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Przetwarzanie pytań

I W dialogu mamy do czynienia z przetwarzaniem pytań
w sytuacji gdy następstwem zadanego pytania nie jest
odpowiedź na nie ale kolejne pytanie lub wypracowanie
strategii redukcji tego pytania do serii pytań pomocniczych.

I Z taką sytuacją mamy zazwyczaj do czynienia gdy agent
chce rozwiązać pewien problem (wyrażony w postaci
pytania początkowego) ale nie jest w stanie uzyskać
rozwiązania jedynie w oparciu o posiadane zasoby
informacji.

I Wtedy musi zebrać nowe informacje wykorzystując w tym
celu pytania pomocnicze.
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Przetwarzanie pytań
Basic Electricity and Electronics Corpus (BEE; Rosé et al. 1999)

TUTOR: True—but if they are all moving at the same
speed, will anyone actually ever run into anyone else?

STUDENT: If they are they would not run into each other
but if they are going in all kinds of different directions
they might.

STUDENT: Are they all going in the same direction?
[BEE(F), stud25]
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Przetwarzanie pytań
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?

B: ...
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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Przetwarzanie pytań
Podejścia teoretyczne

I Wątki (topics) (van Kuppevelt, 1995)
I Teoria typów/KoS (Ginzburg, 2012), (Łupkowski, Ginzburg,

2013), (Łupkowski, Ginzburg, 2016).
I dialogue gameboards

I Semantyka inkwizytywna (Groenendijk, Roelofsen, 2011).
I compliance

I Interrogative Games (IMI) (Genot, 2009)
I Inferencyjna Logika Pytań (Wiśniewski, 1995, 2013b),

(Łupkowski, 2016).
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Przetwarzanie pytań
Inferencyjna Logika Pytań

I Inferencyjna Logika Pytań (Inferential Erotetic Logic; IEL)
(Wiśniewski, 1995, 2013b).

I IEL jest logiką pytań skoncentrowaną na wnioskowaniach,
w których pytania mogą pełnić rolę przesłanek i/lub
wniosków (rozumowania erotetyczne).

I IEL dostarcza semantycznej analizy takich wnioskowań
oraz kryteria oceny ich poprawności (implikacja
erotetyczna).

I IEL dostarcza również innych użytecznych w analizie
zjawiska przetwarzania pytań narzędzi, takich jak
erotetyczny scenariusz poszukiwań, ewokowanie pytań.
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Przetwarzanie pytań

Czy logika może zostać użyta do modelowania dialogów
prowadzonych w języku naturalnym? Jak połączyć
perspektywę normatywną i deskryptywną?

I „Logic in the wild”: Stenning, Van Lambalgen 2008,
Rozdział 5: From the Laboratory to the Wild and Back
Again.

I Logika dostarcza nam normatywnego wzorca (normative
yardstick), który jest użyteczny przy opisywaniu
i analizowaniu zjawisk związanych z rozumowaniem (por.
Stenning, Van Lambalgen, 2008, s. 130).

I Takie podejście otwiera nowe perspektywy dla badań
logicznych i empirycznych (por. Urbański, 2011).
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Przetwarzanie pytań

I Narzędzia logiczne mogą być – i są – z sukcesami
wykorzystywane w kontekście badań dotyczących
rozumowania (por. przegląd i dyskusję w Urbański 2011
oraz Sedlár, Šefránek 2014).

I (Gierasimczuk et al., 2013) – logical model of deductive
reasoning tested via the Deductive Mastermind online
game;

I (Zai et al., 2015) – dataset of human syllogistic inference
used to test the integrating models of Natural Logic and
Mental Logic;

I (Noelle et al., 2015) – ERP study of bare numerals for
possible readings;

I (Szabolcsi, 2015) – a study of semantics of quantifier
particles which uses inquisitive semantics framework as the
main tool.
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Przetwarzanie pytań
„In the wild”

I Pojęcia i narzędzia zaczerpnięte z logiki nie stanowią
wyjaśnień dla zjawisk językowych.

I IEL dostarcza użytecznych narzędzi do modelowania
zjawisk naturalnojęzykowych oraz dla ich lepszego
zrozumienia.

I Wykorzystując te narzędzia rożwazał będę zagadnienie
motywacji leżącej u podstaw pewnych ruchów
dialogowych.
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Przetwarzanie pytań
„In the wild”

I Takie podejście umożliwia także implementację
wypracowanych modeli (np. na potrzeby systemów
kooperatywnego odpowiadania lub formalnych systemów
dialogowych – por. Łupkowski, Leszczyńska-Jasion 2014).

I IEL dostarcza ram normatywnych użytecznych przy
projektowaniu badań związanych z rozumowaniami
erotetycznymi – np. Test Rozumowań Erotetycznych
(Urbański et al., 2014), gra QuestGen (Łupkowski, 2011b).
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Logika
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Język L?
cpl

I Semantyki dla pytań dostarcza tzw. Minimal Erotetic
Semantics, (Wiśniewski, 2013b, Rozdział 4).

I MiES umożliwia wzbogacenie pytaniami dowolnego języka
formalnego, pod warunkiem, że język ten pozwala na
partycję formuł deklaratywnych na formuły prawdziwe
i formuły fałszywe.

I Q, Q∗, Q1, ... – metajęzykowe zmienne dla pytań,
I A, B, C, D – metajęzykowe zmienne dla formuł

deklaratywnych,
I X ,Y , . . . – zbiory formuł deklaratywnych,
I dQ – zbiór wszystkich odpowiedzi bezpośrednich na

pytanie Q.
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L?
cpl

I Lcpl – język KRZ.
I Lcpl zawiera następujące spójniki: ¬,→, ∨, ⊥, ∧,↔.
I Pojęcie formuły zdaniowej rozumiane jest tutaj tak, jak

w KRZ i będzie ona nazywana formułą deklaratywną.
I Znaki p, q, r , s, t , u, ... będą używane na oznaczenie

zmiennych zdaniowych.
I Wartościowanie (v ) jest tutaj rozumiane w standardowy

sposób.

13 / 105



L?
cpl

I Wprowadzimy teraz język – L?cpl .
I Słownik nowego języka jest słownikiem Lcpl poszerzonym

o następujące symbole : ?, {, } oraz przecinek.
I L?cpl posiada dwie rozłączne kategorie foruł: deklaratywne

i erotetyczne (pytania).
I Formuły deklaratywne L?cpl to formuły deklaratywne Lcpl ,

I Pytaniami L?cpl są wyrażenia o następującej postaci:

?{A1,A2, . . . ,An} (1)

14 / 105



?{A1,A2, . . . ,An}

I n > 1, zaś A1,A2, ...,An są różnymi od siebie formułami
deklaratywnymi.

I Każda z formuł A1,A2, ...,An nazywana jest odpowiedzią
bezpośrednią na pytanie o postaci ?{A1,A2, ...,An}.

I Pytanie takie można czytać: „Czy jest tak, że A1, lub czy
jest tak, że A2, ..., lub czy jest tak, że An?”

I ?{A,¬A} zapisywali będziemy jako ?A
I ?{A ∧ B,A ∧ ¬B,¬A ∧ B,¬A ∧ ¬B} jako ?± |A,B|.
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Implikacja erotetyczna
Por. (Wiśniewski, 2013b, s. 51–52)

Wnioskowanie erotetyczne [pytanie – przesłanki –
pyatnie] kryteria poprawności:

1. jeśli pytanie implikujące jest trafne (istnieje przynajmniej
jedna prawdziwa odpowiedź bezpośrednia na to pytanie)
i wszystkie przesłanki deklaratywne (jeśli istnieją) są
prawdziwe, to pytanie implikowane też musi być trafne;

2. każda odpowiedź na pytanie implikowane powinna być
potencjalnie użyteczna (na bazie użytych przesłanek
deklaratywnych) w znalezieniu odpowiedzi na pytanie
implikujące.
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Implikacja erotetyczna
Pytanie Q e-implikuje pytanie Q∗ na bazie zbioru formuł
deklaratywnych X – Im(Q,X ,Q∗) – wtw:

(1) dla każdej odpowiedzi bezpośredniej A na pytanie
Q z sumy X i {A} wynika alternatywa wszystkich
odpowiedzi na Q∗, oraz

(2) dla każdej odpowiedzi bezpośredniej B, na pytanie
Q∗ istnieje niepusty podzbiór właściwy Y zbioru
odpowiedzi bezpośrednich na pytanie Q, taki że
z sumy {B} i X wynika alternatywa wszystkich
elementów zbioru Y .

Jeśli X jest zbiorem pustym piszemy Im(Q,Q∗).
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Implikacja erotetyczna
Przykład

Im(?A,A↔ B, ?B) (2)

I Dla każdej odpowiedzi bezpośredniej na pytanie ?A, jeśli
jest ona prawdziwa i przesłanka jest prawdziwa,
przynajmniej jedna odpowiedź bezpośrednia na pytanie ?B
jest prawdziwa (B dla A oraz ¬B dla ¬A).

I Wymagany podzbiór właściwy Y zbioru odpowiedzi
bezpośrednich na pytanie ?A:
(i) dla odpowiedzi bezpośredniej B na pytanie ?B: {A} oraz
(ii) dla odpowiedzi bezpośredniej ¬B na pytanie ?B: {¬A}.
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Erotetyczny scenariusz poszukiwań

I Możemy sobie wyobrazić, że opisanych przejść od pytania
do pytania jest więcej.

I Nasze początkowe pytanie może zostać zdekomponowane
(na bazie przesłanek deklaratywnych) na całą serię
prostszych podzapytań.

I Uzyskiwanie odpowiedzi na takie podzapytania
prowadziłoby do uzyskania odpowiedzi na pytanie
początkowe.
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E-scenariusz
Pragmatyczna intuicja stojąca za e-scenariuszem jest następująca

[...] dostarcza informacji na temat możliwych dróg
rozwiązania problemu wyrażonego przez pytanie
początkowe: pokazuje jakie dodatkowe informacje
powinny zostać zebrane (jeśli są potrzebne), a także
kiedy powinny zostać one zebrane. To, co szczególnie
ważne, to fakt, że e-scenariusz dostarcza takich
informacji dla każdej wystarczającej, tzn.
bezpośredniej odpowiedzi na podzapytanie: nie ma
tutaj „ślepych zaułków”. (Wiśniewski, 2013a, s. 110)

E-scenariusz możemy sobie wyobrazić w postaci drzewa, w którym korzeń
reprezentuje pytanie początkowe, a liście zawierają odpowiedzi na to pytanie.
Gałęzie tego drzewa reprezentują możliwe drogi uzyskania odpowiedzi na
pytanie początkowe poprzez zadawanie pytań pomocniczych i zbieranie
informacji z odpowiedzi na te pytania. Co szczególnie istotne, podzapytania
nie pojawiają się w e-scenariuszu przypadkowo, ale są e-implikowane.
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pytanie początkowe (problem)

przesłanki początkowe

zapytanie 1?

T

zapytanie 2?

T N

odpowiedź (rozwiązanie)

N
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Is it the case that there is a zero voltage reading?
When there is a non-zero voltage reading, there is a difference in charge.

If there is a zero voltage reading, there is no difference in charge.
There is a difference in charge if and only if the voltage is “created” or “used up”.

In a switch, is there any voltage being “created” or “used up”?

No
There is no difference in charge
There is a zero voltage reading.

Yes
There is a difference in charge.

There is a non-zero voltage reading.

(BEE(F), stud37)
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?p
p ↔ q
?q

¬q
¬p

q
p

E-derywacje, ścieżki scenariusza

?p,p ↔ q,?q,q,p (3a)
?p,p ↔ q,?q,¬q,¬p (3b)
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?p
p ↔ q ∨ r
q ↔ s ∧ t
r ↔ u ∨ w
?(q ∨ r)
?± |q, r |
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Przyroda
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Do „dziczy”: dane naturalnojęzykowe
Pytania-odpowiedzi (query-responses) – Łupkowski, Ginzburg 2013, 2016

I A: What do you like? B: What do you like?
I A: What is Sarkozy going to do about it? B: What is

Papandreou?
I A: Who murdered Smith? B: Who was in town?
I A: Who is going to win the race? B: Who is going to

participate?
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Do „dziczy”: dane naturalnojęzykowe
Pytania-odpowiedzi (query-responses) – Łupkowski, Ginzburg 2013, 2016

I Pytania-odpowiedzi często występują w dialogach (około
20% mówionej części BNC).

I Z wyjątkiem clarification requests (pytań o wyjaśnienie,
doprecyzowanie) pytania-odpowiedzi nie były wcześniej
systematycznie badane.
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Do „dziczy”: dane naturalnojęzykowe
Pytania-odpowiedzi (query-responses) – Łupkowski, Ginzburg 2013, 2016

Badanie korpusowe, którego celem było zbadanie
zjawiska odpowiadania pytaniem na pytanie

I 1 466 par pytanie/pytanie-odpowiedź:
1. The Basic Electricity and Electronics Corpus (BEE) (Rosé

et al., 1999).
2. The British National Corpus (BNC).
3. The Child Language Data Exchange System (CHILDES)

(MacWhinney, 2000).
4. The SRI/CMU American Express dialogues (AMEX)

(Kowtko, Price, 1989).
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ĆWICZENIE
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Typologia pytań-odpowiedzi
(Łupkowski, Ginzburg, 2013, s. 355)

1. CR: clarification requests – pytania o wyjaśnienie /
doprecyzowanie;

2. DP: dependent questions – pytania zależne, przypadki
w których odpowiedź na pytanie początkowe zależy od
odpowiedzi na pytanie-odpowiedź;

3. MOTIV: pytania dotyczące motywacji stojącej za zadaniem
pytania początkowego;

4. NO ANSW: pytania, których zadanie pozwala na
uniknięcie udzielania odpowiedzi na pytanie początkowe;

5. FORM: pytania dotyczące formy, w jakiej ma zostać
udzielona odpowiedź na pytanie początkowe;

6. QA: pytania-odpowiedzi, na które odpowiedź jest
oczywista i stanowi ona jednocześnie odpowiedź na
pytanie początkowe;

7. IGNORE: pytania-odpowiedzi ignorujące pytanie
początkowe.
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Clarification requests
intended content queries

A: What’s Hamlet about?
B: Hamlet?

[KPW, 945–946]

repetition requests

A: Why are you in?
B: What?
A: Why are you in?

[KPT, 469–471]

relevance clarifications

A: Is he knocked out?
B: What do you mean?

[KDN, 3170–3171]
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Dependent questions (DP)

A: Does anybody want to buy an Amstrad? <pause>
B: Are you giving it away?

[KB0, 3343–3344]
[Whether anybody wants to buy an Amstrad depends on whether
you are giving it away.]
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‘How should I answer this?’ questions (FORM)

A: Where’s that one then?
B: Erm, you know Albert Square?

[KBC, 506–507]

A: Another thing I found out today was do we know
where our main supplier of our coffee is.
Any guesses?

B: Which country?
[G3U, 251–253]
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Requests for underlying motivation (MOTIV)

A: Out, how much money have you got in the building
society?

B: What’s it got to do with you?
[KBM, 2086–2087]

A: Just what the fucking do you think you’re doing?
B: Is that any of your business?

[KDA, 1308–1309]
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‘I don’t want to answer your question’ (NO ANSW)

A: What about my fifty p?
B: Fucking hell, where’s my tenner?

[KDA, 3527–3528]

A: Why is it recording me?
B: Well why not?

[KSS, 43–44]
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Indirect answers/responses (QA/IND)

A: Is that an early Christmas present, that sweater?
B: Do you know how old this sweater is?

[HM4, 7–8]
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‘I ignore your question’ (IGNORE)
A i B grają w „Monopoly”

A: I’ve got Mayfair <pause> Piccadilly, Fleet Street and
Regent Street, but I never got a set did I?

B: Mum, how much, how much do you want for Fleet
Street?
[KCH, 1503–1504]
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SPRAWDŹMY
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Ćwiczenie
(1)

STUART: How is cousin Billy nowadays then?
UNKNOWN: What?
STUART: How is cousin Billy now then?

[BNC: KDA 8161–8163]

(CR)
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Ćwiczenie
(2)

COLIN: Now what does Nigel want a climbing rose for?
NEIL: Eh?
COLIN: What does Nigel want a climbing rose for?

[BNC: KBR 830–832]

(CR)
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Ćwiczenie
(3)

LEE: Do you want some more tea?
BRENDA: Are you going to have some more tea?
LEE: No I won’t bother.

have <unclear>
DAVE: Hello baby n [sic] Two boys go across one boy

comes back.
One man’s got to cross the other boy comes back.
Two boys going to cross <unclear>
[BNC: KBF 7803–7809]

(DP)
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Ćwiczenie
(4)

CAROLINE: What d’ya think of what d’ya think of what d’ya
think of Kim?

UNKNOWN: Why?
CAROLINE: Well what d’ya think of her.

Why?
UNKNOWN: <unclear>
CAROLINE: Personal reasons.

No personal reasons.
<unclear> Who d’ya fancy?
[BNC: KP3 1724–1730]

(MOTIV)
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Ćwiczenie
(5)

MARGARET : a lot of it is er propaganda by the
Conservative if,
if they were gonna get it right, why couldn’t they
get it right in the thirteen years that they’ve been in
power?

MADGE: Why haven’t you done it in the time you’ve
been in?
[BNC: KCG 712–713]

(NO ANSWER)
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Ćwiczenie
(6)

ANON 152: [last or full name] you <pause> you, you’ve
been a communist yourself?

ANON 12: Let me give you my family history shall I?
ANON 152: Oh, oh, if you can do it in a sentence.
ANON 12: I’ll do it very quickly.

[BNC: KJS 45–48]

(FORM)
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Ćwiczenie
(7)

PAULA: that go in there?
MOTHER: can you put a big thing into a small thing?

[CHILDES: paula28.cha: 99–100]

(QA)
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Ćwiczenie
(8)

ANDREW: These lumps have become so erm hardened by
these chemicals that I can’t er pick up <pause> the
<pause> thin zinc plate from the <pause> tub.
<pause> I’m afraid that Mrs [last or full name] has
gone off with, ah Mrs [last or full name] <pause> I’ll
be very grateful if you could bring me in a bowl.

ANDREW: You know the one you just took out?
UNKNOWN: You want it back?
UNKNOWN: <laugh>
ANDREW: I wonder if I could have it back please?
UNKNOWN: <unclear>

[BNC: F77: 84–89]

(IND)
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UNKNOWN: <unclear>

[BNC: F77: 84–89]

(IND)
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Ćwiczenie
(9)

MOTHER: gonna put all the same colour-s together ?
ANNE: where-’is the yellow ?
MOTHER: that-’is it .
ANNE: here-’is yellow bit.

[CHILDES: manchester/anne/anne24b.cha: 32–35]

(IGNORE)
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Sprawdzenie poprawności klasyfikacji

Inter-annotation study

I Zgodność dla pięciu anotatorów: Fleiss κ = 0.62
(substantial).

Intra-annotation study

I κ = 0.78 (substantial).

Automatyczna klasyfikacja

I Klasyfikator dla CR i DP (Łupkowski, Seyda, Ginzburg,
2017).

I BoW model – CR: F-score=0.757; DP: F-score=0.762
I N-gram model – CR: F-score=0.901; DP: F-score=0.887.
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Pytania-odpowiedzi

1. CR: clarification requests;
2. DP: dependent questions – pytania zależne, przypadki

w których odpowiedź na pytanie początkowe zależy od
odpowiedzi na pytanie-odpowiedź;

3. MOTIV: pytania dotyczące motywacji;
4. NO ANSW: pytania, których zadanie pozwala na

uniknięcie udzielania odpowiedzi;
5. FORM: pytania dotyczące formy;
6. QA: pytania-odpowiedzi, na które odpowiedź jest

oczywista;
7. IGNORE: pytania-odpowiedzi ignorujące pytanie

początkowe.

I Zależność pytań można w efektywny sposób analizować
z wykorzystaniem implikacji erotetycznej.
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Zależność pytań
(Ginzburg, 2012, s. 57)

I Gdy otrzymamy odpowiedź na pytanie Q2 (czyli pytanie
udzielone jako pytanie-odpowiedź), uzyskujemy
przynajmniej częściową odpowiedź na pytanie początkowe
Q1.

I Możemy więc powiedzieć, że Q2 stanowi w dialogu
relewantną reakcję na Q1, co ilustruje poniższy przykład:

A: Any other questions?
B: Are you accepting questions on the statement of faith

at this point?
[F85, 70–71]
[Whether more questions exist depends on whether you are
accepting questions on the statement of faith at this point.]
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Zależność pytań

A: Any other questions?
B: Are you accepting questions on the statement of faith

at this point?
[F85, 70–71]
[Whether more questions exist depends on whether you are
accepting questions on the statement of faith at this point.]

I Odpowiedź na pytanie zadane przez A zależała będzie od
odpowiedzi udzielonej na pytanie zadane przez B.
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Zależność pytań

I Pytania zależne są częstą formą pytań-odpowiedzi.
I W bardziej ogólnie zorientowanych korpusach takich jak

BNC i CHILDES pytania zależne stanowią drugą co do
wielkości klasę pytań-odpowiedzi.

I W korpusach dialogów skierowanych na cel (BEE, AMEX)
pytania zależne są najbardziej liczną klasą
pytań-odpowiedzi.
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Paweł Łupkowski, Jonathan Ginzburg

Figure 1:
Summary of the
distributions in
each corpus (in
% of the total,
without CRs)

BNC: 49%DP
CHILDES: 25.58%

BEE: 80%
AMEX: 100%

BNC: 18%MOTIV
CHILDES: 4.67%

BNC: 12%NO ANSW
CHILDES: 11.67%

BEE: 17.14%

BNC: 7%FORM
CHILDES: 6.98%

BNC: 10.05%IND
CHILDES: 11.63%

BNC: 3%IGNORE
CHILDES: 39.53%

BEE: 2.86%

0% 50% 100%
% without CRs

esting in the context of the DP query response class. For all observed
examples, an answer was provided to q2 and to q1. The NO ANSW cat-
egory also behaves in line with the observations for the BNC. We can
observe the fulfilment of some of our predictions in the case of the
CHILDES corpus. When it comes to interaction with children, neither
maintaining attention nor topic continuity are a given, and this can be
observed in the data. In the case of DP questions, we still have a high
number of answers provided for q2, but the number of answers pro-
vided to q1 is relatively low. As for the IGNORE class, our prediction
in general was that the number of answers provided for q2 should be
low (since the behavior it represents is not very cooperative). How-
ever, for CHILDES we observe a high number of provided answers. In
our sample it was a child who posed the IGNORE query response, and
this offers the basis for an explanation of the results: child-adult con-
versation generally requires an adult to provide answers to a child’s
questions, even if the question somehow deviates from the topic of the
conversation.

[ 260 ]
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BEE: Zależne pytania-odpowiedzi w kontekście
dialogów tutora z uczniem
45 par

DP

62%

CR

22% NO ANSW

14%

IGNORE
2%
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BEE: Zależne pytania-odpowiedzi w kontekście
dialogów tutora z uczniem
Odpowiedź na Q2 a odpowiedź na Q1

I Oczekiwanie: udzielenie odpowiedzi na Q2 powinno
prowadzić do udzielenia odpowiedzi na Q1.

I Problem wyrażony przez pytanie początkowe powinien
zostać rozwiązany, ponieważ uczestnicy dialogu
współpracują w celu osiągnięcia wspólnego celu.

I Analiza danych z BEE pokazuje, że udzielono odpowiedzi
dla wszystkich par Q1/Q2 w badanej próbce.

I AMEX: 96.43% Q1 z odpowiedzią; dokładnie tyle samo dla
Q2.
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Pytania zależne w BEE
Jakie typy pytań prowadzą do jakich typów zależnych pytań-odpowiedzi?

Q1 prowadzi do Q2

tak/nie tak/nie 44.44%

tak/nie otwarte 25.93%

otwarte tak/nie 14.81%

otwarte otwarte 14.81%
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Zależność pytań
Podsumowanie

I najliczniejszą grupę stanowią zależne
pytania-odpowiedzi, które ułatwiają uzyskanie odpowiedzi
na pytanie początkowe;

I proste pytania tak-nie są często używane;
I w większości przypadków, jeśli pytanie początkowe jest

pytaniem typu tak-nie, następująca po nim
pytanie-odpowiedź również będzie pytaniem typu tak-nie;

I odpowiedź jest udzielana zarówno na pytanie-odpowiedź
jak i na pytanie początkowe.
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Pytania zależne i implikacja erotetyczna

I Pojęcie e-implikacji wykorzystywane jest w analizie
motywacji stojących za pewnymi wypowiedziami w dialogu.

I W przypadku e-implikacji pytanie, które zostanie
otrzymane w rezultacie dekompozycji pytania
początkowego powinno spełniać określone warunki.

I Powinno dotyczyć tego samego zakresu tematycznego. Nie
chcemy aby w dialogu pojawiały się losowe pytania.

I Odpowiedź uzyskana na takie pytanie pomocnicze powinna
stanowić co najmniej odpowiedź częściową na pytanie
początkowe. Taka odpowiedź powinna zbliżyć agenta do
rozwiązania początkowego problemu.

I Możemy postrzegać ten proces zastępowania pytań innymi
pytaniami jako krok dobrze uzasadniony w dialogowym
kontekście, jeśli dialog ten jest skierowany na pewien cel
(rozwiązanie problemu).
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Pytania zależne i implikacja erotetyczna
Przykład 1: „push it round”

A: Do you want me to <pause> push it round?
B: Is it really disturbing you?

[FM1, 679–680]

A: Do you want me to <pause> push it round?
B: I want you to push it round iff it is disturbing you.
B: Is it really disturbing you?

(Dodatkowa informacja może być traktowana jako przesłanka
entymematyczna.)
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Pytania zależne i implikacja erotetyczna
Przykład 1: „push it round”

I Pytanie zadane przez A możemy potraktować jako
wyrażenie problemu/zagadnienia do rozwiązania.

I Po wygłoszeniu pytania „Do you want me to <pause>
push it round?” staje się ono problemem do rozwiązania
dla B.

I Pytanie to staje się pytaniem początkowym dla B i musi
ono zostać przetworzone.

I Przyjęcie takiej interpretacji umożliwia nam uchwycenie
racjonalności kroku dialogowego poczynionego przez B

w analizowanym fragmencie dialogu.
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Pytania zależne i implikacja erotetyczna
Przykład 1: „push it round”

Koncentrujemy się na perspektywie B w dialogu,
ponieważ analizowane pytanie stało się jego/jej pytaniem
początkowym.

B: ?p
B: p ↔ q
B: ?q

I ?p reprezentuje pytanie poczatkowe dla B (wprowadzone
do dialogu przez wypowiedź A): „Do I want to push it
round?”.

I p ↔ q reprezentuje informację wykorzystaną przez B

w celu przetworzenia pytania ?p.
I W efekcie przetworzenia pytania początkowego B

otrzymuje pytanie ?q („Is it really disturbing you?”), które
zostaje zadane A.

61 / 105



Pytania zależne i implikacja erotetyczna
Przykład 1: „push it round”

Jak możemy ocenić taki ruch w dialogu?

B: ?p
B: p ↔ q
B: ?q

Krok dialogowy poczyniony przez B jest dobrze
umotywowany z normatywnego punktu widzenia, ponieważ:

Im(?p,p ↔ q, ?q) (4)
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Pytania zależne i implikacja erotetyczna
Przykład 1: „push it round”

Im(?p,p ↔ q, ?q)

B: ?p
B: p ↔ q
B: ?q

I Pytanie zadane przez B, które zostało uzyskane przez
przetworzenie pytania początkowego (w oparciu
o założoną przesłankę deklaratywną) jest pytaniem
e-implikowanym.

I Możemy je więc uznać za dobrze umotywowany krok
dialogowy.
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Pytania zależne i implikacja erotetyczna
Przykład 2: „a wee bit more”

A: Pound, five ounces, do you want a wee bit more?
B: Er, erm <pause> can I see it?

[KC0, 1812–1813]

A: Pound, five ounces, do you want a wee bit more?
B: I want more iff I can see it and I am satisfied with it.
B: Er, erm <pause> can I see it?
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Pytania zależne i implikacja erotetyczna
Przykład 2: „a wee bit more”

A: Pound, five ounces, do you want a wee bit more?
B: I want more iff I can see it and I am satisfied with it.
B: Er, erm <pause> can I see it?

B: ?p
B: p ↔ q ∧ r
B: ?q
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Pytania zależne i implikacja erotetyczna
Przykład 2: „a wee bit more”

B: ?p
B: p ↔ q ∧ r
B: ?q

Im(?p,p ↔ q ∧ r , ?(q ∧ r)) (5a)
Im(?(q ∧ r), ?± |q, r |) (5b)

Im(?± |q, r |, ?q) (5c)
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Pytania zależne i implikacja erotetyczna
Przykład 3: „can I have a sarnie”

A: Shut up <pause> can I have a sarnie?
B: Do you want one?

[KBR, 1791–1792]

B: Shut up <pause> can I have a sarnie?
B: If you want a sarnie then you can have it.
B: Do you want one?
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Pytania zależne i implikacja erotetyczna
Przykład 3: „can I have a sarnie”

B: Shut up <pause> can I have a sarnie?
B: If you want a sarnie then you can have it.
B: Do you want one?

A: ?p
B: q → p
B: ?q
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Pytania zależne i implikacja erotetyczna
Przykład 3: „can I have a sarnie”

A: ?p
B: q → p
B: ?q

Im(?p,q → p, ?{p,¬p,q}) (6a)
Im(?{p,¬p,q}, ?q) (6b)
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Pytania zależne i implikacja erotetyczna
Przykład 4: „the same direction”

Przesłanki ujawnione przez uczestników dialogu

TUTOR: True—but if they are all moving at the same
speed, will anyone actually ever run into anyone else?

STUDENT: Are they all going in the same direction?
STUDENT: If they are they would not run into each other

but if they are going in all kinds of different directions
they might.
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TUTOR: True—but if they are all moving at the same speed, will anyone
actually ever run into anyone else?

STUDENT: Are they all going in the same direction?
STUDENT: If they are they would not run into each other but if they are

going in all kinds of different directions they might.

PYTANIE POCZĄTKOWE: ?p
PRZESŁANKI:

q → ¬p
¬q → p

PYTANIE POMOCNICZE: ?q

PYTANIE POCZĄTKOWE: ?p
PRZESŁANKA: p ↔ ¬q
PYTANIE POMOCNICZE: ?q
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Pytania zależne i implikacja erotetyczna
Przykład 4: „the same direction”

TUTOR: True—but if they are all moving at the same speed, will anyone
actually ever run into anyone else?

STUDENT: Are they all going in the same direction?
STUDENT: If they are they would not run into each other but if they are

going in all kinds of different directions they might.

PYTANIE POCZĄTKOWE: ?p
PRZESŁANKA: p ↔ ¬q
PYTANIE POMOCNICZE: ?q

Im(?p,p ↔ ¬q, ?q) (7)
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Pytania zależne i implikacja erotetyczna
Przykład 4: „the same direction”

I Tutor zadaje pytanie początkowe „True—but if they are all
moving at the same speed, will anyone actually ever run
into anyone else?”.

I Student nie zna odpowiedzi na tak postawione pytanie.
I Przetwarza je zgodnie z posiadanymi przez siebie

informacjami: „If they are they would not run into each
other but if they are going in all kinds of different directions
they might”.

I Ta przesłanka jest ujawniona przez studenta w dialogu
i ściśle wiąże się z zadanym przez niego pytaniem: „Are
they all going in the same direction?”

I Gdy student otrzyma odpowiedź na zadane przez siebie
pytanie, będzie w stanie udzielić odpowiedź na pytanie
tutora. Możemy więc stwierdzić, że zadane przez studenta
pytanie-odpowiedź jest w tym przypadku uzasadnionym
krokiem w analizowanym dialogu.
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Krok dalej: strategia pytającego

I Erotetyczne scenariusze poszukiwań mogą być
wykorzystywane w celu modelowania perspektywy
pytającego w szerszych partiach dialogu. Celem jest tutaj
analiza strategii pytającego (Urbański, Łupkowski 2010;
Łupkowski 2011a; Łupkowski 2016; Łupkowski 2017).

I (Leszczyńska-Jasion, Łupkowski, 2016): wykorzystanie
pytań ternarnych (trzy możliwe odpowiedzi bezpośrednie:
„tak”, „nie”, „nie wiem”) umożliwia modelowanie strategii
pytającego z uwzględnieniem luk informacyjnych.
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Krok dalej: formalne systemy dialogowe

I Uzyskane systemu pozwalają na modelowanie
dynamicznego interrogacyjnego rozwiązywania problemów
z wykorzystaniem narzędzi z IEL do oceny poprawności
rozumowań erotetycznych.

I (Łupkowski, 2016, Rozdział 4): systemy DL(IEL)2 oraz
DL(IEL)mult umożliwiają modelowanie werbalnych
zachowań agenta poszukującego informacji w oparciu
o erotetyczny scenariusz poszukiwań (wykorzystywany
jako strategia odpytywania) w środowisku jedno-
i wielo-agentowego dialogu.

I (Łupkowski, 2017): system DL(IEL)T pozwala na intuicyjny
i precyzyjny opis zachowań agenta w kontekście tutoriali
(modelowanie dialogów z korpusu BEE).
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Krok dalej: generowanie pytań-odpowiedzi typu FORM
http://qestpro.home.amu.edu.pl/software-data/

I (Łupkowski, Leszczyńska-Jasion, 2014): Procedura
generowania pytań-odpowiedzi typu FORM w oparciu
o koncepcję pytań zależnych oraz erotetycznych
scenariuszy poszukiwań.

I Procedura została zaimplementowana w Prologu.

Przykład

USER: ?- analyse(?locusr(a)).
SYSTEM: Were you aware that your question

depends on the following questions:
?usr(a), ?live(a,p),
You may ask me these questions.
You may also search for e-scenario no 1.
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Badania empiryczne

IEL dostarcza narzędzi użytecznych przy projektowaniu badań
empirycznych poświęconych zagadnieniu rozumowań
erotetycznych.

1. Test Rozumowań Erotetycznych (Urbański et al., 2016).
2. QuestGen (Łupkowski, 2011b), (Łupkowski, Wietrzycka,

2015), (Łupkowski, Ignaszak, 2017).
3. Takie życie (Urbański, Żyluk, 2016).

77 / 105



Pochodzenie danych językowych
QuestGen

I W QuestGen gracze dobierani są losowo w pary.
I Mogą oni pełnić jedną z dwóch ról: detektywa lub

informatora.
I Zadaniem detektywa jest rozwiązanie zagadki,

przedstawionej w postaci historii.
I Aby uzyskać niezbędne informacje, detektyw zadaje

informatorowi pytania.
I Każda zagadka powinna być rozwiązana przed upływem

zadanego limitu czasu.
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Wyobraź sobie, że jesteś detektywem śledzącym znanego
międzynarodowego złodzieja Arsena L. Szukasz właśnie
odpowiedzi na pytanie, gdzie udał się ów złoczyńca:
do Rzymu, Madrytu, Bratysławy lub Wiednia? 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 Rzymu lub Madrytu wtedy i tylko
wtedy gdy wyjechał o poranku.

2. Arsen L. udał się do Bratysławy lub Wiednia wtedy
i tylko wtedy gdy wyjechał wieczorem.

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

4. Jeżeli Arsen L. udał się do Rzymu lub Bratysławy,
to wybrał podróż pociągiem.

Dokąd pojechał Arsen L.?

(...)
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Dokąd pojechał Arsen L.?

Zanim podejmiesz decyzję możesz zadać pytania pracownikowi
kolei. Pamiętaj czasu jest mało. Możesz zadawać tylko pytania,
na które da się odpowiedzieć TAK lub NIE. Nie ma sensu od
razu pytać pracownika informacji kolejowej o to, gdzie
pojechał Arsen L., on też tego nie wie.

D: Czy AL wyjechał o poranku?
I: nie
D: Czy wyjechal wieczorem?
I: nie wiem
D: Pojechał pociągiem?
I: tak
D: Pojechał do Bratysławy.
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Korpus Rozumowań Erotetycznych (Erotetic
Reasoning Corpus)
https://ercorpus.wordpress.com (402 plików; 133 732 słów)

Źródło Najkrótszy plik (słowa) Najdłuższy plik (słowa)

TRE bomba89.xml: 236 charakterC35.xml: 387
QG teleturniej07.xml: 145 bomba06.xml: 230
TZ pragnienie29.xml: 760 podroznik14.xml: 3 367
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Poziomy anotacji korpusu

Całość anotowana będzie na trzech różnych poziomach:

1. strukturalnym,
2. inferencyjnym,
3. pragmatycznym.
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Przykład anotacji
<KORPUS A1="QG" A2="ArsenL_01">
<INSTRUCTION>
Wyobraź sobie, że jesteś detektywem śledzącym znanego
międzynarodowego złodzieja Arsena L. Szukasz właśnie
odpowiedzi na pytanie,
<QUESTION A1="INITIAL" A2="OTHER">
gdzie udał się ów złoczyńca: do Rzymu, Madrytu,
Bratysławy lub Wiednia?
</QUESTION>

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

1. <DECLARATIVE A1="PREMISE" A2="EQUIVALENCE" A4="1">
Arsen L. udał się do Rzymu lub Madrytu wtedy i tylko wtedy
gdy wyjechał o poranku.
</DECLARATIVE>

2. <DECLARATIVE A1="PREMISE" A2="EQUIVALENCE" A4="2">
Arsen L. udał się do Bratysławy lub Wiednia wtedy i tylko
wtedy gdy wyjechał wieczorem.
</DECLARATIVE>

(...)
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Przykład anotacji
(...)

3. <DECLARATIVE A1="PREMISE" A2="IMPLICATION" A3="SIMPLE" A4="3">
Jeżeli Arsen L. udał się w podróż pociągiem, to nie mógł udać
się do Madrytu lub Wiednia.
</DECLARATIVE>

4. <DECLARATIVE A1="PREMISE" A2="IMPLICATION" A3="SIMPLE" A4="4">
Jeżeli Arsen L. udał się do Rzymu lub Bratysławy, to wybrał
podróż pociągiem.
</DECLARATIVE>

<QUESTION A1="INITIAL" A2="OTHER">
Dokąd pojechał Arsen L.?
</QUESTION>

Zanim podejmiesz decyzję możesz zadać pytania pracownikowi kolei.
Pamiętaj czasu jest mało. Możesz zadawać tylko pytania, na które
da się odpowiedzieć TAK lub NIE. Nie ma sensu od razu pytać
pracownika informacji kolejowej o to, gdzie pojechał Arsen L.,
on też tego nie wie.
</INSTRUCTION>

(...)
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D: <QUESTION A1="AUXILIARY" A2="QUERY" A3="YES/NO" A4="1">
Czy AL wyjechał o poranku?
</QUESTION>

I: <DECLARATIVE A1="AQ-ANSWER" A2="NO" A4="1">nie</DECLARATIVE>

D: <QUESTION A1="AUXILIARY" A2="QUERY" A3="YES/NO" A4="2">
Czy wyjechal wieczorem?
</QUESTION>

I: <DECLARATIVE A1="AQ-ANSWER" A2="DON’T KNOW" A4="2">
nie wiem
</DECLARATIVE>

D: <QUESTION A1="AUXILIARY" A2="QUERY" A3="YES/NO" A4="3">
Pojechał pociągiem?
</QUESTION>

I: <DECLARATIVE A1="AQ-ANSWER" A2="YES" A4="3">tak</DECLARATIVE>

D: <SOLUTION A1="CORRECT" A2="NORMATIVE">
<DECLARATIVE A1="IQ-ANSWER">

Pojechał do Bratysławy.
</DECLARATIVE>

</SOLUTION>
</KORPUS>
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1. Analiza zjawiska odpowiadania pytaniem na pytanie
w języku polskim (korpus Pelcra Spokes lub Origami).

2. Anotacja pliku na potrzeby Korpusu Rozumowań
Erotetycznych oraz przygotowanie statystyki opisowej.

3. Zastosowanie gier w zbieraniu lub analizie danych
naukowych – studium przypadku.
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