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Πρόλογος 

 
Η αναπαράσταση γνώσης είναι ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε εφαρμογής τεχνητής 

νοημοσύνης. Δίχως μία πλήρη και αποδοτική αναπαράσταση γνώσης κάθε επίδοξο ευφυές 

σύστημα είναι καταδικασμένο σε αποτυχία. Στη διπλωματική αυτή σκοπός ήταν αρχικά η 

ανάπτυξη μίας αποδοτικής αναπαράστασης γνώσης του ειδικού του γνωστικού τομέα 

«Μνήμη και αποθηκευτικές μονάδες Η/Υ», με σκοπό τη χρήση αυτής της γνώσης σε 

πείραμα μελέτης εναλλακτικών αντιλήψεων φοιτητών στον γνωστικό τομέα. 

Η βάση γνώσης που δημιουργήθηκε κατά αυτό τον τρόπο καθώς και τα συμπεράσματα 

του πειράματος, δύναται να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικό σύστημα αυτόματης 

αξιολόγησης απαντήσεων σε ερωτήσεις ανοικτού ή κλειστού τύπου.  

.Η αυτόματη κατανόηση κειμένου με τη σειρά της είναι ένας ερευνητικός κλάδος της 

Τεχνητής Νοημοσύνης, του οποίου σκοπός είναι η δημιουργία μοντέλων αυτόματης 

κατανόησης κειμένου και συστημάτων ικανών να απαντούν σε ερωτήσεις ανοικτού ή 

κλειστού τύπου πάνω στο κείμενο. Θεωρίες και μοντέλα (αυτόματης) κατανόησης 

κειμένου χρησιμοποιήθηκαν ως πρότυπα για την ανάπτυξη της βάσης γνώσης καθώς και 

την αξιολόγηση των δεδομένων που συλλέχτηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος. 

Συνεπικουρείται από την επιστήμη της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας (Computational 

Linguistics) και της Επεξεργασίας Φυσικού Κειμένου (Natural Language Processing).  

Αρχικά, το ερευνητικό ενδιαφέρον στην αυτόματη κατανόηση κειμένου εστιάστηκε σε 

περιγραφικά κείμενα όπως μικρές ιστορίες, κείμενα που περιγράφουν καθημερινές 

κοινωνικές δραστηριότητες και μυθολογικές ιστορίες . Αυτά τα κείμενα χαρακτηρίζονται 

από περιεχόμενο με το οποίο όλοι οι άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι από την καθημερινή 

τους ζωή και ως εκ τούτου είναι σχετικά εύκολα στην κατανόηση.  

Σήμερα, οι περισσότεροι ερευνητές χρησιμοποιούν επιστημονικά ή τεχνικά κείμενα 

στα πειράματα κατανόησης κειμένου που διεξάγουν (Lorch & Van den Broek., 1997), διότι 
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στην κατανόηση επιστημονικών ή τεχνικών κειμένων υπάρχουν περισσότερες 

διαφοροποιήσεις μεταξύ διαφορετικών προφίλ αναγνωστών.  Επίσης, τα κείμενα αυτού 

του τύπου έχουν ένα συνεκτικό τρόπο οργάνωσης και εξήγησης του υλικού τους, για τον 

οποίο έχουν βρεθεί ενδείξεις συσχέτισης με το επίπεδο της κατανόησης.  

Τα μοντέλα κατανόησης τεχνικών κειμένων που προτείνονται έχουν δοκιμαστεί σε 

ερευνητικά συστήματα αυτόματης αξιολόγησης απαντήσεων σε ερωτήσεις κλειστού τύπου 

(π.χ. Μπλίτσας, 2007). Ο χρήστης – εκπαιδευόμενος ενός τέτοιου συστήματος μπορεί να 

εισάγει τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που του υποβάλλει το σύστημα σε κλειστή (ή 

ανοικτή μορφή) και το σύστημα αξιολογεί αυτόματα τις απαντήσεις. Ουσιαστικά, αυτό που 

χρειάζεται ένα τέτοιο σύστημα είναι η δυνατότητα αναπαράστασης της γνώσης του ειδικού 

με κάποιον από τους γνωστούς φορμαλισμούς (αναπαραστάσεις) και ένα μηχανισμό 

εξαγωγής συμπερασμάτων πάνω στην αναπαράσταση αυτή. Για να μπορέσει να 

αναπαρασταθεί ικανοποιητικά και αποδοτικά η γνώση του ειδικού πρέπει πρώτα να 

προηγηθεί μία βαθύτερη ανάλυση των σημασιολογικών σχέσεων μεταξύ των οντοτήτων 

που εμφανίζονται στο (τεχνικό) κείμενο.  

Για την υλοποίηση ενός συστήματος αυτόματης κατανόησης κειμένου οπότε είναι 

σημαντική η μελέτη των γνωστικών διεργασιών που διαδραματίζουν ρόλο κατά την 

διαδικασία της κατανόησης κειμένου και ο τρόπος που δομούνται οι εσωτερικές 

αναπαραστάσεις των οντοτήτων του κειμένου από αναγνώστες διαφορετικών προφίλ. 

Υπάρχουν διάφορες θεωρίες και μοντέλα οι οποίες περιγράφουν τον εσωτερικό τρόπο 

αναπαράστασης της πληροφορίας που περιέχεται σε ένα τεχνικό κείμενο καθώς και τον 

τρόπο που χτίζεται αυτή η αναπαράσταση από τον αναγνώστη καθώς διαβάζει το κείμενο. 

Οι μηχανισμοί εξαγωγής συμπερασμάτων είναι συνήθως κάποιας μορφής ορθής ή 

ανάστροφης λογικής.  
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Οι γνωστότερες από αυτές τις θεωρίες – μοντέλα είναι το μοντέλο κατασκευής – 

ολοκλήρωσης (construction – integration model, Kintsch, 1998) , η θεωρία της 

λανθάνουσας σημασιολογικής αναπαράστασης γνώσης (latent semantic analysis theory 

of knowledge representation, Landauer & Dumais, 1997), η θεωρία των Denhier & 

Baudet (1992) και οι αλγόριθμοι πρόβλεψης.  

Σπουδαίο ρόλο για την κατανόηση ενός κειμένου διαδραματίζει επίσης η πρότερη 

γνώση του γνωστικού τομέα στον οποίο αναφέρεται το κείμενο, πληροφορία η οποία 

συνδυάζεται με τις οντότητες οι οποίες αναφέρονται ρητά στο κείμενο με δυναμικό τρόπο 

έτσι ώστε να έχουμε μία δυναμική οικοδόμηση συνεκτικών νοητικών αναπαραστάσεων 

(Graesser & Britton, 1996).  

Τέλος, η κατανόηση κειμένου είναι μία αναγκαστικά σύνθετη αλληλεπίδραση 

γνωστικών διεργασιών. Για το λόγω αυτό και για να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα 

αυτή, όλες οι θεωρίες και μοντέλα που αναφέρθηκαν παραπάνω επικεντρώνονται σε 

κάποιες όψεις της κατανόησης κειμένου παραγκωνίζοντας άλλες. Τα σύγχρονα μοντέλα 

χρησιμοποιούν γνωσιακές αναπαραστάσεις που αναφέρονται σε βαθύτερα επίπεδα 

κατανόησης, δηλαδή αυτά που εμπλέκουν κάποιους μηχανισμούς συμπερασμάτων 

(inference mechanisms), επαγωγικές αναγωγές (pragmatics) και την γνώση του κόσμου του 

γνωστικού τομέα (domain knowledge) σε σχέση με επιφανειακά επίπεδα κατανόησης που 

εμπλέκουν λεξιλογική επεξεργασία (lexical processing), συντακτική ανάλυση (syntactical 

parsing) ή ερμηνεία κειμένου (interpretation). 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η κατανόηση κειμένου θεωρείται ως η κατασκευή του νοήματος του κειμένου μέσα 

από την αλληλεπίδραση του αναγνώστη με αυτό. Επομένως, κείμενο και αναγνώστης είναι 

οι δύο ρυθμιστικές οντότητες της κατανόησης. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κειμένου 

και του αναγνώστη θα καθορίσουν το αποτέλεσμα, δηλαδή το προϊόν της κατανόησης. 

Γλώσσα, ύφος, δομή του κειμένου, καθώς και βαθμός εμπλοκής, δεξιότητες και 

προϋπάρχουσες γνώσεις του αναγνώστη είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτά. 

Εντούτοις, ένα καθαρά τεχνικό κείμενο δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια παρεκλίσσεων και 

διαφοροποιήσεων στις γνώσεις που θα προκύψουν από τη μελέτη του. Αυτό οφείλεται όχι 

μόνο στην ίδια τη φύση του κειμένου, αλλά και στη διαδικασία που ακολουθεί ο 

αναγνώστης κατά την επεξεργασία του.  

Το περιεχόμενο των τεχνικών και επιστημονικών κειμένων έχει πολλαπλά επίπεδα 

αναπαράστασης, αλλά ο πιο σημαντικός διαχωρισμός είναι μεταξύ της φαινομενικής και 

της βαθύτερης γνώσης. Η φαινομενική γνώση προκύπτει από τις ιδέες που ρητά 

περιέχονται στο κείμενο και συνήθως αναφέρονται σε έννοιες, γεγονότα, ιδιότητες, 

ορισμούς και βήματα διαδικασιών. Η βαθύτερη γνώση συνάγεται ως λογικό επακόλουθο 

των συλλογισμών που ενεργοποιεί ο αναγνώστης βασιζόμενος στο περιεχόμενο του 

κειμένου. Οι μηχανισμοί συμπερασμού που συχνά πυροδοτούνται είναι η επίλυση 

προβλημάτων, η ενοποίηση αποσπασματικών ιδεών,  η σύνθεση νέων ή η αποσύνθεση 

ιδεών, η πρόβλεψη μελλοντικών καταστάσεων και η εφαρμογή των γνώσεων στην πράξη.  

Ως εκ τούτου ένα σύστημα που υποστηρίζει ότι κατανοεί ένα κείμενο οφείλει να 

διαθέτει μηχανισμούς αναπαράστασης της φαινομενικής και της βαθύτερης γνώσης καθώς 

και τους απαραίτητους μηχανισμούς συμπερασμών επί αυτών. Τέτοια συστήματα 

βασίζονται συνήθως σε γνωστές θεωρίες και μοντέλα κατανόησης κειμένου, όπως αυτές 

που παρουσιάστηκαν ονομαστικά στον Πρόλογο της εργασίας. Υπάρχουν και συστήματα 
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που δεν στηρίζονται σε κάποια συγκεκριμένη θεωρία παρά μόνο σε συγκεκριμένους 

φορμαλισμούς που βοηθάνε τον κατασκευαστή να υλοποιήσει ένα τέτοιο σύστημα. Η 

παρούσα εργασία δεν θα ασχοληθεί με τέτοια συστήματα.  

Από τις διάφορες θεωρίες και μοντέλα που κυκλοφορούν επιλέχτηκε αυτή των Denhier 

& Baudet (1992), λόγω της δυνατότητας κατηγοριοποίησης της γνώσης των 

συμμετεχόντων σε διάφορα επίπεδα, τα οποία διαφέρουν ποιοτικά μεταξύ τους. Σύμφωνα 

με τη θεωρία αυτή, γίνεται προσπάθεια ανάλυσης της σημασιολογίας του τεχνικού 

κειμένου σε μία δομή δύο επιπέδων, τη Μικροδομή και τη Μακροδομή. Η Μακροδομή 

περιέχει την Μικροδομή συν μία οργάνωση του τεχνικού κειμένου σε μία δενδροειδή δομή 

σκοπών – υποσκοπών.  

Το κείμενο που χρησιμοποιήθηκε αφορά τη γνωστική περιοχή της «Μνήμης και 

αποθηκευτικές μονάδες Η/Υ» και προέρχεται από την ελληνική έκδοση του βιβλίου του 

Forouzan, «Εισαγωγή στην επιστήμη των Η/Υ», εκδόσεις Κλειδάριθμος. 

Χρησιμοποιήθηκε επίσης διευκρινιστικά το διαδίκτυο και ειδικότερα η εγκυκλοπαίδεια 

ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ (Αγγλική έκδοση).  

Αρχικός σκοπός της εργασίας είναι η αναπαράσταση των οντοτήτων που εμφανίζονται 

στο κείμενο αυτό, η εύρεση των σχέσεων μεταξύ τους, των λειτουργιών που εκτελούνται 

πάνω στις οντότητες αυτές καθώς και τους σκοπούς των λειτουργιών και των ίδιων των 

οντοτήτων (δημιουργία οντολογίας του γνωστικού τομέα). Στη συνέχεια η οντολογία αυτή 

χρησιμοποιήθηκε ως βάση γνώσης του ειδικού (οντολογία ειδικού) με σκοπό τη σύγκριση 

της επίδοσης φοιτητών πληροφορικής και την μελέτη των ειδών των εναλλακτικών 

αντιλήψεων που διαθέτουν.  

Τα συστήματα αυτόματης αξιολόγησης απαντήσεων είναι σημαντικό να γνωρίζουν τα 

είδη των εναλλακτικών αντιλήψεων που δημιουργούνται από κάποιον που προσπαθεί να 

κατανοήσει ένα τεχνικό κείμενο. Προς τον σκοπό αυτό διενεργήθηκε πείραμα σε φοιτητές 
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του 3
ου

 και 4
ου

 έτους του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στα πλαίσια του μαθήματος «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ». Μέσω του πειράματος θέλαμε να εντοπίσουμε τα είδη των 

εναλλακτικών αντιλήψεων που έχουν οι φοιτητές κατά την οικοδόμηση των 

αναπαραστάσεων τους, στην προσπάθεια να κατανοήσουν το τεχνικό κείμενο. Τα 

αποτελέσματα του πειράματος θα χρησιμοποιηθούν ώστε να κατευθυνθεί ένα μελλοντικό 

σύστημα αυτόματης αξιολόγησης στην κατηγοριοποίηση των εναλλακτικών αντιλήψεων 

που εμφανίζονται, καθώς και την κατάταξη του χρήστη σε διάφορες κατηγορίες αναλόγως 

των επιδόσεων του.   



 11 

1
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Θεωρητικό Υπόβαθρο 

 
ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΔΟΜΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΟΙ  

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι κυριότερες θεωρίες πάνω στην οποία έχει 

στηριχθεί η κατανόηση κειμένου καθώς και στοιχεία από τον χώρο της Τεχνητής 

Νοημοσύνης, τα οποία αφορούν την αναπαράσταση της Γνώσης και τους μηχανισμούς 

συμπερασμών επί αυτής.  

1.1 ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Οι επιστήμονες που ασχολούνται με την κατανόηση κειμένου έχουν αναπτύξει 

κάποια περίπλοκα ποσοτικά και υπολογιστικά πρότυπα της κατανόησης κειμένων (Britton 

& Grasser, 1996; Kintsch, 1998). Αυτά τα πρότυπα ερμηνεύουν τις αναπαραστάσεις, τις 

διαδικασίες και τους διαλογικούς μηχανισμούς με ικανοποιητική λεπτομέρεια για την 

μίμηση των σύνθετων στοιχείων της κατανόησης. Τα πιο λεπτομερή πρότυπα μιμούνται τη 

δημιουργία, την ενεργοποίηση, την παρεμπόδιση και την καταστολή κάθε κόμβου 

αναπαράστασης κειμένου, λέξη προς λέξη ή πρόταση-πρόταση. Εξετάζουν την δυναμική 

ενεργοποίηση ενός κόμβου – λέξης σε ένα συγκεκριμένο σημείο ενός κειμένου, η οποία 

πρέπει να προβλέπει τις λανθάνουσες καταστάσεις, όπως την αναγνώριση λέξης, και την 

λεξικολογική απόφαση. Οι χρόνοι ανάγνωσης λέξης και η διάρκεια εστίασης στις λέξεις 

πρέπει να συσχετίζονται με το πλήθος των κύκλων επεξεργασίας που το πρότυπο 

χρησιμοποιεί για να ερμηνεύσει τη λέξη.  

Η μνήμη για τις προτάσεις κειμένων συσχετίζονται με τη συσσωρεμένη ισχύ της 

ενεργοποίησης των προτάσεων σε από ολόκληρο το κείμενο. Στην πραγματικότητα, αυτά 

τα σύνθετα πρότυπα είχαν κάποια επιτυχία στη μίμηση τέτοιων στοιχείων. Δύο γνωστικά 
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πρότυπα έχουν επικρατήσει στις προσπάθειες για την μίμηση της ανθρώπινης κατανόησης 

κειμένου.  

 Το πρότυπο CAPS/READER, το οποί αναπτύχθηκε από τον Anderson (1983). 

 Το πρότυπο κατασκευή - ολοκλήρωση που αναπτύχθηκε από τον Kintsch 

(1988). 

Ο Goldman (1996) ανέπτυξε ένα υβριδικό πρότυπο που συνδυάζει τα δύο 

προηγούμενα.  

1.1.1. ΠΡΟΤΥΠΟ CAPS/READER 

Το πρότυπο CAPS/READER υιοθετεί μία αρχιτεκτονική συστημάτων παραγωγής 

(Anderson, 1983) για τη δημιουργία, την ενημέρωση και την αφαίρεση κόμβων από τη 

μνήμη εργασίας (WM) και την μακρόχρονη μνήμη (LTM). Το σύστημα παραγωγής 

περιέχει ένα σύνολο κανόνων παραγωγής με το σχήμα “IF..THEN” . Εάν με το 

περιεχόμενο της WM ταιριάζει ένας όρος Ο, τότε εκτελείται η γνωστική δράση Δ. Ο όρος 

Ο μπορεί να αποτελείται από ένα αυθαίρετο σύνθετο σύνολο δεδομένων.  

Επίσης, υπάρχει ένα κατώτατο όριο που αποτελεί κατώφλι ενεργοποίησης ενός όρου, 

έτσι ώστε ο όρος να ικανοποιείται εάν η ισχύς ενεργοποίησης όλων των δεδομένων του 

συναντά το κατώτατο όριο. Το σύνολο των κανόνων παραγωγής αξιολογείται σε κάθε 

κύκλο. Όσοι κανόνες ξεπερνούν το κατώφλι γίνονται υποψήφιοι προς ενεργοποίηση και 

συνεπώς εκτέλεσης της γνωστικής τους δράσης (τοποθετούνται στην ατζέντα). Κατόπιν, το 

σύστημα επιλέγει με κάποια συγκεκριμένη στρατηγική τον κανόνα που θα εκτελεστεί και 

το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του είναι η τροποποίηση των τιμών ενεργοποίησης των 

κόμβων στην WM, η αλλαγή του γνωστικού φορτίου στην WM και η ενίσχυση των 

κόμβων στην LTM.  
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1.1.2. ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ KINTSCH & DIJK 

Το μοντέλο που πρότειναν οι Dijk & Kintsch (1983) περιλαμβάνει πέντε επίπεδα 

αναπαράστασης : 

 Επιφανειακού κώδικα (source code) διατηρεί την έννοια και την αναπαράσταση 

όλων των προτάσεων του κειμένου αλλά δε μένει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στη 

μνήμη του αναγνώστη.  

 Μοντέλο κειμένου (textbase) περιέχει τις σημαντικότερες προτάσεις του κειμένου 

λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση, το γεγονός ή την ενέργεια που εκφράζουν. Στη μορφή 

αυτή διατηρείται η έννοια του κειμένου όχι όμως όπως στη μορφή του επιφανειακού 

κώδικα αλλά σε πιο αφαιρετική μορφή.  

 Μοντέλο κατάσταση (situation model) περιλαμβάνει μικρόκοσμους που έχουν 

δημιουργηθεί από το περιεχόμενο του κειμένου. Οι μικρόκοσμοι αυτοί περιλαμβάνουν 

πληροφορίες για τους χαρακτήρες, τα αντικείμενα, τις χωρικές τιμές των παραμέτρων, τα 

γεγονότα, τις ενέργειες κ.λ.π. Προκειμένου να δημιουργήσουν το μοντέλο κατάστασης, οι 

αναγνώστες πολλές φορές υπερβαίνουν τις πληροφορίες του κειμένου και δημιουργούν τις 

δικές τους ερμηνείες ανάλογα με τις προϋπάρχουσες γνώσεις και τις επιθυμίες τους.  

 Πραγματικό επικοινωνιακό περιεχόμενο (communication) περιλαμβάνει 

επικοινωνιακές ανταλλαγές, δηλαδή έναν υπονοούμενο διάλογο, μεταξύ του συγγραφέα 

και του αναγνώστη που βοηθά στην κατανόηση του κειμένου.  

 Ύφος κειμένου (text genre) εξετάζει τη γενική ταξινόμηση των κειμένων σε μία 

ορισμένη κατηγορία η οποία διαθέτει συγκεκριμένα δομικά και χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα. Για παράδειγμα, το περιγραφικό κείμενο, το αφηγηματικό κείμενο, το τεχνικό 

κείμενο κ.λ.π.  
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Ένας μικρόκοσμος συντίθεται συνεπαγωγικά μέσω της αλληλεπίδρασης του έκδηλου 

κειμένου με την εξωγλωσσική γνώση. Το μοντέλο κατανόησης κειμένου έχει μία τοπική 

δομή η οποία ονομάζεται μικροδομή και μία ολική δομή η οποία ονομάζεται μακροδομή. 

Στο επίπεδο της μικροδομής αντιπροσωπεύονται οι έννοιες των λέξεων και των προτάσεων 

του κειμένου. Η πλήρης δόμηση του μοντέλου που βασίζεται στο κείμενο περιλαμβάνει 

την εξαγωγή των σημαντικών πληροφοριών του κειμένου. Η εξαγωγή αυτή γίνεται μέσω 

ενός δικτύου προτάσεων οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους. Λέγοντας προτάσεις 

εννοούνται οι προτάσεις οι οποίες διαθέτουν ένα επίπεδο αφαίρεσης και χρησιμοποιούνται 

για την εννοιολογική εξήγηση των απλών προτάσεων και όχι οι απλές προτάσεις του 

κειμένου. Η διαδικασία μετασχηματισμού από τις λέξεις και τις απλές προτάσεις σε 

μονάδες προτάσεων με νόημα, περιλαμβάνει ένα πλήθος από δραστηριότητες συμπερασμού. 

Η προτασιακή αναπαράσταση είναι μια απαραίτητη ενδιάμεση μορφή αναπαράστασης του 

νοητικού μοντέλου του κειμένου. Προτασιακές αναπαραστάσεις δημιουργούνται όχι μόνο 

στην κατανόηση της γλώσσας αλλά και στην παραγωγή της (Levelt, 1989).  

Η προτασιακή αναπαράσταση της μακροδομής αποτελεί μια σφαιρική προτασιακή 

αναπαράσταση με κύριο συστατικό τις μακροπροτάσεις (Van Dijk, 1972). Οι 

μακροπροτάσεις είναι δομές που αντιπροσωπεύουν την έννοια μεγαλύτερων μονάδων του 

κειμένου. Έτσι, οι μακροπροτάσεις αντιπροσωπεύουν την έννοια των παραγράφων, 

τμημάτων ενός κειμένου, ομάδες από τμήματα του κειμένου και τελικά το ίδιο το κείμενο. Η 

δημιουργία αυτών των μακροπροτάσεων επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ορισμένων 

γλωσσικών λειτουργιών που ονομάζονται μακροκανόνες (Van Dijk & Kintsch, 1983).Το 

μοντέλο κατάστασης είναι το τελικό προϊόν της κατανόησης. Είναι μίγμα δομών που 

προέρχονται άμεσα από το κείμενο και δομών που προέρχονται από την προϋπάρχουσα 

γνώση του αναγνώστη. Η ακριβής δομή αυτού του μίγματος εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες οι οποίοι ερευνώνται από τη σχετική βιβλιογραφία στην ψυχολογία της 

κατανόησης κειμένων (Zwaan & Radvansky, 1998).  

Το πρότυπο κατασκευή-ολοκλήρωσης του Kintsch (1988) υιοθετεί μια αρχιτεκτονική 

γνώσης στηριγμένη σε νευρωνικά δίκτυα (McClelland & Rumelhart 1986). Κατά τη 

διάρκεια της φάσης κατασκευής, μια εισερχόμενη πρόταση πολύ γρήγορα προσθέτει στην 

μνήμη εργασίας (WM) ένα  σύνολο κόμβων που αντιστοιχούν στις λέξεις, τις αναφορές, 

τις προτάσεις, και στο πρότυπο κατάστασης. Αυτοί οι νέοι κόμβοι συνδυάζονται με το 

προηγούμενο περιεχόμενο της μνήμης εργασίας . Αν υποθέσουμε  ότι η WM έχει συνολικά 

Ν κόμβους κατά την κατανόηση της εισερχόμενης πρότασης, τότε  υπάρχει ένα σύνολο  
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βαρών που  υποδεικνύει πόσο κάθε κόμβος από αυτούς που ήδη υπάρχουν στην WM θα 

ενεργοποιηθεί ή θα κατασταλεί αν ο κόμβος Μ πραγματικά ενεργοποιηθεί. Υπάρχουν 

διακριτά διαστήματα βαρών για τον επιφανειακό κώδικα, το πρότυπο κειμένου, και το 

πρότυπο κατάστασης, συμπεριλαμβανόμενων των βαρών που συνδέουν τους κόμβους 

μεταξύ των τριών επιπέδων.  

Ενώ η φάση κατασκευής ολοκληρώνεται γρήγορα και αυτόματα, η φάση ολοκλήρωσης 

είναι πιο χρονοβόρα και εκτείνεται σε μεγάλο πλήθος κύκλων επεξεργασίας. Η φάση 

ολοκλήρωσης αρχίζει από τη στιγμή που ένας ή περισσότεροι από τους κόμβους 

ενεργοποιηθεί. Ένας ενεργοποιημένος κόμβος διαδίδει την ενεργοποίηση ή την 

παρεμποδίζει σε άλλους κόμβους σύμφωνα με τα βάρη. Η διάδοση ενεργοποίησης 

συνεχίζεται πέρα από διάφορους κύκλους επεξεργασίας μέχρι το δίκτυο να εγκατασταθεί 

σε ένα σταθερό σύνολο τιμών ενεργοποίησης για ολόκληρο το σύνολο των κόμβων του 

κειμένου. Η ισχύς ενεργοποίησης ενός συγκεκριμένου κόμβου τροποποιείται δυναμικά με 

την πάροδο του χρόνου και κατά την ακολουθία των προτάσεων του κειμένου.  

 

Ένα τέτοιο πρότυπο πρέπει να περιγράφει τη διαδικασία από την οποία ένα σύνολο 

προτάσεων μετασχηματίζεται σε μια συνεπή αναπαράσταση της γενικής σημασίας του 

Σχήμα 1.1 Εννοιολογικό Μοντέλο Κατανόησης Κειμένου (Chun M., 1997). 
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κειμένου. Θεωρητικά το πρότυπο αυτό χρησιμοποιεί το πρότυπο κατασκευή-ολοκλήρωσης 

(Kintsch, 1998). Η κατανόηση κείμενου αντιμετωπίζεται ως επαναληπτική σε δύο στάδια 

διαδικασία.  

Κατ' αρχάς, το στάδιο κατά το οποίο η τρέχουσα πρόταση (ή σύνολο προτάσεων) 

ανακατασκευάζεται σε ένα δίκτυο εννοιών που είτε ανήκουν στην πρόταση είτε είναι 

ενεργοποιημένες στη σημασιολογική μνήμη. Στο δίκτυο αυτό προστίθεται ένα άλλο 

δίκτυο, το οποίο καλείται  μακροδομή και οδηγείται από την ανάλυση του προγενέστερου 

μέρους του κειμένου και αντιπροσωπεύει τις κυρίες πληροφορίες μέχρι τώρα.  

Δεύτερον, το βήμα ολοκλήρωσης, το οποίο επιλέγει τις σχετικές έννοιες από το 

τελευταίο δίκτυο μέσω ενός μηχανισμού διάδοσης ενεργοποίησης, που οδηγεί σε νέα 

μακροδομή. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι ότου ολοκληρωθεί το κείμενο, το οποίο 

υποβάλλεται σε επεξεργασία.  

1.1.3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

LEMAIRE & DENHIERE 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το μοντέλο των Lemaire & Denhiere, (2006) με ένα 

παράδειγμα λειτουργίας του με υπολογιστικό τρόπο.  

Έστω ένα κείμενο αποτελούμενο από τις πιο κάτω δύο προτάσεις: 

  

 Η μέλισσα απορροφά το νέκταρ από ένα λουλούδι. 

 Κατόπιν φέρνει το νέκταρ πίσω στην κυψέλη και αυτό μετατρέπεται σε μέλι. 

 

 

Η κύρια διαδικασία της κατανόησης κειμένου εμφανίζεται μέσα σε συγκεκριμένη 

δομή που καλείται μνήμη εργασίας. Η δομή αυτή περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία των 

προτάσεων που έχουν προηγουμένως επεξεργασθεί, καθώς επίσης και τα στοιχεία της 

τρέχουσας  πρότασης. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, ο αναγνώστης θα ενεργοποιούσε 

επίσης τις έννοιες από τη σημασιολογική μνήμη. Για παράδειγμα, η λέξη «μέλισσα» θα 

ενεργοποιούσε λέξεις όπως «μέλι», «κυψέλη», ή «τσίμπημα». Τρία είδη στοιχείων, 

επομένως, συγκεντρώνονται στη μνήμη εργασίας: προηγούμενα, τρέχοντα, και ένα σύνολο 

συσχετιζόμενων στοιχείων. Από όλα αυτά το βήμα ολοκλήρωσης επιλέγει τα πιο σχετικά 

που συνδέονται αόριστα με άλλα. 
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Για παράδειγμα, το «τσίμπημα» δεν συνδέεται έντονα με τις περισσότερες από τις 

άλλες λέξεις και πρέπει να απομακρυνθεί. Αυτό το βήμα ολοκλήρωσης εκτελείται με τη 

βοήθεια διάδοσης ενός μηχανισμού ενεργοποίησης, ο οποίος οργανώνεται έως ότου το 

σύστημα γίνει σταθερό. Η μνήμη εργασίας έτσι συνεχώς ενημερώνεται καθώς το κείμενο 

υποβάλλεται σε επεξεργασία, περιέχοντας τις κυρίες πληροφορίες από αυτό που έχει 

υποβληθεί σε επεξεργασία ήδη. Αξίζει να σημειωθεί ότι μερικές από αυτές τις λέξεις δεν 

είναι μέρος του κειμένου, και προκύπτουν συμπερασματικά από την σημασιολογική μνήμη 

του αναγνώστη. Αυτό που ισχύει για τις λέξεις ισχύει επίσης για τις προτάσεις, ή 

υποσύνολα των προτάσεων. Για παράδειγμα, το προηγούμενο κείμενο περιέχει τις 

ακόλουθες προτάσεις: 

P1: απορροφά (μέλισσα, νέκταρ, λουλούδι)  

P2: φέρνει (μέλισσα, νέκταρ, κυψέλη) 

P3: μετατρέπεται (νέκταρ, μέλι)  

P4: σκοπός (P2, P3)  

Σχήμα 1.2 Πρότυπο Κατανόησης Κειμένου (Lemaire & Denhiere, 2006) 
 

 

 

Μεγάλο  

corpus 

 

Επιλογή  

σχέσεων  

Σημασιολογική  

Μνήμη 

Επόμενη Πρόταση  

Μνήμη  

Εργασίας Επεισοδιακή 

Μνήμη 

Ανάκληση  

Προηγούμενων  

Στοιχείων   

Ολοκλήρωση  

Αποθήκευση  

Φθορά  
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Μια πρόταση μπορεί επίσης να ενεργοποιήσει αυτές που βρίσκονται πριν και μετά, 

μπορεί να διαδώσει ένα κύριο χαρακτηριστικό της γενικής έννοιας, και μπορεί 

περιστασιακά να αποκλειστεί αν γίνει δεύτερης σημασίας.  

Κάθε πρόταση, δηλαδή, υποβάλλεται σε επεξεργασία συνεχώς. Τα συμπεράσματα 

συλλέγονται από τη σημασιολογική μνήμη. Μια ολοκλήρωση από αυτές τις νέες 

πληροφορίες και τις προηγούμενες πληροφορίες πραγματοποιείται προκειμένου να 

επιτευχθεί μια νέα κατάσταση στη μνήμη εργασίας. Το επόμενο σύνολο προτάσεων 

εξετάζεται, και τα στοιχεία του και οι εκατέρωθεν προτάσεις  του προστίθενται στη μνήμη 

εργασίας. Μετά την ανάλυση κάθε νέου συνόλου προτάσεων που αναλύονται, η μνήμη 

εργασίας αντιπροσωπεύει την σύνθεση των πληροφοριών που έχουν υποστεί επεξεργασία 

μέχρι τώρα. Το γεγονός ότι τα προγενέστερα στοιχεία αφαιρούνται από τη μνήμη εργασίας 

σημαίνει ότι δεν είναι πλέον απαραίτητα, εντούτοις, κρατούνται ακόμα μέσα σε μια 

συγκεκριμένη μνήμη που παρακολουθεί όλα τα στοιχεία που έχει εμφανιστεί στη μνήμη 

εργασίας. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησής τους από τη μνήμη εργασίας σε 

περίπτωση που είναι σχετικά με το περιεχόμενο του κειμένου. Τα στοιχεία είναι 

αποθηκευμένα έχοντας μια τιμή  ενεργοποίησης, που μπορεί να ποικίλει με την πάροδο του 

χρόνου, ανάλογα με το εάν εμφανίζονται ή όχι πάλι στην μνήμη εργασίας. Μια λειτουργία 

αποσύνθεσης τείνει να χαμηλώσει αυτές τις τιμές με την πάροδο του χρόνου, μιμούμενη 

έτσι τον μηχανισμό λήθης. 

Από τη μνήμη εργασίας στην επεισοδιακή μνήμη  

Η επεισοδιακή μνήμη καθορίζεται με τη βοήθεια τριών λειτουργιών που έχουν 

στόχο την ενεργοποίηση τιμών από 0 έως 1. Αυτές οι λειτουργίες εφαρμόζονται κάθε φορά 

που ένα στοιχείο της μνήμης εργασίας αποθηκεύεται στην επεισοδιακή μνήμη, και είναι η 

ακόλουθες. 

1. Η πρώτη λειτουργία δείχνει τη νέα τιμή μιας έννοιας η οποία δεν υπήρξε 

προηγουμένως στην επεισοδιακή μνήμη. Εξ ορισμού, η νέα τιμή είναι η τιμή 

ενεργοποίησης της έννοιας στη μνήμη εργασίας.  

2. Η δεύτερη λειτουργία καθορίζει τη νέα τιμή μιας έννοιας που ήταν ήδη στην 

επεισοδιακή μνήμη. Σε εκείνη την περίπτωση, η νέα τιμή πρέπει να είναι υψηλότερη 

και από τις δύο υπάρχουσες τιμές. Εξ ορισμού, η νέα τιμή είναι ίση με 

τιμήWM+τιμήEM*(1-τιμήWM). 
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3. Η τρίτη είναι η λειτουργία αποσύνθεσης που προσδιορίζει με ποιόν τρόπο μειώνονται 

οι τιμές ενεργοποίησης με την πάροδο του χρόνου. Εξ ορισμού, όλες οι τιμές αλλάζουν 

στο 90% των αρχικών τιμών τους μετά από κάθε κύκλο κατασκευής-ολοκλήρωσης.  

Από την επεισοδιακή μνήμη στη μνήμη εργασίας 

 Κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής, η επεισοδιακή μνήμη μπορεί επίσης να 

παρέχει τα στοιχεία που προστίθενται στη μνήμη εργασίας εάν είναι κοντά στα στοιχεία 

κειμένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Αυτός ο μηχανισμός είναι παρόμοιος με το 

μηχανισμό συμπερασμού που συνέλλεξε τα στοιχεία από τη σημασιολογική μνήμη.  

Η ιδέα είναι ότι όλα τα στοιχεία της επεισοδιακά μνήμης που είναι αρκετά 

παρόμοια με μια έννοια της τρέχουσας πρότασης και έχουν αρκετά υψηλή τιμή 

ενεργοποίησης  αντιγράφονται πίσω στη μνήμη εργασίας. Τα δύο κατώτατα όρια που 

ελέγχουν και οδηγούν αυτή τη συλλογή των στοιχείων είναι προφανώς 

παραμετροποιημένα. Αυτό θα συνέβαινε σε ένα κείμενο που θα παρουσίαζε ένα θέμα Χ, 

στη συνέχεια θα μετατοπιζόταν στο θέμα Υ και έτσι οι σχετικές έννοιες με το Χ θα 

αφαιρούνταν από την μνήμη εργασίας, στην οποία θα επέστρεφαν με την επιστροφή στο 

θέμα Χ. Ο τρέχων μηχανισμός θα ανακτούσε έπειτα τις σχετικές με το Χ έννοιες από την 

επεισοδιακή μνήμη προκειμένου να γίνει μίμηση του γεγονότος ότι οι έννοιες μπορούν να 

συνδεθούν σε ένα κείμενο ακόμη και αν και δεν ακολουθούν απαραιτήτως η μία την άλλη. 

Στο τέλος της επεξεργασίας του κειμένου, η επεισοδιακή μνήμη περιέχει όλες τις 

προτάσεις από το κείμενο και η κάθε μια συνοδεύεται από μια ένδειξη της σπουδαιότητά 

της. 

Αυτό το πρότυπο του τρόπου με τον οποίο οι κύριες πληροφορίες έχουν επιλεχθεί 

γνωσιακά μπορεί να συγκριθεί με την ανθρώπινη συμπεριφορά κατά την κατανόηση 

κειμένου. Επιπλέον, δεδομένου ότι κάθε κατάσταση της επεισοδιακής μνήμης 

απομνημονεύεται μέσω του προγράμματος, η εξέλιξη των τιμών ενεργοποίησης μπορούν 

να αποθηκεύονται. Η λειτουργία αποσύνθεσης τείνει να μειώσει τις τιμές ενεργοποίησης 

αχρησιμοποίητων στοιχείων με την πάροδο του χρόνου, εντούτοις, ένα στοιχείο μπορεί να 

εμφανιστεί ακόμα μια φορά στην μνήμη εργασίας είτε επειδή εμφανίζεται στο κείμενο ή 

επειδή έχει κληθεί ένα παρόμοιο με αυτό στοιχείο. Η εξέλιξη των τιμών ενεργοποίησης 

στην επεισοδιακή μνήμη δεν είναι γραμμική και εξαρτάται από τις προτάσεις που 

υποβάλλονται σε επεξεργασία. 
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1.1.4. ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ DENHIER & 

BAUDET 

 

Σύμφωνα με το μοντέλο κατανόησης κειμένου των Denhier & Baudet (1992), το άτομο 

που διαβάζει ένα κείμενο πρέπει να κατανοήσει ορισμένες θεμελιώσεις γνωστικές 

κατηγορίες. Μέσω της κατανόησης αυτών των γνωστικών κατηγοριών κατασκευάζει 

σταδιακά τη μικροδομή και τη μακροδομή του κειμένου προς ανάγνωση.  

Η μικροδομή είναι μία ιεραρχική δομή από καταστάσεις, γεγονότα και πράξεις που 

αφορούν και περιγράφουν το κείμενο που διαβάζει. Περιέχει επίσης αιτιακές και χρονικές 

σχέσεις μεταξύ των γεγονότων ή πράξεων της μικροδομής.  

Οι σημαντικοί όροι της θεωρίας συνοψίζονται παρακάτω : 

 Ο όρος άτομο αναφέρεται σε κάθε οντότητα που παίζει ρόλο στην κατανόηση 

κειμένου.  

 Ο όρος κατάσταση είναι στατικός και αναφέρεται σε μη μεταβολή των τιμών των 

ιδιοτήτων των οντοτήτων που εμφανίζονται στο κείμενο σε συνάρτηση με το χρόνο. 

Γενικότερα, αναφέρεται σε μία σταθερή κατάσταση κατά την οποία δεν υφίσταται 

αλλαγή κατά το πέρασμα ενός χρονικού διαστήματος.  

 Ο όρος γεγονός περιγράφει μια δράση που προκαλεί αλλαγές αλλά δεν προέρχεται από 

τον άνθρωπο. Το γεγονός μπορεί να είναι τυχαίο ή να προκαλείται από μη ανθρώπινη 

ενέργεια π.χ από κάποια μηχανή.  

 Η πράξη είναι μια δράση που προκαλεί αλλαγές αλλά προέρχεται από τον άνθρωπο. 

Το άτομο κατά την ανάγνωση του κειμένου προσπαθεί να οργανώσει και καθορίσει τη 

σημασία αυτών που διαβάζει. Οφείλει να κατασκευάσει μια αναπαράσταση της «φυσικής 

ροής των πραγμάτων» όπου το κάθε καινούργιο γεγονός εξηγείται αιτιακά από τις 

συνθήκες των γεγονότων που ήδη έχουν συμβεί.  

Οι οντότητες του ατόμου, της κατάστασης, του γεγονότος και της πράξης 

συνδυάζονται σε περίπλοκες δομημένες ιεραρχικές δομές και δημιουργούν τα δύο  είδη 

επίπεδα αναπαράστασης που αναφέρθηκαν παραπάνω : 

1. την Mικροδομή η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή των μονάδων του συστήματος 

με βάση τη χρονική και αιτιακή σχέση που τις συνδέει, και την περιγραφή της 

ακολουθίας των γεγονότων που εκτελούνται σ'αυτές τις μονάδες σε σχέση με την 
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αιτία που τα προκαλεί καθώς και τις αλλαγές που προκαλούν στην κατάσταση της 

μονάδας και του συστήματος . 

2. την Mακροδομής η οποία περιλαμβάνει την τελεολογική ιεραρχική δομή των 

σκοπών και των υποσκοπών των διαφόρων λειτουργιών του συστήματος. 

1.1.4.1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Ένα τεχνικό σύστημα που διαθέτει ένα σύνολο αλληλοσχετιζόμενων μονάδων που 

ορίζονται από ιεραρχικές σχέσεις τύπου μέρους - όλου και μπορούν να οργανωθούν σε ένα 

δέντρο σκοπού-υποσκοπών ονομάζεται λειτουργικό σύστημα. Η δημιουργία ενός 

κειμένου το οποίο να επιτρέπει μια ακριβή περιγραφή του τεχνικού συστήματος και να 

διευκολύνει τον αναγνώστη στην κατασκευή της μακροδομής του ονομάζεται ανάλυση 

του τεχνικού αντικειμένου (τεχνικό κείμενο) σε λειτουργικό σύστημα. 

Ένα λειτουργικό σύστημα είναι το πρακτικό αποτέλεσμα  της δραστηριότητας που 

προκύπτει από την λύση του  προβλήματος  που υλοποιείται  από αυτόν  που το σκέφθηκε. 

Κάθε υποσύστημα σχηματίζει, όπως το συνολικό σύστημα, μια λειτουργική ενότητα. Η 

τελική κατάσταση του υποσυστήματος λειτουργεί ως υποσκοπός του συστήματος. Το 

τερματικό γεγονός που οδηγεί σε αυτή την τελική κατάσταση είναι η αιτία, η απαραίτητη 

συνθήκη μέσα στις περιστάσεις, μιας τροποποίησης του (υπο)συστήματος – που είναι 

άμεσα διατεταγμένο ή γειτονικό σε ένα ίδιο επίπεδο της ιεραρχίας. Έτσι ένα  σύστημα 

αναλύεται σε ένα σύνολο λειτουργικών ενοτήτων  που είναι ιεραρχικά οργανωμένες και 

διατηρούν μεταξύ τους χρονικές, αιτιακές και μερωνυμικές σχέσεις. Η ιεραρχία καθορίζεται 

από την οργάνωση σε σκοπούς και υποσκοπούς. Για να περιγράψουμε τελεολογικά τη 

λειτουργία ενός πολύπλοκου λειτουργικού συστήματος,  υιοθετείται  μια αναπαράσταση 

κατά δενδροειδή δομή.  

Η ανάλυση του τεχνικού κείμενο σε λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να παρέχει 

περιγραφές οι οποίες να περιλαμβάνουν: Σχεσιακή δομή, Μετασχηματιστικό Σύστημα 

και Τελεολογικό Σύστημα.  

1.1.4.2. ΣΧΕΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 

Περιέχει απλές ή σύνθετες στατικές καταστάσεις στις οποίες βρίσκονται τα άτομα 

που περιγράφει το κείμενο οργανωμένες σε μία δενδρική ιεραρχική δομή. Η ιεραρχία αυτή 

καθορίζεται από στατικές ταξινομικές και μερωνυμικές σχέσεις καθώς και από σχέσεις 

ιδιοτήτων μεταξύ αυτών. 
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Σχήμα 1.3 – Παράδειγμα σχεσιακής δομής 

 

1.1.4.3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Το σύστημα αυτό αναπαριστά μία αλληλουχία γεγονότων τα οποία μεταβάλλουν τις 

καταστάσεις του συστήματος. Αιτιοκρατικό λέγεται το μετασχηματιστικό σύστημα στο 

οποίο οι μεταβάσεις μεταξύ των καταστάσεων καθορίζονται αιτιακά. Χρονικό λέγεται το 

μετασχηματιστικό σύστημα στο οποίο οι μεταβάσεις μεταξύ των καταστάσεων 

καθορίζονται μόνο από χρονικές σχέσεις. 

Ένα μετασχηματιστικό σύστημα μπορεί να αποτελείται από μακρογεγονότα τα οποία 

ορίζουν ένα ολόκληρο υποσύστημα μέσα στο μετασχηματιστικό σύστημα. Ο αναγνώστης 

είναι εν μέρει ελεύθερος να επιλέξει το επίπεδο περιγραφής των γεγονότων του κειμένου 

που επιθυμεί. Π.χ. μπορεί να αναφερθεί σε ένα γενικό μακρογεγονός, το οποίο αποτελεί 

μία ομπρέλα η οποία καλύπτει όλες τις λειτουργίες αυτού του μακρογεγονότος ή μπορεί να 

αναφερθεί αναλυτικά στα υπογεγονότα του μακρογεγονότος. Το επίπεδο περιγραφής 

γενικά επηρεάζεται από την προγενέστερη γνώση του αναγνώστη γύρω από το χώρο του 

κειμένου.  
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Σχήμα 1.4 – Παράδειγμα μετασχηματιστικού συστήματος 

 

1.1.4.4. ΤΕΛΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Το τελεολογικό σύστημα αναπαριστά  τις δομές και τις συμπεριφορές  οργανισμών 

που ορίζονται  σα σύνολα λειτουργικών ενοτήτων που βρίσκονται σε αλληλοσυσχετισμό 

μεταξύ τους. Η ιεραρχική δομή ενός τελεολογικού συστήματος ορίζεται από μερωνυμικές 

σχέσεις και σχέσεις υπό συνθήκη που είναι  οργανωμένες σε ένα δένδρο σκοπού και 

υποσκοπών (τεχνικά συστήματα) ή σε ένα δένδρο προθέσεων. 

 

Σχήμα 1.5 – Παράδειγμα μέρους τελεολογικού συστήματος 

 

1.1.4.5. ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Η περιγραφή ενός λειτουργικού συστήματος μπορεί να είναι απλή ή σύνθετη. Ο βαθμός 

της πολυπλοκότητας καθορίζεται από τον αριθμό των ατόμων-οντοτήτων που έχουν 

κρατηθεί ως στοιχεία του συστήματος καθώς και από τον αριθμό των διασυνδέσεων και το 

μήκος της αιτιακής διαδρομής. Η πολυπλοκότητα της περιγραφής είναι κατώτερη από την 
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πολυπλοκότητα του συστήματος αλλά  βασικά, καθορίζεται από το επίπεδο της ανάλυσης 

που έχει υιοθετηθεί από τον περιγράφοντα.  

Αυτό το επίπεδο είναι συνάρτηση:  

 Της ενότητας που καθορίζει σαν μέρος του συστήματος, δηλαδή το υλικό 

αντικείμενο που είναι προϊόν της διάσπασης της πραγματικής ύλης π.χ η μηχανή, το 

εξάρτημα της μηχανής  κτλ. 

 Του αριθμού των γεγονότων που συνδέονται αιτιακά και που αναγνωρίζονται μέσα 

από την περιγραφή τους. 

Στην περίπτωση μιας πολύπλοκης περιγραφής, σε ένα καθορισμένο επίπεδο 

καθορισμένης ανάλυσης, είναι αναγκαίο να διασπάσουμε ένα σύστημα σε υπο-συστήματα 

των οποίων  η περιγραφή να είναι πιο απλή. Η τελεολογική φύση του λειτουργικού 

συστήματος, δηλαδή η οργάνωσή του  σε μια ιεραρχική δομή με σκοπό/ υπο-σκοπούς, 

κάνει δυνατή αυτή τη διάσπαση. Αυτή η διάσπαση αντικατοπτρίζει την πραγματική δομή 

του συστήματος: ένα λειτουργικό σύστημα είναι το  υλικό ίχνος (πρακτικό αποτέλεσμα) 

της δραστηριότητας που προκύπτει από την λύση του  προβλήματος  που ενεργοποιείται  

από αυτόν  που το σκέφθηκε. Κάθε υπο-σύστημα σχηματίζει, όπως το συνολικό σύστημα, 

μια λειτουργική ενότητα. Χαρακτηρίζεται από το ρόλο του στη γενική λειτουργία του 

συστήματος: η τελική κατάσταση του υπο-συστήματος λειτουργεί ως υπο-σκοπός του 

συστήματος. Το τερματικό γεγονός που οδηγεί σε αυτή την τελική κατάσταση είναι η 

αιτία, η απαραίτητη συνθήκη μέσα στις περιστάσεις, μιας τροποποίησης του  

(υπο)συστήματος – που είναι άμεσα διατεταγμένο ή γειτονικό σε ένα ίδιο επίπεδο της 

ιεραρχίας. Έτσι ένα σύστημα αναλύεται σε ένα σύνολο λειτουργικών ενοτήτων  που είναι 

ιεραρχικά οργανωμένες και διατηρούν μεταξύ τους χρονικές, αιτιακές και μερωνυμικές 

σχέσεις. Η ιεραρχία καθορίζεται από την οργάνωση σε σκοπούς και υποσκοπούς.  

Για να περιγράψουμε τελεολογικά τη λειτουργία ενός πολύπλοκου λειτουργικού 

συστήματος,  υιοθετείται  μια αναπαράσταση κατά δενδροειδή δομή. Ο  υπερδιατεταγμένος 

κόμβος αντιπροσωπεύει τον κύριο σκοπό του συστήματος, οι δε υποκείμενοι κόμβοι 

αντιπροσωπεύουν τους υποσκοπούς των οποίων η προσέγγιση καθορίζει την 

πραγματοποίηση του κύριου σκοπού. Αυτά αντιστοιχούν σε μακρογεγονότα του 

συστήματος. Η σύνδεση αυτών των μακρογεγονότων είναι και αυτή καθορισμένη από τη 

σύνδεση των γεγονότων που αντιπροσωπεύονται από τους άμεσα υποκείμενους κόμβους. 

Τα τόξα που συνδέουν μεταξύ τους τούς κόμβους αντιπροσωπεύουν τις σχέσεις μεταξύ του 
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συνόλου και των μερών.  Η κατασκευή μιας τέτοιας δομής συνίσταται λοιπόν σε μια 

κατηγοριοποίηση και σε μια ιεράρχηση των γεγονότων σε συνάρτηση  με τους σκοπούς 

που έχουν ανατεθεί στο σύστημα, αυτή η κατασκευή μπορεί να συνοδεύεται από μια 

χρονική διάσπαση της ακολουθίας των γεγονότων. Αυτή η δομή του σκοπού εξασφαλίζει 

τη συνολική συνάφεια της αναπαράστασης του συστήματος.  

Αυτή η ανάλυση σε υποσυστήματα οδηγεί στο διαχωρισμό των σχέσεων εσωτερικής 

αιτιολόγησης από τις σχέσεις εξωτερικής αιτιολόγησης. Οι σχέσεις λέγονται εσωτερικές 

όταν αφορούν καταστάσεις και γεγονότα της λειτουργικής  ενότητας, και εξωτερικές όταν 

ενώνουν αυτές τις εσωτερικές καταστάσεις και τα γεγονότα με αυτά ενός παρακείμενου 

υποσυστήματος. Η κατάσταση ή το γεγονός του (υπο)συστήματος το οποίο είναι συνθήκη 

της τροποποίησης  της κατάστασης του παρακείμενου υποσυστήματος μπορεί να θεωρηθεί 

σαν μια έξοδος από το ίδιο του υποσύστημα και σαν μια είσοδος (εξωτερική αιτία) στο 

παρακείμενο υποσύστημα.  

Ο βαθμός της διάσπασης ενός συστήματος σε υποσυστήματα καθορίζεται  από την 

ανάγκη του  υπο-συστήματος να παραμείνει λειτουργικό σύστημα. Το βάθος της δομής 

σκοπού/ υποσκοπών επιλέγεται από τον  περιγράφοντα. Κατά συνέπεια  ο βαθμός της 

διάσπασης βρίσκεται  εν μέρει υπό τον έλεγχο του. Εντούτοις , η ανάγκη να περιγράψουμε 

την αιτιακή διαδρομή επιβάλλει ένα πλαίσιο αποσύνθεσης. Σε ένα δεδομένο επίπεδο 

ανάλυσης, οι τροποποιήσεις  του συστήματος και η αιτιακή διαδρομή που ενώνει την 

αρχική κατάσταση με την τελική κατάσταση αποκαθιστά : 

 Την ακολουθία των μετασχηματισμών  που σχηματίζουν την απευθείας σύνδεση του 

μονοπατιού που οδηγεί  από την αρχική κατάσταση στην τελική και θεωρείται ότι  

χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά ενός άμεσα υποκείμενου υποσυστήματος (υπο-σύστημα 

πρώτου επιπέδου).  

 Την ακολουθία  που σχηματίζει μια σύνδεση πάνω σ΄αυτή την  ήδη υπάρχουσα  

σύνδεση και η οποία θεωρείται πάλι σαν χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς ενός υπο-

συστήματος (υποσύστημα δευτέρου επιπέδου) κατώτερο του  προηγούμενου, κτλ. Άρα 

κάθε ακολουθία τροποποίησης που έρχεται να συνδεθεί σε μια άλλη θα οδηγεί στην 

περιγραφή ενός υπο-συστήματος. 
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1.2 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ 

Η φυσική γλώσσα ενώ θεωρείται μία από τις καλύτερες μεθόδους αναπαράστασης 

γνώσης για χρήση από τον άνθρωπο, είναι πλέον ακατάλληλη για χρήση σε υπολογιστικά 

συστήματα. Οι λόγοι είναι οι εξής : 

 Η πολυσημαντικότητα (ambiguity) της γλώσσας, δηλαδή το ότι μία φράση επιδέχεται 

πολλές ερμηνείες. 

 Η φυσική γλώσσα ερμηνεύεται πάντα σε σχέση με τα συμφραζόμενα, πράγμα που 

κάνει δύσκολο το να καταλάβει ένα υπολογιστικό σύστημα σε τι ακριβώς αναφέρεται 

μία φράση.  

Για τους παραπάνω λόγους η φυσική γλώσσα, δεν χρησιμοποιείται άμεσα για να 

αναπαρίσταται η γνώση ενός τομέα στα υπολογιστικά συστήματα. Όπου χρειάζεται το 

υπολογιστικό σύστημα να επεξεργαστεί φυσική γλώσσα, αυτό γίνεται με τις τεχνικές του 

κλάδου της Τεχνητής Νοημοσύνης, της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (Natural Language 

Processing). 

Για τα συστήματα ΤΝ (Τεχνητής Νοημοσύνης) κατάλληλος προς χρήση είναι ένας 

μονοσήμαντος και τυποποιημένος συμβολισμός, ο οποίος σε συνδυασμό με ένα μηχανισμό 

εξαγωγής συμπερασμάτων (inference mechanisms), που υλοποιείται από τη στρατηγική 

αναζήτησης στη γνώση ενός προβλήματος και από τη συλλογιστική (reasoning), θα είναι 

ικανός να παράγει και νέα γνώση από την ήδη υπάρχουσα.  

Η στρατηγική αναζήτησης υλοποιείται με συλλογιστική οδηγούμενη από στόχους 

(goal driven ή top-down) ή συλλογιστική οδηγούμενη από δεδομένα (data-driven ή bottom-

up). Η συλλογιστική, δηλαδή ο τρόπος παραγωγής νέας γνώσης από ήδη υπάρχουσα, 

υλοποιείται με τρεις κυρίως μεθόδους, την παραγωγή (deduction), την επαγωγή (induction) 

και την απαγωγή (abduction). 
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1.2.1. Μέθοδοι αναπαράσταση γνώσης 

Οι δημοφιλέστερες μέθοδοι αναπαράστασης γνώσης είναι : 

 Λογική 

o Προτασιακή λογική (propositional logic). 

o Κατηγορηματική λογική (predicate logic). 

o Διαζευκτική μορφή της λογικής (clausal form of logic). 

 Δομημένες αναπαραστάσεις γνώσης 

o Σημασιολογικά δίκτυα (semantic networks). 

o Πλαίσια (frames). 

o Εννοιολογική εξάρτηση (conceptual dependency). 

o Σενάρια (scripts). 

 Κανόνες if-then. 

1.2.1.1.  Λογική 

Η Λογική παρέχει ένα τρόπο αποσαφήνισης και τυποποίησης της διαδικασίας της 

ανθρώπινης σκέψης. Συγκεκριμένα, η μαθηματική λογική (mathematical logic), είναι η 

συστηματική μελέτη των έγκυρων ισχυρισμών (valid arguments), με χρήση εννοιών από τα 

μαθηματικά.  

Προτασιακή λογική 

Σε αυτή τη μορφή της λογικής κάθε γεγονός του πραγματικού κόσμου αναπαρίσταται 

με μία λογική πρόταση, η οποία χαρακτηρίζεται είτε ως αληθή ή ως ψευδής. Οι λογικές 

προτάσεις αναπαριστώνται από λατινικούς χαρακτήρες και ονομάζονται άτομα (atoms). Τα 

άτομα συνδυάζονται με τη χρήση λογικών συμβόλων ή συνδετικών (connectives). Οι 

σύνθετες προτάσεις που προκύπτουν ονομάζονται ορθά δομημένοι τύποι (well formed 

formulae). 

Τα λογικά σύμβολα (συνδετικά) είναι τα εξής: 
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Σύμβολο Ονομασία-Επεξήγηση 

 σύζευξη ή λογικό "ΚΑΙ" 

 διάζευξη ή λογικό "Η" 

¬ άρνηση 

→ συνεπαγωγή "Εάν… Τότε" 

↔ διπλή συνεπαγωγή ή ισοδυναµία "Αν και μόνο αν" 

 Καθολικός ποσοδείκτης (x σημαίνει για κάθε x) 

 υπαρξιακός ποσοδείκτης (x σημαίνει υπάρχει x) 

 

Μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων  

 Πίνακας αληθείας. 

 Τρόπος του θέτειν (Modus ponens) 

P^(PQ) ╞ Q, το οποίο σε φυσική γλώσσα σημαίνει, εάν ισχύει η πρόταση P 

και η πρόταση P, συνεπάγεται την Q, τότε προκύπτει λογικά ότι ισχύει η Q. 

 Αρχή της ανάλυσης (resolution principle).  

Κατηγορηματική λογική 

Η κατηγορηματική λογική  (predicate logic) επεκτείνει την προτασιακή λογική 

εισάγοντας όρους (terms), κατηγορήματα (predicates) και ποσοδείκτες (quantifiers). Ένα 

γεγονός αναπαρίσταται με έναν ατομικό τύπο της μορφής 

P(A1,A2,…,An) 

όπου το P ονομάζεται κατηγόρημα (predicate) και τα A1,A2,…,An ορίσματα 

(arguments). Κάθε όρισμα μπορεί να είναι σταθερά, μεταβλητή ή συναρτησιακός όρος 

(functional term).  Π.χ. 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ,ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ(ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ)) 
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Η ύπαρξη μεταβλητών και ποσοδεικτών αυξάνει σημαντικά την εκφραστική 

ικανότητα της κατηγορηματικής λογικής. Π.χ. 

)),()((  ONOMAxzx , το οποίο σημαίνει ότι κάθε 

άνθρωπος έχει όνομα.  

Μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων  

 Πίνακας αληθείας 

 Τρόπος του θέτειν (Modus ponens) 

 Αρχή της ανάλυσης (Resolution principle) 

(PQ)^(R¬Q) ╞ PQ 

Η ύπαρξη μεταβλητών κάνει απαραίτητη την εισαγωγή δύο διαδικασιών για την 

εφαρμογή της κατηγορηματικής λογικής: την αντικατάσταση (substitution) και την 

ενοποίηση (unification). H πρώτη αφορά την αντικατάσταση μίας πρότασης από κάποιους 

όρους και παριστάνεται με {xi,ti}, όπου xi η μεταβλητή που θα αντικατασταθεί και ti ο 

όρος. 

Διαζευκτική μορφή της λογικής 

Η διαζευκτική μορφή της λογικής είναι μία μορφή της κατηγορηματικής λογικής. Η 

γνώση αναπαρίσταται σαν σύζευξη διαζεύξεων (conjunction of disjunctions) και όλες οι 

μεταβλητές που εμφανίζονται θεωρούνται ότι είναι καθολικά ποσοτικοποιημένες.  

Μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων  

 Αρχή της ανάλυσης (resolution principle) 

1.2.1.2.  Δομημένες Αναπαραστάσεις Γνώσης 

Σημασιολογικά δίκτυα (semantic net) 

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

δεσμούς (links) ανάμεσα τους. Οι κόμβοι δηλώνουν κλάσεις αντικειμένων (classes), 

αντικείμενα (objects), έννοιες (concepts), τιμές ιδιοτήτων (values) κ.λ.π. και οι δεσμοί τις 
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σχέσεις (relations) μεταξύ αυτών των αντικειμένων ή ιδιότητες που συνδέουν αντικείμενα 

με τιμές. 

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

 AKO (A kind of): Σχέση μεταξύ κλάσεων αντικειμένων. Π.χ. η κλάση φορτηγό 

είναι AKO της κλάσης αυτοκινούμενο. 

 ISA (is a) : Παρόμοια με τη σχέση AKO, αλλά σε κόμβο που συνδέεται με άλλο 

με σχέση ISA δε μπορούν να προστεθούν νέες ιδιότητες παρά μόνο να κληρονομηθούν οι 

ήδη υπάρχουσες από κόμβους ψηλότερα στην ιεραρχία ή οι ιδιότητες να αλλάξουν τιμές.  

 INSTANCE_OF : Παρόμοια με τη σχέση ISA, αλλά υπάρχει μόνο μεταξύ 

κόμβων αντικειμένων και κόμβων γενικότερων κλάσεων. Π.χ. το φορτηγό νούμερο 1 είναι 

INSTANCE_OF της κλάσης φορτηγό.  

Μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων  

Για την εξαγωγή συμπερασμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε από τις 

μεθοδολογίες που αναφέρθηκαν στην ενότητα 1.2.1.1. 

Πλαίσια (Frames) 

Τα πλαίσια αποτελούν την αντικειμενοστραφή (object oriented) προσέγγιση στην 

αναπαράσταση γνώσης. Τα πλαίσια μοιάζουν με τις εγγραφές (records) των δομημένων 

γλωσσών προγραμματισμού και ο σκοπός τους είναι να ομαδοποιούν πληροφορίες που 

σχετίζονται μεταξύ τους. Διαφέρουν σε σχέση με τις εγγραφές στο ότι (α) τα πλαίσια δεν 

είναι αναγκαστικά όμοια μεταξύ τους, (β) δεν περιέχουν ίδιου τύπου πληροφορίες, ούτε 

μόνο απλά δεδομένα, (γ) τα πλαίσια οργανώνονται σε ιεραρχικές δομές και όχι σειριακές.  

Τα πλαίσια έχουν κάποιο όνομα και μία σειρά από ιδιότητες (slots) που 

συνδέονται άμεσα τις τιμές τους (fillers). Σε σχέση με τα σημασιολογικά δίκτυα, τα 

πλαίσια έχουν συγκεντρωμένη όλη την πληροφορία για την έννοια που αναπαριστούν.  
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Μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων  

Για την εξαγωγή συμπερασμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε από τις 

μεθοδολογίες που αναφέρθηκαν στην ενότητα 1.2.1.1. 

Εννοιολογική εξάρτηση (Conceptual Dependency) 

Η εννοιολογική εξάρτηση (Shank, 1972) αποτελεί μία υποκατηγορία των 

σημασιολογικών δικτύων, όπου υπάρχει ένα σύνολο από σταθερές σχέσεις μεταξύ των 

αντικειμένων με αυστηρά καθορισμένη σημασιολογία. Οι σχέσεις ονομάζονται αρχέγονες 

(primitive relations). Η εννοιολογική εξάρτηση έχει σαν κύριο στόχο να αναπαραστήσει το 

νόημα προτάσεων φυσικής γλώσσας με σημασιολογικό δίκτυο, έτσι ώστε 

 Να γίνει εύκολη η εξαγωγή συμπερασμάτων από προτάσεις. 

 Η αναπαράσταση να είναι ανεξάρτητη από τη γλώσσα διατύπωσης της πρότασης. 

Σενάρια (Scripts) 

Ένα σενάριο (script) είναι μία στερεότυπη ακολουθία γεγονότων σε μία 

συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ένα σενάριο χωρίζεται σε διάφορα μέρη. Κάθε μέρος 

περιέχει κάποιες πληροφορίες με τις χαρακτηριστικές ιδιότητες των οντοτήτων ή 

αντικειμένων που συμμετέχουν στη δραστηριότητα αυτή και τις τιμές αυτών.  

Ένα σενάριο έχει τα εξής βασικά μέρη :  

 Συνθήκες εισόδου (entry conditions), που πρέπει να ικανοποιηθούν προτού 

εμφανιστούν τα γεγονότα που περιέχει το σενάριο.  

 Αποτελέσματα (results), που πρέπει να εμφανιστούν μετά τα γεγονότα στο 

σενάριο. 

 Σκηνικά (props), που είναι αντικείμενα που εμφανίζονται στο σενάριο. 

 Ρόλοι (roles), που είναι οντότητες που διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στα γεγονότα 

του σεναρίου. 
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 Παραπομπές (track), που είναι άλλες τυπικές καταστάσεις που μοιράζονται πολλά 

από τα γεγονότα του συγκεκριμένου σεναρίου. 

 Σκηνές (scenes), που είναι η ακολουθία των γεγονότων. Τα γεγονότα συνήθως 

αναπαριστάνονται συνήθως με τη μέθοδο της εννοιολογικής εξάρτησης.  

Μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων  

Η χρησιμότητα των σεναρίων φαίνεται όταν υπάρχει διάλογος μεταξύ ενός 

υπολογιστή και ενός ανθρώπου. Η αναφορά π.χ. στο εστιατόριο, ενεργοποιεί το σενάριο 

του εστιατορίου και συνεπώς ο υπολογιστής μπορεί να συμπεράνει και να απαντήσει 

κατάλληλα σε μετέπειτα ερωτήσεις.  

Αναπαράσταση με κανόνες 

Οι κανόνες είναι από τις πιο προσφιλές μεθόδους αναπαράστασης γνώσης και ίσως ο 

πρακτικότερος τρόπος αναπαράστασης για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Τα 

πλεονεκτήματα τους είναι ότι αφενός η γνώση αναπαρίσταται με τρόπο που πλησιάζει την 

ανθρώπινη γνώση για τις περισσότερες δραστηριότητες που απαιτούν νοημοσύνη και 

αφετέρου η εξαγωγή συμπερασμάτων γίνεται με εύκολο τρόπο (επάρκεια συνεπαγωγών). 

Συστήματα τέτοιων κανόνων αποτελούν την βάση πολλών έμπειρων  συστημάτων (expert 

systems). 

Τα συστήματα κανόνων χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες : 

 Συστήματα εξαγωγής συμπερασμάτων (deduction systems), όπου οι κανόνες 

εκφράζουν δηλωτική γνώση. 

 Συστήματα παραγωγής (production systems), όπου οι κανόνες εκφράζουν 

διαδικαστική γνώση.  
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1.3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Με τον όρο επεξεργασία φυσικής γλώσσας (natural language processing - NLP)  

εννοούμε την κατανόηση της φυσικής γλώσσας (natural language understanding) και την 

παραγωγή της φυσικής γλώσσας (natural language generation). 

Η κατανόηση της φυσικής γλώσσας αναφέρεται στη δυνατότητα εξαγωγής από μία 

πρόταση – φράση, κάποιου νοήματος, έτσι ώστε ο υπολογιστής να μπορεί να προβεί σε 

ενέργειες ή να τη μετατρέψει σε εσωτερικές δομές αναπαράστασης για μελλοντική χρήση. 

Αντιθέτως, η παραγωγή της φυσικής γλώσσας αναφέρεται στη μετατροπή κάποιων δομών 

αναπαράστασης σε προτάσεις της φυσικής γλώσσας.  

Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε μόνο στην κατανόηση της φυσικής γλώσσας, διότι 

η παραγωγή φυσικής γλώσσας, ξεφεύγει του θέματος της εργασίας. 

Η κατανόηση της φυσικής γλώσσας αφορά στη μετατροπή του λόγου σε 

μονοσήμαντες δομές αναπαράστασης γνώσης, όπως ειπώθηκε. Συνήθως, αποτελείται από 

τα εξής στάδια : 

 Αναγνώριση ομιλίας (speech recognition): Η διαδικασία κατά την οποία τα 

ηχητικά-ηλεκτρικά σήματα μετατρέπονται σε φθόγγους και στη συνέχεια από αυτά 

παράγονται λέξεις και προτάσεις.  

 Συντακτική ανάλυση (Syntactic analysis) : Η συντακτική ανάλυση έχει σκοπό να 

ομαδοποιήσει τις λέξεις που παρήχθησαν από το προηγούμενο στάδιο σε προτάσεις, οι 

οποίες να είναι ορθές βάσει των γραμματικών και συντακτικών κανόνων της γλώσσας.  

 Σημασιολογική ανάλυση (Semantic analysis) : Στο στάδιο της σημασιολογικής 

ανάλυσης επιχειρείται μία πρώτη μετατροπή των προτάσεων σε εσωτερικές δομές 

αναπαράστασης, χρησιμοποιώντας τη νοηματική σημασία των λέξεων. 
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 Πραγματολογική ανάλυση (Pragmatic analysis) :  Σε αυτό το στάδιο επιχειρείται η 

ένταξη της πρότασης μέσα στο γενικότερο νοηματικό πλαίσιο των συμφραζομένων 

(context), λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες στις οποίες ειπώθηκε. Μία πρόταση π.χ., 

μπορεί να περιέχει αντωνυμίες, οι οποίες να αναφέρονται σε ονόματα άλλων προτάσεων, 

οπότε είναι αδύνατο να γίνει σημασιολογική ανάλυση χωρίς να ληφθούν υπόψη οι 

υπόλοιπες προτάσεις. 

1.4 ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ 

Μία οντολογία στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης είναι ουσιαστικά ένα λεξιλόγιο 

περιγραφής και αναπαράστασης εννοιών κάποιου συγκεκριμένου γνωστικού τομέα. 

Συγκεκριμένα, δεν είναι το ίδιο το λεξιλόγιο που ορίζει την οντολογία αλλά οι ίδιες οι 

έννοιες. Για να οριστούν οι λέξεις που αποτελούν το λεξιλόγιο μίας οντολογίας πρέπει να 

προηγηθεί μία αναλυτική εξέταση των οντοτήτων που ανήκουν στο γνωστικό πεδίο καθώς 

και των σχέσεων μεταξύ τους. Το λεξιλόγιο αναπαράστασης οπότε παρέχει ένα σύνολο 

όρων μέσω των οποίων περιγράφουμε γεγονότα για τον γνωστικό τομέα, ενώ το σώμα 

γνώσης που αναπαρίσταται από το λεξιλόγιο αυτό, αποτελεί μία συλλογή γεγονότων του 

γνωστικού τομέα (Chanrasekanan, Josephon, Benjamins, 1999).  

Η οντολογική ανάλυση βοηθάει στην αποσαφήνιση της δομής ενός σώματος γνώσης 

και αποτελεί το νευραλγικό κέντρο κάθε συστήματος αναπαράστασης γνώσης του 

συγκεκριμένου γνωστικού τομέα. Εάν δεν δοθεί η απαραίτητη προσοχή στην δημιουργία 

της οντολογίας μας, τότε θα δημιουργηθούν αναπόφευκτα ασυνέπειες στην αναπαράσταση 

του γνωστικού τομέα. Αφού δημιουργηθεί η οντολογία του γνωστικού τομέα μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε τους όρους της οντολογίας για να επιβεβαιώσουμε ή όχι κάποια 

συγκεκριμένη πρόταση που αφορά την οντολογία. Η οντολογία μας παρέχει επίσης τη 

δυνατότητα να ορίσουμε συγκεκριμένες προτασιακές στάσεις μεταξύ των οντοτήτων της. 

Π.χ. σε μία οντολογία περιγραφής ηλεκτρονικών στοιχείων μπορούμε να πούμε ότι ο 
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τεχνικός πιστεύει ή υποθέτει ότι κάποιο εξάρτημα δυσλειτουργεί. Συνεπώς, η οντολογία 

μπορεί να εκφράζει πεποιθήσεις, υποθέσεις και προβλέψεις για τον γνωστικό τομέα που 

αναπαριστά.  

Ένα σημαντικό θέμα που αφορά τις οντολογίες όπως τις χρησιμοποιούμε στην 

τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι μία οντολογία η οποία περιγράφει ένα γνωστικό τομέα, 

περιορίζεται από τον σκοπό για τον οποίο τη δημιουργούμε. Προφανώς, ο ίδιος ο 

γνωστικός τομέας δεν είναι έτσι τεχνητά περιορισμένος, αλλά για τον σκοπό μας είναι 

προτιμητέο να εστιάζουμε στην πλευρά της πραγματικότητας που χρειάζεται για την 

εφαρμογή μας, αγνοώντας άλλες. Π.χ. εάν θεωρήσουμε τον γνωστικό τομέα των φρούτων, 

είναι διαφορετική η οντολογία των φρούτων στην οποία θα καταλήγαμε εάν θέλαμε να την 

χρησιμοποιήσουμε σε ένα σύστημα καταπολέμησης εντόμων που βλάπτουν τα δέντρα που 

τα παράγουν και άλλη εάν σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε ένα έμπειρο σύστημα που θα 

βοηθάει ένα σεφ να επιλέξουν φρούτα ανάλογα του μενού που θέλουν. Με λίγα λόγια, η 

οντολογία για τον ίδιο γνωστικό τομέα διαφέρει ανάλογα τον σκοπό ή την εφαρμογή για 

την οποία τη δημιουργούμε.  

Τα βασικά συστατικά μίας οντολογίας 

Οι κατηγορίες συστατικών μίας οντολογίας είναι οι εξής (Μπλίτσας, Διπλωματική 

εργασία, 2007) : 

Κλάσεις (classes) : Έννοιες που σχετίζονται με ένα πεδίο ή κάποιες εργασίες, οι οποίες 

είναι συνήθως οργανωμένες σε κάποιο ταξινομικό σύστημα. Π.χ. σε μία οντολογία που 

αφορά το πανεπιστήμιο ο ‘φοιτητής’ και ο ‘καθηγητής’ αποτελούν δύο κλάσεις.  

Σχέσεις (relations) : Ένας τύπος αλληλεπίδρασης μεταξύ των εννοιών ενός πεδίου όπως 

subclass_of, isa. 

Συναρτήσεις (functions) : Μία ειδική περίπτωση σχέσης στην οποία το ν-οστό στοιχείο 

της σχέσης προσδιορίζεται μοναδικά από τα ν-1 προηγούμενα στοιχεία, παράδειγμα : Η 
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τιμή_μεταχειρισμένου_αυτοκινήτου μπορεί να προσδιορίζεται σαν συνάρτηση της αρχικής 

τιμής του καινούργιου αυτοκινήτου, του μοντέλου του αυτοκινήτου, των χαρακτηριστικών 

του αυτοκινήτου και των χιλιομέτρων που έχει διανύσει. 

Αξιώματα (axioms) : Αναπαριστούν προτάσεις που είναι πάντα αληθείς, παράδειγμα : αν ο 

Φ είναι δευτεροετής φοιτητής τότε μπορεί να γραφτεί στο επιλεγόμενο μάθημα Μ. 

Στιγμιότυπα (instances) : Αναπαριστούν συγκεκριμένα στοιχεία, παράδειγμα : ο φοιτητής 

με το όνομα Νίκος είναι ένα στιγμιότυπο της κλάσης φοιτητής. 

1.5 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ 

Η εννοιολογική χαρτογράφηση είναι μία τεχνική για την οργάνωση και 

αναπαράσταση σχέσεων μεταξύ εννοιών. Ο εννοιολογικός χάρτης κατ` επέκταση είναι ένα 

διάγραμμα το οποίο αναπαριστά τις σχέσεις μεταξύ εννοιών. Τα βασικά συστατικά 

στοιχεία ενός εννοιολογικού χάρτη είναι :  

 Κόμβος έννοια : Οι έννοιες αναπαρίστανται μέσω κόμβους του εννοιολογικού 

χάρτη. Κάθε κόμβος αναπαριστά και μία έννοια.  

 Σχέσεις μεταξύ κόμβων : Οι σχέσεις αναπαρίστανται με ακμές (συνδέσεις) 

μεταξύ των κόμβων και έχουν κάποια συνήθως ρηματική περιγραφή.  

Ορίζουμε ως έννοια κάθε αντιληπτή κανονικότητα σε γεγονότα ή αντικείμενα, ή 

κάποια καταγραφή γεγονότων ή απλώς κάποια αντικείμενα του φυσικού κόσμου 

(Novak et al. , 2006). Οι έννοιες αποτελούν κόμβους του εννοιολογικού χάρτη και 

χαρακτηρίζονται μέσω μίας μοναδικής λεκτικής περιγραφής, η οποία πρέπει να 

ακολουθείται με συνέπεια κατά την σχεδίαση του χάρτη.  

Οι σχέσεις με τη σειρά τους αποτελούν προτάσεις που αφορούν κάποιες έννοιες της 

οντολογίας που περιγράφει ο χάρτης και συνδέουν δύο κόμβους-έννοιες του χάρτη. 

Περιγράφονται πάντα με τη χρήση κάποιας λέξης, η οποία δηλώνει το είδος της εξάρτησης 

των δύο εννοιών.  
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Ένα άλλο χαρακτηριστικό των εννοιολογικών χαρτών είναι η ιεραρχική δομή τους, 

με τις γενικότερες έννοιες να καταλαμβάνουν συνήθως το πάνω μέρος του χάρτη και τις 

ειδικότερες έννοιες να αναπτύσσονται από κάτω. Η γενική οργάνωση της ιεραρχίας του 

εννοιολογικού χάρτη εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο έχει κατασκευαστεί. Για τον 

λόγο αυτό είναι προτιμητέο ο εννοιολογικός χάρτης να αναπτύσσεται με σκοπό να μπορεί 

να απαντάει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. 

Έχει επίσης βρεθεί ότι με τη χρήση εννοιολογικών χαρτών καθίσταται ευκολότερη η 

κατανόηση ενός άγνωστου γνωστικού τομέα, μέσω της οργάνωσης της νέας – άγνωστης 

γνώσης στην ιεραρχική δομή του εννοιολογικού χάρτη.  

Οι εννοιολογικοί χάρτες μπορούν να περιέχουν και υπερ-σχέσεις. Οι υπερ-σχέσεις 

συνδέουν έννοιες που ανήκουν σε διαφορετικούς γνωστικούς τομείς και βοηθούν στην 

κατανόηση του τρόπου συσχέτισης των δύο εννοιών μεταξύ των δύο τομέων. Η αναζήτηση 

και εύρεση υπερ-σχέσεων μπορεί να οδηγήσει σε παραγωγή νέας γνώσης κάτι το οποίο 

είναι ένα από τα χρησιμότερα χαρακτηριστικά των εννοιολογικών χαρτών. Στους 

εννοιολογικούς χάρτες μπορούν επίσης να προστεθούν συγκεκριμένα παραδείγματα των 

εννοιών που χρησιμοποιούνται, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στη σύνδεση των εννοιών 

που αναπαρίστανται με τον πραγματικό κόσμο.  

Η πρώτη χρήση εννοιολογικών χαρτών έγινε από τον Novak (Novak & Musonda, 

1991) κατά τη διάρκεια πειραμάτων σχετικών με την εννοιολογική αλλαγή κατά την 

κατανόηση επιστημονικών θεωριών σε παιδιά. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τους 

εννοιολογικούς χάρτες ως εργαλεία αναπαράστασης της γνώσης των παιδιών. 
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2
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ 
 

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΤΑ DENHIERE & BAUDET 

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μία προσπάθεια αναπαράστασης της γνώσης του ειδικού 

πληροφορικής πάνω στον γνωστικό τομέα «Μνήμη και αποθηκευτικές μονάδες Η/Υ».  

Όλες οι αναπαραστάσεις στηρίζονται στην θεωρία των Denhiere & Baudet, δηλαδή 

αποτελούνται από τριών ειδών μοντέλα, το σχεσιακό (1.1.4.2), το μετασχηματιστικό 

(1.1.4.3) και το τελεολογικό (1.1.4.4) τα οποία περιγράφουν τη γνώση του ειδικού. 

Το σχεσιακό μοντέλο περιγράφει στατικές σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων ενός 

γνωστικού τομέα. Αποτελεί ουσιαστικά ένα τρόπο αναπαράστασης της στατικής γνώσης 

του γνωστικού τομέα, όπως είναι οι σχέσεις καταγωγής, ιδιοτήτων και κληρονομικότητας. 

Δανείζονται τον φορμαλισμό αναπαράστασης τους από τα σημασιολογικά δίκτυα.  

Το μετασχηματιστικό μοντέλο αντίστοιχα, αναπαριστά ένα σύνθετο γεγονός ή μία 

αλληλουχία γεγονότων. Ουσιαστικά ένα σύνθετο γεγονός αποτελείται από ένα σύνολο 

μεταβάσεων μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων του συστήματος, με απώτερο σκοπό να 

καταλήξει στην τελική κατάσταση η οποία είναι ο σκοπός του συστήματος. Το σύνολο των 

μεταβάσεων περιγράφει τις λειτουργίες που πρέπει να εκτελεστούν προκειμένου να 

επιτευχθεί το γεγονός.  

Π.χ. στην περίπτωση του γνωστικού αντικειμένου «Μνήμη και αποθηκευτικές 

μονάδες Η/Υ», το πως γίνεται η ανάγνωση μίας λέξης δεδομένων από την κύρια μνήμη του 

Η/Υ, είναι ένα μακρογεγονός. Η αρχική του κατάσταση του συστήματος είναι αυτή όπου 

στον καταχωρητή που επιθυμούμε να τοποθετήσουμε την λέξη από τη μνήμη έχει μία 

αρχική, άσχετη τιμή. Η τελική κατάσταση του συστήματος είναι αυτή στην οποία έχουμε 

μεταφέρει την συγκεκριμένη λέξη από την κύρια μνήμη στον επιθυμητό καταχωρητή.  
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Ταξινομικές και μερωνυμικές σχέσεις συνθέτουν την σχεσιακή δομή. Οι τιμές των 

ιδιοτήτων των οντοτήτων που αναφέρονται στην σχεσιακή δομή καθορίζουν κάθε στιγμή 

την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το τεχνικό σύστημα.  

Η μετασχηματιστική δομή αποτελείται από μακρογεγονότα τα οποία ορίζουν ένα 

ολόκληρο υποσύστημα από γεγονότα, τα οποία περιγράφουν τον τρόπο που μεταβαίνει το 

σύστημα από την μία κατάσταση στην άλλη. Ο αναγνώστης, ο οποίος θεωρείται ότι 

αναδομεί εσωτερικά το μοντέλο καθώς διαβάζει ένα τεχνικό κείμενο, είναι εν μέρει 

ελεύθερος να επιλέξει το επίπεδο περιγραφής των γεγονότων του κειμένου που επιθυμεί. 

Π.χ. μπορεί να αναφερθεί σε ένα γενικό μακρογεγονός, το οποίο αποτελεί μία ομπρέλα η 

οποία καλύπτει όλες τις λειτουργίες αυτού του μακρογεγονότος ή μπορεί να αναφερθεί 

αναλυτικά στα υπογεγονότα του μακρογεγονότος. Το επίπεδο περιγραφής γενικά 

επηρεάζεται από την προγενέστερη γνώση του αναγνώστη γύρω από το χώρο του κειμένου 

και από τον σκοπό για τον οποίο δημιουργείται η αναπαράσταση. 

Η τελεολογική δομή αντιθέτως χαρακτηρίζεται από άμεση ή έμμεση προθετικότητα. 

Άμεση προθετικότητα έχουν τα συστήματα που αναπαριστούν ανθρώπινα όντα ή κατ` 

επέκταση ζώα ενώ έμμεση προθετικότητα έχουν τα συστήματα που αναπαριστούν 

κατασκευάσματα του ανθρώπου.  

Ο τελικός σκοπός των μοντέλων που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο αυτό είναι η 

δημιουργία ενός πλήρους τεχνικού συστήματος, το οποίο να περιγράφει σε ικανοποιητικό 

βάθος τις γνώσεις του ειδικού πάνω στον γνωστικό τομέα της «Μνήμης και αποθηκευτικές 

μονάδες Η/Υ». Το μοντέλο θα πρέπει να είναι επεκτάσιμο, εύκολο στη χρήση για σκοπούς 

εξόρυξης της γνώσης του και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απάντηση σε διάφορους 

τύπους ερωτήσεων, οι οποίες θα σχετίζονται με τους σκοπούς της κατασκευής της μνήμης 

Η/Υ, την λειτουργία της μνήμης Η/Υ και τα στοιχεία που την συνθέτουν.  

Το μοντέλο αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σύστημα αυτόματης αξιολόγησης 

απαντήσεων σε ερωτήσεις σχετικές με την οντολογία της «Μνήμης και αποθηκευτικές 

μονάδες Η/Υ». Το σύστημα επίσης θα εξετάζει και αναλύει τις απαντήσεις με σκοπό τον 

εντοπισμό των εξής ειδών λαθών στα μοντέλα : 
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 Απλοϊκές εναλλακτικές αντιλήψεις. 

 Παραλείψεις υπολειτουργιών κατά την περιγραφή των βασικών λειτουργιών της 

μνήμης. 

 Σύγχυση μεταξύ των σκοπών και των γεγονότων του συστήματος. 

 

2.1. Σχεσιακά μοντέλα αναπαράστασης «Μνήμης και αποθηκευτικές μονάδες 

Η/Υ» 

 

Ορισμένες χαρακτηριστικές σχέσεις που χρησιμοποιούνται στα μοντέλα αυτού του 

τύπου φαίνονται παρακάτω :  

 είναι (is_a) : σχέση που δηλώνει ότι η συγκεκριμένη οντότητα είναι στιγμιότυπο 

μίας γενικότερης κλάσης αντικειμένων.  

 ιδιότητα (property) : σχέση που δηλώνει ότι μία οντότητα έχει μία συγκεκριμένη 

ιδιότητα. Η σχέση της ιδιότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας σε μία γενικότερη 

κλάση αντικειμένων και όχι στα συγκεκριμένα στιγμιότυπα αυτής της κλάσης.  

 έχει_τιμή (has_value) : σχέση που συνδέει μία ιδιότητα με τη συγκεκριμένη τιμή 

που παίρνει η ιδιότητα. Η σχέση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία ιδιότητα μίας 

γενικότερης κλάσης, έτσι ώστε να της δοθεί μία αρχική τιμή. Αυτή η τιμή θα 

κληρονομείται αυτόματα από οποιαδήποτε στιγμιότυπα της κλάσης, εκτός εάν αυτά 

εξειδικεύουν την τιμή της ιδιότητας.  

 είναι_τμήμα (is_part) : σχέση που δηλώνει μερωνυμική εξάρτηση μεταξύ δύο 

οντοτήτων. Η πρώτη οντότητα είναι τμήμα της δεύτερης, π.χ. 

είναι_τμήμα(κύρια_μνήμη,μνήμη), δηλώνει ότι η μνήμη αποτελείται από την κύρια_μνήμη. 

Οι μερωνυμικές σχέσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατασκευή της σχεσιακής δομής 

μίας οντολογίας και έρχονται να δώσουν ένα φορμαλισμό μέσω των οποίων μπορούμε να 

περιγράψουμε αναδρομικά την αλληλουχία των υποκείμενων οντοτήτων από τις οποίες 

αποτελείται μία υπερκείμενη οντότητα.  
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Το σχεσιακό μοντέλο που φαίνεται στο σχήμα 2.1 περιγράφει τμήμα της οντολογίας, 

του γνωστικού τομέα «Μνήμη και αποθηκευτικές μονάδες Η/Υ». Έχει κατασκευαστεί 

χρησιμοποιώντας υλικό από το βιβλίο του Brookshear «Η επιστήμη των υπολογιστών, Μία 

ολοκληρωμένη παρουσίαση», εκδόσεις Κλειδάριθμος, καθώς και αυτό του Forouzan, 

«Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών», εκδόσεις Κλειδάριθμος. Ως διαδικτυακή 

πηγή χρησιμοποιήθηκε η Αγγλική σελίδα της Wikipedia, σχετική με μνήμες RAM Η/Υ 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_memory) και αποθηκευτικές μονάδες 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_data_storage).  

Λόγω του ότι κάθε τεχνικό κείμενο περιέχει υπονοούμενη γνώση, η οποία δεν 

αναφέρεται ρητά στο κείμενο, κρίθηκε αναγκαίο να προστεθούν οντότητες από τις 

προσωπικές γνώσεις του συγγραφέα, όπου υπήρχε καταφανή έλλειψη συνέχειας στην 

οντολογία που δημιουργούταν ως αποτέλεσμα της μελέτης των κειμένων.   

Από το μοντέλο του σχήματος 2.1 οπότε, μπορεί κάποιος άμεσα να συνάγει ότι η 

κρυφή μνήμη, η κύρια μνήμη και η δευτερεύουσα μνήμη είναι υποκείμενες οντότητες της 

υπερκείμενης οντότητας μνήμη. Αν ανατρέξει κάποιος αναδρομικά την ιεραρχία μπορεί να 

καταλήξει να παράγει νέα γνώση που δεν είναι άμεσα προφανής. Π.χ. ένα πληροφορικό 

σύστημα εφοδιασμένο με αυτή τη γνώση μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η 

PROM είναι είδος κύριας μνήμης. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_memory
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_data_storage


 42 

 

Σχήμα 2.1 – Σχεσιακό μοντέλο αναπαράστασης γνωστικού τομέα «Μνήμη και αποθηκευτικές μονάδες Η/Υ» 
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Σχήμα 2.2 – Μερωνυμικό μοντέλο αναπαράστασης γνωστικού τομέα «Μνήμη και αποθηκευτικές μονάδες 

Η/Υ» 
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Το μερωνυμικό μοντέλο του σχήματος 2.2 περιγράφει στατικές σχέσεις μέρους – 

όλους. Έχει κατασκευαστεί και αυτό ως απόσταγμα της μελέτης των βιβλίων των 

Brookshear και Forouzan καθώς και των διαδικτυακών πηγών που αναφέρθηκαν. Από το 

μοντέλο μπορούμε να συνάγουμε π.χ. ότι η μνήμη είναι τμήμα του Η/Υ ή η δευτερεύουσα 

μνήμη είναι τμήμα της γενικότερης μνήμης του Η/Υ. 

 

2.2. Μετασχηματιστικά μοντέλα αναπαράστασης «Μνήμης και αποθηκευτικές 

μονάδες Η/Υ». 

 

Ορισμένες χαρακτηριστικές σχέσεις που χρησιμοποιούνται στα μοντέλα αυτού του 

τύπου φαίνονται παρακάτω :  

 

 έχει_λειτουργία (has_function) : Η σχέση αυτή χρησιμοποιείται για να δηλώσει τις 

λειτουργίες από τις οποίες αποτελείται ένα γεγονός ή μακρογεγονός. Κάθε γεγονός έχει 

ένα σκοπό, ο οποίος για να επιτευχθεί πρέπει το σύστημα να μεταβεί από καταστάσεις έως 

το σύστημα καταλήξει στην τελική κατάσταση. Ο σκοπός του γεγονότος έχει εκπληρωθεί 

στην τελική κατάσταση και μόνο. 

 αρχική_κατάσταση (initial_state) : Όπως ειπώθηκε παραπάνω το σύστημα περνάει 

από διάφορες καταστάσεις έως ότου εκπληρωθεί ο σκοπός του γεγονότος. Η σχέση αυτή 

δηλώνει την αρχική κατάσταση του γεγονότος.  

 τελική_κατάσταση (final_state) : Η τελική κατάσταση στην οποία καταλήγει ένα 

μέρος του συστήματος για να εκπληρωθεί ο σκοπός του γεγονότος.  

 έπεται (is followed by) :  Η σχέση αυτή δηλώνει ότι μία λειτουργία ενός γεγονότος 

ακολουθεί χρονικά μία άλλη. Δηλαδή, για να εκτελεστεί αυτή η λειτουργία πρέπει πρώτα 

το σύστημα να έχει περάσει από μία προσωρινή κατάσταση  
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Σχήμα 2.3 – Μετασχηματιστικό μοντέλο εκτέλεσης προγράμματος 

 

Στο σχήμα 2.3 φαίνεται μετασχηματιστικό μοντέλο το οποίο περιγράφει το 

μακρογεγονός της εκτέλεσης προγράμματος. Η εκτέλεση προγράμματος εμπλέκει τις 

οντότητες κύρια_μνήμη και δευτερεύουσα_μνήμη, τα οποία αποτελούν οντότητες των 

σχεσιακών μοντέλων που αναλύθηκαν στην προηγούμενη ενότητα και είναι ο τρόπος που 

το μοντέλο αυτό συνδέεται με τα σχεσιακά μοντέλα των σχημάτων 2.1 και 2.2. 

Ουσιαστικά, για να μπορέσει να βγάλει νόημα ένα υπολογιστικό σύστημα από το μοντέλο 

αυτό, θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη γνώση για τις οντότητες κύρια_μνήμη και 

δευτερεύουσα_μνήμη. Η γνώση αυτή περιέχεται στα προηγούμενα σχεσιακά μοντέλα, τα 

οποία ουσιαστικά αποτελούν τμήμα της γνώσης και του μετασχηματιστικού μοντέλου.  

Στο μοντέλο του σχήματος 2.3, βλέπουμε ότι για να εκτελεστεί ένα πρόγραμμα 

πρέπει να διενεργηθούν  τρεις (3) υποκείμενες λειτουργίες. Πρώτον, το αρχείο του 

προγράμματος πρέπει να εντοπιστεί στην δευτερεύουσα μνήμη, δεύτερον πρέπει να 
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μεταφερθεί στην κύρια μνήμη και τρίτον να εκτελεστεί. Η τελική του κατάσταση είναι αυτή 

όπου παίρνουμε τα αποτελέσματα εξόδου. Η αιτιακή σειρά καθορίζεται από τη σχέση 

έπεται, η οποία ορίζει ποια λειτουργία ακολουθεί ποια. Τέλος, υπάρχει και η σχέση 

χρειάζεται, η οποία καθορίζει ποιες οντότητες του σχεσιακού μοντέλου εμπλέκει και είναι 

απαραίτητες για τη συγκεκριμένη λειτουργία.  

 

 

Σχήμα 2.4 – Μετασχηματιστικό μοντέλο ανάγνωσης από κύρια μνήμη τύπου SRAM 

 

Αντίστοιχα, στο σχήμα 2.4, βλέπουμε το μετασχηματιστικό μοντέλο που περιγράφει 

τη λειτουργία της ανάγνωσης από κύρια μνήμη SRAM. Από αυτό το μοντέλο είναι 

εμφανείς η πολυεπίπεδη ιεραρχική οργάνωση των δομών αναπαράστασης της γνώσης του 

ειδικού. Συγκεκριμένα, από το σχήμα βλέπουμε ότι στην αρχική κατάσταση ο 

επεξεργαστής είναι αδρανής ενώ στην τελική κατάσταση, μετά την εκτέλεση των 

λειτουργιών του μακρογεγονότος, ο καταχωρητής Α περιέχει τα δεδομένα της διεύθυνσης 

address. Το μακρογεγονός αποτελείται από μία αλληλουχία λειτουργιών, οι οποίες πρέπει 

να εκτελεστούν με συγκεκριμένη σειρά, προκειμένου να φτάσουμε στην επιθυμητή τελική 

κατάσταση. Π.χ. ο επεξεργαστής τοποθετεί αρχικά την διεύθυνση address στον δίαυλο 

δεδομένων, ενεργοποιεί το σήμα ελέγχου RD, κατόπιν ο ελεγκτής της μνήμης τοποθετεί το 
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περιεχόμενο του διαύλου διευθύνσεων στον εσωτερικό καταχωρητή της μνήμης MAR 

κ.λ.π. 

 

 

 

Σχήμα 2.5 – Μετασχηματιστικό μοντέλο εγγραφής σε κύρια μνήμη τύπου SRAM 

 

Κατά παρόμοιο τρόπο ορίζεται το μετασχηματιστικό μοντέλο της εγγραφής σε κύρια 

μνήμη SRAM, το οποίο φαίνεται στο σχήμα 2.5. Στο μοντέλο αυτό ο επεξεργαστής είναι 

αδρανής κατά την αρχική του κατάσταση ενώ στην τελική κατάσταση ο επεξεργαστής έχει 

εγγράψει τα δεδομένα data στην διεύθυνση address της κύριας μνήμης. Την αλληλουχία 

των λειτουργιών μπορεί ο ενδιαφερόμενος να της διαβάσει από το σχήμα 2.5. 

 

2.3. Τελεολογικό μοντέλο 

 

Ορισμένες χαρακτηριστικές σχέσεις που χρησιμοποιούνται στα μοντέλα αυτού του 

τύπου φαίνονται παρακάτω :  
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 έχει_σκοπό (has_goal) : Η σχέση αυτή χρησιμοποιείται για να δηλώσουμε 

τον σκοπό μίας συγκεκριμένης οντότητας. Σχέσεις αυτού του τύπου βρίσκουμε στα 

ανώτερα επίπεδα της ιεραρχίας του τεχνικού συστήματος. Συνδέει μία οντότητα με μία 

άλλη, δηλώνοντας ότι η δεύτερη οντότητα είναι ο σκοπός της πρώτης.  

 υλοποιείται_με ή πραγματοποιείται_με (implemented_by) : Η σχέση αυτού 

του τύπου δηλώνει το μετασχηματιστικό μοντέλο που υλοποιεί κάποιο μακρογεγονός.  

Στο συγκεκριμένο τελεολογικό μοντέλο θεωρήθηκε ότι η μνήμη έχει ως πρωταρχικό 

σκοπό την εκτέλεση εφαρμογών. Η εκτέλεση εφαρμογών με τη σειρά της έχει ως σκοπό την 

διαχείριση δεδομένων, την μαζική διαχείριση αρχείων, την αρχικοποίηση μονάδων και 

περιφερειακών απαραίτητων για την εκκίνηση του Η/Υ. Τα μακρογεγονότα αυτά έχουν με 

τη σειρά τους διάφορους υποσκοπούς. 

Ο αναγνώστης κατά την προσπάθεια κατανόησης ενός τεχνικού κειμένου σχετικού με 

την μνήμη Η/Υ, αναμένεται σύμφωνα με τη θεωρία των Denhiere & Baudet να 

δημιουργήσει κάποιου είδους εσωτερική αναπαράσταση, η οποία θα μοιάζει με τα μοντέλα 

που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο αυτό.  

Το σύστημα αυτόματης αξιολόγησης απαντήσεων που θα αναλυθεί στη συνέχεια 

βασίζεται στα μοντέλα που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο. Η προσπάθεια εντοπισμού π.χ. 

εναλλακτικών αντιλήψεων ή παραλείψεως λειτουργιών θα γίνεται με απευθείας σύγκριση 

με τα αντίστοιχα μοντέλα . 
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Σχήμα 2.6– Τελεολογικό μοντέλο περιγραφής των σκοπών της μνήμης και αποθηκευτικών συσκευών 

Η/Υ 
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3
ο 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΜΕΛΕΤΗ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ 

ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 

Η έρευνα που παρουσιάζεται παρακάτω έχει τους παρακάτω στόχους: 

 Τη μελέτη της επίδοσης φοιτητών Πληροφορικής στη δημιουργία 

οντολογίας σχετική με τη «Μνήμη και αποθηκευτικές μονάδες Η/Υ», ανάλογα με τις 

κλίσεις και τις δεξιότητες τους στο γενικό τομέα της Πληροφορικής, βάσει της θεωρίας 

των Denhier & Baudet. 

 Τη μελέτη του επίπεδου κατανόησης του γνωστικού τομέα «Μνήμη και 

αποθηκευτικές μονάδες Η/Υ» πριν και μετά την ενασχόληση με δραστηριότητα 

κατασκευής εννοιολογικού χάρτη πάνω στο γνωστικό τομέα «Μνήμη και αποθηκευτικές 

μονάδες Η/Υ».  

 Την ποιοτική και ποσοτική μελέτη των σχεσιακών, μετασχηματιστών και 

τελεολογικών δομών που οικοδομούν οι συμμετέχοντες πριν και μετά τη δραστηριότητα 

της εννοιολογικής χαρτογράφησης.  

 Τα είδη των εναλλακτικών αντιλήψεων που έχουν οι φοιτητές, ανάλογα με 

τις κλίσεις και τις δεξιότητες τους στο γενικό τομέα της Πληροφορικής.  

 

3.1. Ερευνητικές Υποθέσεις 

 

Οι ερευνητικές υποθέσεις του πειράματος είναι :  

 Η δραστηριότητα της κατασκευής εννοιολογικού χάρτη επιδρά στην 

βελτίωση της επίδοσης των συμμετεχόντων στις τρεις δομές (σχεσιακή, μετασχηματιστική 

και τελεολογική). .  
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 Η προϋπάρχουσα γνώση επιδρά στις εναλλακτικές αντιλήψεις, οι οποίες 

εμφανίζονται στις δομές (σχεσιακή, μετασχηματιστική, τελεολογική) που οικοδομούν οι 

συμμετέχοντες κατά την ενασχόληση τους με την κατασκευή εννοιολογικού χάρτη.  

 Οι προτιμήσεις των συμμετεχόντων στη χρήση Η/Υ, στην ενασχόληση με 

την κατασκευή εφαρμογών λογισμικού ή/και στο υλικό του Η/Υ συσχετίζονται με τις 

εναλλακτικές αντιλήψεις που εμφανίζουν οι συμμετέχοντες στην αρχική και την τελική 

δοκιμασία.   

3.2. Συμμετέχοντες 

Εκατόν τριάντα δύο (132) φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών ηλικίας 21 έως 38 συμμετείχαν στην έρευνα. Η έρευνα έγινε στα πλαίσια 

του Μαθήματος «Πληροφορική και Εκπαίδευση», ένα μάθημα επιλογής που διαλέγουν 

φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται στο 3
ο
 ή 4

ο
 έτος των σπουδών τους, στο Τμήμα 

Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι 

συμμετέχοντες είχαν ολοκληρώσει πάνω από το 50% των σπουδών στο στάδιο που 

διεξήχθη το πείραμα, οπότε θεωρήθηκε ότι είχαν αποκτήσει όλες τις βασικές θεωρητικές 

γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες γύρω από τη λειτουργία της μνήμης Η/Υ.  

3.3. Υλικό 

Στους συμμετέχοντες δόθηκε το εξής υλικό :  

 Επεξηγηματικό κείμενο με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για την πορεία του 

πειράματος. 

 Ερωτηματολόγιο κλίσεων και δεξιοτήτων πάνω στους Η/Υ, βάσει του οποίου οι 

φοιτητές κατατάχθηκαν σε κατηγορίες χρήσης. Το ερωτηματολόγιο περιείχε 9 ερωτήσεις 

σχετικές με το πώς χρησιμοποιούν τους Η/Υ τους οι συμμετέχοντες, καθώς και τα γενικά 

ενδιαφέροντα τους πάνω στον χώρο της Πληροφορικής. Ζητούσε επίσης να αναφερθούν τα 

προβλήματα που αντιμετώπισαν οι φοιτητές κατά την κατασκευή των εννοιολογικών 
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χαρτών. Οι ερωτήσεις αυτές ήταν διατυπωμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει μία 

προς μία αντιστοίχηση με τις αντίστοιχες δομές της θεωρίας των Denhiere & Baudet. 

Τέλος το ερωτηματολόγιο ζητούσε να αναφερθούν τα είδη των πηγών που χρησιμοποίησαν  

οι συμμετέχοντες κατά την διαδικασία κατασκευής των εννοιολογικών χαρτών 

(υποστηρικτικό υλικό που δόθηκε με την εργασία, βιβλία, διαδίκτυο κ.λ.π.). 

Βάσει των απαντήσεων στις πρώτες εννέα (9) ερωτήσεις οι φοιτητές κατατάσσονται 

σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες : Απλός χρήστης,  Μηχανικός Υλικού, Μηχανικός 

Λογισμικού. 

 Υποστηρικτικό κείμενο με έννοιες σχετικές με τον γνωστικό τομέα «Μνήμη και 

αποθηκευτικές μονάδες Η/Υ», το οποίο χορηγήθηκε στους συμμετέχοντες μετά την 

διεξαγωγή της αρχικής δοκιμασίας. 

 Αρχική και τελική δοκιμασία: Η αρχική δοκιμασία αποτελούταν από 30 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή ελεύθερης συνοπτικής απάντησης και είχε ως στόχο να 

εξετάσει την πρότερη γνώση και τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων, πάνω στον γνωστικό 

τομέα «Μνήμη και αποθηκευτικές μονάδες Η/Υ». Η τελική δοκιμασία, αποτελούταν από 

τις ίδιες ερωτήσεις, αλλά με διαφορετική σειρά. Είχε ως στόχο να εντοπίσει πιθανές 

εννοιολογικές αλλαγές στις αντιλήψεις των συμμετεχόντων μετά από την ενασχόληση με 

την δραστηριότητα της κατασκευής εννοιολογικών χαρτών.  

3.4. Μεθοδολογία πειράματος 

3.4.1. Αρχική Δοκιμασία 

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν την αρχική δοκιμασία. Οι ερωτήσεις 

της δοκιμασίας εξέταζαν την προϋπάρχουσα γνώση και τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων 

στον γνωστικό τομέα «Μνήμη και αποθηκευτικές μονάδες Η/Υ» με βάση τις τρείς δομές 

κατά Denhiere και Baudet, δηλαδή τη σχεσιακή, το μετασχηματιστική και την τελεολογική 

δομή, όπως αυτές ορίστηκαν στο πρώτο κεφάλαιο. 
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Οι φοιτητές στη συνέχεια παρακολούθησαν ωριαία διάλεξη πάνω σε εννοιολογικούς 

χάρτες, όπου τους εξηγήθηκε η βασική θεωρία πίσω από την εννοιολογική χαρτογράφηση. 

. Στη συνέχεια τους χορηγήθηκε η αρχική δοκιμασία των 30 ερωτήσεων.  Δόθηκε 

στους φοιτητές χρονικό διάστημα μίας ώρας για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 

της δοκιμασίας , όπου τους τονίστηκε ότι θα βαθμολογηθεί η συμμετοχή και όχι τόσο η 

ορθότητα των απαντήσεων. Έπρεπε δηλαδή, να προσπαθήσουν να απαντήσουν σε όλες τις 

ερωτήσεις έστω και αν δεν ήταν σίγουροι για κάποιες από αυτές.  

Ο σκοπός της αρχικής δοκιμασίας ήταν η μελέτη των αντιλήψεων των φοιτητών 

πάνω στο γνωστικό αντικείμενο, προτού ξεκινήσουν να ασχολούνται με την κατασκευή 

του εννοιολογικού χάρτη.  

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η κατανομή των ερωτήσεων  της αρχικής και 

της τελικής δοκιμασίας ανάλογα με το επίπεδο περιγραφής του γνωστικού τομέα «Μνήμη 

και αποθηκευτικές μονάδες Η/Υ» που εξετάζουν, σύμφωνα με την θεωρία των Denhiere & 

Baudet.  

Είδος δομής Ερωτήσεις αρχικής δοκιμασίας Ερωτήσεις τελικής 

δοκιμασίας 

Σχεσιακό 7,8,9,12,15, 

16,19,20,23,29,30 

19, 22, 25, 5, 14, 17, 26, 29, 

9, 27, 30 

Μετασχηματιστικό 10,24,25,26,27 28, 12, 15, 18, 21 

Τελεολογικό 1,13,14,18,21,28 1, 8, 11, 23, 3, 24 

Πίνακας 3.1 – Κατανομή ερωτήσεων αρχικής και τελικής δοκιμασίας βάσει Denhier & Baudet 
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3.4.2. Δραστηριότητα κατασκευής εννοιολογικών χαρτών και 

ερωτηματολόγιο κλίσεων και δεξιοτήτων 

Αφού συμπλήρωσαν την αρχική δοκιμασία, χορηγήθηκε προς συμπλήρωση στους 

συμμετέχοντες ένα ερωτηματολόγιο κλίσεων και δεξιοτήτων πάνω στους Η/Υ, το οποίο 

και θα παρέδιδαν μετά το πέρας της κατασκευής του εννοιολογικού χάρτη. Δόθηκε επίσης 

υποστηρικτικό υλικό και ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να κατασκευάσουν 

εννοιολογικό χάρτη με θέμα «Μνήμη και αποθηκευτικές μονάδες Η/Υ». Κάθε κόμβος του 

εννοιολογικού χάρτη θα έκφραζε μία έννοια και ολόκληρος ο χάρτης έπρεπε να 

αποτελείται το ελάχιστο από 30 κόμβους και το μέγιστο από 50  κόμβους.  Δόθηκε χρονικό 

διάστημα δύο (2) εβδομάδων για την κατασκευή του εννοιολογικού χάρτη.  

Ο χάρτης είχε ως σκοπό να απαντάει σε κάποιους ή όλους από τους παρακάτω 

τύπους ερωτήσεων :  

 Τι είναι; 

 Τι περιλαμβάνει; 

 Πως λειτουργεί μία διάταξη; 

 Για ποιο λόγο φτιάχτηκε μία διάταξη; 

Οι φοιτητές παροτρύνθηκαν να διαβάσουν το υποστηρικτικό υλικό που τους δόθηκε, 

ώστε να προετοιμαστούν για την κατασκευή του χάρτη. Επίσης, τους εξηγήθηκε ότι 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιεσδήποτε εξωτερικές πηγές έκριναν χρήσιμες, αρκεί να 

τις ανέφεραν. Ο γενικός σκοπός της δραστηριότητας κατασκευής του εννοιολογικού χάρτη 

ήταν η μελέτη της ικανότητας αναπαράστασης των γνώσεων και αντιλήψεων των 

συμμετεχόντων ανάλογα με την κατηγορία που βρέθηκε ότι ανήκαν
1
. Συγκεκριμένα, 

ενδιέφερε να δούμε εάν το επίπεδο ενασχόλησης με Η/Υ θα επηρέαζε το επίπεδο ανάλυσης 

του εννοιολογικού χάρτη. Όλοι οι χρήστες αναμενόταν ότι θα είχαν μεγάλη λεπτομέρεια 

                                                 
1
 Οι συμμετέχοντες κατατάχθηκαν σε κατηγορίες ανάλογα με τα όσα δήλωσαν στο ερωτηματολόγιο κλίσεων 

και δεξιοτήτων. 
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στα σχεσιακά τους μοντέλα, ενώ οι μηχανικοί υλικού και λογισμικού θα είχαν μεγαλύτερη 

λεπτομέρεια στα μετασχηματιστικά και τελεολογικά μοντέλα. 

Ενδιέφερε επίσης να ελεγχθεί η πληρότητα των μοντέλων (ποιοτική αξιολόγηση), 

βάσει της ύπαρξης κατάλληλων σχεσιακών, μετασχηματιστικών και τελεολογικών δομών 

στους εννοιολογικούς χάρτες που παραδόθηκαν.  Για τον έλεγχο της πληρότητας των 

μοντέλων, τα μοντέλα συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα μοντέλα αναπαράστασης της γνώσης 

του ειδικού, όπως παρουσιάστηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο.  

3.4.3. Αξιολόγηση εννοιολογικών χαρτών 

Οι χάρτες αξιολογήθηκαν, ως προς την πληρότητα τους (ποσοτικά), βάσει του 

πλήθους των σχεσιακών, μετασχηματιστικών και τελεολογικών σχέσεων που περιείχαν. Ως 

προς την ορθότητα αξιολογήθηκαν βάσει των κριτηρίων που ακολουθούν. Οι σχέσεις 

κατατάχθηκαν ως σχεσιακές (relational), σχεσιακής εναλλακτικής αντίληψης (relational 

alternative conception), μετασχηματιστικές (transformational), μετασχηματιστικής 

εναλλακτικής αντίληψης (transformational alternative conception), τελεολογικές 

(teleological), τελεολογικής εναλλακτικής αντίληψης (teleological alternative conception) 

με τη χρήση των παρακάτω κανόνων :  

 Σχεσιακή : Μία σχέση θεωρείται σχεσιακή εάν περιγράφει γενικά μία ιεραρχία 

εννοιών ή αντικειμένων ή ένα μέρος μίας ολότητας. Τέτοιες σχέσεις είναι οι είναι, 

αποτελείται, περιέχει, διακρίνεται, διαθέτει και άλλες παρεμφερείς. Σχεσιακές θεωρούνται 

επίσης οι σχέσεις που περιγράφουν τις ιδιότητες εννοιών ή αντικειμένων. Τέτοιες σχέσεις 

είναι έχει ιδιότητα, χαρακτηρίζεται, έχει χαρακτηριστικό και άλλες παρεμφερείς.  

Π.χ. RAM διακρίνεται DRAM 

        Κύρια Μνήμη αποτελείται από RAM 

        SRAM χρησιμοποιεί ΠΥΚΝΩΤΕΣ 

        SRAM έχει ιδιότητα ΓΡΗΓΟΡΗ  
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 Εναλλακτική αντίληψη σχεσιακής δομής: Εναλλακτική αντίληψη σχεσιακής 

δομής θεωρήθηκε (1) η χρήση ιδιότητας όχι ως έννοια
2
 αλλά ως σχέσης μεταξύ εννοιών, 

(2) η χρήση σχέσης που εκφράζει ταξινομική ιεράρχηση για να περιγράψει ιδιότητα. 

Σχεσιακή εναλλακτική αντίληψη θεωρήθηκε επίσης κάθε μη ορθά τεκμηριωμένη σχέση 

μεταξύ εννοιών.  

Π.χ. ROM πλεονεκτήματα ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

        SRAM είναι ΓΡΗΓΟΡΗ 

 Μετασχηματιστική : Μία σχέση θεωρείται μετασχηματιστική εάν περιγράφει 

κάποια μακρολειτουργία ή οποιαδήποτε υπολειτουργία της.  

Π.χ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ πραγματοποιείται στις ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 

        RAM έχει τη δυνατότητα ΕΓΓΡΑΦΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

       ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ επιτρέπει ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

 Εναλλακτική αντίληψη μετασχηματιστικής δομής : Εναλλακτική αντίληψη 

μετασχηματιστικής δομής θεωρήθηκε (1) η χρήση ταξινομικής ή μερωνυμικής σχέσης 

για την περιγραφή κάποιας μακρολειτουργίας ή υπολειτουργίας, (2) η λανθασμένη 

αιτιακή ή χρονική σειρά μεταξύ των υπολειτουργιών μίας μακρολειτουργίας και η 

ασυνέπεια περιγραφής.  

Π.χ. 

       ΕΓΓΡΑΦΗ αποτελείται από ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

       ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ χρησιμοποιείται ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 Τελεολογική : Μία σχέση θεωρήθηκε τελεολογική εάν περιγράφει τον σκοπό της 

δημιουργίας κάποιας συσκευής ή εξαρτήματος σχετικού με την λειτουργία της μνήμης και 

των αποθηκευτικών συσκευών Η/Υ.  

Π.χ. 

                                                 
2
 Δηλαδή, κόμβο του εννοιολογικού χάρτη. 
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      ΜΝΗΜΗ RAM έχει δημιουργηθεί για ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

      ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ ρόλος ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ-

ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΔΩ 

 Εναλλακτική αντίληψη τελεολογικής δομής: Ως εναλλακτική αντίληψη 

τελεολογικής δομής θεωρήθηκε (1) η χρήση σχέσης που χρησιμοποιεί λειτουργία ή 

ιδιότητα για να περιγράψει τον σκοπό δημιουργίας ή ύπαρξης ενός αντικειμένου σχετικού 

με την λειτουργία της μνήμης και των αποθηκευτικών συσκευών Η/Υ.  

Π.χ.  

       ΚΕΦΑΛΕΣ αναγνωρίζουν ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

       Bits γράφονται από ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Σε περίπτωση που μία σχέση περιείχε στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να την 

κατατάξουν σε δύο κατηγορίες, ακολουθήθηκαν οι παρακάτω κανόνες κατηγοριοποίησης. 

 Εάν η σχέση προσπαθούσε να περιγράψει μία μακρολειτουργία ως ιδιότητα, τότε 

αυτή θεωρήθηκε εναλλακτική αντίληψη μετασχηματιστικής δομής.  

Π.χ. RAM ιδιότητα ΑΝΑΓΝΩΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗ 

 Εάν μία σχέση προσπαθούσε να περιγράψει μία ιδιότητα χρησιμοποιώντας ως 

περιγραφή της σχέσης ρήμα ή φράση που προσέδιδε μετασχηματιστική σημασία, τότε η 

σχέση θεωρήθηκε εναλλακτική αντίληψη σχεσιακής δομής.  

Π.χ. SRAM επιτρέπει γρήγορη ανάγνωση 

 Εάν μία σχέση προσπαθούσε να περιγράψει μία ιδιότητα χρησιμοποιώντας ως 

περιγραφή της σχέσης ρήμα ή φράση που έκφραζε τελεολογική σημασία, τότε αυτή 

θεωρήθηκε διαστρέβλωση τελεολογικής δομής. 

SRAM έχει σκοπό γρήγορη ανάγνωση  
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Συνοψίζοντας, για την ποσοτική αξιολόγηση των εννοιολογικών χαρτών μετρήθηκαν 

το πλήθος των σχεσιακών, μετασχηματιστικών και τελεολογικών σχέσεων καθώς και οι 

αντίστοιχες εναλλακτικές αντιλήψεις. Αντίστοιχα, για την ποιοτική αξιολόγηση έγινε μία 

σύγκριση των χαρτών που παραδόθηκαν με τους αντίστοιχους χάρτες του ειδικού του 

γνωστικού τομέα «Μνήμη και αποθηκευτικές μονάδες Η/Υ».  

3.4.4. Τελική δοκιμασία 

Μετά την πάροδο δύο εβδομάδων και αφού είχαν παραδοθεί οι εννοιολογικοί χάρτες, 

οι φοιτητές κλήθηκαν να υποβληθούν στην τελική δοκιμασία των 30 ερωτήσεων. Η τελική 

δοκιμασία περιείχε τις ίδιες ακριβώς ερωτήσεις με την αρχική δοκιμασία, αλλά με 

διαφορετική σειρά. Ο σκοπός της ήταν ο εντοπισμός διαφορών στην επίδοση μεταξύ των 

δύο δοκιμασιών, μετά την εμπλοκή με την δραστηριότητα της κατασκευής των 

εννοιολογικών χαρτών και την μελέτη του βοηθητικού υλικού.  

3.4.5. Κριτήρια αξιολόγησης ορθότητας απαντήσεων και κατάταξης σε 

κατηγορίες χρηστών 

Ερωτηματολόγιο κλίσεων και δεξιοτήτων  

Οι φοιτητές κατατάχθηκαν βάσει των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο αυτό σε μία 

από τις παρακάτω κατηγορίες : 

 Απλός χρήστης. 

 Μηχανικός λογισμικού. 

 Μηχανικός Υλικού. 

Το ερωτηματολόγιο κλίσεων και δεξιοτήτων περιείχε εννέα (9) ερωτήσεις οι οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν για την κατηγοριοποίηση των συμμετεχόντων. Η κάθε ερώτηση 

μπορούσε να απαντηθεί επιλέγοντας τον βαθμό συμφωνίας, μέσα από μία κλίμακα τιμών -

3 (απόλυτη διαφωνία) έως 3 (απόλυτη συμφωνία). Οι ερωτήσεις που αφορούσαν την κάθε 

κατηγορία φαίνονται στον πίνακα παρακάτω : 
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Κατηγορία συμμετέχοντα Ερωτήσεις που λαμβάνονται υπόψη 

Απλός χρήστης 1,2,3 

Μηχανικός Υλικού 4,5,6 

Μηχανικός Λογισμικού 7,8,9 

Πίνακας 3.2 – Κατανομή ερωτήσεων ερωτηματολογίου κλίσεων & δεξιοτήτων 

Για να θεωρηθούν ότι οι συμμετέχοντες ανήκουν σε κάποια κατηγορία έπρεπε να 

συγκεντρώνουν τέσσερις (4) ή παραπάνω μονάδες στις ερωτήσεις που αφορούν την 

κατηγορία. Κάποιος συμμετέχοντας μπορεί να ανήκει σε παραπάνω από μία κατηγορίες 

εκτός εάν μία από αυτές είναι η κατηγορία του απλού χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση ο 

συμμετέχοντας διαγράφεται από την κατηγορία του απλού χρήστη και θεωρείται μέλος 

των υπόλοιπων κατηγοριών στις οποίες συγκέντρωσε τις απαραίτητες μονάδες. 

Αρχική δοκιμασία : Ενδεικτικές σωστές απαντήσεις για την αρχική δοκιμασία φαίνονται 

στο Παράρτημα Α.  

Τελική δοκιμασία : Η τελική δοκιμασία ήταν ίδια με την αρχική δοκιμασία αλλά με 

διαφορετική σειρά παρουσίασης των ερωτήσεων, οπότε ισχύουν οι ενδεικτικές απαντήσεις 

του Παραρτήματος Α. 

Αξιολόγηση εννοιολογικών χαρτών : Η περιγραφή των ειδών εναλλακτικών αντιλήψεων 

και γενικά η διαδικασία αξιολόγησης και βαθμολόγησης των εννοιολογικών χαρτών 

αναλύθηκαν διεξοδικά στην υποενότητα της Δραστηριότητας Κατασκευής 

Εννοιολογικών Χαρτών, αυτού του κεφαλαίου. 

3.5. Αποτελέσματα 

Βρέθηκε επίδραση της δραστηριότητας κατασκευής εννοιολογικών χαρτών στην 

επίδοση στη μακροδομή (συνολική βαθμολογία), τελεολογική δομή και τη 

μετασχηματιστική δομή. Διαφορά στην επίδοση δεν υπήρχε όσον αφορά την σχεσιακή 
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δομή, κάτι που ήταν αναμενόμενο καθότι η σχεσιακή δομή δηλώνεται ρητά στο κείμενο 

που διαβάζεται και κατανοείται ως εκ τούτου άμεσα.. 

Χρησιμοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος των επαναλαμβανόμενων μετρήσεων 

(repeated measures test), o οποίoς έδειξε σημαντική διαφορά στις επιδόσεις όσον αφορά τη 

μακροδομή, την τελεολογική δομή και την μετασχηματιστική δομή. Αυτό μπορεί να 

αποδοθεί στην δραστηριότητα της κατασκευής οντολογίας με εννοιολογική 

χαρτογράφηση, η οποία παρεμβλήθηκε μεταξύ των δύο δοκιμασιών (αρχική και τελική 

δοκιμασία). Τα επί μέρους αποτελέσματα παρουσιάζονται κάτω από κάθε γράφημα. 

 

Γράφημα 3.1 – Μέσος όρος επίδοσης μετασχηματιστικής δομής στην αρχική και τελική 

δοκιμασία - F(1,131) =26.23, p < 0,01 
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Από το γράφημα 3.1 φαίνεται η επίδραση της μελέτης του υποστηρικτικού υλικού 

και της δραστηριότητας κατασκευής των εννοιολογικών χαρτών στην επίδοση στη 

μετασχηματιστική δομή. 

   Τελική δοκιμασία  Σύνολο 

  μέτριος καλός πολύ καλός 

Αρχική 
δοκιμασία 

αρχάριος 0,00% 50,00% 50,00% 100% 

 μέτριος 12,50% 32,50% 55,00% 100% 

 καλός 15,15% 15,15% 69,70% 100% 

 πολύ 
καλός 

7,02% 19,30% 73,68% 100% 

      

     Πίνακας 3.1 – Μετακινήσεις πληθυσμών μεταξύ αρχικής και τελικής δοκιμασίας 

μετασχηματιστικής δομής 

Από τον πίνακα 3.1 βλέπουμε την καταλυτική επίδραση της δραστηριότητας 

κατασκευής των εννοιολογικών χαρτών στην επίδοση μετασχηματιστικής δομής, ειδικά 

στους αρχάριους, τους μέτριους και τους καλούς της αρχικής δοκιμασίας. Ο πίνακας 

διαβάζεται ανά γραμμή. Π.χ. όσον αφορά τους αρχάριους στην αρχική δοκιμασία βλέπουμε 

ότι ένα 50% από αυτούς γίνονται καλοί και το υπόλοιπο 50% πολύ καλοί στην τελική 

δοκιμασία. Οι συμμετέχοντες αυτοί έχοντας μία καλή γνώση της σχεσιακής δομής του 

τεχνικού κειμένου που μελέτησαν, επωφελούνται πολύ από την δραστηριότητα της 

εννοιολογικής χαρτογράφησης ώστε να καταλήξουν να καταλάβουν βαθύτερα το πώς 

λειτουργεί η μνήμη και οι αποθηκευτικές μονάδες Η/Υ (βελτίωση στη μετασχηματιστική 

δομή).   
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Γράφημα 3.2 – Μέσος όρος κατηγορίας επίδοσης στην αρχική και τελική δοκιμασία 

(τελεολογική δομή) – F(1,131) = 11.394, p < 0,01. 

   Τελική δοκιμασία  Σύνολο 

  Μέτριος καλός πολύ καλός 

Αρχική 
δοκιμασία 

μέτριος 0,00% 75,00% 25,00% 100% 

 καλός 6,56% 32,79% 60,66% 100% 

 πολύ 
καλός 

2,99% 11,94% 85,07% 100% 

      

 Πίνακας 3.2 – Μετακινήσεις πληθυσμών μεταξύ αρχικής και τελικής δοκιμασίας – 

τελεολογική δομή. 

Από τον πίνακα φαίνεται ότι έχουμε μία καθολική μετακίνηση του πληθυσμού των 

μετρίων στην αρχική δοκιμασία προς την κατηγορία καλός ή πολύ καλός στην τελική 

δοκιμασία. Ελαφρώς ασθενέστερη είναι η μετακίνηση του πληθυσμού των καλών στην 

αρχική δοκιμασία, όπου ένα 60,66% γίνονται πολύ καλοί στην τελική δοκιμασία. Η μελέτη 

του υποστηρικτικού υλικού και η δραστηριότητα κατασκευής των χαρτών επιδράνε 
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δραματικά στην επίδοση τελεολογικής δομής. Οι μέτριοι και οι καλοί συμμετέχοντες της 

αρχικής δοκιμασίας στην τελεολογική δομή μπορούν και εδώ από την δραστηριότητα της 

εννοιολογικής χαρτογράφησης ώστε να βελτιώσουν την κατανόηση τους γύρω από τον 

σκοπό της κατασκευής ορισμένων πραγμάτων στον γνωστικό τομέα μνήμη και 

αποθηκευτικές μονάδες Η/Υ (τελεολογική δομή). 

 

Γράφημα 3.3 – Μέσος όρος κατηγορίας επίδοσης στην αρχική και τελική δοκιμασία 

(σύνολο δομών) – F(1,131) = 9.585, p < 0,02 

   Τελική 
δοκιμασία 

  Σύνολο 

  μέτριος καλός πολύ καλός 

Αρχική 
δοκιμασία 

μέτριος 38,10% 61,90% 0,00% 100% 

 καλός 7,77% 78,64% 13,59% 100% 

 πολύ 
καλός 

0,00% 12,50% 87,50% 100% 

      

     Πίνακας 3.3 – Μετακινήσεις πληθυσμών μεταξύ αρχικής και τελικής δοκιμασίας 
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Από τον πίνακα 3.3 φαίνεται ότι το 61,90% των συμμετεχόντων  οι οποίοι τα πήγαν 

μέτρια στην αρχική δοκιμασία στο σύνολο όλων των δομών τα πήγαν καλά στην τελική 

δοκιμασία. Η κατηγορία των μετρίων φαίνεται να επωφελείται τα μέγιστα από την 

δραστηριότητα κατασκευής των χαρτών. Διαβάζοντας τον παραπάνω πίνακα θα υπέθετε 

κανείς ότι μόνο οι μέτριοι επωφελούνται από την δραστηριότητα κατασκευής των 

εννοιολογικών χαρτών, ενώ από τους πίνακες 3.1 και 3.2 είδαμε βελτίωση και στους 

καλούς οι οποίοι γίνανε πολύ καλοί. Αυτό όμως δεν ισχύει απόλυτα καθότι οι κατηγορία 

συμμετεχόντων καλός έχουν ήδη μία γερή πρότερη γνώση, οπότε είναι δυσκολότερο για 

αυτούς να περάσουν στην κατηγορία πολύ καλός, σε μία δοκιμασία που εξετάζει την 

γνώση σε όλες τις δομές. Αντιθέτως, είναι ευκολότερο για τους μέτριους να βελτιώσουν 

την επίδοση τους και να μεταβούν στην κατηγορία καλός. 

Βρέθηκε επίσης στατιστικώς σημαντική επίδραση
3
 της επίδοσης μετασχηματιστικής 

δομής της αρχικής δοκιμασίας στην ορθότητα των μοντέλων των εννοιολογικών χαρτών 

όσων αφορά την μετασχηματιστική δομή, κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο. 

    Ορθές μετασχηματιστικές σχέσεις Σύνολο 

  αρχάριος μέτριος καλός πολύ καλός  

Αρχική δοκιμασία 
- 
μετασχηματιστική 
δομή 

αρχάριος 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 

 μέτριος 27,50% 2,50% 2,50% 67,50% 100% 

 καλός 15,15% 0,00% 6,06% 78,79% 100% 

 πολύ 
καλός 

21,05% 3,51% 0,00% 75,44% 100% 

       

Πίνακας 3.4 – Μετακινήσεις πληθυσμών μεταξύ αρχικής δοκιμασίας μετασχηματιστικής δομής και 

πληρότητα μετασχηματιστικής δομής στην δραστηριότητα των εννοιολογικών χαρτών – F(3,131) = 2.8, p < 

0,043 

Από τον πίνακα βλέπουμε ότι η πρότερη γνώση μετασχηματιστικής δομής δεν 

βοήθησε τους αρχάριους συμμετέχοντες να κατανοήσουν το πώς λειτουργούν ορισμένα 

πράγματα στον γνωστικό τομέα μνήμη και αποθηκευτικές μονάδες Η/Υ. ΟΙ συμμετέχοντες 

                                                 
3
 Με τη χρήση ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA). 
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αυτοί δεν μπορούν απλά να αποτυπώσουν στον εννοιολογικό χάρτη γνώση την οποία απλά 

δεν κατέχουν σε βάθος. Οι μέτριοι αντιθέτως καταφέρνουν όχι μόνο να αποτυπώσουν την 

γνώση αυτή στους εννοιολογικούς τους χάρτες αλλά καταφέρνουν να ανέβουν και 

κατηγορία. Οι χάρτες τους είναι πολύ καλοί ως προς την ορθότητα τους. Κάτι παρόμοιο 

παρατηρούμε και με την κατηγορία συμμετεχόντων καλός. Οι πολύ καλοί παραμένουν ως 

επί το πλείστον πολύ καλοί.  

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από τον πίνακα 3.4, είναι ότι σε όλες τις 

κατηγορίες συμμετεχόντων εκτός των αρχαρίων που παραμένουν αρχάριοι, έχουμε μία 

μετακίνηση  πληθυσμών προς κατηγορίες χαμηλότερης επίδοσης. Φαίνεται ότι υπάρχει μία 

κατηγορία εκπαιδευομένων που δεν τα καταφέρνει καλά με τους εννοιολογικούς χάρτες, 

ανεξαρτήτως του πόσο καλά γνωρίζει τον γνωστικό τομέα που προσπαθεί να αποτυπώσει.  

   Κατηγορία επίδοσης στην τελεολογική 
δομή χαρτών 

Σύνολο 

  αρχάριος μέτριος καλός πολύ καλός  

Κατηγορία 
επίδοσης στην 
μετασχηματιστική 
δομή χαρτών 

αρχάριος 30,00% 0,00% 3,33% 66,67% 100% 

μέτριος 66,67% 0,00% 0,00% 33,33% 100% 

καλός 66,67% 0,00% 0,00% 33,33% 100% 

πολύ 
καλός 

34,38% 2,08% 4,17% 59,38% 100% 

       

Πίνακας 3.5 – Μετακινήσεις πληθυσμών μεταξύ της κατηγορίας επίδοσης ορθότητας μετασχηματιστικής 

δομής στους χάρτες και της κατηγορίας επίδοσης ορθότητας τελεολογικής δομής στους χάρτες. 

Από τον πίνακα 3.5 παρατηρούμε ότι έχουμε τρεις γενικές κατηγορίες συμμετεχόντων, 

στην δραστηριότητα της κατασκευής εννοιολογικών χαρτών. Η πρώτη κατηγορία φαίνεται 

να μπορεί να αναπαραστήσει ικανοποιητικά την μετασχηματιστική δομή στον χάρτη αλλά 

δεν τα καταφέρνει καλά στην τελεολογική δομή (34,38%). Η δεύτερη μπορεί να 

αναπαραστήσει καλά την τελεολογική δομή αλλά όχι την μετασχηματιστική δομή 

(66,67%). Τέλος, υπάρχει μία κατηγορία συμμετεχόντων η οποία τα καταφέρνει εξίσου 

καλά και στις δύο δομές (59,38%).  
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Αυτό το αποτέλεσμα τονίζει την ποιοτική διαφορά μεταξύ της τελεολογικής δομής και 

της μετασχηματιστικής δομής. Κάποιος αναγνώστης ενός τεχνικού κειμένου μπορεί να 

δομεί ασυναίσθητα μία λεπτομερή μετασχηματιστική δομή δίχως να δομεί αντίστοιχη 

λεπτομερή τελεολογική δομή ή το αντίστροφο. Για να κατανοήσει το πώς λειτουργεί μία 

διάταξη του γνωστικού αντικειμένου «Μνήμη και αποθηκευτικές μονάδες Η/Υ», δεν 

χρειάζεται να έχει καταλάβει και τον σκοπό της δημιουργίας του.  

3.6. Συζήτηση 

Από τα αποτελέσματα της ενότητας 3.1.4. παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική 

διαφορά μεταξύ των συνολικών επιδόσεων στην αρχική και τελική δοκιμασία. 

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές φαίνεται να τα πήγαν καλύτερα σε όλων των ειδών των δομών 

εκτός της σχεσιακής, στην οποία δεν είχαμε διαφορά στην επίδοση. Η ενασχόληση με την 

δραστηριότητα της κατασκευής των εννοιολογικών χαρτών καθώς και η παράπλευρη 

μελέτη του υλικού που δόθηκε, βοήθησε τους φοιτητές να τα πάνε καλύτερα στις 

ερωτήσεις που αφορούσαν την μετασχηματιστική, τελεολογική δομή και στο σύνολο των 

δομών (μακροδομή).  

Παρατηρήθηκε ότι οι συμμετέχοντες που τα πήγαν μέτρια ή καλά στην αρχική 

δοκιμασία μετασχηματιστικής δομής, τελεολογικής δομής ή στο σύνολο των δομών είχαν 

την θεαματικότερη βελτίωση στην τελική δοκιμασία. Φαίνεται ότι η εννοιολογική 

χαρτογράφηση είναι πλέον κατάλληλοι για εκπαιδευόμενους οι οποίοι κατέχουν ήδη τις 

βασικές γνώσεις γύρω από τον γνωστικό τομέα «Μνήμη και αποθηκευτικές μονάδες Η/Υ». 

Δηλαδή, η εννοιολογική χαρτογράφηση βοηθάει πάρα πολύ στο να αναπαραστήσει ο 

εκπαιδευόμενος  τη μετασχηματιστική ή τελεολογική δομή ενός κειμένου και ως εκ τούτου 

να κατανοήσει βαθύτερα το πώς λειτουργεί η μνήμη των Η/Υ ή τον σκοπό ύπαρξης μία 

διάταξης μνήμης Η/Υ. 
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Η πρότερη γνώση μετασχηματιστικής δομής είχε επίσης σημαντική επίδραση στην 

ορθότητα με την οποία αποτυπώθηκε η μετασχηματιστική δομή στους εννοιολογικούς 

χάρτες. Αυτό το σημείο ενισχύει και συμπληρώνει το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε 

στην προηγούμενη παράγραφο. Η εννοιολογική χαρτογράφηση δηλαδή, μπορεί να 

βοηθήσει μόνο κάτω από συγκεκριμένους όρους. Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να έχει ήδη μία 

στοιχειώδη κατανόηση του γνωστικού τομέα για να μπορέσει να επωφεληθεί από την 

διαδικασία της εννοιολογικής χαρτογράφησης. Η εννοιολογική χαρτογράφηση φαίνεται να 

είναι ένα εργαλείο για εκπαιδευόμενους με ενδιάμεσο ή ανώτερο επίπεδο γνώσεων στον 

γνωστικό τομέα που θα χρησιμοποιηθεί. 

Από τα αποτελέσματα του πίνακα 3.5 μπορούμε να υποθέσουμε ότι ένας αναγνώστης 

τεχνικού κειμένου δομεί ανεξάρτητα τη μετασχηματιστική από την τελεολογική δομή. Για 

να καταλήξει να δομήσει και τις δύο δομές παράλληλα και ως εκ τούτου να τις 

κατανοήσει, πρέπει να ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο επίπεδο λεπτομέρειας σε κάθε δομή. 

Από το σημείο αυτό και πέρα οι δύο δομές φαίνεται να ενώνονται μέσω κατάλληλων 

σχέσεων καταλήγοντας σε μία ολοκληρωμένη μακροδομή.    
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η εννοιολογική χαρτογράφηση έχει αποδείξει την δύναμη της ως εργαλείο 

υποβοήθησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Novak & Musonda, 1991 – Preszler, 2004). 

Αυτό που φάνηκε από τα αποτελέσματα του πειράματος είναι ότι διαφορετικές κατηγορίες 

εκπαιδευομένων διαφοροποιούνται στον βαθμό που επωφελούνται. Χρησιμοποιώντας ως 

βάση την θεωρία των Denhiere & Baudet, παρατηρήθηκε ότι όλες οι κατηγορίες 

εκπαιδευομένων μπόρεσαν να κατασκευάσουν λεπτομερείς χάρτες (ποσοτικός και 

ποιοτικός) όσον αφορούσε την σχεσιακή και λιγότερο τη μετασχηματιστική δομή, δομές 

με τις οποίες ο αναγνώστης ενός κειμένου έρχεται σε άμεση επαφή
4
 κατά την προσπάθεια 

κατανόησης ενός τεχνικού κειμένου, όπως αυτό που δόθηκε ως υποστηρικτικό υλικό.  

Ένα τεχνικό κείμενο όμως αποτελείται και από την τελεολογική (στόχοι και υποστόχοι 

των οντοτήτων που αναφέρονται στο κείμενο) του, η οποία αποτελεί ένα βαθύτερο επίπεδο 

κατανόησης, το οποίο δεν αναφέρεται πάντα ρητά στο κείμενο και ως εκ τούτου πρέπει να 

συναχθεί από τον αναγνώστη. Οι συμμετέχοντες του πειράματος, που δεν φάνηκε να έχουν 

πρότερη γνώση όσον αφορά την τελεολογία του γνωστικού τομέα «Μνήμη και 

αποθηκευτικές μονάδες Η/Υ», είχαν μεγάλο πλήθος παρανοήσεων στην προσπάθεια να 

αποδώσουν την τελεολογία του γνωστικού τομέα σε εννοιολογικό χάρτη.  

Η εννοιολογική χαρτογράφηση φαίνεται να βοηθάει οπότε σε δύο (2) διαφορετικά 

επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά τους φοιτητές που έχουν επιφανειακή κατανόηση
5
 του 

γνωστικού τομέα, οι οποίοι μπορούν να αποδώσουν ικανοποιητικά τις συσχετίσεις μεταξύ 

των οντοτήτων που παίζουν ρόλο στην κατανόηση ενός τεχνικού κειμένου στο επίπεδο της 

μικροδομής (σχεσιακή και μετασχηματιστική δομή). Αυτή η κατηγορία συμμετεχόντων 

                                                 
4
 Αναφέρονται δηλαδή ρητά στο κείμενο. 

5
 Αυτοί που τα πήγαν καλά στην αρχική δοκιμασία στο μέρος που αφορούσε την σχεσιακή και τελεολογική 

δομή. 
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όμως δεν κατάφερε να αποδώσει ικανοποιητικά την τελεολογία του κειμένου. Το δεύτερο 

επίπεδο αφορά τους φοιτητές που έχουν βαθύτερη κατανόηση του γνωστικού τομέα, οι 

οποίοι απέδωσαν ικανοποιητικά την τελεολογία του γνωστικού τομέα.  

Αυτό δεν αποτελεί αδυναμία του εργαλείου της εννοιολογικής χαρτογράφησης. 

Αντιθέτως, παρέχει ενδείξεις για το πώς θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα τέτοιο εργαλείο. 

Συγκεκριμένα, για αρχάριους ενός γνωστικού τομέα, προτείνεται η αρχική χρήση των 

εννοιολογικών χαρτών για την αναπαράσταση και μελέτη της μικροδομής (σχεσιακή και 

μετασχηματιστική δομή) και η σταδιακή επέκταση των χαρτών ώστε να ενσωματωθεί η 

τελεολογία του γνωστικού τομέα, ανάλογα με την επίδοση των φοιτητών. Για 

προχωρημένους του γνωστικού προτείνεται η χρήση εννοιολογικών χαρτών που 

περιλαμβάνει την πλήρη μακροδομή του συστήματος, καθώς οι εκπαιδευόμενοι της 

κατηγορίας αυτής έχουν αρκετή πρότερη γνώση, ώστε να κάνουν χρήση της επιπλέον 

αυτής πληροφορίας εξαρχής.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Αρχική – Τελική Δοκιμασία 

Αρχική Δοκιμασία 

 

1. Το υποσύστημα του υπολογιστή που πραγματοποιεί πράξεις στα δεδομένα είναι 

…… 

 

  η ΚΜΕ 

  η μνήμη  

  το υλικό  

  κανένα από τα παραπάνω 

 

2. …… είναι μια αυτόνομη θέση αποθήκευσης για την προσωρινή αποθήκευση 

δεδομένων 

 

  Η ΑΛΜ 

  Ο καταχωρητής  

  Η μονάδα ελέγχου   

  Η μονάδα ταινίας  

 

3. Η …… είναι ένα είδος μνήμης με πυκνωτές η οποία πρέπει να ανανεώνεται 

περιοδικά 

 

  SRAM 

  DRAM  

  ROM   

  Όλες οι παραπάνω 

 

4. Η …… είναι ένα είδος μνήμης με τυπικές δισταθείς πύλες για την αποθήκευση 

δεδομένων 

 

  SRAM 

  DRAM  

  ROM   

  Όλες οι παραπάνω 

 

5. Η μνήμη …… μπορεί να προγραμματιστεί και να διαγραφεί μέσω ηλεκτρονικών 

παλμών, αλλά κατά τη διάρκεια της διαγραφής δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί από τον 

υπολογιστή 

 

  ROM 

  PROM  

  EPROM   

  EEPROM 
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6. Η …… είναι ένας τύπος μνήμης, στον οποίο ο χρήστης, και όχι ο κατασκευαστής, 

μπορεί να αποθηκεύσει προγράμματα χωρίς την δυνατότητα επανεγγραφής. 

 

  ROM 

  PROM  

  EPROM   

  EEPROM 

 

7. Η κύρια μνήμη ενός υπολογιστή συνήθως αποτελείται από μεγάλες ποσότητες 

μνήμης …… ταχύτητας 

 

  υψηλής 

  μέσης  

  χαμηλής   

  οποιαδήποτε από τις παραπάνω 

 

8. Η …… περιέχει ένα αντίγραφο κάποιου τμήματος της κύριας μνήμης.  

 

  ΚΜΕ 

  κρυφή μνήμη   

  κύρια μνήμη   

  ROM 

 

9. Ο δίαυλος …. συνδέει την ΚΜΕ με τη μνήμη.  

 

  δεδομένων 

  διευθύνσεων   

  ελέγχου   

  όλοι οι παραπάνω 

 

10. Τα τρία βήματα για την εκτέλεση μιας εντολής στον υπολογιστή 

πραγματοποιούνται με την συγκεκριμένη σειρά: …….. 

 

  ανάκληση, εκτέλεση, και αποκωδικοποίηση 

  αποκωδικοποίηση, εκτέλεση, και ανάκληση   

  ανάκληση, αποκωδικοποίηση, και εκτέλεση   

  αποκωδικοποίηση, ανάκληση, και εκτέλεση 

 

 

11. Ποιοι είναι οι τρεις δίαυλοι που συνδέουν την ΚΜΕ με την μνήμη, και ποιες οι 

λειτουργίες τους; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

12. Περιγράψτε τα φυσικά συστατικά στοιχεία ενός μαγνητικού δίσκου.  
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

13. Ποιος είναι ο ρόλος της κρυφής μνήμης;  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

14. Ποιος είναι ο ρόλος της μνήμης RAM;  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

15. Να κατατάξετε σε επίπεδα τα είδη της μνήμης, τοποθετώντας στο υψηλότερο 

επίπεδο το είδος με την μεγαλύτερη ταχύτητα.  
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16. Εξηγήστε τι είναι η ανανέωση της δυναμικής μνήμης και ποιο λόγo είναι 

απαραίτητη; Προσπαθήστε να εστιάσετε στις λειτουργίες που εκτελούνται κατά την 

ανανέωση. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________ 

 

 

17. Αναφέρετε τους τεχνικούς και οικονομικούς λόγους για τους οποίους η συνολική 

μνήμη ενός υπολογιστικού συστήματος είναι ιεραρχημένη, ξεκινώντας από τους 

ταχύτατους καταχωρητές και καταλήγοντας στην δευτερεύουσα μνήμη. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

18. Η άμεσα προσπελάσιμη μνήμη κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος αποτελείται 

από τις ………. 

 

  κύρια μνήμη + καταχωρητές. 

  κύρια μνήμη + δευτερεύουσα μνήμη. 

  κύρια μνήμη + κρυφή μνήμη. 

  κύρια μνήμη + καταχωρητές + κρυφή μνήμη. 

 

19. Ποια από τις παρακάτω μνήμες δεν είναι πτητική  

 

  κρυφή μνήμη. 

  κύρια μνήμη. 

  δευτερεύουσα μνήμη. 

  καταχωρητές.  

 

20. Ένα πρόγραμμα δεν μπορεί να εκτελεστεί δίχως την/τις ….. 

 

  κύρια μνήμη. 

  κρυφή μνήμη. 

  κύρια + κρυφή μνήμη. 

  δευτερεύουσα μνήμη. 
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21. Η …………………….. χρησιμοποιεί ένα τμήμα του σκληρού δίσκου ως μία λογική 

επέκταση της κυρίας μνήμης. 

 

  κρυφή μνήμη. 

  ιδεατή μνήμη. 

  δευτερεύουσα μνήμη. 

  όλες οι παραπάνω.  

 

22. Στις μνήμες τυχαίας προσπέλασης (RAM), το τυχαίο αναφέρεται : 

 

  στο ότι μπορούμε να προσπελάσουμε οποιαδήποτε θέση της μνήμης. 

  στο ότι μπορούμε να προσπελάσουμε οποιαδήποτε θέση της μνήμης στον ίδιο 

χρόνο. 

  στο ότι δεν μπορούμε να προσπελάσουμε άμεσα και μόνο μία θέση μνήμης.  

  όλα τα παραπάνω.  

 

23. Ποιες λειτουργίες μπορεί να εκτελέσει μία μνήμη τυχαίας προσπέλασης. 

 

  εγγραφή + διαγραφή θέσης μνήμης. 

  ανάγνωση + εγγραφή θέσης μνήμης. 

  ανάγνωση + διαγραφή + εγγραφή θέσης μνήμης. 

  ανάγνωση θέσης μνήμης. 

 

24. Περιγράψτε τα βήματα που εκτελούνται για τη μεταφορά μίας λέξης από τον 

επεξεργαστή στη κύρια μνήμη. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

25. Περιγράψτε τα βήματα που εκτελούνται για την ανάγνωση μίας λέξης από τη 

μνήμη στον επεξεργαστή. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

26. Η κρυφή μνήμη επωφελείται πολλές φορές περισσότερο από την αύξηση του 

εύρους ζώνης επικοινωνίας με την κυρία μνήμη παρά από την μείωση του χρόνου 

αναμονής. Μπορείτε να περιγράψετε συνοπτικά γιατί συμβαίνει αυτό; 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

27. Η αρχιτεκτονική της/των ………………. προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το εύρος 

όλων των δυναμικών μνημών, κατά την λειτουργία της ανάγνωσης/εγγραφής, και 

όχι μόνο αυτές που περιέχουν την λέξη προς ανάκτηση.  

 

  ευρύτερης κυρίας μνήμης  

  ανεξάρτητων τραπεζών μνήμης. 

  απλής εναλλασσόμενης μνήμης. 

  όλων των παραπάνω. 

 

28. Η cpu συνδέετε με οποιαδήποτε δευτερεύουσα μνήμη μέσω ενός ελεγκτή, ο οποίος 

εκτελεί τον ενδιάμεσο ανάμεσα στην cpu και την συσκευή. Μέσω ποιών διαύλων 

γίνεται η σύνδεση αυτή; Υπάρχει τρόπος να δημιουργήσουμε ανεξάρτητο χώρο 

διευθύνσεων για την δευτερεύουσα μνήμη; 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

29. Έστω ότι έχουμε κύρια μνήμη οργανωμένη σε λέξεις των 16 bit συνδεδεμένη με 16 

bit cpu σε αρχιτεκτονική απλής εναλλασσόμενης μνήμης ( 2 DRAM π.χ. οι οποίες 

δίνουν το LSB και MSB, αντίστοιχα). Σε αυτή την οργάνωση υπάρχει κάποιο 

πρόβλημα απόδοσης όταν προσπαθούμε να διαβάσουμε από μονή διεύθυνση 

μνήμης μία ολόκληρη λέξη (16-bit). Μπορείτε να πείτε ποιο είναι αυτό;  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

30. Αναφέρετε συνοπτικά τις βασικές διαφορές μεταξύ της ιδεατής και της κρυφής 

μνήμης. 

_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________ 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ στις ερωτήσεις της αρχικής δοκιμασίας 

Οι σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις του test φαίνονται παρακάτω : 

1. Α 

2. Β 

3. Β 

4. Α 

5. Δ 

6. Β 

7. Β 

8. Β 

9. Δ 

10. Γ 

11. Δίαυλοι δεδομένων, διευθύνσεων, ελέγχου. 

12. κεφαλή, άξονας, μαγνητική βάση σκληρού δίσκου (platter), ηλεκτρομαγνήτης. 

13. Μείωση μέσου χρόνου προσπέλασης της cpu στα δεδομένα του προγράμματος ή το 

ίδιο το πρόγραμμα. 

14. Εκτέλεση προγράμματος, προσωρινή αποθήκευση δεδομένων προγράμματος. 

15. καταχωρητές, κρυφή μνήμη, κύρια μνήμη, δευτερεύουσα μνήμη. 

16. Οι δυναμικές μνήμες που κατασκευάζονται με τεχνολογία μικροσκοπικών πυκνωτών, 

χρειάζονται ανανέωση κάθε τόσο για να μην χάσουν το περιεχόμενο. Κατά την ανανέωση 

γίνεται μία εικονική ανάγνωση των δεδομένων κάθε γραμμής της δυναμικής μνήμης.  

17. Τεχνικοί λόγοι : Οι ταχύτατες μνήμες όπως είναι οι καταχωρητές και οι μνήμες SRAM 

όπως και οι πιο αργές DRAM χάνουν το περιεχόμενο όταν κλείσουμε τον Η/Υ. Οι 

δευτερεύουσες μνήμες δεν χάνουν το περιεχόμενο τους, όταν κλείσουν, οπότε είναι 

απαραίτητες για τη μακρόχρονη αποθήκευση. 

       Οικονομικοί λόγοι : Οι ταχύτατες μνήμες όπως είναι οι καταχωρητές και οι μνήμες 

SRAM όπως και οι πιο αργές DRAM είναι πολύ ακριβές στην κατασκευή. Οι 

δευτερεύουσες μνήμες, όπως οι μαγνητικοί δίσκοι, είναι πολύ φτηνότεροι. 

18. Α 

19. Γ 

20. Α 

21. Β 

22. Β 

23. Β 

24. Τοποθέτηση λέξης στον δίαυλο δεδομένων, τοποθέτηση διεύθυνσης στον δίαυλο 

διευθύνσεων, ενεργοποίηση σήματος διαύλου ελέγχου για εγγραφή στην μνήμη, 

τοποθέτηση περιεχομένων διαύλου διευθύνσεων στον καταχωρητή MAR της κύριας 

μνήμης, τοποθέτηση περιεχομένων διαύλου δεδομένων στον καταχωρητή MDR της κύριας 

μνήμης, εγγραφή των δεδομένων του MDR στην διεύθυνση μνήμης MAR. 

25. Τοποθέτηση διεύθυνσης λέξης προς ανάγνωση στον δίαυλο διευθύνσεων, 

ενεργοποίηση σήματος διαύλου ελέγχου για ανάγνωση από μνήμη, αναμονή για απόκριση 

μνήμης, διάβασμα λέξης από τον δίαυλο δεδομένων.  

26. Μέσω της αύξησης του εύρους ζώνης επιτρέπεται η αύξηση του μεγέθους μπλοκ της 

κρυφής μνήμης, χωρίς μεγάλη αύξηση στην ποινή αποτυχίας εύρεσης μίας λέξης σε αυτό 

το μπλοκ από μετέπειτα αναζητήσεις στην κρυφή μνήμη. 

27. Α 
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28. Μέσω των κλασικών διαύλων του επεξεργαστή. Ορισμένοι επεξεργαστές όμως έχουν 

ανεξάρτητο χώρο I/O και ανεξάρτητο χώρο για την μνήμη. Τα διαχωρίζουν μέσω 

κατάλληλων σημάτων του διαύλου ελέγχου.  

29. Υπάρχει πρόβλημα απόδοσης, γιατί ο επεξεργαστής πρέπει να διαβάσει ολόκληρη 

λέξη. Οπότε όταν διαβάζουμε ολόκληρη λέξη από μονή διεύθυνση ο επεξεργαστής πρέπει 

να κάνει δύο ανεξάρτητες προσπελάσεις στη μνήμη, ξεκινώντας από τις δύο πλησιέστερες 

ζυγές διευθύνσεις. 

30. Η ιδεατή μνήμη είναι μία λογική επέκταση της φυσικής κύριας μνήμης. Επιτυγχάνεται 

με τη χρήση κάποιας μορφής δευτερεύουσας μνήμης. Κατά αυτό τον τρόπο δημιουργείται 

ένας μεγαλύτερος χώρος διευθύνσεων από ότι θα ήταν διαθέσιμος αν χρησιμοποιούταν 

μόνο η φυσική κύρια μνήμη. Ο επεξεργαστής έχει άμεσα διαθέσιμη την ιδεατή μνήμη για 

προσπέλαση. Αντιθέτως, η κρυφή μνήμη δεν επεκτείνει τον χώρο διευθύνσεων. Αυτό που 

πετυχαίνει είναι τη μείωση του μέσου χρόνου προσπέλασης στα περιεχόμενα της κύριας 

μνήμης, τηρώντας ένα αντίγραφο μέρος αυτής. Η κρυφή μνήμη δεν είναι άμεσα 

προσπελάσιμη από τον επεξεργαστή, αλλά χρησιμοποιείται κρυφά για την επιτάχυνση της 

επικοινωνίας με την κύρια μνήμη.  
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Τελική Δοκιμασία 

 

1. Το υποσύστημα του υπολογιστή που πραγματοποιεί πράξεις στα δεδομένα είναι 

…… 

 

  η ΚΜΕ 

  η μνήμη  

  το υλικό  

  κανένα από τα παραπάνω 

 

2. Ποιοι είναι οι τρεις δίαυλοι που συνδέουν την ΚΜΕ με την μνήμη, και ποιες οι 

λειτουργίες τους; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. Η …………………….. χρησιμοποιεί ένα τμήμα του σκληρού δίσκου ως μία λογική 

επέκταση της κυρίας μνήμης. 

 

  κρυφή μνήμη. 

  ιδεατή μνήμη. 

  δευτερεύουσα μνήμη. 

  όλες οι παραπάνω.  

 

4. …… είναι μια αυτόνομη θέση αποθήκευσης για την προσωρινή αποθήκευση 

δεδομένων 

 

  Η ΑΛΜ 

  Ο καταχωρητής  

  Η μονάδα ελέγχου   

  Η μονάδα ταινίας  

 

5. Περιγράψτε τα φυσικά συστατικά στοιχεία ενός μαγνητικού δίσκου.  

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. Στις μνήμες τυχαίας προσπέλασης (RAM), το τυχαίο αναφέρεται : 

 

  στο ότι μπορούμε να προσπελάσουμε οποιαδήποτε θέση της μνήμης. 

  στο ότι μπορούμε να προσπελάσουμε οποιαδήποτε θέση της μνήμης στον ίδιο χρόνο. 

  στο ότι δεν μπορούμε να προσπελάσουμε άμεσα και μόνο μία θέση μνήμης.  
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  όλα τα παραπάνω.  

 

7. Η …… είναι ένα είδος μνήμης με πυκνωτές η οποία πρέπει να ανανεώνεται 

περιοδικά 

 

  SRAM 

  DRAM  

  ROM   

  Όλες οι παραπάνω 

 

8. Ποιος είναι ο ρόλος της κρυφής μνήμης;  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

9. Ποιες λειτουργίες μπορεί να εκτελέσει μία μνήμη τυχαίας προσπέλασης. 

 

  εγγραφή + διαγραφή θέσης μνήμης. 

  ανάγνωση + εγγραφή θέσης μνήμης. 

  ανάγνωση + διαγραφή + εγγραφή θέσης μνήμης. 

  ανάγνωση θέσης μνήμης. 

 

10. Η …… είναι ένα είδος μνήμης με τυπικές δισταθείς πύλες για την αποθήκευση 

δεδομένων 

 

  SRAM 

  DRAM  

  ROM   

  Όλες οι παραπάνω 

 

11. Ποιος είναι ο ρόλος της μνήμης RAM;  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

12. Περιγράψτε τα βήματα που εκτελούνται για τη μεταφορά μίας λέξης από τον 

επεξεργαστή στη κύρια μνήμη. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________ 

 

13. Η μνήμη …… μπορεί να προγραμματιστεί και να διαγραφεί μέσω ηλεκτρονικών 

παλμών, αλλά κατά τη διάρκεια της διαγραφής δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί από τον 

υπολογιστή 

 

  ROM 

  PROM  

  EPROM   

  EEPROM 

 

14. Να κατατάξετε σε επίπεδα τα είδη της μνήμης, τοποθετώντας στο υψηλότερο 

επίπεδο το είδος με την μεγαλύτερη ταχύτητα.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

15. Περιγράψτε τα βήματα που εκτελούνται για την ανάγνωση μίας λέξης από τη 

μνήμη στον επεξεργαστή. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________ 

 

 

 

 

16. Η …… είναι ένας τύπος μνήμης, στον οποίο ο χρήστης, και όχι ο κατασκευαστής, 

μπορεί να αποθηκεύσει προγράμματα χωρίς την δυνατότητα επανεγγραφής. 

 

  ROM 

  PROM  

  EPROM   

  EEPROM 
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17. Εξηγήστε τι είναι η ανανέωση της δυναμικής μνήμης και ποιο λόγo είναι 

απαραίτητη; Προσπαθήστε να εστιάσετε στις λειτουργίες που εκτελούνται κατά την 

ανανέωση. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________ 

 

18. Η κρυφή μνήμη επωφελείται πολλές φορές περισσότερο από την αύξηση του 

εύρους ζώνης επικοινωνίας με την κυρία μνήμη παρά από την μείωση του χρόνου 

αναμονής. Μπορείτε να περιγράψετε συνοπτικά γιατί συμβαίνει αυτό; 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

19. Η κύρια μνήμη ενός υπολογιστή συνήθως αποτελείται από μεγάλες ποσότητες 

μνήμης …… ταχύτητας 

 

  υψηλής 

  μέσης  

  χαμηλής   

  οποιαδήποτε από τις παραπάνω 

 

20. Αναφέρετε τους τεχνικούς και οικονομικούς λόγους για τους οποίους η συνολική 

μνήμη ενός υπολογιστικού συστήματος είναι ιεραρχημένη, ξεκινώντας από τους 

ταχύτατους καταχωρητές και καταλήγοντας στην δευτερεύουσα μνήμη. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

21. Η αρχιτεκτονική της/των ………………. προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το εύρος 

όλων των δυναμικών μνημών, κατά την λειτουργία της ανάγνωσης/εγγραφής, και 

όχι μόνο αυτές που περιέχουν την λέξη προς ανάκτηση.  

 

  ευρύτερης κυρίας μνήμης  

  ανεξάρτητων τραπεζών μνήμης. 

  απλής εναλλασσόμενης μνήμης. 

  όλων των παραπάνω. 
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22. Η …… περιέχει ένα αντίγραφο κάποιου τμήματος της κύριας μνήμης.  

 

  ΚΜΕ 

  κρυφή μνήμη   

  κύρια μνήμη   

  ROM 

 

23. Η άμεσα προσπελάσιμη μνήμη κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος αποτελείται 

από τις ………. 

 

  κύρια μνήμη + καταχωρητές. 

  κύρια μνήμη + δευτερεύουσα μνήμη. 

  κύρια μνήμη + κρυφή μνήμη. 

  κύρια μνήμη + καταχωρητές + κρυφή μνήμη. 

 

24. Η cpu συνδέετε με οποιαδήποτε δευτερεύουσα μνήμη μέσω ενός ελεγκτή, ο οποίος 

εκτελεί τον ενδιάμεσο ανάμεσα στην cpu και την συσκευή. Μέσω ποιών διαύλων 

γίνεται η σύνδεση αυτή; Υπάρχει τρόπος να δημιουργήσουμε ανεξάρτητο χώρο 

διευθύνσεων για την δευτερεύουσα μνήμη; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

25. Ο δίαυλος …. συνδέει την ΚΜΕ με τη μνήμη.  

 

  δεδομένων 

  διευθύνσεων   

  ελέγχου   

  όλοι οι παραπάνω 

 

 

 

 

 

26. Ποια από τις παρακάτω μνήμες δεν είναι πτητική  

 

  κρυφή μνήμη. 

  κύρια μνήμη. 

  δευτερεύουσα μνήμη. 

  καταχωρητές.  

 

27. Έστω ότι έχουμε κύρια μνήμη οργανωμένη σε λέξεις των 16 bit συνδεδεμένη με 16 

bit cpu σε αρχιτεκτονική απλής εναλλασσόμενης μνήμης ( 2 DRAM π.χ. οι οποίες 

δίνουν το LSB και MSB, αντίστοιχα). Σε αυτή την οργάνωση υπάρχει κάποιο 

πρόβλημα απόδοσης όταν προσπαθούμε να διαβάσουμε από μονή διεύθυνση 

μνήμης μία ολόκληρη λέξη (16-bit). Μπορείτε να πείτε ποιο είναι αυτό;  



 84 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

28. Τα τρία βήματα για την εκτέλεση μιας εντολής στον υπολογιστή 

πραγματοποιούνται με την συγκεκριμένη σειρά: …….. 

 

  ανάκληση, εκτέλεση, και αποκωδικοποίηση 

  αποκωδικοποίηση, εκτέλεση, και ανάκληση   

  ανάκληση, αποκωδικοποίηση, και εκτέλεση   

  αποκωδικοποίηση, ανάκληση, και εκτέλεση 

 

29. Ένα πρόγραμμα δεν μπορεί να εκτελεστεί δίχως την/τις ….. 

 

  κύρια μνήμη. 

  κρυφή μνήμη. 

  κύρια + κρυφή μνήμη. 

  δευτερεύουσα μνήμη. 

 

30. Αναφέρετε συνοπτικά τις βασικές διαφορές μεταξύ της ιδεατής και της κρυφής 

μνήμης. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 
Ερωτηματολόγιο κλήσεων και δεξιοτήτων 

 
1. H γνώση σας στη χρήση υπολογιστών (χρωματίστε την βαθμίδα):   

Καθόλου -3 -2 -1 0 1 2 3 Πολύ 

 

2. H ενασχόλησή σας με πολυμεσικές εφαρμογές  (χρωματίστε την βαθμίδα):   

Καθόλου -3 -2 -1 0 1 2 3 Πολύ 

 

3. H ενασχόλησή σας με ηλεκτρονικά παιχνίδια σε κονσόλες ή υπολογιστή (χρωματίστε την 

βαθμίδα):   

Καθόλου -3 -2 -1 0 1 2 3 Πολύ 

 

4. H γνώση σας στην αρχιτεκτονική υπολογιστών (χρωματίστε την βαθμίδα):   

Καθόλου -3 -2 -1 0 1 2 3 Πολύ 

 

5. H γνώση σας σε λογικά κυκλώματα (χρωματίστε την βαθμίδα):   

Καθόλου -3 -2 -1 0 1 2 3 Πολύ 

 

6. H ενασχόλησή σας με τεχνικά θέματα, όπως συναρμολόγηση υπολογιστή και παρακολούθηση 

εξελίξεων των τεχνολογιών της πληροφορικής (χρωματίστε την βαθμίδα):   

Καθόλου -3 -2 -1 0 1 2 3 Πολύ 

 

7. H ενασχόλησή σας με λογικό-συναρτησιακό προγραμματισμό (χρωματίστε την βαθμίδα):   

Καθόλου -3 -2 -1 0 1 2 3 Πολύ 

 

8. H ενασχόλησή σας με διαδικαστικό προγραμματισμό (χρωματίστε την βαθμίδα):   

Καθόλου -3 -2 -1 0 1 2 3 Πολύ 

 

9. H ενασχόλησή σας με αντικειμενοστραφή προγραμματισμό (χρωματίστε την βαθμίδα):   

Καθόλου -3 -2 -1 0 1 2 3 Πολύ 

 

Σε ποιον τύπο ερωτήσεων αντιμετωπίσατε πρόβλημα κατά την σύνθεση του εννοιολογικού χάρτη: 

Τι είναι; 

Τι περιλαμβάνει;  

Που ανήκει;  

Πότε συμβαίνει δημιουργεί;  

Πως λειτουργεί;  

Για ποιο λόγο φτιάχτηκε; 
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Ποια διάταξη πρέπει να χρησιμοποιηθεί; 

 

Σχολιάστε την απάντησή 

σας...................................................……................................................................................ 

................................................................................................................................................................

........................... 

................................................................................................................................................................

........................... 

................................................................................................................................................................

........................... 

................................................................................................................................................................

........................... 

 

Αναφέρετε πηγές που χρησιμοποιήσατε για την δημιουργία του εννοιολογικού χάρτη 

1. ................................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................................... 

4. ................................................................................................................................................... 

5. ................................................................................................................................................... 

6. ................................................................................................................................................... 

7. ................................................................................................................................................... 

8. ...................................................................................................................................................  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ 

 

Βιβλίο Fourouzan – Κεφάλαιο 5 – ΜΝΗΜΗ Η/Υ 
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 90 
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