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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται η σχεδίαση συστήματος αυτόματης 
αξιολόγησης απαντήσεων σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου σε θέματα Πληροφο
ρικής. Το σύστημα αυτό στηρίζεται στην αναπαράσταση γνώσης τεχνικού κει
μένου σε υπολογιστή, σύμφωνα με το μοντέλο των Denhiere & Baudet. Η  ανα
παράσταση αυτή, με την σειρά της, αποτελεί την υπολογιστική οντολογία των 
σημασιολογικών σχέσεων μεταξύ των μονάδων και των λειτουργιών ενός τε
χνικού συστήματος που περιγράφεται σε ένα κείμενο, εκφρασμένων μέσω δύο 
βασικών εννοιολογικών δομών, της Μικροδομής και της Μακροδομής. Οι δύο 
αυτές δομές μπορούν να υποστηρίξουν αυτόματο συλλογισμό, ο οποίος οδηγεί 
στην αυτόματη εξαγωγή γνώσης. Η  ανάλυση της σχεδίασης του συστήματος 
περιγράφεται με τη χρήση παραδειγμάτων τεχνικού κειμένου και ερωτήσεων 
ελέγχου της Μικροδομής και της Μ ακροδομής που οικοδομεί ο αναγνώστης 
κατά την ανάγνωση τέτοιου κειμένου.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αναπαράσταση, Αυτόματη αξιολόγηση, Μακροδομή, Μι- 
κροδομή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πολλές προσπάθειες γίνονται για τη δημιουργία αλγορίθμων για προσο

μοίωση ψυχογλωσσολογικών θεωριών σχετικών με ανθρώπινες διαδικασίες 
κατανόησης κειμένου, όπως το μοντέλο κατασκευής-ολοκλήρωσης (Kintsch 
1988), η θεωρία της λανθάνουσας σημασιολογικής ανάλυσης αναπαράστασης 
γνώσης (Landauer & Dumais 1997), και το μοντέλο κατανόησης κειμένου κατά 
Denhiere και Baudet (Baudet & Denhiere 1992).Τα μοντέλα αυτά χρησιμοποιούν 
γνωστικές αναπαραστάσεις, οι οποίες στρέφονται στα βαθύτερα επίπεδα κα
τανόησης, όπως είναι οι εννοιολογικοί συμπερασμοί βασισμένοι στη γνώση. 
Στην παρούσα εργασία το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στην αυτόματη αξιολό
γηση απαντήσεων σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, που αφορούν στο περιεχόμε
νο τεχνικού κειμένου Πληροφορικής. Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε ως μοντέ
λο εργασίας εκείνο των Denhiere και Baudet, διότι είναι περισσότερο από οποι- 
οδήποτε άλλο εστιασμένο σε τεχνικό κείμενο και στις γνωστικές κατηγορίες 
που εμφανίζονται σε έναν τέτοιο τύπο κειμένου .

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό (Baudet & Denhiere, 1992) το άτομο που δια
βάζει ένα κείμενο κατασκευάζει, σταδιακά, τη Μικροδομή της αναπαράστασης 
του, δηλαδή «άτομα», «καταστάσεις», «γεγονότα» και «δράσεις» του κόσμου
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που περιγράφονται στο κείμενο, καθώς επίσης και, χρονικές και αιτιακές σχέ
σεις, οι οποίες συνδέουν αυτές τις γνωστικές δομές. Ο όρος «άτομο» χρησιμο
ποιείται για τις οντότητες που συμμετέχουν στην αναπαράσταση γνώσης. Ο 
όρος «κατάσταση» είναι στατικός και περιγράφει μια κατάσταση όπου καμία 
αλλαγή δεν συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου. Ο όρος «γε
γονός» περιγράφει μια δράση που προκαλεί αλλαγή της κατάστασης του συ
στήματος αλλά δεν προέρχεται από τον άνθρωπο. Ένα γεγονός μπορεί να προ- 
κληθεί από μη ανθρώπινη παρέμβαση π.χ. από μια μηχανή. Μια «δράση» προ
καλεί αλλαγή στην κατάσταση του συστήματος και προέρχεται από τον άν
θρωπο. Έ να τεχνικό κείμενο απεικονίζει ένα τεχνικό σύστημα, το οποίο περιέ
χει ένα σύνολο σχετικών ατόμων, που καθορίζονται από τις ιεραρχικές σχέσεις 
τύπου “όλου/μέρους”. Στην περίπτωση ενός τεχνικού συστήματος, τα άτομα 
αναφέρονται στις μονάδες του συστήματος π.χ. συσκευές. Μια μονάδα ενός 
συστήματος είναι ένα σύνολο οντοτήτων με μια συγκεκριμένη λειτουργία. Πιο 
αναλυτικά η Μικροδομή περιλαμβάνει δύο βασικές δομές: (1) τη “σχεσιακή δο
μή”, η οποία είναι μια οντολογία των μονάδων, που χαρακτηρίζονται από τις 
τιμές των ιδιοτήτων τους, και μια ή περισσότερες στατικές σχέσεις μεταξύ τους, 
και (2) τη “μετασχηματιστική δομή” που περιγράφει την προοδευτική τροπο
ποίηση των καταστάσεων των μονάδων συστήματος, δηλαδή την ακολουθία 
γεγονότων που εκτελούνται σε αυτές τις μονάδες, και την περιγραφή των χρο
νικών και/ή αιτιακών σχέσεων μεταξύ αυτών των γεγονότων.

Πέρα από την Μικροδομή του κειμένου, το άτομο κατασκευάζει και την 
Μακροδομή του, που αποτελεί μια τελεολογική δομή του σκοπού και των υπο- 
σκοπών των οντοτήτων και των μονάδων που συμμετέχουν στο κείμενο αυτό. 
Η αρχική κατάσταση του συστήματος αλλάζει προκειμένου να επιτευχθεί μια 
τελική κατάσταση και να ικανοποιηθεί ένας προκαθορισμένος σκοπός του συ
νολικού συστήματος. Στη συνέχεια, κάθε μονάδα, που ενσωματώνεται στο συ
νολικό σύστημα, έχει αναπτυχθεί προκειμένου να ικανοποιήσει έναν προκαθο
ρισμένο υποσκοπό. Η μετασχηματιστική δομή για κάθε μονάδα και, γενικά, για 
ολόκληρο το σύστημα είναι το μέσο για την επίτευξη των προηγούμενων υπο- 
σκοπών. Έ να τεχνικό σύστημα, που οργανώνεται ως δέντρο σκοπού/υποσκο- 
πών, καλείται «Λειτουργικό Σύστημα (ΛΣ)».

Στο παρόν πλαίσιο, αρχικά παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό παράδειγμα α
ναπαράστασης γνώσης ενός αποσπάσματος τεχνικού κειμένου, δηλαδή της Μι- 
κροδομής και της Μακροδομής του έμπειρου, για την αυτόματη εξαγωγή γνώ
σης μέσω αυτόματου συμπερασμού. Στη συνέχεια δίνονται παραδείγματα ανά
λυσης απαντήσεων σε διαφορετικά είδη ερωτήσεων, οι οποίες εξετάζουν την 
Μικροδομή και Μακροδομή που οι αναγνώστες σχηματίζουν κατά την ανά
γνωση, και αναλύεται η σχεδίαση ενός συστήματος αυτόματης αξιολόγησης 
απαντήσεων μετά από κανονικοποίηση. Τέλος, υπάρχει συζήτηση σχετικά με 
τη σημασία ενός τέτοιου συστήματος και τα μελλοντικά πλάνα μελέτης μας.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΔΟΜΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΥ
Το απόσπασμα τεχνικού κειμένου λήφθηκε από το βιβλίο Πληροφορικής 

«Η Επιστήμη των Υπολογιστών: Μια ολοκληρωμένη παρουσίαση» (Brookshear
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2006), και αναφέρεται στη σύνδεση τοπικών δικτύων για τη διαμόρφωση δικτύ
ων ευρείας περιοχής: «Ο επαναλήπτης είναι μια συσκευή που συνδέει δύο δι
αύλους για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου μακρύ διαύλου. Ο επαναλήπτης περ
νά απλά τα σήματα μεταξύ των δύο αρχικών διαύλων μετά από ενίσχυση και 
χωρίς εξέταση. Μια γέφυρα είναι παρόμοια αλλά πιο σύνθετη από έναν επα- 
ναλήπτη. Όπως ο επαναλήπτης, συνδέει δύο διαύλους, αλλά δεν περνά απα- 
ραιτήτως όλα τα μηνύματα από τη σύνδεση. Αντ’ αυτού, εξετάζει τη διεύθυν
ση προορισμού που συνοδεύει κάθε μήνυμα και τα προωθεί μέσω της σύνδεσης 
μόνο όταν προορίζονται για υπολογιστή του δικτύου της άλλης πλευράς.... Ο 
δρομολογητής συνδέει διαφορετικά μεταξύ τους τοπικά δ ίκ τυ α .» .

Στο επίπεδο της Μικροδομής, περιγράφονται οι μονάδες του τεχνικού συ
στήματος, καθώς επίσης και οι σχέσεις μεταξύ τους. Αρχικό στάδιο της δημι
ουργίας της Μικροδομής είναι η ταξινομία και η μερωνυμία των οντοτήτων 
που εμφανίζονται στο κείμενο. Η ταξινομία είναι δενδρική δομή τύπου «είναι» 
που αναλύει τις ταξινομικές σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων και των μονάδων, 
π.χ. είναι(δίαυλος, τοπικό_δίκτυο). Η μερωνυμία είναι δενδρική δομή τύπου 
«μέρος_του» που εκφράζει τις σχέσεις “μέρους/όλου” μεταξύ των μονάδων του 
τεχνικού συστήματος, π.χ. μέρος(κόμβος, τοπικό_δίκτυο). Η Μικροδομή πρέ
πει να απεικονίζει τόσο το έκδηλο περιεχόμενο του κειμένου, όσο και το υπο
νοούμενο, που ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της κατανόησης από τον ανα
γνώστη. Στην συνέχεια θα πρέπει να δημιουργηθεί η μετασχηματιστική δομή, η 
οποία περιγράφει της αιτιακές/χρονικές σχέσεις μεταξύ των γεγονότων της λει
τουργίας των συσκευών. Στο σχήμα 1 φαίνεται η ακουθία γεγονότων λειτουρ
γίας του επαναλήπτη και της γέφυρας. Είναι εμφανές ότι η ενίσχυση δεδομέ
νων στην περίπτωση του επαναλήπτη απαιτεί την ανίχνευση του σήματος των 
δεδομένων.

Σχήμα 1. Μετασχηματιστική δομή

Στο επίπεδο της Μακροδομής, πρέπει να υπάρξει περιγραφή του σκοπού 
και υποσκοπών των συσκευών που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των το
πικών δικτύων. Η περιγραφή εκφράζεται ως τελεολογική δενδρική δομή στο 
σχήμα 2.
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Σχήμα 2. Μακροδομή

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΜΙΚΡΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΔΟΜΗΣ

Έ να πείραμα σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε 
για την μελέτη των εναλλακτικών αντιλήψεων που σχηματίζουν κατά την ανά
γνωση τεχνικού κειμένου. Στους συμμετέχοντες δόθηκαν ερωτήσεις συμπερα
σμού, που εξετάζουν την μετασχηματιστική δομή που σχηματίζουν κατά τη 
διάρκεια της ανάγνωσης αποσπασμάτων τεχνικού κειμένου και ερωτήσεις γε- 
φύρωσης, οι οποίες εξετάζουν την ανάκληση από διαφορετικά σημεία των 
αποσπασμάτων και ως εκ τούτου την μακροδομή που οικοδομούν κατά την 
ανάγνωση.

Στους συμμετέχοντες ζητήθηκε, στις ερωτήσεις ελέγχου της μετασχηματι- 
στικής τους δομής, να συμπληρώσουν πίνακα με την ακολουθία των βημάτων 
λειτουργίας των συσκευών, η οποία δεν δηλώνεται ρητά στα αποσπάσματα, και 
προτάσεις συμπλήρωσης απαντήσεων, στις ερωτήσεις ελέγχου της Μακροδο
μής τους. Ακολουθούν παραδείγματα τέτοιων ερωτήσεων.
Παράδειγμα ερωτήσεων εξέτασης της μετασχηματιστικής δομής του μαθητή

Έ να παράδειγμα ερώτησης συμπερασμού, που αναφέρεται στη μετασχη
ματιστική δομή είναι το ακόλουθο: «Περιγράψτε τη λειτουργία ενός δρομολο- 
γητή, βήμα προς βήμα, από την πρώτη κατάσταση στην οποία το μήνυμα βρί
σκεται στον κόμβο-πηγή του δικτύου- πηγή ως την κατάσταση στην οποία το 
μήνυμα βρίσκεται στον κόμβο προορισμού του δικτύου προορισμού». Στις 
απαντήσεις των συμμετεχόντων στο συγκεκριμένο τύπο ερωτήσεων παρατηρή- 
θηκαν οι εξής τρεις τύποι λαθών:

1. γεγονότα της ακολουθίας που λείπουν
2. αιτιακά λάθη μεταξύ γεγονότων
3. γεγονότα που αντικαθίστανται από υποσκοπούς
Η ακολουθία βημάτων της ορθής απάντησης, η οποία αποτελεί και τη με-
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τασχηματιστική δομή του έμπειρου, είναι: (i) Ανίχνευση δεδομένων (ii) Ανί
χνευση πρωτοκόλλου δικτύου προορισμού (iii) Σύγκριση πρωτοκόλλου δικτύ
ου πηγής με πρωτόκολλο δικτύου προορισμού και (iv) Μετατροπή δεδομένων 
σύμφωνα με το πρωτόκολλο του δικτύου προορισμού.

Σε απάντηση μαθητή, και μετά από προεπεξεργασία, εμφανίστηκαν τα εξής 
λάθη: 1. Αιτιακό λάθος στην ακολουθία γεγονότων, δηλαδή αντί η «σύγκριση 
πρωτοκόλλων» να προηγείται της «μετατροπής πρωτοκόλλων», στην απάντη
ση η «μετατροπή πρωτοκόλλων» προηγείται της «σύγκρισης πρωτοκόλλων». 2. 
Λάθος αντικατάστασης βήματος ακολουθίας από σκοπό, δηλαδή στην απά
ντηση αντί να εμφανιστεί η «ανίχνευση δεδομένων» εμφανίστηκε η «μετάδοση 
δεδομένων». Η ανάλυση εκτίμησης λαθών σε αυτού του είδους τις ερωτήσεις 
φαίνεται στο σχήμα 3.

Σχήμα 3. Ανάλυση απαντήσεων σε ερωτήσεις εξέτασης Μετασχηματιστικής Δομής

Παράδειγμα ερωτήσεων εξέτασης της μακροδομής του μαθητή
Μια ερώτηση γεφύρωσης απαιτεί συνδυασμό πληροφοριών από περισσό

τερα από ένα σημεία ενός τεχνικού κειμένου. Παράδειγμα τέτοιας ερώτησης εί
ναι το ακόλουθο:«Στην περίπτωση σύνδεσης ενός διαύλου με ένα δίκτυο τοπο
λογίας δακτυλίου, ποια είναι η συσκευή που πρέπει να χρησιμοποιήσω; Γιατί 
δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τις άλλες συσκευές; Δικαιολογήστε τη θέση σας». 
Αυτή η ερώτηση απαιτεί θέση και αιτιολόγηση για την επιλογή της σωστής συ
σκευή και την απόρριψη των υπολοίπων. Η απάντηση είναι βασισμένη στη Μα
κροδομή (περιλαμβανομένης και της Μικροδομής) των μονάδων «επαναλή- 
πτης», «γέφυρα», και «δρομολογητής» του τεχνικού συστήματος.

Στους μαθητές δόθηκαν οι εξής ημιτελείς προτάσεις ώστε να συμπληρω
θούν: «Ησωστή συσκευή είναι...(1) επειδή...(2). Ησυσκευή...(3) δενμπορείνα  
χρησιμοποηθεί διότι...(4). Η  συσκευή... (5) δεν μπορεί να χρησιμοποηθεί διό- 
τι...(6)»

Η σωστή απάντηση είναι: (1) δρομολογητής, (2) μετατρέπει πρωτόκολλα, 
(3) επαναλήπτης ή γέφυρα, (4) δεν μετατρέπει πρωτόκολλα, (5) γέφυρα ή επα- 
ναλήπτης, (6) δεν μετατρέπει πρωτόκολλα.

Στις απαντήσεις των μαθητών, παρατηρήθηκαν οι παρακάτω τύποι λαθών:
1. Λανθασμένη θέση (1) ή/και αιτιολόγηση (2) για την επιλογή της σωστής 

συσκευής.
2. Λανθασμένες θέσεις (3,5) ή/ και αιτιολογήσεις (4,6) για την απόρριψη 

των άλλων.
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3. Κενά σε κάποια από τα (2), (3), (4), (5), και (6).
Η ανάλυση αυτού του είδους ερωτήσεων παρουσιάζεται στο σχήμα 4.

Σχήμα 4. Ανάλυση απαντήσεων σε ερωτήσεις εξέτασης Μακροδομής

Η Μακροδομή του έμπειρου, στην οποία περιγράφονται οι σκοποί και υπο- 
σκοποί των διαφόρων μονάδων του τεχνικού συστήματος καθώς και η λει
τουργία τους, το γεγονός της “μετατροπής πρωτοκόλλων” εμφανίζεται μόνο 
στη μετασχηματιστική δομή του δρομολογητή. Έτσι, το γεγονός αυτό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της επιλογής του μαθητή της σωστής συσκευής. 
Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να επιτευχθεί αυτόματη αξιολόγηση της αιτιο
λόγησης της απάντησης του μαθητή, μέσω της αναζήτησης του γεγονότος στο 
τμήμα της Μακροδομής του έμπειρου, που οδηγεί στην σωστή συσκευή. Με τον 
ίδιο τρόπο, μπορεί να επιτευχθεί αυτόματη αξιολόγηση και των λανθασμένων 
θέσεων και αιτιολογήσεων, ή και των κενών για την απόρριψη των υπολοίπων 
συσκευών. Έτσι, η σύγκριση της απάντησης του μαθητή με την Μακροδομή 
του έμπειρου αξιολογεί αυτόματα τη συνολική απάντηση του.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (A.N.A.A. System)

Στο σχήμα 5 προτείνεται ένα συνολικό σύστημα αυτόματης αξιολόγησης 
απαντήσεων μετά από κανονικοποίηση σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (Auto
mated Normalized Answers Assessment System-A.N.A.A. System). Η κανονικο
ποίηση απαντήσεων ελεύθερου κειμένου αναφέρεται στην επεξεργασία των 
απαντήσεων ελεύθερου κειμένου ώστε να αντλούνται από αυτές οντότητες που 
αναφέρονται στις μονάδες και τις λειτουργίες του τεχνικού συστήματος, δηλα
δή το εξαγόμενο να έχει τη μορφή των απαντήσεων συμπλήρωσης. Οι μονάδες 
του Α.Ν.Α.Α. System είναι:

• Κ  - μετασχηματισμός ελεύθερων απαντήσεων του μαθητή σε κανονικο- 
ποιημένες απαντήσεις μέσω επεξεργασίας φυσικής γλώσσας.

• ΜΓΜΓ  - μετατροπή του εξαγόμενου της Κ σε γεγονότα και μακρογε
γονότα.

• ΚΑ  - αξιολόγηση των απαντήσεων μετά από κανονικοποίηση, μέσω 
των διαδικασιών που περιγράφονται στα σχήματα 3 και 4.

• Λ Σ  - το λειτουργικό σύστημα του τεχνικού συστήματος που περιγρά
φεται στο σώμα τεχνικού κειμένου.

Αρχικά, οι ΕΑΤ  και Α Ε Κ  εισάγονται στη μονάδα Κ. Το νέο ΣΤΚ  ακολου
θεί την ίδια πορεία με τις ΕΑΤ  και Α Ε Κ  και μετασχηματίζεται σε ΛΣ. Το ΚΑ,
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που συνεργάζεται με το ΛΣ, φιλτράρει τις κανονικοποιημένες Ε ΑΤ  και ΑΕΚ, 
σύμφωνα με τις διαδικασίες αξιολόγησης των απαντήσεων σε διαφορετικού τύ
που ερωτήσεις, και με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ΑΑ Κ Α .

Σχήμα 5. Σύστημα A.N.A.A.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Ο κύριος σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να παρουσιαστεί η αναπαρά

σταση γνώσης ενός τεχνικού κειμένου βασισμένη στο μοντέλο των Denhiere- 
Baudet για την κατανόηση τεχνικού κειμένου και η σχεδίαση ενός συστήματος 
αυτόματης αξιολόγησης, απαντήσεων ελεύθερου κειμένου μαθητών μετά από 
κανονικοποίηση. Η πλήρης ανάλυση σε επίπεδο Μικροδομής και Μακροδομής 
μπορεί να υποστηρίξει αυτόματο συλλογισμό, ο οποίος οδηγεί στην αυτόματη 
κατανόηση με την μορφή εξαγωγής γνώσης μέσω αυτών των δύο επιπέδων.

Μέχρι τώρα, τα περισσότερα από τα συστήματα αξιολόγησης απαντήσεων 
ελεύθερου κειμένου είναι βασισμένα στη θεωρία της λανθάνουσας σημασιολο- 
γικής ανάλυσης (Landauer & Dumais 1997). Το κύριο μειονέκτημα αυτών των 
συστημάτων είναι το γεγονός ότι δεν είναι επεκτάσιμα, επειδή η αναπαράστα
ση γνώσης είναι βασισμένη σε χρήση στατικών διανυσμάτων συχνοτήτων εμ
φάνισης λέξεων σε μεγάλα σώματα κειμένου.Το παρόν σύστημα δίνει ώθηση σε 
αυτόματη αξιολόγηση βασισμένη στη γνώση, με δυνατότητα επέκτασης της βά
σης γνώσης προσθέτοντας νέους κανόνες, εκφράζοντας περισσότερες αιτιακές 
και χρονικές σχέσεις, καθώς και σκοπούς και υποσκοπούς, που περιγράφουν 
νέες διαδικασίες ενός τεχνικού συστήματος. Επιπλέον, μπορεί να αξιολογεί α
παντήσεις σε διαφορετικού είδους ερωτήσεις, όπως τελεολογικές, δηλαδή ερω
τήσεις σκοπού, και οντολογικές, δηλαδή ερωτήσεις ταξινομίας, μερωνυμίας 
κλπ. Για την αξιολόγηση των απαντήσεων ελεύθερου κειμένου, απαιτείται επε
ξεργασία φυσικής γλώσσας, η οποία εφαρμόζεται πάνω στους κανόνες επεξερ
γασίας του ΛΣ. Το ΛΣ αποτελεί τον πυρήνα της αυτόματης κατανόησης τεχνι-
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κού κειμένου και του αυτόματου συστήματος λειτουργιών των μονάδων που 
περιγράφονται στο τεχνικό κείμενο, και απαιτεί δυναμικό εμπλουτισμό και επέ
κταση. Έ να σύστημα αυτοματης κατανόησης και αξιολόγησης απαντήσεων σε 
ερωτήσεις ανοιχτού τύπου που αναφέρονται σε τεχνικό κείμενο θα μπορούσε 
να δώσει πολλές προοπτικές σε σπουδαστές τεχνικών θεμάτων να αλληλεπι- 
δράσουν με υπολογιστές και μέσω της αυτόματης αξιολόγηση να επιτύχουν 
εποικοδομητική μάθηση. Η διαδικασία της ενεργούς αξιολόγησης μπορεί να 
βοηθήσει στη μεταγνώση των σπουδαστών, αφού τους δίνει τη δυνατότητα να 
εντοπίζουν τα λάθη τους και να τα διορθώσουν. Μια τέτοια αξιολόγηση θα 
μπορούσε να λειτουργήσει προσθετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στα βραχυπρόθεσμα σχέδιά μας περιλαμβάνεται η μελέτη των εναλλακτι
κών αντιλήψεων αρχαρίων και έμπειρων αναγνωστών, η οποία θα μας παρά
σχει ένα πληρέστερο επεξηγηματικό πλαίσιο διαφορετικών τύπων αντιλήψεων 
στην κατανόηση με βάση την προϋπάρχουσα γνώση (Kanidis & Grigoriadou
2007), και διαφορετικά είδη ερωτήσεων που θα μπορούσαν να αξιολογηθούν 
αυτόματα μέσω του συστήματος. Επιπλέον, ο εμπλουτισμός του συστήματος, 
καθώς και η υλοποίηση των μονάδων Κ  και ΜΓΜΓ  βρίσκονται υπό μελέτη.
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