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6. η γλώσσα των νηπίων - σηµασιολογία
Ακούµε συχνά τα νήπια να µιλάνε µε απλές προτάσεις όπου οι ονοµατικές και ρηµατικές
φράσεις τους αποτελούνται από ονόµατα και ονοµατοποιηµένα ρήµατα, πριν µάθουν τα
άρθρα (και τις συµφωνίες τους µε το όνοµα). Π.χ.:
µαµά κακά
µπαµπά ντα
νινί άτα
τσίσα
µαµ

{η µαµά έκανε| κάνει κακά} | {θέλω κακά}
{ο µπαµπάς µε έδειρε} | {ο µπαµπάς δέρνει}
{θέλω βόλτα} | {πήγα βόλτα}
{θέλω (ενν. να κάνω) τσίσα} | {έκανα τσίσα}
{θέλω να φάω} | {πεινάω} | {τρώω}

Και σε επόµενη φάση να προσθέτουν στο συντακτικό τους ένα αντικείµενο. Π.χ.:
µπαµπά ντα νινί

{ο µπαµπάς έδειρε το νινί (ενν. εµένα)}

Μπορούµε να τεχνολογήσουµε τέτοιες προτάσεις και να δώσουµε τη σηµασία ή τις
σηµασίες των προτάσεων των νηπίων;
Υπόδειξη: ∆ιαλέξτε εσείς φορµαλισµό (και υπολογιστικό εργαλείο).

Αρχικά να σηµειώσω ότι τα πρώτα στάδια της εργασίας ήταν µια συνεργασία µου µε τον
Μιχάλη Παπακυριάκου, ενώ στην συνέχεια συνεχίσαµε την ανάπτυξη ξεχωριστά καθότι
ο τρόπος που σκεφτόταν ο καθένας ήταν αρκετά διαφορετικός (χωρίς κάποιος να είναι
λάθος ή χειρότερος) µε αποτέλεσµα να καθυστερεί η πρόοδος της εργασίας. Αυτό ήταν
ένα πολύ ενδιαφέρον µάθηµα για το πόσο ευέλικτος µπορεί να είναι ο τρόπος σκέψης σε
θέµατα στα οποία η γνώση δεν έχει τυποποιηθεί πλήρως.
Το υπολογιστικό εργαλείο που έχω διαλέξει είναι η prolog µε την οποία έχω µεγαλύτερη
εξοικείωση και χρησιµοποιώ τον φορµαλισµό DCG. Το µη τερµατικό s είναι αυτό που
κατασκευάζει στις προτάσεις (sentence) και εκτός από την πρόταση στη γλώσσα των
νηπίων παίρνει και δύο ακόµα λίστες (λίστες διαφορών), Out και In, οι οποίες περιέχουν
τη σηµασία της πρότασης του νηπίου και την αρχική σηµασία αντίστοιχα. Σε κανονική
χρήση η s καλείται µε την In κενή και την Out µια µεταβλητή αφού αυτό είναι το
ζητούµενο.
Τα ρήµατα (verb_nini) που είναι γνωστά στο πρόγραµµα είναι τα “µαµ”, “ντα”, “κακά”,
“άτα”, “τσίσα” ενώ τα ουσιαστικά (noun_nini) που είναι γνωστά είναι τα “µαµά”,
“µπαµπά”, “νινί”.
%nouns
noun_nini(mama) --> [mama].
noun_nini(mpampa) --> [mpampa].
noun_nini(nini) --> [nini].
%verbs
verb_nini(mam) --> [mam].
verb_nini(nta) --> [nta].

verb_nini(nta,2) --> [nta].
verb_nini(kaka) --> [kaka].
verb_nini(ata) --> [ata].
verb_nini(tsisa) --> [tsisa].

Παρατηρούµε ότι το “ντα” περιλαµβάνεται δύο φορές, την δεύτερη µε ένα όρισµα ‘2’.
Αυτό σηµαίνει ότι είναι η εκδοχή του που λαµβάνει αντικείµενο (δέρνω κάποιον).
Βλέπουµε επίσης ότι περιέχεται σαν όρισµα η ίδια η λέξη (π.χ. verb_nini(mam) -->
[mam].). Αυτό γίνεται για τη µεταφορά της πληροφορίας στο παραπάνω επίπεδο του
δένδρου για να γίνει εκεί η επεξεργασία.
Η προσέγγιση που δώσαµε στην µηχανιστική ερµηνεία της γλώσσας των νηπίων ήταν να
δίνουµε διάφορες ερµηνείες (meanings) στα τερµατικά της γλώσσας. Οι δύο κύριες
κατηγορίες ερµηνειών ήταν η ερµηνεία σε ουσιαστικό (noun_meaning), και η ερµηνεία
σε ρήµα (verb_meaning).
Τέλος οι τύποι των προτάσεων που υποστηρίζει το πρόγραµµα είναι οι εξής :
s → verb
s → noun verb
s → noun verb noun
s → verb noun
s → noun s
Παρατηρούµε ότι ο τελευταίος κανόνας περιέχει δεξιά αναδροµή. Χρησιµοποιείται ως
κλητική προσφώνηση, δηλαδή “noun !
s”. Αυτό θα γίνει πιο κατανοητό µε ένα
παράδειγµα :
?- s(Out,[],[mama,kaka],[]).
Out = [mama, '!', kanw, kaka] ;
Out = [mama, '!', ekana, kaka] ;
Out = [mama, '!', thelo, na, kanw, kaka] ;
Out = [i_mama, kanei, kaka] ;
Out = [i_mama, ekane, kaka] ;
Out = [i_mama, thelei_na_kanei, kaka] ;
no

Βλέπουµε ότι παρέχονται 6 ερµηνείες, οι τρεις από τον κανόνα s → noun s και οι άλλες
τρεις από τον κανόνα s → noun s. Ας δούµε ακόµα µερικά παραδείγµατα :
?- s(Out,[],[ata],[]).
Out = [kanw, bolta] ;
Out = [ekana, bolta] ;
Out = [thelo, na, kanw, bolta] ;
no
?- s(Out,[],[nta],[]).
Out = [kanw, kati_kako] ;
Out = [ekana, kati_kako] ;
Out = [thelo, na, kanw, kati_kako] ;
Out = [dernw] ;

Out = [edeira] ;
no
?- s(Out,[],[nini,tsisa],[]).
Out = [kanw, tsisa] ;
Out = [ekana, tsisa] ;
Out = [thelo, na, kanw, tsisa] ;
Out = [to_mwro, kanei, tsisa] ;
Out = [to_mwro, ekane, tsisa] ;
Out = [to_mwro, thelei_na_kanei, tsisa] ;
no
?- s(Out,[],[mama,nta],[]).
Out = [mama, '!', kanw, kati_kako] ;
Out = [mama, '!', ekana, kati_kako] ;
Out = [mama, '!', thelo, na, kanw, kati_kako] ;
Out = [mama, '!', dernw] ;
Out = [mama, '!', edeira] ;
Out = [i_mama, kanei, kati_kako] ;
Out = [i_mama, ekane, kati_kako] ;
Out = [i_mama, thelei_na_kanei, kati_kako] ;
Out = [i_mama, me, dernei] ;
Out = [i_mama, me, edeire] ;
Out = [i_mama, dernei] ;
Out = [i_mama, edeire] ;
no
?- s(Out,[],[mama,nta,mpampa],[]).
Out = [mama, '!', dernw, ton_mpampa] ;
Out = [mama, '!', edeira, ton_mpampa] ;
Out = [i_mama, dernei, ton_mpampa] ;
Out = [i_mama, edeire, ton_mpampa] ;
no
?- s(Out,[],[nta,mpampa],[]).
Out = [dernw, ton_mpampa] ;
Out = [edeira, ton_mpampa] ;
no
?- s(Out,[],[mama, mpampa, ata],[]).
Out = [mama, '!', mpampa, '!', kanw, bolta] ;
Out = [mama, '!', mpampa, '!', ekana, bolta] ;
Out = [mama, '!', mpampa, '!', thelo, na, kanw, bolta] ;
Out = [mama, '!', o_mpampas, kanei, bolta] ;
Out = [mama, '!', o_mpampas, ekane, bolta] ;
Out = [mama, '!', o_mpampas, thelei_na_kanei, bolta] ;
no
?- s(Out,[],[mama, mpampa, mam],[]).
Out = [mama, '!', mpampa, '!', trww] ;

Out = [mama, '!', mpampa, '!', peinaw] ;
Out = [mama, '!', mpampa, '!', thelw_na_faw] ;
Out = [mama, '!', o_mpampas, me, trwei] ;
Out = [mama, '!', o_mpampas, me, peinaei] ;
Out = [mama, '!', o_mpampas, me, thelei_na_faei] ;
no

Ακολουθεί ο κώδικας του προγράµµατος:
%nouns
noun_nini(mama) --> [mama].
noun_nini(mpampa) --> [mpampa].
noun_nini(nini) --> [nini].
%verbs
verb_nini(mam) --> [mam].
verb_nini(nta) --> [nta].
verb_nini(nta,2) --> [nta].
verb_nini(kaka) --> [kaka].
verb_nini(ata) --> [ata].
verb_nini(tsisa) --> [tsisa].
%noun meanings
noun_meaning(ata, bolta).
noun_meaning(kaka, kaka).
noun_meaning(tsisa, tsisa).
noun_meaning(nta, kati_kako).
noun_meaning(nini, nom, to_mwro).
noun_meaning(nini, acc, to_mwro).
noun_meaning(mama, nom, i_mama).
noun_meaning(mama, acc, ti_mama).
noun_meaning(mpampa, nom, o_mpampas).
noun_meaning(mpampa, acc, ton_mpampa).
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% verb meanings
verb_meaning(mam, s1, trww).
%s1 : singular, 1st person
verb_meaning(mam, s1, peinaw).
verb_meaning(mam, s1, thelw_na_faw).
verb_meaning(mam, s3, trwei).
%s3 : singular, 1st person
verb_meaning(mam, s3, peinaei).
verb_meaning(mam, s3, thelei_na_faei).
verb_meaning(nta,
verb_meaning(nta,
verb_meaning(nta,
verb_meaning(nta,

s1,
s1,
s3,
s3,

dernw).
edeira).
dernei).
edeire).

debug(X).
%debug(X):-write(X),nl.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%--- s --> verb
s(Out, In)
append(In,
s(Out, In)
append(In,
s(Out, In)
append(In,

--> verb_nini(X),{ debug(1-1), noun_meaning(X, Y),
[kanw, Y], Out)}.
--> verb_nini(X),{ debug(1-2), noun_meaning(X, Y),
[ekana, Y], Out)}.
--> verb_nini(X),{ debug(1-3), noun_meaning(X, Y),
[thelo, na, kanw, Y], Out)}.

s(Out, In) --> verb_nini(X),{ debug(1-4), verb_meaning(X, s1, Y),
append(In, [Y], Out)}.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%--- s --> noun s (recursion)
s(Out, In) --> noun_nini(X), {not(member(nini,[X])),
append(In,[X,!],In1)}, s(Out, In1). %klitiki
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%--- s --> noun verb
s(Out, In) --> noun_nini(nini), verb_nini(V), { s(Out, In, [V], []) }.
s(Out, In) --> noun_nini(N), verb_nini(V),
{ debug(2-2-1), noun_meaning(N,nom,Nm),
append(In, [Nm, kanei, Vm], Out)}.
s(Out, In) --> noun_nini(N), verb_nini(V),
{ debug(2-2-2), noun_meaning(N,nom,Nm),
append(In, [Nm, ekane, Vm], Out)}.
s(Out, In) --> noun_nini(N), verb_nini(V),
{ debug(2-2-3), noun_meaning(N,nom,Nm),
append(In, [Nm, thelei_na_kanei, Vm],

noun_meaning(V,Vm),
noun_meaning(V,Vm),
noun_meaning(V,Vm),
Out)}.

s(Out, In) --> noun_nini(N), verb_nini(V,2),
{ debug(2-2-4), noun_meaning(N,nom,Nm), verb_meaning(V, s3,
Vm),append(In, [Nm, me, Vm], Out)}.
s(Out, In) --> noun_nini(N), verb_nini(V),
{ debug(2-2-5), noun_meaning(N,nom,Nm), verb_meaning(V, s3,
Vm),append(In, [Nm, Vm], Out)}.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%--- s --> noun verb noun
s(Out, In) --> noun_nini(N1), verb_nini(V,2), noun_nini(N2),
{ debug(3-1), noun_meaning(N1, nom, N1m),
noun_meaning(N2, acc, N2m), verb_meaning(V, s3, Vm),
append(In, [N1m, Vm, N2m], Out)}.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%--- s --> verb noun
s(Out, In) --> verb_nini(V,2), noun_nini(N2),
{ debug(4-1), noun_meaning(N2, acc, N2m),
verb_meaning(V, s1, Vm), append(In, [Vm, N2m], Out)}.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
member(H,[H|T]).
member(X,[H|T]) :- member(X,T).
append([],X,X).
append([H|T1],X,[H|T2]) :- append(T1,X,T2).

