνήµης
εργασίας, µέσω της δόµησης δοµών ανάκτησης, οι οποίες εν συνεχεία δίνουν τη
δυνατότητα πρόσβασης στη µακρόχρονη µνήµη (Kintsch, 1998; Kintsch, Patel, Ericsson,
1999).

2.5.2.3 Η µακρόχρονη µνήµη εργασίας (LTWM) στην κατανόηση κειµένου
Η γνωσιακή διεργασία της κατανόησης του γραπτού λόγου έχει σαν αποτέλεσµα το
σχηµατισµό νέων κόµβων στη µνήµη, που αντιστοιχούν στις προτάσεις (propositions) που
εξάγονται από το κείµενο. Οι κόµβοι αυτοί συνδέονται σε ένα πολύπλοκο πρότυπο
(pattern), που καθορίζεται από τη φύση του κειµένου και από τις στρατηγικές κατανόησης
του αναγνώστη.
Κατά τη διεργασία της κατανόησης κειµένου, η µνήµη εργασίας (WM) αποτελείται
από κειµενικούς κόµβους (text nodes), οι οποίοι είναι ενεργοί στη βραχύχρονη µνήµη
εργασίας (STWM), καθώς και από παλαιότερους κειµενικούς κόµβους, που δεν
εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής. Οι παλαιοί αυτοί κόµβοι
συνδέονται µε τους ενεργούς κόµβους µέσω των συνδέσεων, που έχουν δηµιουργηθεί
µεταξύ των κειµενικών κόµβων κατά τη διεργασία της κατανόησης, ενώ οι κόµβοι της
µακρόχρονης µνήµης (LTM) συνδέονται µε τους ενεργούς κόµβους µέσω προϋπαρχουσών
µνηµονικών δοµών (LTWM) (Kintsch, Patel, Ericsson, 1999).
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2.5.3 Η Μακρόχρονη Μνήµη Εργασίας (LTWM) στο µοντέλο
Δόµησης-Ολοκλήρωσης (CI-model)
Οι αυξηµένες σε µνήµη απαιτήσεις κατά τη διεργασία κατανόησης ενός κειµένου,
συνιστούν τη διαµόρφωση ενός πλαισίου λειτουργίας, κατά το οποίο η µνήµη
διαδραµατίζει πολλαπλούς ρόλους. Εν αρχή, η κατεύθυνση της κατανόησης είναι σειριακή,
µε την κάθε πρόταση (sentence) να διαδέχεται την επόµενη. Επειδή το επίκεντρο της
προσοχής ή ισοδύναµα η µνήµη εργασίας (WM) και ειδικότερα, η βραχύχρονη µνήµη
εργασίας (STWM), είναι περιορισµένης χωρητικότητας, οι πληροφορίες που µπορούν να
αποθηκευτούν προσωρινά είναι µία έως το πολύ δύο κεντρικές προτάσεις (propositions). Η
διαδοχή των προτάσεων (propositions), στα πλαίσια της επιτυχούς κατανόησης ενός
κειµένου, προϋποθέτει τη µεταξύ τους σύνδεση, που συνεπάγεται τη χρήση άλλων
µνηµονικών δοµών. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες δοµούνται οι κειµενικές
αναπαραστάσεις, οι οποίες δεν προκύπτουν αποκλειστικά από το προσληφθέν κείµενο
αλλά απαιτούν τη συµβολή και συνεργασία της µακρόχρονης µνήµης (LTM) του
αναγνώστη. Συνεπώς, κατά την κατανόηση, απαιτείται η συνεχής ανάκτηση των
σχετιζόµενων δοµών από τη µακρόχρονη µνήµη (LTM) (Kintsch, 1998).

2.5.3.1 Η δηµιουργία της Μακρόχρονης Μνήµης Εργασίας (LTWM)
Το προσδοκώµενο κατά την κατανόηση κειµένου, είναι η δηµιουργία µιας
συνεκτικής νοητικής αναπαράστασης του κειµένου. Όπως έχει αναφερθεί και σε
προηγούµενη ενότητα, ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να εστιάζει κάθε φορά σε ένα
µικρό κοµµάτι του κειµένου, που συνήθως αντιστοιχεί σε µια πρόταση (sentence). Για την
επίτευξη και διατήρηση της συνοχής, απαιτείται η συνεχής αποκατάσταση των στοιχείων
στο επίκεντρο της προσοχής, αντλούµενα από την υπό κατασκευή επεισοδιακή κειµενική
µνήµη.
Οι εξαγόµενες από το κείµενο προτάσεις (propositions) συνδέονται σε µια
ιεραρχική µακροδοµή (macrostructure). Οι κειµενικές προτάσεις (propositions) συνδέονται
µε διάφορες δοµές της µακρόχρονης µνήµης (LTM), όπως τα σχήµατα, τα πλαίσια, τα
σενάρια, οι συσχετίσεις και οι µονάδες επεισοδιακής µνήµης. Η επεισοδιακή κειµενική
µνήµη (episodic text memory), που αποτελεί και το τελικό αποτέλεσµα της ανωτέρω
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αλληλουχίας διεργασιών, είναι µια διασυνδεδεµένη δοµή, αποτελούµενη από τις εξής
συνιστώσες (Kintsch, 1998):
• Τις ήδη παγιωµένες συνδέσεις στη µακρόχρονη µνήµη (LTM), καθώς το κείµενο
ολοκληρώνεται στη βάση γνώσης του αναγνώστη.
• Τις συνδέσεις µεταξύ των προτάσεων (propositions), που έχουν δηµιουργηθεί κατά τη
δόµηση της µικροδοµής και της µακροδοµής.
Σύµφωνα µε τον Kintsch (1998), ο σχηµατισµός µιας νέας πρότασης (proposition)
κατά την ανάγνωση µίας ή περισσότερων προτάσεων (sentences), γίνεται µέρος της
κειµενικής βάσης (textbase) ή του καταστασιακού µοντέλο (situation model). Στο επίπεδο
της µικροδοµής, οι προτάσεις µπορεί να συνδέονται, λόγω ενός κοινού ορίσµατος
(argument), χρονικών, χωρικών ή αιτιακών σχέσεων ή ενός κοινά µοιραζόµενου σχήµατος.
Περαιτέρω συνδέσεις προκύπτουν από τη µακροδοµή, επειδή οι οµάδες των
µικροπροτάσεων (micropropositions) υπάγονται κάτω από µια κοινή µακροπρόταση
(macroproposition). Αποτέλεσµα της συνδεσµολογίας αυτής, είναι ο συσχετισµός της νέας
αυτής πρότασης (proposition) µε άλλες προτάσεις (propositions) στη µνήµη εργασίας
(WM), κάποιες εκ των οποίων συνδέονται ήδη µε άλλες προτάσεις (propositions) στη
µακρόχρονη µνήµη εργασίας (LTWM). Η νεο-δηµιουργηθείσα πρόταση (proposition) έχει
την ικανότητα να ανακτά άλλες προτάσεις (propositions), οι οποίες έχουν δηµιουργηθεί
κατά τη διεργασία της κατανόησης και αποτελούν µέρος του δικτύου της βραχύχρονης
µνήµης εργασίας (LTWM) (Kintsch, 1998).

2.5.3.2 Ο Ταµιευτής Βραχύχρονης Μνήµης (STM buffer)
Η δοµή της µακρόχρονης µνήµης εργασίας (LTWM), συντελεί στη διαµόρφωση
µιας συνεκτικής κειµενικής αναπαράστασης. Ωστόσο, η δοµή αυτή υφίσταται µόνο στις
περιπτώσεις εκείνες, όπου υπάρχει υψηλή κατάρτιση και εξειδίκευση αναφορικά µε το εν
λόγω γνωστικό αντικείµενο και το ευρύτερο πεδίο γνώσης. Συνέπεια αυτού, είναι η
µακρόχρονη µνήµη εργασίας (LTWM) να µην είναι συµβατή µε τους µη ειδικούς σε
κάποιο τοµέα, γνωστικό αντικείµενο ή επιστηµονικό πεδίο.
Οι Kintcsh και van Dijk, στη θεωρία επεξεργασίας κειµένου (1978) εισηγούνται την
έννοια του ταµιευτή βραχύχρονης µνήµης (STM buffer), για τη δόµηση µιας συνεκτικής
κειµενικής αναπαράστασης. Με βάση το µοντέλο αυτό, µερικά στοιχεία (elements) ή
τουλάχιστον ένα από έναν επεξεργαστικό κύκλο πρέπει να διατηρηθούν στον ταµιευτή
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βραχύχρονης µνήµης. Η προσωρινή διατήρηση των στοιχείων στον ταµιευτή εξυπηρετεί
στην εκ νέου επεξεργασία τους µε τα στοιχεία του επόµενου κύκλου, ώστε να προκύψουν
οι απαραίτητες για τη διαµόρφωση µιας συνεκτικής κειµενικής αναπαράστασης
προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές έγκεινται στη διαµόρφωση συνδέσεων µεταξύ των
στοιχείων, και κατ’ επέκταση των προτάσεων (propositions) από κύκλο σε κύκλο. Ο ρόλος
του ταµιευτή αυτού του τύπου, αποτελεί δοµικό στοιχείο της θεωρίας επεξεργασίας
κειµένου (Kintcsh και van Dijk), επιτελώντας τη γεφύρωση µεταξύ των επεξεργαστικών
κύκλων, η διαδοχή των οποίων προκύπτει από την πρόταση προς πρόταση (sentence by
sentence) επεξεργασία, µε τελικό παράγωγο τη συνεκτική νοητική αναπαράσταση του
κειµένου. Αναφορικά µε τη χωρητικότητα του ταµιευτή βραχύχρονης µνήµης, αυτή
προσδιορίζεται σε µία ή το πολύ δύο προτάσεις (propositions) (Kintsch, 1998).
Σύµφωνα µε τον Kintsch (1998), οι θεωρίες της επεξεργασίας κειµένου και της
µακρόχρονης µνήµης εργασίας (LTWM), δεν είναι αντιφατικές αλλά πλήρως συµβατές
µεταξύ τους. Η αναπαράσταση της συνεκτικής κειµενικής αναπαράστασης, επιτυγχάνεται
τόσο µέσω της δοµή του ταµιευτή της βραχύχρονης µνήµης, όσο και µέσω της δοµής της
µακρόχρονης µνήµης εργασίας (LTWM). Η τελευταία δοµείται και λειτουργεί κάτω υπό
ορισµένες προϋποθέσεις, ενώ ο ταµιευτής βραχύχρονης µνήµης υφίσταται και αναλαµβάνει
διεκπεραιωτικό ρόλο στις περιπτώσεις εκείνες, όπου δεν υπάρχει υψηλή εξειδίκευση σε
κάποιο τοµέα και συνεπώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της LTWM. Συνεπώς, και οι
δύο αυτές δοµές µπορεί να είναι παρούσες και δυνητικά προσβάσιµες κατά την επιτέλεση
της κατανόησης ενός κειµένου. Ανάλογα µε το περιεχόµενο, τον τρόπο γραφής, τη
σύσταση, τη δοµή, τη µορφή του προς επεξεργασία-κατανόηση κειµένου, οι δύο αυτές
δοµές µπορεί να εναλλάσσονται, ενώ στην περίπτωση που η µακρόχρονη µνήµη εργασίας
δε δύναται να χρησιµοποιηθεί, επειδή δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις παρουσίας ή και
λειτουργίας της, ο ταµιευτής βραχύχρονης µνήµης επιτρέπει το σχηµατισµό µιας πιο
συνεκτικής κειµενικής βάσης.
Συµπερασµατικά, τα παραπάνω συνοψίζονται στην πρόταση, πως οι διατηρηθείσες
στον ταµιευτή προτάσεις (propositions) δύναται να συνδέονται µε τις εξαγόµενες
προτάσεις (propositions) από την επεξεργασία της επόµενης πρότασης (sentence), βάσει
των καθαρά κειµενικών σχέσεων, ενώ οι µακρόχρονης µνήµης εργασίας συνδέσεις (LTWM
links) βασίζονται σε πρότερη γνώση (Kintsch, 1998).
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2.5.3.3 Μοντελοποίηση της Μακρόχρονης Μνήµης (LTM)
Μια προσέγγιση για τη µοντελοποίηση της µακρόχρονης µνήµης (LTM) έγκειται
στην απλοποίηση του προβλήµατος, διατηρώντας τα βασικά χαρακτηριστικά του αρχικού
προβλήµατος και απαλείφοντας χαρακτηριστικά που µπορούν να θεωρηθούν δευτερεύοντα
ή/και πλεονάζοντα για την προσοµοίωση. Η λογική πίσω από την ιδέα αυτή είναι να
µοντελοποιηθούν µόνο οι γλωσσολογικά κωδικοποιηµένες συνιστώσες της ανθρώπινης
γνώσης, και συγκεκριµένα, µόνο η γνώση που αντιπροσωπεύεται στο γραπτό λόγο.
Αναµφισβήτητα, δεδοµένου του περιορισµού αυτού, το εύρος της ανθρώπινης γνώσης
συρρικνούται σηµαντικά. Ωστόσο, το τµήµα της γνώσης που αναπαρίσταται µέσω του
γραπτού λόγου µπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό της συνολικής γνώσης. Η θεωρία
της λανθάνουσας σηµασιολογικής ανάλυσης (LSA) αποτελεί µια αντικειµενική και
αξιόπιστη υποψηφιότητα για την επίλυση του προβλήµατος της µοντελοποίησης της
µακρόχρονης µνήµης.

2.5.4 Σύνδεση του Μοντέλου
της Λανθάνουσας Σηµασιολογικής Ανάλυσης (LSA)
και της Θεωρίας της Μακρόχρονης Μνήµης Εργασίας (LTWM)
Η λανθάνουσα σηµασιολογική ανάλυση (LSA) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη
µοντελοποίηση των δοµών ανάκτησης (retrieval structures). Οι συνδέσεις αυτές
σχετίζονται µε τη σηµασιολογική απόσταση, όπως η τελευταία υπολογίζεται από το LSA.
Λαµβάνοντας υπόψη την παραδοχή αυτή, διατυπώνεται η υπόθεση, πως στην κατανόηση
κειµένου η πιθανότητα ενεργοποίησης ενός συγκεκριµένου τµήµατος γνώσης στη
µακρόχρονη µνήµη (LTM) είναι ανάλογη του συνηµίτονου µεταξύ του εξαγόµενου
διανύσµατος και του στοιχείου γνώσης (knowledge item) (Kintsch, 1998).
Η ενεργοποίηση της γνώσης, σύµφωνα µε το µοντέλο Δόµησης-Ολοκλήρωσης (CI
model) του Kintsch (1998), είναι µια ανωφερής, συσχετιστική διεργασία, που ακολουθείται
από τη διεργασία της πλαισιακής ολοκλήρωσης (contextual integration). Η θεωρία της
λανθάνουσας σηµασιολογικής ανάλυσης (LSA) επιτρέπει τη µοντελοποίηση της
ανωφερούς αυτής συσχετιστικής διεργασίας. Η δοµή της µακρόχρονης µνήµης εργασίας
(LTWM) θεωρείται πως αντιστοιχεί στο σηµασιολογικό χώρο του LSA, εντός του οποίου
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λαµβάνει χώρα κατά την κατανόηση κειµένου η αυτόµατη ενεργοποίηση της γνώσης.
Συνεπώς, η υπεύθυνη για τη δηµιουργία της µακρόχρονης µνήµης εργασίας (LTWM)
µνηµονική δοµή είναι ο σηµασιολογικός χώρος (semantic space). Συγκεκριµένα, τα
γειτνιάζοντα εντός του σηµασιολογικού χώρου στοιχεία είναι προσβάσιµα στη µακρόχρονη
µνήµη εργασίας (LTWM), ενώ στοιχεία αποµακρυσµένα µεταξύ τους εντός του
σηµασιολογικού χώρου απαιτούν λειτουργίες ανάκτησης, που χαρακτηρίζονται από
µεγαλύτερο βαθµό πολυπλοκότητας και αυξηµένη κατανάλωση γνωστικών
(υπολογιστικών) πόρων (Kintsch, Patel, Ericsson, 1999).
Κάθε λέξη σε ένα κείµενο δηµιουργεί αυτόµατα µια µακρόχρονη µνήµη εργασίας
(LTWM), που συνίσταται στην άµεση σηµασιολογική του γειτονιά εντός του
σηµασιολογικού χώρου. Η πιθανότητα, κατά την οποία ένα στοιχείο της σηµασιολογικής
γειτονιάς θα συµπεριληφθεί στη µακρόχρονη µνήµη εργασίας (LTWM), αποτελεί
συνάρτηση του συνηµίτονου µεταξύ του διανύσµατος-πηγής (source vector) και των
διανυσµάτων-στόχου (target vectors).
Η περιγραφή αυτή, της ενεργοποίησης της γνώσης από λέξεις, επεκτείνεται και στις
προτάσεις (propositions), οι οποίες ενεργοποιούν τη γνώση βάσει της σηµασιολογικής τους
γειτνίασης. Στα πλαίσια της θεωρίας της λανθάνουσας σηµασιολογικής ανάλυσης, οι
προτάσεις (propositions) αναλύονται σε οµάδες λέξεων. Επιπλέον, οι µακρο-µονάδες
(macro-units) ενός κειµένου αναπαρίστανται ως διανύσµατα στον LSA χώρο.
Συγκεκριµένα, µετά την ανάλυση (µεταγλώττιση) του κειµένου στις βασικές συνιστώσες
του, που αντιστοιχούν στις λέξεις και προτάσεις (propositions), το διάνυσµα που
αναπαριστά το κείµενο ως όλο είναι ο κεντρικός πυρήνας των συνιστωσών διανυσµάτων.
Συνεπώς, σε ένα πρώτο στάδιο υπολογίζεται η µικροδοµή του κειµένου και ως αποτέλεσµα
αυτού του υπολογισµού προκύπτει η µακροδοµή του κειµένου. Προϋπόθεση για τον
υπολογισµό της µικροδοµής είναι η σαφής επισήµανση των µακρο-µονάδων (macro-units)
στο κείµενο. Τα ενεργοποιηµένα στοιχεία από τη γειτονιά των µακρο-µονάδων συντελούν
στην τελική ερµηνεία του κειµένου, (καταστασιακό µοντέλο που δοµείται από το κείµενο),
επειδή τείνουν να είναι ευρέως διασυνδεδεµένα. Σε αντιδιαστολή µε αυτά τα στοιχεία, τα
τοπικά ενεργοποιηµένα στοιχεία γνώσης ενδέχεται να χάσουν την ενεργοποίησή τους κατά
τη διεργασία της ολοκλήρωσης, εάν δε συνδέονται µε άλλα στοιχεία του κειµένου
(Kintsch, Patel, Ericsson, 1999).
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Σύµφωνα µε το µοντέλο δόµησης-ολοκλήρωσης (CI model), την επιτυχή δόµηση
της κειµενικής βάσης και ακολούθως την ενεργοποίηση της γνώσης, διαδέχεται η φάση της
ολοκλήρωσης, που αντιστοιχεί στη διεργασία ικανοποίησης περιορισµών (constraintsatisfaction process). Στο στάδιο αυτό, διασφαλίζεται, πως µόνο τα σχετιζόµενα στοιχεία
µετέχουν της τελικής αναπαράστασης της γνώσης, ενώ όλα τα µη σχετιζόµενα στοιχεία και
οι αντιφατικές πληροφορίες, που αρχικά έχουν συµπεριληφθεί κατά την ανωφερή
διεργασία δόµησης απορρίπτονται (Kintsch, Patel, Ericsson, 1999).
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ
ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται εφαρµογές, που βασίζονται
στη θεωρία της λανθάνουσας σηµασιολογικής ανάλυσης (LSA) και διατίθενται προς χρήση
µέσω του Ιστότοπου http://lsa.colorado.edu, που παρέχεται µέσω του Πανεπιστηµίου του
Κολοράντο (University of Colorado).
Η συγκεκριµένη Ιστοσελίδα παρέχει µια διεπαφή, στα πεδία της οποίας ο χρήστης
έχει τη δυνατότητα να εισάγει τα προς επεξεργασία δεδοµένα. Επιπλέον, ο χρήστης
καλείται να επιλέξει µεταξύ µιας σειράς παραµέτρων-φίλτρων, που ανά περίπτωση ορίζουν
τον τρόπο επεξεργασίας των δεδοµένων και παρουσίασης των εξαγόµενων
αποτελεσµάτων. Βασική και αναγκαία προϋπόθεση για τη βέλτιστη χρησιµοποίηση των
επιµέρους εφαρµογών είναι να ληφθούν υπόψη δύο βασικές παράµετροι. Η πρώτη έγκειται
στην επιλογή του σηµασιολογικού χώρου (semantic space) και η δεύτερη στην επιλογή του
πλήθους των παραγόντων (factors) που θα χρησιµοποιηθούν. Στιγµιότυπο της διεπαφής
των εφαρµογών, που βασίζονται στο LSA παρέχεται στο Παράρτηµα Γ.
Εν συνεχεία, στα πλαίσια της παρούσης ενότητας, παρουσιάζεται η προσοµοίωση
του έργου διάκρισης συνωνύµων, όπως περιγράφεται και αναλύεται στην εργασία των
Landauer, Foltz & Laham “An Introduction to Latent Semantic Analysis” (1998). Στην εν
λόγω εργασία εκτιµάται η ικανότητα των συστηµάτων που βασίζονται στη θεωρία της
λανθάνουσας σηµασιολογικής ανάλυσης (LSA) να διακρίνουν τα συνώνυµα. Με βάση τη
συγκεκριµένη πειραµατική διάταξη, αναφορικά µε τον τύπο των δεδοµένων εισόδου και τη
ρύθµιση των παραµέτρων επεξεργασίας του LSA συστήµατος, επιχειρείται η αναπαραγωγή
της προαναφερθείσας προσοµοίωσης µε τη χρήση των παρεχόµενων µέσω του Ιστότοπου
http://lsa.colorado.edu εφαρµογών. Επιπλέον, επιχειρείται µία ακόµη προσοµοίωση,
αναφορικά µε το τεστ πολλαπλής επιλογής TOEIC Test, διατηρώντας τις ίδιες ρυθµίσεις
παραµέτρων του LSA συστήµατος µε την προσοµοίωση του έργου διάκρισης συνωνύµων.
Τέλος, παρουσιάζονται και αναλύονται τα ευρήµατα που προκύπτουν από τις ανωτέρω
προσοµοιώσεις.
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3.1 Ρύθµιση-Στάθµιση Παραµέτρων του Συστήµατος
Μείζονος σηµασίας θέµα κατά τη ρύθµιση των παραµέτρων του συστήµατος είναι
το είδος του σώµατος κειµένου (corpus), βάσει του οποίου διαµορφώνεται η βάση του
σηµασιολογικού χώρου. Η επιλογή του χώρου προσδιορίζεται από την πιθανότητα ο χώρος
αυτός να περιλαµβάνει τους όρους, που θα χρησιµοποιηθούν κατά την εκτέλεση της
εφαρµογής. Η LSA εφαρµογή αγνοεί τους όρους, που δεν υπάρχουν στο σώµα κειµένου
από το οποίο δοµήθηκε. Άµεση συνέπεια αυτού του είναι οι σηµασιολογικές διακρίσεις, οι
οποίες βασίζονται σε αυτούς τους ελλείποντες όρους να απουσιάζουν.
Αυτό που ισχύει ως γενικός κανόνας, είναι πως όσο πιο µεγάλος είναι ο χώρος, τόσο
περισσότερο αυξάνεται η πιθανότητα συµπερίληψης επαρκούς στοιχείων γνώσης για τον
υπολογισµό της σηµασίας των σχετικών όρων. Μια άλλη συνιστώσα που πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη κατά την επιλογή του χώρου, είναι, πως σε κάποιες περιπτώσεις οι
γενικές σηµασίες των όρων-λέξεων ενδέχεται να µην είναι οι κατάλληλες για µια
συγκεκριµένη διάταξη. Για παράδειγµα, στην περίπτωση αξιολόγησης δοκιµίων, τα οποία
αναφέρονται στο πεδίο της Ιατρικής, είναι πιο πιθανό ο όρος “καρδιά” (heart) να
αναφέρεται στο όργανο που αντλεί το αίµα, ενώ σε αξιολογήσεις δοκιµίων που δεν
άπτονται κάποιου συγκεκριµένου επιστηµονικού πεδίου, ο ίδιος όρος προσιδιάζει
περισσότερο σε άλλες πιο γενικές ερµηνείες. Για το λόγο αυτό, ενδείκνυται η χρήσης
σωµάτων κειµένου, που προκύπτουν από κείµενα σχετικά µε την περιοχή ενδιαφέροντος.
Παράλληλα, νευραλγικής σηµασίας επιλογή για τη βέλτιστη απόδοση του
συστήµατος είναι ο αριθµός των παραγόντων (factors) που ανά περίπτωση
χρησιµοποιούνται. Πειραµατικά ευρήµατα καταδεικνύουν, πως όταν το πλήθος των
παραγόντων είναι περίπου ίσο µε 300, ο LSA αλγόριθµος παράγει ικανοποιητικά
αποτελέσµατα, ενώ στην περίπτωση που το πλήθος των παραγόντων είναι µικρότερο από
50, τα αποτελέσµατα δεν κρίνονται ως επαρκή και αξιόπιστα. Αυτό το οποίο ισχύει
γενικότερα, είναι πως η επιλογή του βέλτιστου αριθµού παραγόντων, που εξάγει την
καλύτερη δυνατή επίδοση, αποτελεί συνάρτηση του προς εκτέλεση έργου και του µεγέθους
του σηµασιολογικού χώρου.

Θεωρίες & Συστήµατα Κατανόησης Κειµένου κατά την Ανάγνωση.
Μοντέλα Σηµασιολογικής Ανάλυσης

94

3.2 Παρουσίαση Εφαρµογών
3.2.1 Nearest Neighbors
Η εφαρµογή δέχεται ως είσοδο έναν όρο ή τµήµα κειµένου και επιστρέφει ως
αποτέλεσµα µια λίστα όρων εντός του σηµασιολογικού χώρου, οι οποίοι βρίσκονται
πλησιέστερα στον όρο ή κείµενο στόχο. Για κάθε επιστρεφόµενο όρο συµπεριλαµβάνεται
και η τιµή του συνηµιτόνου που αντιστοιχεί στον όρο αυτό.
Η διεπαφή παρέχει τις εξής δυνατότητες επιλογής:
• Παράγοντες που θα χρησιµοποιηθούν “Numbers of factors to use”, όπου ο µέγιστος
αριθµός των διαθέσιµων παραγόντων χρησιµοποιείται, αν αφήσουµε αυτό το πεδίο
κενό.
• Ορισµός του πλήθους των επιστρεφόµενων όρων “Number of terms to return”.
• Επιλογής κατωφλίου διακοπής της συχνότητας των ακατάλληλων όρων “Remove
terms form return list that appear in corpus with frequency less than [...]:

Η συγκεκριµένη δυνατότητα λειτουργεί ως εργαλείο αποσφαλµάτωσης. Ειδικότερα,
ο LSA αλγόριθµος, για κάθε διάνυσµα που υπολογίζει, το τοποθετεί δοθέντων των
πληροφοριών που έχει από το σώµα κειµένου. Εάν η εµφάνιση κάποιου όρου δεν είναι
συχνή, είτε επειδή πρόκειται για λέξη χαµηλής συχνότητας, είτε επειδή υπάρχει κάποιο
τυπογραφικό-ορθογραφικό λάθος, τότε η θέση της θα είναι πολύ κοντινή των όρων των
οποίων τυγχάνει να συνεµφανίζεται στο κείµενο, παρά το γεγονός, ότι δεν υπάρχει
αντικειµενικό τεκµήριο του όρου αυτού στη συγκεκριµένη θέση. Ως εκ τούτου, τέτοιου
τύπου λέξεις εµφανίζονται να έχουν υψηλή τιµή συνηµιτόνου, χωρίς ωστόσο να αποτελούν
όρους ενδιαφέροντος. Ο µηχανισµός αυτός παρέχει τη δυνατότητα περιορισµού του
φαινοµένου
• Μέθοδος στάθµιση που χρησιµοποιείται “Select the type of input text”:
Στο πεδίο αυτό παρέχονται δύο εναλλακτικές επιλογές. Κατά την πρώτη, που αντιστοιχεί
στην επιλογή “pseudodoc”, χρησιµοποιούνται κατά τον υπολογισµό ο λογάριθµος
εντροπίας (log entropy), καθώς και οι µοναδιαίες τιµές των διανυσµάτων. Κατά την
επιλογή “term” δε χρησιµοποιεί στάθµιση κατά τον υπολογισµό.
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3.2.2 Matrix Comparison
Η εφαρµογή επιτρέπει τη σύγκριση της οµοιότητας πολλαπλών όρων ή κειµένων
εντός ενός συγκεκριµένου LSA χώρου, όπου κάθε κείµενο-όρος συγκρίνεται µε όλα τα
υπόλοιπα κείµενα-όρους.
Η διεπαφή παρέχει τη δυνατότητα επιλογής του πλήθους των προς χρήση
παραγόντων. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα επιλογής του τύπου της επιθυµητής σύγκρισης,
ελέγχοντας κατά το πρότυπο της εφαρµογής Nearest Neighbors, αν θα χρησιµοποιηθεί η
στάθµιση του λογάριθµος εντροπίας (log entropy). Η επιλογή “term to term” δε
χρησιµοποιεί τη µέθοδο της στάθµισης, ενώ κατά την επιλογή “document to document”
όλα τα αντικείµενα σταθµίζονται βάσει του λογάριθµου εντροπίας.

3.2.3 One to Many Comparisons
Η εφαρµογή αυτή, που οµοιάζει µε την εφαρµογή “Matrix Comparison”, παρέχει τη
δυνατότητα σύγκρισης της οµοιότητας πολλαπλών κειµένων-όρων εντός ενός
συγκεκριµένου LSA χώρου, όπου ορίζεται ένα κείµενο-όρος ως αρχικό και συγκρίνεται µε
όλα τα υπόλοιπα κείµενα-όρους. Η διεπαφή δέχεται ως είσοδο µια ακολουθία κειµένωνόρων και εξάγει τις τιµές των συνηµιτόνων µεταξύ των παρακείµενων ζευγών.
Οι δυνατότητες επιλογής του τύπου σύγκρισης επιµερίζονται στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
• “term to term”:
Δε χρησιµοποιείται η µέθοδος της στάθµισης.
• “document to document”:
Όλα τα αντικείµενα σταθµίζονται βάσει του λογάριθµου εντροπίας.
• “term to document”:
Δε σταθµίζεται το αρχικό κείµενο αλλά τα προς σύγκριση κείµενα.
• “document to term”:
Σταθµίζεται το αρχικό κείµενο αλλά όχι τα προς σύγκριση κείµενα.

Η εν λόγω εφαρµογή παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής του µήκους των
διανυσµάτων. Τα µήκη διανυσµάτων παρέχουν µια ένδειξη της ποσότητας των
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πληροφοριών που κωδικοποιούνται από ένα κείµενο και η χρηστικότητά τους έγκειται στον
προσδιορισµό της σηµαντικότητας των ατοµικών όρων ή των υπο-κειµένων (subtexts) ως
προς το διάνυσµα σηµασίας-νοήµατος για ένα µεγαλύτερο κείµενο.
Αν για κάποιο λόγο (π.χ. Ορθογραφικό-τυπογραφικό λάθος) µια λέξη δεν υπάρχει
στο σώµα κειµένου που έχουµε επιλέξει, η εφαρµογή εµφανίζει αντίστοιχο µήνυµα.
Οι βασικές χρήσης της εφαρµογής αφορούν τις εξής περιπτώσεις:
• Απάντηση σε τεστ πολλαπλών επιλογών συνωνύµων (multiple choice synonym tests).
Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές µελέτες, κατά τις οποίες προσοµοιώνεται η
γραπτή δοκιµασία αξιολόγησης της αγγλικής γλώσσας ως ξένη γλώσσα (TOEFL;
Landauer, Dumais, 1997).
• Αξιολόγηση δοκιµίου

3.2.4 Sentence Comparison
Η συγκεκριµένη εφαρµογή επιτρέπει τη σύγκριση οµοιότητας διαδοχικών
προτάσεων εντός ενός συγκεκριµένου LSA χώρου. Η κάθε πρόταση συγκρίνεται µε την
αµέσως επόµενή της. Η εφαρµογή εξάγει µια συνδεδεµένη αναπαράσταση του
περιεχοµένου, λαµβάνοντας υπόψη το συσχετισµό µεταξύ των όρων. Υπολογίζεται το
συνηµίτονο κάθε διαδοχικού ζεύγους προτάσεων (sentences) και εξάγεται η τυπική
απόκλιση (standard deviation) αυτών των τιµών.

3.2.5 Pairwise Comparison
Η εφαρµογή παρέχει τη δυνατότητα σύγκρισης της οµοιότητας πολλαπλών
κειµένων-όρων εντός ενός συγκεκριµένου LSA χώρου. Ειδικότερα, οι συγκρίσεις γίνονται
ανά ζεύγη. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα επιλογής του τύπου της σύγκρισης κατά
αντιστοιχία µε την εφαρµογή “One to Many Comparison”.
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3.3 Υλοποίηση Εφαρµογών
Στην παρούσα ενότητα γίνεται χρήση των προαναφερθέντων διεπαφών, για
διαφορετικά δεδοµένα εισόδου, εναλλάσσοντας τις τιµές των παραµέτρων εισόδου,
αποβλέποντας στη βελτιστοποίηση των εξαγόµενων αποτελεσµάτων. Σε όλες τις
περιπτώσεις, η εκτέλεση των παραδειγµάτων γίνεται για τους συγκεκριµένους
παρεχόµενους σηµασιολογικούς χώρους, όπως αυτοί ορίζονται και στοιχειοθετούνται από
τους διαχειριστές του Ιστότοπου. Τα ευρήµατα παρουσιάζονται και αναλύονται,
αξιολογώντας τις επιδόσεις του LSA αλγόριθµου για το συγκεκριµένο σύστηµα και
δεδοµένα εισόδου.

3.3.1 Προσοµοίωση Έργου Διάκρισης Συνωνύµων
Landauer, Foltz, Laham (1998)
Το LSA, ως θεωρία επαγωγής και αναπαράστασης της γνώσης, εξάγει εκτιµήσεις
αναφορικά µε την οµοιότητα της σηµασίας των λέξεων. Βασική ιδέα της επαγωγικής αυτής
µεθόδου είναι, πως το σύνολο που συνιστά το πλαίσιο συµφραζοµένων των λέξεων, όπου
µια συγκεκριµένη λέξη εµφανίζεται ή όχι, παρέχει ένα σύνολο αµοιβαίων περιορισµών,
µέσω του οποίου καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό η οµοιότητα της σηµασίας των λέξεων
(Landauer, Dumais, 1997; Landauer, Foltz, Laham, 1998). Η ικανότητα του LSA να
διακρίνει τα συνώνυµα, περιγράφεται από τους Landauer, Dumais, 1997 και Landauer,
Foltz, Laham, 1998 µέσω ενός πειραµατικού σχεδιασµού, κατά τον οποίο χρησιµοποιείται
ένα τυποποιηµένο λεξιλογικό τεστ.
Στη συγκεκριµένη πειραµατική διάταξη, ως µέτρο αξιολόγησης της ικανότητας του
LSA να συλλαµβάνει τα συνώνυµα, χρησιµοποιείται το TOEFL τεστ (Test of English as a
Foreign Language. Το TOEFL τεστ λεξιλογίου αποτελείται από συστοιχίες ερωτήσεων και
απαντήσεων, στις οποίες το σκέλος της ερώτησης αντιστοιχεί σε µια λέξη και το σκέλος
της απάντησης αντιστοιχεί σε τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις, κάθε µία από τις οποίες
είναι συνήθως µια µεµονωµένη λέξη. Στη γραπτή αυτή δοκιµασία, ο εξεταζόµενος καλείται
να επιλέξει την πλησιέστερη νοηµατικά λέξη ως προς τη λέξη στόχο (ερώτηση) επιλογή. Η
σύγκριση µε τα συµπεριφορικά δεδοµένα, δηλαδή η προσοµοίωση της ανθρώπινης
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απόδοσης στο συγκεκριµένο τεστ, πραγµατοποιήθηκε µέσω του υπολογισµού του
συνηµίτονου µεταξύ της λέξης στόχου (ερώτηση) και κάθε εναλλακτικής λέξης απάντησης.
Το LSA σύστηµα επιλέγει κάθε φορά την πλησιέστερη νοηµατικά εναλλακτική λέξη ως
προς τη λέξη στόχο (Landauer, Foltz, Laham, 1998).
Για την πραγµατοποίηση των συγκρίσεων, χρησιµοποιήθηκε ως βάση γνώσης του
LSA ένας πολυδιανυσµατικός σηµασιολογικός χώρος, που δηµιουργήθηκε µέσω της
τεχνικής της ανάλυσης της µοναδιαίας αποδόµησης τιµής (SVD) σε ένα µεγάλο σώµα
κειµένου, αντιπροσωπευτικού του γραπτού λόγου της αγγλικής γλώσσας. Για τη
συγκεκριµένη προσοµοίωση πραγµατοποιήθηκε η τεχνική της µοναδιαίας αποδόµησης
τιµής (SVD) σε τµήµατα κειµένου, αποτελούµενα από 500 ή λιγότερους χαρακτήρες. Τα
αποσπάσµατα αυτά έχουν αντληθεί από την αρχή τµηµάτων των άρθρων εγκυκλοπαίδειας,
συνιστώντας ένα σύνολο 4.5 εκατοµµυρίων λέξεων κειµένου, ποσό που ισοδυναµεί µε τη
γνώση που έχει αποκοµίσει ένα παιδί διαβάζοντας στο τέλος της βασικής του εκπαίδευσης
πριν την εισαγωγή του στο λύκειο (eighth grade). Στο σηµασιολογικό χώρου του LSA το
ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ένα διάνυσµα για κάθε µία από τις 60 χιλιάδες λέξεις (Landauer,
Foltz, Laham, 1998).
Τα ποσοστά επιτυχίας του µοντέλου ανέρχονται στο 65%, ποσοστό όµοιο µε το
µέσο σκορ επιτυχίας ενός µεγάλου δείγµατος µαθητών, οι οποίοι προέρχονται από µη
αγγλόφωνες χώρες και έχουν υποβάλλει αίτηση για είσοδο σε κολέγια των Ηνωµένων
Πολιτειών. Η ερµηνεία των ερευνητών για τις λανθασµένες επιλογές του LSA σε σχέση µε
τις αντίστοιχες σωστές των µαθητών, έγκειται στο γεγονός, πως το LSA είναι περισσότερο
ευαίσθητο στις συσχετίσεις των συµφραζοµένων-πλαισίου ή στις παραδειγµατικές
συσχετίσεις, και λιγότερο ευαίσθητο στα αντιπαραβαλλόµενα σηµασιολογικά
συνταγµατικά χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικό παράδειγµα της ιδιαιτερότητας αυτής του
µοντέλου, αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία, για τη λέξη στόχο “physician” η λέξη
“nurse” λαµβάνει τιµή συνηµιτόνου (cos=.47) έναντι της λέξης “doctor”, που έχει τιµή
συνηµίτονου (cos=.41) (Landauer, Foltz, Laham, 1998).
Πραγµατοποιήθηκε επανάληψη της προσοµοίωσης, διατηρώντας τα ίδια δεδοµένα
και µεταβάλλοντας την παράµετρο που αναφέρεται στη µείωση των διαστάσεων.
Συγκεκριµένα, µη µειώνοντας τις διαστάσεις του αρχικού σηµασιολογικού χώρου, που
αντιστοιχεί στην επιλογή των σωστών ερωτήσεων µε βάση τη συσχέτιση των
µετασχηµατισµένων συχνοτήτων συνεµφάνισης των λέξεων επί των αποσπασµάτων της
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εγκυκλοπαίδειας, τα ποσοστά επιτυχίας του µοντέλου κυµαίνονται στο 15.8%, εµφανώς
µικρότερα της προηγούµενης προσοµοίωσης. Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν,
σύµφωνα µε τους Landauer, Foltz, Laham (1998), συνηγορούν υπέρ της άποψης, πως η
τεχνική µείωσης των διαστάσεων του LSA, προσδίδει στο µοντέλο τη δυνατότητα να
συλλάβει πολλά περισσότερα απ’ ό,τι η απλή τεχνική υπολογισµού συνεµφάνισης των
λέξεων. Επιπλέον, εκ των αποτελεσµάτων συνεπάγεται, πως οι έµµεσες συσχετίσεις ή οι
δοµικές σχέσεις που προκύπτουν µέσω της ανάλυσης ολόκληρου του σώµατος κειµένου,
αποτελούν τη συνιστώσα επιτυχίας του LSA για τις µεµονωµένες λέξεις. Συνεπώς, η
σωστή αναπαράσταση της κάθε λέξης εξαρτάται από την ταυτόχρονη σωστή
αναπαράσταση πολλών λέξεων (Landauer, Foltz, Laham, 1998).

3.3.2 Προσοµοίωση Τεστ Πολλαπλής Επιλογής Συνωνύµων
Για την προσοµοίωση του τεστ συνωνύµων βάσει της µεθόδου πολλαπλής επιλογής
(multiple choice) χρησιµοποιήθηκε η εφαρµογή One to Many Comparisons.
Από τους προεπιλεγόµενους σηµασιολογικούς χώρους χρησιµοποιήθηκε το
“General Reading Space” (300 παράγοντες). Ο τύπος σύγκρισης επελέγη στη ρύθµιση
“term to term”, κατά την οποία δε χρησιµοποιείται µέθοδος στάθµισης. Το πλήθος
χρησιµοποιούµενων παραγόντων επελέγη στο µέγιστο δυνατό αριθµό. Επίσης, έγινε χρήση
της επιλογής εξαγωγής του µήκους των διανυσµάτων, κατ’ αντιστοιχία µε την εξαγωγή των
τιµών των συνηµιτόνων. Ως δεδοµένα εισόδου χρησιµοποιήθηκαν λέξεις, όπου κάθε οµάδα
αποτελείται από µία λέξη στόχο και τέσσερις προσφερόµενες δυνατές επιλογές. Το πλήθος
των οµάδων ανέρχεται στις 78. Η συστοιχία του εν λόγω τεστ, καθώς και τα εξαγόµενα
αποτελέσµατα από το LSA σύστηµα υπάρχουν στο παράρτηµα Α.

3.3.2.1 Παρουσίαση-Ανάλυση Ευρηµάτων
Η επίδοση του συστήµατος στο συγκεκριµένο τεστ σηµείωσε ποσοστό επιτυχίας
της τάξεως του 50%. Η εφαρµογή δοκιµάστηκε για την ίδια συστοιχία λέξεων-στόχων και
προσφερόµενων επιλογών, µεταβάλλοντας τις συνιστώσες του συστήµατος, που
αναφέρονται στον τύπο της σύγκρισης, χωρίς να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στην τελική
έκβαση των αποτελεσµάτων.
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3.3.3 Προσοµοίωση Τεστ Πολλαπλής Επιλογής TOEIC Test
Για την εν λόγω προσοµοίωση χρησιµοποιήθηκε αποσπασµατικά από το Practice
Examination for the TOEIC® Test η ενότητα Reading Test Part 5, κατά την οποία
παρέχεται µια σειρά σύντοµων αποσπασµάτων κειµένων και αντίστοιχα διαφορετικών
πιθανών απαντήσεων στα πλαίσια της κατανόησης γραπτού λόγου στην αγγλική γλώσσα.
Το πλήθος των ζευγών ερωτήσεων-πιθανών απαντήσεων είναι 40.
Για την προσοµοίωση του συγκεκριµένου τεστ (multiple choice) χρησιµοποιήθηκε
η εφαρµογή One to Many Comparisons. Από τους προεπιλεγόµενους σηµασιολογικούς
χώρους χρησιµοποιήθηκε το “General Reading Space” (300 παράγοντες). Ο τύπος
σύγκρισης επελέγη στη ρύθµιση “term to term”, κατά την οποία δε χρησιµοποιείται
µέθοδος στάθµισης. Το πλήθος χρησιµοποιούµενων παραγόντων επελέγη στο µέγιστο
δυνατό αριθµό. Επίσης, έγινε χρήση της επιλογής εξαγωγής του µήκους των διανυσµάτων,
κατ’ αντιστοιχία µε την εξαγωγή των τιµών των συνηµιτόνων. Η συστοιχία του εν λόγω
τεστ, καθώς και τα εξαγόµενα αποτελέσµατα από το LSA σύστηµα υπάρχουν στο
παράρτηµα Β.

3.3.3.1 Παρουσίαση-Ανάλυση Ευρηµάτων
Η επίδοση του συστήµατος για το συγκεκριµένο τεστ κυµαίνεται σε ποσοστά κάτω
του 20% και κρίνεται ως ανεπαρκής. Η εφαρµογή δοκιµάστηκε για την ίδια συστοιχία
λέξεων-στόχων και προσφερόµενων επιλογών, µεταβάλλοντας τις συνιστώσες του
συστήµατος, που αναφέρονται στον τύπο της σύγκρισης, χωρίς να υπάρξει ουσιαστική
αλλαγή στην τελική έκβαση των αποτελεσµάτων.

3.3.4 Ερµηνεία Ευρηµάτων
Η επίδοση του συστήµατος, δεδοµένων των παραµέτρων λειτουργίας του, δεν
κρίνεται σε πολλές περιπτώσεις ως ικανοποιητική. Αντίστοιχες µελέτες των Landauer και
Dumais, 1997 προσοµοίωσης του TOEFL Test, επιδεικνύουν υψηλότερα ποσοστά
επιτυχίας.
Η προσοµοίωση εκτέλεσης των γραπτών δοκιµασιών κατανόησης της αγγλικής
γλώσσας στα πλαίσια της παρούσης εργασίας έγινε για προεπιλεγµένους σηµασιολογικούς
χώρους, γεγονός που εικάζεται ότι επηρέασε την επίδοση του συστήµατος και κατ’
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επέκταση την έκβαση των αποτελεσµάτων. Η κατασκευή ενός σηµασιολογικού χώρου της
ίδιας διαστατικότητας αλλά µε βάση διαφορετικά σώµατα κειµένου, αναµένεται να παρείχε
διαφορετικά αποτελέσµατα.
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
4.1 Ελλείψεις και αδυναµίες του LSA
Η Θεωρία της Λανθάνουσας Σηµασιολογικής Ανάλυσης (LSA) πέραν των
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων έναντι άλλων θεωριών και µεθόδων κατανόησης του
γραπτού λόγου, ενέχει κάποιους περιορισµούς. Δε λαµβάνει υπόψη τη σειρά των λέξεων,
καθώς και σχέσεις επί της σύνταξης, της λογικής ή της µορφολογίας. Οι εκτιµήσεις που
εξάγει για τις σηµασίες των λέξεων και των κειµένων κρίνονται σε µεγάλο βαθµό επαρκείς
και ικανοποιητικές, απουσία των προαναφερθέντων παραµέτρων. Ωστόσο, σε πολλές
περιπτώσεις η απόδοσή του κρίνεται ελλιπής ή και ανεπαρκής (Landauer, Foltz, Laham,
1998).
Για την αναπαράσταση της σηµασίας µιας λέξης το LSA χρησιµοποιεί ένα ενιαίο
διάνυσµα (single vector). Ωστόσο µια λέξη δύναται να έχει περισσότερες από µία δυνατές
σηµασίες, µε αποτέλεσµα το LSA να µη διακρίνει τις πολλαπλές σηµασίες µιας λέξης. Ο
Kintsch εισηγούµενος το µοντέλο κατηγορίας (predication model) προτείνει µια λύση στο
συγκεκριµένο πρόβληµα. Συγκεκριµένα, περιγράφει µια διεργασία, κατά την οποία
εξάγονται οι κατάλληλες σηµασίες των λέξεων, όταν µια λέξη χρησιµοποιείται στο πλαίσιο
από ένα LSA διάνυσµα, που συνδυάζει όλες τις πιθανές ερµηνείες, αποδίδοντας µια
κατάλληλη πλαισίου σηµασία της λέξης. Βάσει της προτεινόµενης διαµόρφωσης,
παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης των διανυσµάτων των λέξεων συναρτήσει του
εκάστοτε πλαισίου, κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι συµβατές µε το πλαίσιο ερµηνείες
ενισχύονται, ενώ αντίστοιχα οι λιγότερο συµβατές καταστέλλονται. Η δόµηση του
νοήµατος µιας λέξης στο µοντέλο κατηγορίας του Kintsch επιτελείται κατ’ αντιστοιχία µε
το µοντέλο δόµησης-ολοκλήρωσης του Kintsch.
Αρχικά, δοµείται ένα δίκτυο, που περιλαµβάνει την προς διαµόρφωση-τροποποίηση
λέξη και τη σηµασιολογική της γειτονιά, που ακολούθως συνδέονται µε τα συµφραζόµεναπλαίσιο. Η διάδοση της ενεργοποίησης σε αυτό το δίκτυο εξασφαλίζει, πως τα στοιχεία
εκείνα της γειτονιάς, που σχετίζονται ισχυρότερα µε το πλαίσιο ενεργοποιούνται. Ως
αποτέλεσµα αυτής της ενεργοποίησης υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης του αρχικού
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διανύσµατος της λέξης. Συνεπώς, εντός ενός συστήµατος, όπως είναι το LSA ή κάποιο
αντίστοιχο στατιστικό µοντέλο, όπου η δόµηση των διανυσµάτων των λέξεων είναι
ανεξάρτητη του πλαισίου, µπορούν να προκύπτουν σηµασίες λέξεων, που είναι κατάλληλες
και συµβατές για ένα συγκεκριµένο πλαίσιο συµφραζοµένων (Kintsch, Mangalath, 2010).

4.2 Ανακεφαλαίωση-Επέκταση
Η πρόοδος που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στο επιστηµονικό πεδίο της
κατανόησης κειµένου χαρακτηρίζεται από πλουραλισµό µεθόδων και τεχνικών, ορίζοντας
ένα πολυδιάστατο και διεπιστηµονικό πεδίο ερεύνης. Η συνεισφορά των στατιστικών
µοντέλων σηµασιολογίας είναι ιδιαίτερα σηµαντική και σε πολλές περιπτώσεις είναι
πλήρης και επαρκής. Για παράδειγµα, το LSA παρουσιάζει εντυπωσιακά αποτελέσµατα
στην περίπτωση της ανάκτησης πληροφοριών από ένα σώµα κειµένου.
Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη την πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη φύση της
γλώσσας, συµπεριλαµβανοµένης της πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει τη γλωσσική
επικοινωνία, κρίνεται σκόπιµο και απαραίτητο να γίνουν βελτιώσεις και τροποποιήσεις στα
υπάρχοντα µοντέλα κατανόησης του λόγου, τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού. Η
γνώση µας για τον τρόπο διαχείρισης και οργάνωσης της πληροφορίας κατά την εκτέλεση
πολύπλοκων γνωσιακών διεργασιών, όπως η ανάγνωση, δεν είναι πλήρης, ούτε µπορούµε
να αποφανθούµε µετά πλήρους βεβαιότητας για την επάρκεια ή µη των υποθέσεων και
παραδοχών µας. Οι απόπειρες µοντελοποίησης των γνωσιακών διεργασιών κατ’ εικόνα και
καθ’ οµοίωση του ανθρωπίνου νου χαρακτηρίζονται επαρκείς και πιθανώς βρίσκονται στη
σωστή κατεύθυνση. Παρ’ όλα αυτά, η σύλληψη ενός φαινοµένου τόσο πολύπλοκου όσο η
κατανόηση της γλώσσας, επιτάσσει τη διαµόρφωση θεωριών και µοντέλων ενοποιηµένων,
όπου θα λαµβάνονται υπόψη οι όσες το δυνατόν περισσότερες παράµετροι, που
µεµονωµένα ανά περίπτωση αγνοούνται. Συνιστώσες όπως είναι η σύνταξη και η
γραµµατική, µέσω των οποίων αποδίδονται πτυχές της γλώσσας καταλυτικές για την
απόδοση σηµασιών στις λέξεις και νοήµατος σε µεγαλύτερα αποσπάσµατα λόγου, έχουν
ιδιαίτερο βάρος για µια πλήρη και σαφή προσέγγιση µοντελοποίησης των γνωσιακών
διεργασιών και εν τέλει για τη διαµόρφωση υβριδικών συστηµάτων επεξεργασίας και
κατανόησης του λόγου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

CORPULENT
A.
Lean
B.
Gaunt
C.
Emaciated
D.
Obese

BRIEF
A.
Limited
B.
Small
C.
Little
D.
Short

Oneto-Many Comparison Results
Texts
CORPULENT
Lean
0.11
Gaunt
0.06
Emaciated
0.02
Obese

Texts
Vector Length
CORPULENT
0.08
Lean
0.31
Gaunt
0.15
Emaciated
0.07

One-to-Many Comparison Results
Texts
BRIEF
Limited
0.31
Small
0.25
Little
0.23
Short
0.40

Texts
Vector Length
BRIEF
0.37
Limited
0.64
Small
1.01
Little
1.15

WARNING: the word stodge does not exist in the corpus you selected.results can be
seriously flawed. Consult the documentation before proceeding
One-to-Many Comparison Results
VENT
A.
Opening
B.
Stodge
C.
End
D.
Past tense of go

Texts
VENT
Opening
0.46
Stodge
N/A
End
0.14
Past tense of go
0.07

Texts
Vector Length
VENT
0.35
Opening
0.72
Stodge
0.00
End
1.20

One-to-Many Comparison Results
AUGUST
A.
Common
B.
Ridiculous
C.
Dignified
D.
Petty

Texts
AUGUST
Common
0.05
Ridiculous
0.16
Dignified
0.11
Petty
0.06

Texts
Vector Length
AUGUST
0.50
Common
1.05
Ridiculous
0.20
Dignified
0.20
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One-to-Many Comparison Results
CANNY
A.
Obstinate
B.
Handsome
C.
Clever
D.
Stout

Texts
CANNY
Obstinate
0.05
Handsome
0.05
Clever
0.09
Stout
0.20

Texts
Vector Length
CANNY
0.04
Obstinate
0.13
Handsome
0.39
Clever
0.31

One-to-Many Comparison Results
ALERT
A.
Energetic
B.
Observant
C.
Intelligent
D.
Watchful

Texts
ALERT
Energetic
0.18
Observant
0.18
Intelligent
0.28
Watchful
0.20

Texts
Vector Length
ALERT
0.28
Energetic
0.17
Observant
0.18
Intelligent
0.32

One-to-Many Comparison Results
WARRIOR
A.
Soldier
B.
Sailor
C.
Pirate
D.
Spy

Texts
WARRIOR
Soldier
0.40
Sailor
0.07
Pirate
0.10
Spy
0.15

Texts
Vector Length
WARRIOR
0.31
Soldier
0.58
Sailor
0.49
Pirate
0.29

One-to-Many Comparison Results
DISTANT
A.
Far
B.
Removed
C.
Reserved
D.
Separate

Texts
DISTANT
Far
0.62
Removed
0.13
Reserved
0.11
Separate
0.12

Texts
Vector Length
DISTANT
0.47
Far
0.86
Removed
0.67
Reserved
0.23
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One-to-Many Comparison Results
ADVERSITY
A.
Failure
B.
Helplessness
C.
Misfortune
D.
Crisis

Texts
ADVERSITY
Failure
0.23
Helplessness
0.20
Misfortune
0.20
Crisis
0.27

Texts
Vector Length
ADVERSITY
0.07
Failure
0.48
Helplessness
0.14
Misfortune
0.16

One-to-Many Comparison Results
FAKE
A.
Original
B.
Imitation
C.
Trustworthy
D.
Loyal

Texts
FAKE
Original
0.05
Imitation
0.10
Trustworthy
0.01
Loyal
0.13

Texts
Vector Length
FAKE
0.16
Original
0.67
Imitation
0.29
Trustworthy
0.11

One-to-Many Comparison Results
INDICT
A.
Condemn
B.
Reprimand
C.
Accuse
D.
Allege

Texts
INDICT
Condemn
0.16
Reprimand
0.11
Accuse
0.20
Allege
0.00

Texts
Vector Length
INDICT
0.04
Condemn
0.12
Reprimand
0.07
Accuse
0.09

One-to-Many Comparison Results
STRINGENT
A.
Dry
B.
Strained
C.
Rigorous
D.
Shrill

Texts
STRINGENT
Dry
0.00
Strained
0.07
Rigorous
0.13
Shrill
0.01

Texts
Vector Length
STRINGENT
0.12
Dry
1.36
Strained
0.19
Rigorous
0.25
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LAMENT
A.
Complain
B.
Comment
C.
Condone
D.
Console

HESITATED
A.
Stopped
B.
Paused
C.
Slowed
D.
Postponed

RESCUE
A.
Command
B.
Help
C.
Defence
D.
Safety

ATTEMPT
A.
Serve
B.
Explore
C.
Try
D.
Explain
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One-to-Many Comparison Results
Texts
LAMENT
Complain
0.13
Comment
0.01
Condone
0.07
Console
0.21

Texts
Vector Length
LAMENT
0.11
Complain
0.20
Comment
0.25
Condone
0.03

One-to-Many Comparison Results
Texts
HESITATED
Stopped
0.51
Paused
0.76
Slowed
0.31
Postponed
0.12

Texts
Vector Length
HESITATED
0.22
Stopped
0.81
Paused
0.33
Slowed
0.31

One-to-Many Comparison Results
Texts
RESCUE
Command
0.20
Help
0.29
Defence
0.25
Safety
0.27

Texts
Vector Length
RESCUE
0.25
Command
0.77
Help
1.42
Defence
0.11

One-to-Many Comparison Results
Texts
ATTEMPT
Serve
0.39
Explore
0.27
Try
0.37
Explain
0.42

Texts
Vector Length
ATTEMPT
0.47
Serve
0.58
Explore
0.47
Try
0.84
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RECKLESS
A.
Courageous
B.
Rash
C.
Bold
D.
Daring

CONSEQUENCES
A.
Results
B.
Conclusions
C.
Difficulties
D.
Applications

IMPROVEMENT
A.
Advancement
B.
Betterment
C.
Promotion
D.
Preference

STERILE
A.
Barren
B.
Arid
C.
Childless
D.
Dry
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One-to-Many Comparison Results
Texts
RECKLESS
Courageous
0.25
Rash
0.10
Bold
0.21
Daring
0.20

Texts
Vector Length
RECKLESS
0.14
Courageous
0.14
Rash
0.20
Bold
0.24

One-to-Many Comparison Results
Texts
CONSEQUENCES
Results
0.39
Conclusions
0.32
Difficulties
0.42
Applications
0.09

Texts
Vector Length
CONSEQUENCES
0.41
Results
0.84
Conclusions
0.41
Difficulties
0.36

One-to-Many Comparison Results
Texts
IMPROVEMENT
Advancement
0.33
Betterment
0.19
Promotion
0.22
Preference
0.16

Texts
Vector Length
IMPROVEMENT
0.37
Advancement
0.40
Betterment
0.10
Promotion
0.52

One-to-Many Comparison Results
Texts
STERILE
Barren
0.12
Arid
0.03
Childless
0.17
Dry
0.18

Texts
Vector Length
STERILE
0.31
Barren
0.25
Arid
0.27
Childless
0.10
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ABJECT
A.
Challenge
B.
Miserable
C.
Deny
D.
Disobey

MOVING
A.
Taking
B.
Toying
C.
Shifting
D.
Turning

IRONIC
A.
Inflexible
B.
Bitter
C.
Good-natured
D.
Disguisedly

TIMID
A.
Fast
B.
Slow
C.
Medium
D.
Shy sarcastic
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One-to-Many Comparison Results
Texts
ABJECT
Challenge
0.20
Miserable
0.20
Deny
0.27
Disobey
0.07

Texts
Vector Length
ABJECT
0.07
Challenge
0.36
Miserable
0.23
Deny
0.28

One-to-Many Comparison Results
Texts
MOVING
Taking
0.17
Toying
0.04
Shifting
0.31
Turning
0.34

Texts
Vector Length
MOVING
1.36
Taking
0.61
Toying
0.06
Shifting
0.24

WARNING: the word good-natured does not exist in the corpus you selected. results can
be seriously flawed. Consult the documentation before proceeding
WARNING: the word disguisedly does not exist in the corpus you selected. results can be
seriously flawed. Consult the documentation before proceeding
One-to-Many Comparison Results
Texts
IRONIC
Inflexible
0.11
Bitter
0.18
Good-natured
0.07
Disguisedly sarcastic
0.19

Texts
Vector Length
IRONIC
0.14
Inflexible
0.11
Bitter
0.38
Good-natured
1.15

One-to-Many Comparison Results
Texts
TIMID
Fast
0.15
Slow
0.18
Medium
0.05
Shy
0.45

Texts
Vector Length
TIMID
0.16
Fast
0.99
Slow
0.74
Medium
0.66
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NEUTRAL
A.
Unbiased
B.
Non-aligned
C.
Undecided
D.
Indifferent

SHALLOW
A.
Artificial
B.
Superficial
C.
Foolish
D.
Worthless

INSOLVENT
A.
Poor
B.
Bankrupt
C.
Penniless
D.
Broke

INEXPLICABLE
A.
Confusing
B.
Unaccountable
C.
Chaotic
D.
Unconnected
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One-to-Many Comparison Results
Texts
NEUTRAL
Unbiased
0.09
Non aligned
0.25
Undecided
0.04
Indifferent
0.07

Texts
Vector Length
NEUTRAL
0.73
Unbiased
0.09
Non aligned
0.53
Undecided
0.12

One-to-Many Comparison Results
Texts
SHALLOW
Artificial
0.11
Superficial
0.12
Foolish
0.10
Worthless
0.11

Texts
Vector Length
SHALLOW
0.47
Artificial
0.51
Superficial
0.16
Foolish
0.26

One-to-Many Comparison Results
Texts
INSOLVENT
Poor
0.00
Bankrupt
0.21
Penniless
-0.03
Broke
-0.02

Texts
Vector Length
INSOLVENT
0.10
Poor
1.07
Bankrupt
0.17
Penniless
0.11

One-to-Many Comparison Results
Texts
INEXPLICABLE
Confusing
0.13
Unaccountable
0.29
Chaotic
0.21
Unconnected
0.12

Texts
Vector Length
INEXPLICABLE
0.09
Confusing
0.19
Unaccountable
0.06
Chaotic
0.11

Θεωρίες & Συστήµατα Κατανόησης Κειµένου κατά την Ανάγνωση.
Μοντέλα Σηµασιολογικής Ανάλυσης

FEEBLE
A.
Weak
B.
Vain
C.
Arrogant
D.
Sick

TRANSIENT
A.
Transparent
B.
Fleeting
C.
Feeble
D.
Fanciful

REPEAL
A.
Sanction
B.
Perpetuate
C.
Pass
D.
Cancel

DILIGENT
A.
Progressive
B.
Brilliant
C.
Inventive
D.
Hard-working
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One-to-Many Comparison Results
Texts
FEEBLE
Weak
0.31
Vain
0.38
Arrogant
0.21
Sick
0.25

Texts
Vector Length
FEEBLE
0.18
Weak
0.51
Vain
0.20
Arrogant
0.11

One-to-Many Comparison Results
Texts
TRANSIENT
Transparent
0.04
Fleeting
0.14
Feeble
0.24
Fanciful
0.08

Texts
Vector Length
TRANSIENT
0.10
Transparent
0.48
Fleeting
0.10
Feeble
0.18

One-to-Many Comparison Results
Texts
REPEAL
Sanction
0.15
Perpetuate
0.07
Pass
0.24
Cancel
0.02

Texts
Vector Length
REPEAL
0.28
Sanction
0.11
Perpetuate
0.11
Pass
0.90

WARNING: the word hard-working does not exist in the corpus you selected. results can
be seriously flawed. Consult the documentation before proceeding
One-to-Many Comparison Results
Texts
DILIGENT
Progressive
0.01
Brilliant
0.15
Inventive
0.14
Hard-working
0.23

Texts
Vector Length
DILIGENT
0.09
Progressive
0.63
Brilliant
0.34
Inventive
0.09
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PIOUS
A.
Pure
B.
Pretentious
C.
Clean
D.
Devout

BROWSE
A.
Heal
B.
Deceive
C.
Examine
D.
Strike

INFREQUENT
A.
Never
B.
Usual
C.
Rare
D.
Sometimes

RESTRAINT
A.
Hindrance
B.
Repression
C.
Obstacle
D.
Restriction
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One-to-Many Comparison Results
Texts
PIOUS
Pure
0.10
Pretentious
0.26
Clean
0.07
Devout
0.23

Texts
Vector Length
PIOUS
0.16
Pure
0.78
Pretentious
0.05
Clean
1.06

One-to-Many Comparison Results
Texts
BROWSE
Heal
0.06
Deceive
-0.03
Examine
0.10
Strike
0.02

Texts
Vector Length
BROWSE
0.08
Heal
0.18
Deceive
0.11
Examine
0.48

One-to-Many Comparison Results
Texts
INFREQUENT
Never
0.09
Usual
0.25
Rare
0.29
Sometimes
0.15

Texts
Vector Length
INFREQUENT
0.12
Never
0.98
Usual
0.45
Rare
0.34

One-to-Many Comparison Results
Texts
RESTRAINT
Hindrance
0.19
Repression
0.29
Obstacle
0.20
Restriction
0.24

Texts
Vector Length
RESTRAINT
0.18
Hindrance
0.07
Repression
0.16
Obstacle
0.15
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LYNCH
A.
Hang
B.
Madden
C.
Kill
D.
Shoot

ABUNDANT
A.
Ripe
B.
Cheap
C.
Plenty
D.
Absent

ENTIRE
A.
Part
B.
Quarter
C.
Whole
D.
Half

DESTITUTION
A.
Humility
B.
Moderation
C.
Poverty
D.
Beggary
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One-to-Many Comparison Results
Texts
LYNCH
Hang
0.07
Madden
-0.10
Kill
0.10
Shoot
0.08

Texts
Vector Length
LYNCH
0.10
Hang
0.34
Madden
0.19
Kill
0.77

One-to-Many Comparison Results
Texts
ABUNDANT
Ripe
0.18
Cheap
0.22
Plenty
0.26
Absent
0.22

Texts
Vector Length
ABUNDANT
0.38
Ripe
0.21
Cheap
0.33
Plenty
0.41

One-to-Many Comparison Results
Texts
ENTIRE
Part
0.49
Quarter
0.33
Whole
0.47
Half
0.39

Texts
Vector Length
ENTIRE
0.53
Part
0.95
Quarter
0.42
Whole
0.77

One-to-Many Comparison Results
Texts
DESTITUTION
Humility
0.03
Moderation
0.11
Poverty
0.32
Beggary
0.16

Texts
Vector Length
DESTITUTION
0.07
Humility
0.11
Moderation
0.16
Poverty
0.70
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WRETCHED
A.
Poor
B.
Foolish
C.
Insane
D.
Strained

INTIMIDATE
A.
To hint
B.
Frighten
C.
Bluff
D.
Harass

RANT
A.
Praise inordinately
B.
Formalise
C.
To preach noisily
D.
Treat with screen

ZANY
A.
Clown
B.
Pet
C.
Thief
D.
Magician
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One-to-Many Comparison Results
Texts
WRETCHED
Poor
0.41
Foolish
0.49
Insane
0.36
Strained
0.34

Texts
Vector Length
WRETCHED
0.14
Poor
1.07
Foolish
0.26
Insane
0.16

One-to-Many Comparison Results
Texts
INTIMIDATE
To hint
0.07
Frighten
0.06
Bluff
0.08
Harass
0.19

Texts
Vector Length
INTIMIDATE
0.06
To hint
0.19
Frighten
0.15
Bluff
0.16

WARNING: the word formalise does not exist in the corpus you selected.
results can be seriously flawed. Consult the documentation before proceeding
Can't find any terms from text: 'Formalise'
One-to-Many Comparison Results
Texts
RANT
Praise inordinately
0.09
Formalise
N/A
To preach noisily
0.16
Treat with screen
0.05

Texts
Vector Length
RANT
0.05
Praise inordinately
0.31
Formalise
0.00
To preach noisily
0.24

One-to-Many Comparison Results
Texts
ZANY
Clown
0.12
Pet
0.02
Thief
0.04
Magician
0.12

Texts
Vector Length
ZANY
0.05
Clown
0.23
Pet
0.80
Thief
0.26
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MASSACRE
A.
Murder
B.
Stab
C.
Assassinate
D.
Slaughter

WARY
A.
Sad
B.
vigilant
C.
Distorted
D.
Tired

RABBLE
A.
Mob
B.
Noise
C.
Roar
D.
Rubbish

MAYHEM
A.
Jubilation
B.
Havoc
C.
Excitement
D.
Defeat
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One-to-Many Comparison Results
Texts
MASSACRE
Murder
0.27
Stab
0.07
Assassinate
0.19
Slaughter
0.31

Texts
Vector Length
MASSACRE
0.18
Murder
0.45
Stab
0.10
Assassinate
0.04

One-to-Many Comparison Results
Texts
WARY
Sad
0.11
vigilant
0.22
Distorted
0.22
Tired
0.1

Texts
Vector Length
WARY
0.12
Sad
0.57
vigilant
0.06
Distorted
0.18

One-to-Many Comparison Results
Texts
RABBLE
Mob
0.42
Noise
0.04
Roar
0.15
Rubbish
0.11

Texts
Vector Length
RABBLE
0.10
Mob
0.25
Noise
0.89
Roar
0.38

One-to-Many Comparison Results
Texts
MAYHEM
Jubilation
-0.04
Havoc
0.01
Excitement
0.03
Defeat
0.01

Texts
Vector Length
MAYHEM
0.05
Jubilation
0.05
Havoc
0.07
Excitement
0.38
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PONDER
A.
Think
B.
Evaluate
C.
Anticipate
D.
Increase

CONNOISSEUR
A.
Ignorant
B.
Lover of art
C.
Interpreter
D.
Delinquent

SHIVER
A.
Tense
B.
Stringly
C.
Strict
D.
Causing to Shrink

116

One-to-Many Comparison Results
Texts
PONDER
Think
0.18
Evaluate
0.16
Anticipate
0.13
Increase
0.04

Texts
Vector Length
PONDER
0.08
Think
1.08
Evaluate
0.45
Anticipate
0.18

One-to-Many Comparison Results
Texts
CONNOISSEUR
Ignorant
0.18
Lover of art
0.06
Interpreter
0.03
Delinquent
0.13

Texts
Vector Length
CONNOISSEUR
0.05
Ignorant
0.20
Lover of art
1.99
Interpreter
0.21

One-to-Many Comparison Results
Texts
SHIVER
Feel
0.21
Rock
0.05
Tremble
0.40
Move
0.11

Texts
Vector Length
SHIVER
0.15
Feel
1.52
Rock
2.74
Tremble
0.13

WARNING: the word stringly does not exist in the corpus you selected. results can be
seriously flawed. Consult the documentation before proceeding
Can't find any terms from text: 'Stringly'
STRINGENT
A.
Tense
B.
Stringly
C.
Strict
D.
Causing to Shrink

One-to-Many Comparison Results
Texts
STRINGENT
Tense
-0.04
Stringly
N/A
Strict
0.26
Causing to Shrink
0.04

Texts
Vector Length
STRINGENT
0.12
Tense
0.86
Stringly
0.00
Strict
0.30
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IMPROMPTU
A.
Offhand
B.
Unimportant
C.
Unreal
D.
Effective

FRUGALITY
A.
Foolishness
B.
Extremity
C.
Enthusiasm
D.
Economy

CORRESPONDENCE
A.
Agreements
B.
Contracts
C.
Documents
D.
Letters

FURORE
A.
Excitement
B.
Worry
C.
Flux
D.
Anteroom
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One-to-Many Comparison Results
Texts
IMPROMPTU
Offhand
0.12
Unimportant
0.09
Unreal
-0.04
Effective
0.36

Texts
Vector Length
IMPROMPTU
0.07
Offhand
0.08
Unimportant
0.15
Unreal
0.15

One-to-Many Comparison Results
Texts
FRUGALITY
Foolishness
-0.05
Extremity
0.15
Enthusiasm
0.18
Economy
0.06

Texts
Vector Length
FRUGALITY
0.06
Foolishness
0.09
Extremity
0.10
Enthusiasm
0.27

One-to-Many Comparison Results
Texts
CORRESPONDENCE
Agreements
-0.01
Contracts
0.07
Documents
0.59
Letters
0.43

Texts
Vector Length
CORRESPONDE
NCE
1.00
Agreements
0.54
Contracts
1.07
Documents

One-to-Many Comparison Results
Texts
FURORE
Excitement
0.17
Worry
0.04
Flux
0.05
Anteroom
0.17

Texts
Vector Length
FURORE
0.03
Excitement
0.38
Worry
0.44
Flux
0.55
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SYNOPSIS
A.
Index
B.
Mixture
C.
Summary
D.
Puzzles

TURN UP
A.
Land up
B.
Show up
C.
Crop up
D.
Come up
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One-to-Many Comparison Results
Texts
SYNOPSIS
Index
0.03
Mixture
-0.02
Summary
0.07
Puzzles
0.24

Texts
Vector Length
SYNOPSIS
0.05
Index
0.69
Mixture
1.26
Summary
0.71

One-to-Many Comparison Results
Texts
TURN UP
Land up
0.41
Show up
0.58
Crop up
0.45
Come up
0.75

Texts
Vector Length
TURN UP
1.25
Land up
2.47
Show up
1.57
Crop up
1.36

WARNING: the word enthusism does not exist in the corpus you selected. results can be
seriously flawed. Consult the documentation before proceeding
Can't find any terms from text: 'Enthusism'
VIGOUR
One-to-Many Comparison Results
A.
Strength
B.
Boldness
C.
Warmth
D.
Enthusism

GARNISH
A.
Paint
B.
Garner
C.
Adorn
D.
Abuse

Texts
VIGOUR
Strength
0.15
Boldness
-0.01
Warmth
0.15
Enthusism
N/A

Texts
Vector Length
VIGOUR
0.06
Strength
0.79
Boldness
0.08
Warmth
0.34

One-to-Many Comparison Results
Texts
GARNISH
Paint
-0.00
Garner
-0.04
Adorn
0.01
Abuse
-0.01

Texts
Vector Length
GARNISH
0.12
Paint
1.07
Garner
0.13
Adorn
0.08
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A.
Annoyed
B.
Gloomy
C.
Moody
D.
Displeased
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One-to-Many Comparison Results
Texts
MOROSE
Annoyed
0.26
Gloomy
0.32
Moody
-0.02
Displeased
0.02

Texts
Vector Length
MOROSE
0.06
Annoyed
0.18
Gloomy
0.18
Moody
0.19

WARNING: the word venturous does not exist in the corpus you selected. results can be
seriously flawed. Consult the documentation before proceeding
Can't find any terms from text: 'Venturous'
VORACIOUS
One-to-Many Comparison Results
A.
Truthful
B.
Gluttonous
C.
Funny
D.
Venturous

AWAKENED
A.
Enlightened
B.
Realised
C.
Shook
D.
Waken

GRATIFY
A.
Appreciate
B.
Frank
C.
Indulge
D.
Pacify

Texts
VORACIOUS
Truthful
0.02
Gluttonous
0.27
Funny
0.04
Venturous
N/A

Texts
Vector Length
VORACIOUS
0.09
Truthful
0.13
Gluttonous
0.04
Funny
0.62

One-to-Many Comparison Results
Texts
AWAKENED
Enlightened
0.13
Realised
0.29
Shook
0.35
Waken
0.52

Texts
Vector Length
AWAKENED
0.29
Enlightened
0.14
Realised
0.10
Shook
0.64

One-to-Many Comparison Results
Texts
GRATIFY
Appreciate
0.08
Frank
0.02
Indulge
0.13
Pacify
0.06

Texts
Vector Length
GRATIFY
0.06
Appreciate
0.28
Frank
0.82
Indulge
0.11
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A.
Cautious
B.
Critical
C.
Perilous
D.
Brittle

INFAMY
A.
Dishonour
B.
Glory
C.
Integrity
D.
Reputation
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One-to-Many Comparison Results
Texts
PRECARIOUS
Cautious
0.17
Critical
0.14
Perilous
0.22
Brittle
0.09

Texts
Vector Length
PRECARIOUS
0.10
Cautious
0.18
Critical
0.44
Perilous
0.10

One-to-Many Comparison Results
Texts
INFAMY
Dishonour
0.01
Glory
0.18
Integrity
0.04
Reputation
0.15

Texts
Vector Length
INFAMY
0.06
Dishonour
0.03
Glory
0.25
Integrity
0.20

WARNING: the word maningful does not exist in the corpus you selected. results can be
seriously flawed. Consult the documentation before proceeding
Can't find any terms from text: 'Maningful'
MASTERLY
One-to-Many Comparison Results
A.
Crafty
B.
Skilful
C.
Maningful
D.
Cruel

SCINTILLATING
A.
Smouldering
B.
Glittering
C.
Touching
D.
Warming

Texts
MASTERLY
Crafty
0.09
Skilful
0.22
Maningful
N/A
Cruel
0.05

Texts
Vector Length
MASTERLY
0.05
Crafty
0.11
Skilful
0.07
Maningful
0.00

One-to-Many Comparison Results
Texts
SCINTILLATING
Smouldering
0.22
Glittering
0.23
Touching
0.13
Warming
0.08

Texts
Vector Length
SCINTILLATING
0.03
Smouldering
0.08
Glittering
0.18
Touching
0.34
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A.
Hot
B.
Warm
C.
Cold
D.
Boiling

VORACIOUS
A.
Wild
B.
Greedy
C.
Angry
D.
Quick
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One-to-Many Comparison Results
Texts
TEPID
Hot
0.11
Warm
0.16
Cold
0.15
Boiling
0.00

Texts
Vector Length
TEPID
0.06
Hot
1.72
Warm
1.46
Cold
1.60

One-to-Many Comparison Results
Texts
VORACIOUS
Wild
0.11
Greedy
0.11
Angry
0.03
Quick
0.18

Texts
Vector Length
VORACIOUS
0.09
Wild
0.88
Greedy
0.16
Angry
0.79

WARNING: the word unchain does not exist in the corpus you selected. results can be
seriously flawed. Consult the documentation before proceeding
WARNING: the word unhinge does not exist in the corpus you selected. results can be
seriously flawed. Consult the documentation before proceeding
Can't find any terms from text: 'Unchain'
UNITE
Can't find any terms from text: 'Unhinge'
A.
Unfold
B.
Unchain
C.
Combine
D.
Unhinge

COMBAT
A.
Conflict
B.
Quarrel
C.
Feud
D.
Fight

One-to-Many Comparison Results
Texts
UNITE
Unfold
0.04
Unchain
N/A
Combine
0.32
Unhinge
N/A

Texts
Vector Length
UNITE
0.34
Unfold
0.11
Unchain
0.00
Combine
0.80

One-to-Many Comparison Results
Texts
COMBAT
Conflict
0.29
Quarrel
0.20
Feud
0.27
Fight
0.54

Texts
Vector Length
COMBAT
0.28
Conflict
0.81
Quarrel
0.18
Feud
0.14
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REFECTORY
A.
Restaurant
B.
Parlour
C.
Living Room
D.
Dining Room

ERROR
A.
Misadventure
B.
Misgiving
C.
Ambiguity
D.
Blunder
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One-to-Many Comparison Results
Texts
REFECTORY
Restaurant
0.04
Parlour
0.06
Living Room
0.00
Dining Room
-0.04

Texts
Vector Length
REFECTORY
0.04
Restaurant
0.51
Parlour
0.12
Living Room
2.77

One-to-Many Comparison Results
Texts
ERROR
Misadventure
0.03
Misgiving
0.02
Ambiguity
0.22
Blunder
0.08

Texts
Vector Length
ERROR
0.73
Misadventure
0.03
Misgiving
0.03
Ambiguity
0.13

WARNING: the word begining does not exist in the corpus you selected. results can be
seriously flawed. Consult the documentation before proceeding
Can't find any terms from text: 'Begining'
COMMENSURATE
One-to-Many Comparison Results
A.
Measurable
B.
Proportionate
C.
Begining
D.
Appropriate

DEBACLE
A.
Collapse
B.
Decline
C.
Defeat
D.
Disgrace

Texts
COMMENSURATE
Measurable
0.13
Proportionate
0.04
Begining
N/A
Appropriate
0.38

Texts
Vector Length
COMMENSURA
TE
0.07
Measurable
0.18
Proportionate
0.16
Begining

One-to-Many Comparison Results
Texts
DEBACLE
Collapse
0.15
Decline
0.06
Defeat
0.01
Disgrace
0.15

Texts
Vector Length
DEBACLE
0.05
Collapse
0.26
Decline
0.60
Defeat
0.50

Θεωρίες & Συστήµατα Κατανόησης Κειµένου κατά την Ανάγνωση.
Μοντέλα Σηµασιολογικής Ανάλυσης

GERMANE
A.
Responsible
B.
Logical
C.
Possible
D.
Relevant

DISTINCTION
A.
Diffusion
B.
Disagreement
C.
Different
D.
Degree
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One-to-Many Comparison Results
Texts
GERMANE
Responsible
0.01
Logical
0.05
Possible
-0.01
Relevant
0.04

Texts
Vector Length
GERMANE
0.03
Responsible
0.62
Logical
0.49
Possible
0.81

One-to-Many Comparison Results
Texts
DISTINCTION
Diffusion
0.10
Disagreement
0.42
Different
0.21
Degree
0.37

Texts
Vector Length
DISTINCTION
0.31
Diffusion
0.78
Disagreement
0.23
Different
1.35
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Europe’s economic recovery will last only if ________ governments decide to make deeper economic
The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
it
0.65
its
0.48
their
0.60
they
0.61

Texts
Vector Length
Text 1
7.68
it
0.23
its
1.04
their
0.76
they
0.57

The company’s CEO has implemented the company’s ________ procedures for employees in accordance with
the Law.
The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
disciplinary
0.41
disciplined
0.18
disciplining
0.17
discipline
0.25

Texts
Vector Length
Text 1
6.50
disciplinary
0.16
disciplined
0.15
disciplining
0.10
discipline
0.44

Scandinavian inflation has been ________ in the last couple of months and its governments are taking further
measures to keep inflation numbers down.
The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
enhanced
0.27
overturned
0.26
subdued
0.26
upturned
0.13

Texts
Vector Length
Text 1
7.65
enhanced
0.18
overturned
0.12
subdued
0.13
upturned
0.10
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________ signs that Mr. Francos was softening his stance towards the protesting employees.
WARNING: the word francos does not exist in the corpus you
selected. results can be seriously flawed. Consult the
documentation before proceeding
The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
Having shown
0.29
It was the
0.65
Most of the
0.38
There were
0.56

Texts
Vector Length
Text 1
5.26
Having shown
1.58
It was the
0.88
Most of the
0.75
There were
1.16

The International Energy Agency’s ________ on the supply of oil and natural gas was pessimistic because of
slow production among non-OPEC countries.
WARNING: the word non-opec does not exist in the corpus you
selected. results can be seriously flawed. Consult the
documentation before proceeding
The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
outlet
0.16
outline
0.11
outlook
0.22
output
0.20

Texts
Vector Length
Text 1
11.89
outlet
0.50
outline
0.52
outlook
0.23
output
1.66

Following the ________ of a new Chief Executive last spring, there is a sense of fresh direction and energy in
our corporation.
The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
appointed
0.31
appointee
0.19
appointing
0.19
appointment
0.29

Texts
Vector Length
Text 1
8.93
appointed
0.65
appointee
0.07
appointing
0.10
appointment
0.40
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RDA Ltd. ________ applications for the position of System Coordinator. For a detailed position announcement,
please visit our website.
WARNING: the word website does not exist in the corpus you
selected. results can be seriously flawed. Consult the
documentation before proceeding
WARNING: the word infringes does not exist in the corpus you
selected. results can be seriously flawed. Consult the
documentation before proceeding
WARNING: the word instills does not exist in the corpus you
selected. results can be seriously flawed. Consult the
documentation before proceeding
Can't find any terms from text: 'infringes'
Can't find any terms from text: 'instills'

Texts
Vector Length
Text 1
5.17
incites
0.05
infringes
0.00
instills
0.00
invites
0.10

The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
incites
0.09
infringes
N/A
instills
N/A
invites
0.25
Surprisingly, Gertz Ltd., ________ is a newly established company, got a government contract.
WARNING: the word gertz does not exist in the corpus you
selected. results can be seriously flawed. Consult the
documentation before proceeding
The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
that
0.60
where
0.37
which
0.54
whose
0.40

Texts
Vector Length
Text 1
5.17
that
0.13
where
0.83
which
0.62
whose
0.62

________ the graphic designer call tell him I’m tied up today and that I will call him tomorrow.
The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
If
0.70
Provided
0.17
Should
0.31
Unless
0.42

Texts
Vector Length
Text 1
10.67
If
0.61
Provided
0.69
Should
1.55
Unless
0.52
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The department’s secretariat will be at your ________ should you need any help.
The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
convenience
0.28
disposal
0.10
jurisdiction
0.08
specifications
0.19

Texts
Vector Length
Text 1
8.93
convenience
0.36
disposal
0.48
jurisdiction
0.45
specifications
0.38

Mr. Krammer is renowned for his ability to develop and maintain relationships with his colleagues that result
________ optimum solutions for the good of the Corporation.

WARNING: the word krammer does not exist in the corpus you
selected. results can be seriously flawed. Consult the
documentation before proceeding
The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
at
0.72
in
0.77
from
0.69
to
0.80

Texts
Vector Length
Text 1
7.84
at
0.30
in
0.05
from
0.30
to
0.03

The director got the secretary ________ all prospective clients and inform them of the company’s new products
and services.

The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
contact
0.29
contacted
0.30
to be contacting
0.64
to contact
0.31

Texts
Vector Length
Text 1
7.17
contact
0.70
contacted
0.14
to be contacting
0.45
to contact
0.71
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Financial analysts advocate that balancing the needs of producers and consumers is ________ crucial as
increasing the supply and curbing energy demand.

The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
as
0.49
so
0.32
too
0.25
very
0.28

Texts
Vector Length
Text 1
9.11
as
0.24
so
0.50
too
0.80
very
0.75

Duncan, a food company, agreed to buy a Dutch company ________ in baby food and clinical nutrition for the
sick and the elderly.

The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
special
0.27
specialty
0.24
specializing
0.23
specialization
0.16

Texts
Vector Length
Text 1
7.84
special
1.15
specialty
0.33
specializing
0.17
specialization
0.35

The foundation’s director ________ the scientific operations of the organization.

WARNING: the word contextualizes does not exist in the
corpus you selected. results can be seriously flawed. Consult the
documentation before proceeding
Can't find any terms from text: 'contextualizes'
The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
coexists
0.09
contextualizes
N/A
cooperates
0.12
coordinates
0.20

Texts
Vector Length
Text 1
2.87
coexists
0.07
contextualizes
0.00
cooperates
0.08
coordinates
0.34
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The CEO decided to unveil the company’s new products in an elaborate ceremony broadcast on TV ________
the Internet.

WARNING: the words ceo internet do not exist in the corpus
you selected. results can be seriously flawed. Consult the
documentation before proceeding
The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
and
0.71
as well
0.62
but
0.61
or
0.61

Texts
Vector Length
Text 1
5.33
and
0.04
as well
0.90
but
0.31
or
0.53

The company’s Scientific and Technical Advisory Panel is comprised of ________ scientists appointed by the
CEO.

WARNING: the word ceo does not exist in the corpus you
selected. results can be seriously flawed. Consult the
documentation before proceeding
The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
eminent
0.29
imminent
0.17
impending
0.14
pertinent
0.20

Texts
Vector Length
Text 1
4.97
eminent
0.14
imminent
0.14
impending
0.14
pertinent
0.16

Prospective candidates for an executive position must have a ________ command of the English language and
exceptional analytical and writing skills.

The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
strong
0.33
stronger
0.24
strongly
0.29
more strongly
0.51

Texts
Vector Length
Text 1
8.38
strong
0.94
stronger
0.55
strongly
0.37
more strongly
0.83
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The company’s Director adopted a proactive approach in developing and maintaining a program of lectures
which have helped COMBI ________ its objectives.

WARNING: the word combi does not exist in the corpus you
selected. results can be seriously flawed. Consult the
documentation before proceeding
The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
be furthering
0.69
further
0.57
to have furthered
0.64
to furthering
0.40

Texts
Vector Length
Text 1
6.66
be furthering
0.40
further
0.56
to have furthered
0.46
to furthering
0.09

The chief accountant asked to see next year’s profit ________ so as to start working on the company’s budget.

The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
profiles
0.12
projects
0.35
projections
0.16
prosecutions
0.10

Texts
Vector Length
Text 1
7.75
profiles
0.11
projects
0.50
projections
0.27
prosecutions
0.08

The International Financial Institution seeks an outstanding professional to assist ________ a broad range of
analytical and advocacy activities.
The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
at
0.48
for
0.65
in
0.63
with
0.58

Texts
Vector Length
Text 1
4.84
at
0.30
for
0.17
in
0.05
with
0.22
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The United Nations Environment Program is recruiting two Program Officers for its Secretariat ________ in
UNEP’s office in Washington, DC.
WARNING: the word unep does not exist in the corpus you
selected. results can be seriously flawed. Consult the
documentation before proceeding
The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
being located
0.47
to locate
0.22
to be located
0.49
to be locating
0.57

Texts
Vector Length
Text 1
9.11
being located
1.28
to locate
0.61
to be located
1.02
to be locating
0.52

A successful CEO should have the ability to ________ authority to co-workers to perform their assigned
functions.
WARNING: the words ceo co-workers do not exist in the corpus
you selected. results can be seriously flawed. Consult the
documentation before proceeding
WARNING: the word deputize does not exist in the corpus you
selected. results can be seriously flawed. Consult the
documentation before proceeding
Can't find any terms from text: 'deputize'
The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
delegate
0.23
denounce
0.13
deputize
N/A
detect
0.23

Texts
Vector Length
Text 1
5.93
delegate
0.29
denounce
0.07
deputize
0.00
detect
0.38

The CEO maintains that our company’s latest ________ will enhance our bottled- water division.

WARNING: the words ceo bottled- do not exist in the corpus
you selected. results can be seriously flawed. Consult the
documentation before proceeding
The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
acquiring
0.26
acquired
0.26
acquisition
0.15
acquisitive
0.05

Texts
Vector Length
Text 1
6.42
acquiring
0.21
acquired
0.39
acquisition
0.27
acquisitive
0.09
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Less developed countries receive ________ from the European Union to finance various development projects.

The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
allowances
0.11
bonds
0.11
grants
0.28
stakes
0.17

Texts
Vector Length
Text 1
6.97
allowances
0.52
bonds
1.94
grants
0.35
stakes
0.19

The new secretary ________ some problems which she could not handle without the director’s assistance.

The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
ran after
0.59
ran for
0.47
ran into
0.55
ran through
0.55

Texts
Vector Length
Text 1
7.32
ran after
1.59
ran for
1.27
ran into
1.55
ran through
1.68

Shareholders in both companies finally ________ an agreement and decided to proceed with the merger.

The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
approached
0.40
arrived
0.47
consented
0.23
reached
0.46

Texts
Vector Length
Text 1
3.60
approached
0.30
arrived
0.61
consented
0.12
reached
0.71
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Investors reacted nervously to the bad news stemming ________ the slowdown in America’s housing market.

The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
by
0.59
from
0.57
of
0.60
off
0.34

Texts
Vector Length
Text 1
4.52
by
0.35
from
0.30
of
0.06
off
0.95

Mr. Delancas’ ________ effective communication skills, coupled with his ability to think on his feet, helped him
get promoted quickly.
WARNING: the word delancas does not exist in the corpus you
selected. results can be seriously flawed. Consult the
documentation before proceeding
The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
high
0.36
higher
0.24
highest
0.24
highly
0.34

Texts
Vector Length
Text 1
9.59
high
1.32
higher
1.08
highest
0.68
highly
0.59

The marketing director managed to ________ the target audience’s awareness with his new advertising
campaign.
The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
augment
0.02
influence
0.42
raise
0.30
rise
0.24

Texts
Vector Length
Text 1
5.78
augment
0.07
influence
0.90
raise
0.65
rise
0.80
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After weeks of ________, Alhan’s CEO formalized his \$362 billion offer to Trinto, the global mining giant.

WARNING: the words alhan ceo trinto do not exist in the
corpus you selected. results can be seriously flawed. Consult the
documentation before proceeding
The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
speculated
0.29
speculating
0.18
speculation
0.33
speculator
0.18

Texts
Vector Length
Text 1
4.02
speculated
0.10
speculating
0.10
speculation
0.18
speculator
0.09

The company’s CEO is an individual of high integrity with the ability to inspire and motivate ________
employees.
WARNING: the words alhan ceo trinto do not exist in the
corpus you selected. results can be seriously flawed. Consult the
documentation before proceeding
The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
another
0.54
one another
0.59
others
0.46
the other
0.64

Texts
Vector Length
Text 1
5.79
another
0.69
one another
0.99
others
1.03
the other
0.52

The Board of Directors was impressed by Mr. Delagua’s ability to implement necessary changes and his
________ of new business methods to meet new challenges.
WARNING: the words alhan ceo trinto do not exist in the
corpus you selected. results can be seriously flawed. Consult the
documentation before proceeding
The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
application
0.31
applicable
0.21
apply
0.34
applying
0.29

Texts
Vector Length
Text 1
9.64
application
0.71
applicable
0.23
apply
0.57
applying
0.36
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Some companies cut the price of their products by as much as \$100 in America in an ________ to boost their
sales.
The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
commission
0.31
effort
0.44
undertaking
0.24
venture
0.28

Texts
Vector Length
Text 1
8.99
commission
0.73
effort
0.56
undertaking
0.15
venture
0.23

Stockmarkets in America and Europe fell sharply and the dollar continued its slide as a result ________ the
slowdown in America’s housing market.
WARNING: the word stockmarkets does not exist in the corpus
you selected. results can be seriously flawed. Consult the
documentation before proceeding
The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
by
0.70
from
0.70
in
0.71
of
0.70

Texts
Vector Length
Text 1
7.75
by
0.35
from
0.30
in
0.05
of
0.06

The executive manager handed in his resignation ________.

The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
notation
0.06
notice
0.21
noticed
0.34
notified
0.26

Texts
Vector Length
Text 1
2.80
notation
0.33
notice
0.70
noticed
0.48
notified
0.17
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The CEO announced that the company would take firm and ________ action to counter their rival’s
promotional campaign.
WARNING: the word ceo does not exist in the corpus you
selected. results can be seriously flawed. Consult the
documentation before proceeding
The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
punctual
0.08
stability
0.21
subordinate
0.16
timely
0.27

Texts
Vector Length
Text 1
5.77
punctual
0.08
stability
0.39
subordinate
0.38
timely
0.12

The board of directors unanimously approved of Mr. Grabbs’ being ________ to chief executive officer.

WARNING: the word grabbs does not exist in the corpus you
selected. results can be seriously flawed. Consult the
documentation before proceeding
The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
promoted
0.24
promotion
0.14
promotional
0.01
promoting
0.20

Texts
Vector Length
Text 1
5.43
promoted
0.25
promotion
0.52
promotional
0.33
promoting
0.20

More and more companies are beginning ________ surveillance cameras around the office.

The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
being installed
0.49
installing
0.17
to install
0.24
to be installed
0.51

Texts
Vector Length
Text 1
4.34
being installed
1.14
installing
0.24
to install
0.36
to be installed
0.83

Θεωρίες & Συστήµατα Κατανόησης Κειµένου κατά την Ανάγνωση.
Μοντέλα Σηµασιολογικής Ανάλυσης

137

Many companies pay Frostini, a firm known to office workers for ________ web-based e-mail security and
spam-sieving technology, a great deal of money.

WARNING: the words frostini web-based e-mail spam-sieving
do not exist in the corpus you selected. results can be seriously
flawed. Consult the documentation before proceeding
The submitted texts' similarity matrix (in term to term space):
Texts
Text 1
it
0.57
its
0.45
their
0.60
theirs
0.35

Texts
Vector Length
Text 1
10.04
it
0.23
its
1.04
their
0.76
theirs
0.20
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