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potrzeby Korpusu Rozumowań Erotetycznych

Paweł Łupkowski

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Psychologii | Reasoning Research Group

1 / 47



Games with a purpose (GWAP)
Gry skierowane na cel

„A GWAP, then, is a game in which the players perform a useful
computation as a side effect of enjoyable game play. Every
GWAP should be associated with a computational problem and
therefore generate an input-output behavior.” (Luis von Ahn)
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Games with a purpose (GWAP)

I Gry motywowane problemami w SI
Trudny problem SI → GWAP → rozwiązanie problemu (lub
dane do trenowania algorytmów SI)

I Gry motywowane odkryciami naukowymi
Zbiór danych zebranych przez naukowców → GWAP →
inteligentnie przetworzone dane (głównie klasyfikacja)
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ESP Game
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Squigl
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Foldit
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Galaxy Zoo
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Badania nad przetwarzaniem pytań

I Podmiot staje przed jakimś pytaniem, na które to pytanie
nie może uzyskać odpowiedzi poprzez odwołanie się do
bezpośrednio mu dostępnych zasobów informacyjnych.

I Wyjściowe pytanie zostaje przetworzone.
I Sformułowanie innego pytania lub wypracowanie wstępnej

strategii rozłożenia pytania wyjściowego na pytania
pomocnicze.

I W obu przypadkach istotną rolę pełnią rozumowania
prowadzące od pytań do pytań.
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Natural question processing
British National Corpus (BNC)

A: Question six (pause) okay for anybody who’s
interested in eating, as we are, pate de foie gras is
made from what?
[...]

A: Right we’ll be even more specific right, a help for ya,
pate de foie gras is made from the liver of what?
[BNC: KDC, 20–21]
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Badania nad przetwarzaniem pytań
Ujęcie teoretyczne

I Inferential Erotetic Logic (Wiśniewski 1995, 2013).
I inquisitive semantics (Groenendijk, Roelofsen, 2011).
I KoS/TTR (Ginzburg, 2012)
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Badania nad przetwarzaniem pytań
Jak pozyskać materiał językowy do badań?

I Badanie odpowiadania pytaniem na pytanie na podstawie
korpusów języka naturalnego BNC, CHILDES, BEE,
SCORE (Łupkowski, Ginzburg, 2013, 2016).

I Badanie dotyczące rozumowań z wykorzystaniem pytań –
Test rozumowań erotetycznych (Urbański, Paluszkiewicz,
Urbańska, 2014).

I ograniczenia czasowe
I finansowe
I metodologiczne
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QuestGen

I 2 losowo dobranych graczy
I detektyw i informator
I historia z zagadką do rozwiązania

I Paweł Łupkowski, Oliwia Ignaszak (2017), Inferential Erotetic Logic in Modelling
of Cooperative Problem Solving Involving Questions in the QuestGen Game,
Organon F 24 (2) 2017: 214-244.

I Paweł Łupkowski, Patrycja Wietrzycka (2015), Gamification for Question
Processing Research – the QuestGen Game, Homo Ludens 1(7): 161–171.

I Paweł Łupkowski, Oliwia Ignaszak, Patrycja Wietrzycka (2015), Modelowanie
interrogacyjnego rozwiązywania problemów w środowisku gry QuestGen, Studia
Metodologiczne, 35: 239–254.

I Paweł Łupkowski (2011), Human computation – how people solve difficult AI
problems (having fun doing it), Homo Ludens 3(1): 81–94.
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QuestGen

I Detektyw zadaje tylko pytania rozstrzygnięcia (tak/nie).
I Nie może pytać bezpośrednio o rozwiązanie.
I Może zadać dowolną liczbę pytań (w ramach limitu czasu).
I Informator powinien udzielać odpowiedzi zgodnie

z posiadanymi informacjami.
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Arsen L.
Część dla Detektywa

I Wyobraź sobie, że jesteś detektywem śledzącym znanego
międzynarodowego złodzieja Arsena L. Szukasz właśnie
odpowiedzi na pytanie, gdzie udał się ów złoczyńca: do
Paryża, Londynu, Kijowa czy do Moskwy? (...)

Arsen L. – historia bazuje na: Wiśniewski, A. [2003]. Erotetic search scenarios.
Synthese 134, (3):389–427.
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Arsen L.
Część dla Detektywa

I Zaglądasz do swoich notatek i znajdujesz w nich
następujące informacje, które udało Ci się zebrać na temat
Arsena L.:

1. Arsen L. udał się do Paryża lub Londynu wtedy i tylko
wtedy gdy wyjechał o poranku.

2. Arsen L. udał się do Kijowa lub Moskwy wtedy i tylko wtedy
gdy wyjechał wieczorem.

3. Jeżeli Arsen L. udał się w podróż pociągiem, to nie mógł
udać się do Londynu lub Moskwy.

4. Jeżeli Arsen L. udał się do Paryża lub Kijowa, to wybrał
podróż pociągiem.

Dokąd pojechał Arsen L.? (...)
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Arsen L.
Część dla Detektywa

Zanim podejmiesz decyzję możesz zadać pytania
pracownikowi kolei.

Pamiętaj:
I Czasu jest mało.
I Możesz zadawać tylko pytania, na które da się

odpowiedzieć TAK albo NIE.
I Nie ma sensu od razu pytać pracownika informacji

kolejowej, o to, gdzie pojechał Arsen L., on też tego nie
wie.
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Arsen L.
Część dla Informatora

I Jesteś pracownikiem kolei, niedługo przyjdzie do Ciebie
detektyw, który zastanawia się, czy Arsen L.
(międzynarodowy złodziej) udał się do Paryża, Londynu,
Kijowa czy do Moskwy? (...)
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Arsen L.
Część dla Informatora

I Detektyw wie, że:
1. Arsen L. udał się do Paryża lub Londynu wtedy i tylko

wtedy gdy wyjechał o poranku.
2. Arsen L. udał się do Kijowa lub Moskwy wtedy i tylko wtedy

gdy wyjechał wieczorem.
3. Jeżeli Arsen L. udał się w podróż pociągiem, to nie mógł

udać się do Londynu lub Moskwy.
4. Jeżeli Arsen L. udał się do Paryża lub Kijowa, to wybrał

podróż pociągiem. (...)
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Arsen L.
Część dla Informatora

I Ty ponadto wiesz już, że:
I Arsen L. wyjechał o poranku: TAK.
I Arsen L. wyjechał wieczorem: NIE.
I Arsen L. jechał pociągiem: NIE.

Rozwiązanie zagadki: Arsen L. udał się do Londynu
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QuestGen 2
O. Ignaszak

I Gra w pełni online
I Kooperatywny scenariusz gry (zamiast kompetetywnego).
I Gracze po rozegranej historii zamieniają się rolami.
I Zmienne limity czasu dla poszczególnych zagadek.
I Dodanie opcji nie wiem w panelu informatora.
I Liczne poprawki interfejsu gry (prezentacja historii,

potwierdzenia, komunikaty).
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QuestGen2
O. Ignaszak

I 6 historii opartych na koncepcjach zaczerpniętych
z inferencyjnej logiki pytań.

1. Hrabina
2. Teleturniej
3. Zaginiony chłopak
4. Tablet
5. Arsen L.
6. Bomba

I Od 2 do 6 przesłanek.
I Najkrótsza: 111 słów; najdłuższa: 169 słów.
I 40 graczy, 20 rozegranych gier
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Hrabina

Przechadzając się po swojej posiadłości, hrabina zauważyła, że jej ulubiona
waza z dynastii Qing została stłuczona. Rozwścieczona hrabina postanowiła
znaleźć sprawcę. Jej pierwsze podejrzenie padło na wnuka-urwisa, który
często, pomimo zakazów hrabiny, jeździ na deskorolce wewnątrz posiadłości.
Ponieważ nie byłby to pierwszy wybryk wnuka, hrabina może już na
podstawie wcześniejszych doświadczeń wywnioskować, że:

1. Jeśli to wnuk rozbił wazę, to ze strachu przed konsekwencjami nie
pojawił się tego dnia na podwieczorku.

2. Jeżeli wnuk był sprawcą, to po kilku godzinach spędzonych w ukryciu
zaproponował gosposi pomoc w pracach domowych, ponieważ dręczyły
go wyrzuty sumienia.

3. Jeżeli gosposia potwierdzi, że wnuk nie zjadł podwieczorku, a po jakimś
czasie zaoferował jej pomoc, to hrabina będzie pewna, że to on stłukł jej
ulubioną wazę.

Zanim jednak wyda wyrok, hrabina musi skonsultować się z gosposią, która
pomoże jej w rozwiązaniu zagadki i znalezieniu odpowiedzi na pytanie „czy to
wnuk stłukł wazę?”.
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Teleturniej

W pewnym teleturnieju gracz ma do wyboru trzy skrzynie. W jednej z nich
znajduje się główna nagroda, natomiast w pozostałych dwóch nie ma nic.
Przed wejściem do studia gracz założył, że:

1. Jeżeli na widowni będzie nieparzysta liczba osób, to wybierze skrzynię
nr 1.

2. Jeżeli liczba osób na widowni będzie parzysta, to wybierze skrzynię nr
2 lub 3.

3. Wybierze skrzynię nr 2 tylko i wyłącznie wtedy, gdy prowadzący
teleturniej założy zielone skarpetki.

Przed ostatecznym wyborem gra zostaje wstrzymana na czas reklam, dzięki
czemu gracz może podejść do kamerzysty, który przy pomocy swojej kamery
może dostarczyć mu dodatkowych informacji. Pomogą one w odpowiedzi na
pytanie „Którą skrzynię powinien wybrać gracz?”
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QuestGen2
Inferencyjna Logika Pytań
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QuestGen2
Inferencyjna Logika Pytań
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Arsen L.
Poprawne i normatywne
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Arsen L.
Poprawne
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Arsen L.
Poprawne
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Arsen L.
Niepoprawne
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Arsen L., QuestGen
18 rozwiązań

Poprawne i normatywne

61%

Poprawne (inne)

22% Niepoprawne

17%
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QuestGen

D: wyjechał o poranku?
I: nie
D: jechał pociągiem?
I: tak
D: Bratysława
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QuestGen

D: Czy wyjechał o poranku?
I: nie
D: Czy wybrał podróż pociągiem?
I: tak
D: Arsen L. pojechał do Bratysławy.
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QuestGen

D: Czy Arsen L wyjechał o poranku?
I: nie
D: Czy wyjechał wieczorem?
I: nie wiem
D: czy udał się w podróż pociągiem?
I: tak
D: Bratysława
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QuestGen: Gra jako narzędzie
Zalety

I Możemy zastosować różne historie (w zależności od
potrzeb).

I Możemy wykorzystać wiele historii bazujących na tym
samym schemacie logicznym.

I Różne zestawy przesłanek (relewantne, nierelewantne).
I Manipulowanie kolejnością wyświetlanych

przesłanek/historii jest łatwe.
I Gry można użyć w sesji nadzorowanej w ramach bardziej

tradycyjnego badania (razem z innymi narzędziami, np.
kwestionariuszem).
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QuestGen: Gra jako narzędzie
Wady

I Niedociągnięcia techniczne.
I Niewielka atrakcyjność graficzna gry.
I Brak kontroli nad grupą rozwiązującą zagadki.
I Nie zyskujemy wiedzy na temat procesu rozwiązywania

zagadek i uzasadnień konstruowanych przez graczy.
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Takie życie

I Jest to gra polegająca na rozwiązywaniu zagadek –
poszukiwaniu abdukcyjnych wyjaśnień dziwnych lub
tajemniczych historii, które, jak twierdzą autorzy gry,
przydarzyły się naprawdę.

I W grze uczestniczy moderator oraz dowolna liczba graczy,
którzy zadają moderatorowi pytania.

I W grze nie ma limitu czasu.
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Takie życie
(Żyluk 2016)

I Modyfikacje reguł gry;
I Modyfikacje dotyczące stosowanych zagadek.
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„Takie Życie” (fragment)
Pewna osoba, nie posiadając ani jednej wizy, w ciągu jednego
dnia odwiedziła osiem różnych krajów. Władze żadnego z tych
państw nie próbowały jej wyrzucić. Kim była z zawodu i jak
tego dokonała?
G: Hmm... Czyli ta osoba odwiedziła te 8 krajów w pełni

legalnie, tak?
M: Tak w pełni legalnie. A dlaczego zadałeś to pytanie?

Ze względu na to, że nie wyrzucono jej tak? Że żadne
z tych państw nie próbowało jej wyrzucić, tak?

G: Tak, czyli domyśliłem się, że to nie był żaden przemyt
ani nic

M: Nie, nie był to żaden przemyt
G: Hmm. Czy ta osoba podróżowała właśnie w celach

związanych z jej zawodem?
M: Tak.

[...]
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G: Czy ta osoba...? Nie. Nie, nie, nie. (Pauza) Czy może
był to przypadek jakiejś globalnej wojny?

M: Nie, nie działo się to w trakcie globalnej wojny. A
dlaczego przyszło Ci do głowy, że w trakcie globalnej
wojny?
[...]

44 / 47



Gry QuestGen oraz Takie Życie
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