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INTRODUCERE  
  
În ultimii ani, în contextul dezvoltării instrumentelor colaborative pe web 
(mesagerie instantanee – chat -, forumuri de discuţii, whiteboard, videoconferinţe 
etc.), se pune tot mai mult problema lucrului în echipe virtuale pe web în variate 
scopuri, de la învăţământ (“Computer-Supported Collaborative Learning”) la lucrul 
în comunităţi (“Computer Supported Cooperative Work”). Există deja mai multe 
medii informatice sau produse care susţin această tendinţă (Stahl, 2006; Trăușan-
Matu et al., 2007a; Onofreiciuc et al., 2007). 

Prezentul volum are ca subiect sistemele dezvoltate pe web pentru sprijinirea 
colaborării folosind dialogul în limbajul natural. Sunt avute în vedere instrumente 
specifice Web 2.0 (mesagerie instantanee „chat”, forumuri de discuţii, bloguri, wiki 
şi folksonomii) precum şi tehnici specifice webului semantic (reprezentarea 
cunoştinţelor şi ontologii). Sunt prezentate fundamente teoretice ale colaborării în 
comunităţi virtuale, plecând de la teorii foarte actuale, cum ar fi teoria activităţii, 
teoria memoriei colective, dialogismul, teorii ale cogniţiei distribuite etc. Sunt 
considerate aplicaţii în special în domeniul învăţământului colaborativ sprijinit de 
calculator (Computer Supported Colaborativ -  CSCL). 

Primul capitol tratează învăţarea colaborativă sprijinită de calculator (în 
engleză: Computer Supported Collaborative Learning – CSCL), ramură nou 
apărută în ştiinţa învăţării, preocupată cu studierea modului în care oamenii pot să 
înveţe împreună cu ajutorul calculatoarelor. Considerarea colaborării, a medierii pe 
baza calculatorului şi a educaţiei la distanţă a pus într-o nouă lumină însăşi 
noţiunea de învăţare şi a ridicat semne de întrebare asupra celor mai importante 
supoziţii legate de studierea ei. Precum multe alte domenii active de cercetare 
ştiinţifică, CSCL are o relaţie complexă cu discipline bine stabilite, evoluează în 
direcţii ce sunt greu de identificat şi include contribuţii importante care par 
incompatibile. Este important ca CSCL să fie privită ca o viziune asupra 
posibilităţilor pe care le ascund calculatoarele şi asupra direcţiilor de cercetare ce ar 
trebui urmate, mai degrabă decât un grup bine stabilit de practici de laborator şi de 
predare acceptate la scară largă. 

Al doilea capitol abordează fenomenele care au loc în comunităţile cognitive 
din perspectiva teoriei memoriei colective. În afara consideraţiilor teoretice sunt 
discutate şi modalităţi concrete de implementare a unei analize a interacţiunilor 
sprijinite de calculator într-o astfel de comunitate.  
 
Capitolul al treilea prezintă în detaliu o perspectivă teoretică nouă asupra 
sistemelor colaborative, bazată pe dialogismul şi teoria polifoniei ale lui Mihail 
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Bahtin. Se face o analiză critică a rezultatelor obţinute în inteligenţa artificială, cu 
accent pe subdomeniul dialogului în limbaj natural. Sunt făcute exemplificări 
folosind conferinţe chat pentru CSCL. 

Abilitatea de a exprima şi a interpreta corect stările emoţionale exprimate de 
sine sau de alţii reprezintă un aspect central al comunicării interumane. Sistemele 
de comunicare online solicită utilizatorilor un efort de adaptare creativă a 
strategiilor de exprimare a emoţiilor la caracteristicile constructive al noilor medii 
– chat, email, forumuri de discuţie etc. În capitolul al 4-lea sunt examinate în 
primul rând modul în care sunt exprimate şi detectate emoţiile în comunicarea 
bazată pe text. Cu toate că o indicii nonverbali asociaţi cu emoţia în comunicare 
directă nu sunt prezenţi în mediile de comunicare bazate pe text, studii recente pun 
în evidenţă strategiile alternative la care recurs utilizatorii pentru a exprima sau a 
decodifica semnificaţia emoţiilor pozitive sau negative; pot fi incluse aici strategii 
precum exprimarea dezacordului, termeni afectivi negativi, punctuaţia sau 
verbozitatea etc., indicatori care, în contextul comunicării bazate pe text, permit 
interlocutorilor să distingă rapid între emoţii din sfera negativă sau pozitivă. 

În cadrul capitolului al 5-lea se descriu principalele caracteristici ale aplicaţiilor 
colaborative din webul semantic, precum şi cele mai importante limbaje şi 
instrumente pentru dezvoltarea acestora. De asemenea se prezintă şi un număr de 
aplicaţii dezvoltate deja în acest domeniu pentru evidenţierea avantajelor pe care le 
oferă webul semantic in domeniul interfeţei om-calculator 

Capitolul al 6-lea al volumului de faţă introduce cititorul în problematica 
reţelelor sociale şi a analizei reţelelor sociale. În prima secţiune este prezentată o 
scurta istorie a reţelelor sociale si cum au fost ele folosite de-a lungul timpului. 
Urmează o prezentare a unor definiţii si elemente care formează aceste reţele 
sociale. Dinamica rolurilor actorilor într-o reţea este o alta secţiune importantă din 
acest capitol. Modurile de reprezentare a reţelelor şi indicatori specifici de calcul 
care ajută la înţelegerea semnificaţiei reţelelor. 

Capitolul al 7-lea este dedicat, în primul rând, noţiunilor teoretice care stau la 
baza analizei pragmaticii limbajului natural. Pe baza acestora, în cea de-a doua 
parte sunt prezentate două aplicaţii care prelucrează limbajul natural folosit în 
conversaţiile chat. Sunt descrise şi tehnici de învăţare automată pe baza modelelor 
Markov ascunse precum şi de identificare a topicelor unui text. 

În capitolul al 8-lea este prezentată o abordare nouă, bazată pe analiza 
limbajului natural şi pe vizualizare, pentru evaluarea contribuţiei participanţilor 
într-o conversaţie de mesagerie instantanee (chat). Paradigma dialogistică a lui 
Bahtin oferă o interpretare din perspectivă polifonică, bazată pe mai multe voci, a 
conversaţiilor chat. Prelucrarea limbajului natural bazată pe folosirea ontologiei 
lexicale WordNet şi a distanţelor semantice este folosită pentru detectarea 
subiectelor din conversaţie, a înlănţuirii lor şi a calculării şi vizualizării contribuţiei 
participanţilor la o conversaţie. 
 

În cadrul capitolului al 9-lea al volumului va fi prezentat un sistem de chat ce 
utilizează şi tehnici de inteligenţă artificială, bazate pe ontologii, pentru a facilita 
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lucrul colaborativ. Se vor scoate în evidenţă principalele diferenţe faţă de sistemele 
de chat uzuale şi avantajele aduse de noutăţile introduse atât la nivelul interfeţei cu 
utilizatorul cât şi la nivelul cunoştinţelor. 
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Rezumat. Învăţarea colaborativă sprijinită de calculator (în engleză: Computer-supported 
collaborative learning – CSCL) este o ramură apărută în ştiinţa învăţării, preocupată cu 
studierea modului în care oamenii pot să înveţe împreună cu ajutorul calculatoarelor. După 
cum vom vedea în acest eseu, această afirmaţie simplă poate ascunde o complexitate 
considerabilă. Interacţiunea dintre învăţare şi tehnologie se dovedeşte a avea dimensiuni 
nebănuite. Includerea colaborării, a medierii pe baza calculatorului şi a educaţiei la distanţă 
a pus într-o nouă lumină însăşi noţiunea de învăţare şi a ridicat semne de întrebare asupra 
celor mai importante supoziţii legate de studierea ei. Precum multe alte domenii active de 

                                                      
 
* Traducere de Traian Rebedea, revăzută de Ştefan Trăuşan-Matu, cu permisiunea editurii Cambridge University Press. 
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cercetare ştiinţifică, CSCL are o relaţie complexă cu discipline bine stabilite, evoluează în 
direcţii ce sunt greu de identificat şi include contribuţii importante care par incompatibile. 
Domeniul CSCL are un lung istoric de controverse în legătură cu teoriile, domeniile şi 
definiţia sa. În plus, este important ca CSCL să fie privită ca o viziune asupra posibilităţilor 
pe care le ascund calculatoarele şi asupra direcţiilor de cercetare ce ar trebui urmate, mai 
degrabă decât un grup bine stabilit de practici de laborator şi de predare acceptate la scară 
largă. Vom începe cu prezentarea unor interpretări răspândite ale principiilor CSCL, 
urmând să descoperim treptat natura sa mai complexă. Vom trece în revistă dezvoltarea 
istorică a CSCL şi vom oferi perspectivele noastre asupra viitorului său. 

Cuvinte cheie: Învăţarea colaborativă sprijinită de calculator (CSCL), învăţământ 
electronic, inteligenţa artificială 

1.1 CSCL ÎN EDUCAŢIE 

Ca studiu al unor forme particulare de învăţare, CSCL este strâns legat de educaţie. 
Sunt considerate toate formele de educaţie, de la grădiniţă până la studii post-
absolvire, precum şi educaţia neoficială, precum muzeele. Calculatoarele au 
devenit importante în acest domeniu, districtele şcolare şi politicienii din întreaga 
lume stabilind drept obiectiv creşterea accesului la calculatoare şi Internet al 
elevilor şi studenţilor. De asemenea, ideea încurajării elevilor să înveţe în grupuri 
mici a devenit din ce în ce mai accentuată în cadrul ştiinţelor extinse ale învăţării. 
Totuşi, abilitatea de a combina aceste două idei (ajutorul oferit de calculator şi 
învăţarea colaborativă, sau tehnologia şi educaţia) pentru a îmbunătăţi procesul de 
învăţare rămâne o provocare pe care CSCL îşi propune să o rezolve. 

1.1.1 Calculatoarele şi educaţia 

Prezenţa calculatoarelor în sala de clasă este privită adeseori cu scepticism. Ele 
sunt privite de critici drept plictisitoare şi antisociale, un paradis pentru tocilari şi o 
modalitate mecanică, inumană de învăţare. CSCL este bazat exact pe imaginea 
opusă: ea propune dezvoltarea de programe şi aplicaţii noi ce aduc elevii împreună 
şi care pot oferi activităţi creative de explorare intelectuală şi interacţiune socială. 

CSCL a apărut în anii 1990 ca o reacţie la programele de calculator care forţau 
elevii să înveţe ca indivizi izolaţi. Potenţialul captivant al Internetului de a conecta 
oamenii în moduri inovatoare au oferit un stimul pentru cercetarea în domeniul 
CSCL. Pe măsura dezvoltării CSCL, au devenit din ce în ce mai vizibile bariere 
neprevăzute în proiectarea, diseminarea şi folosirea avantajoasă a programelor 
educaţionale inovative. Era nevoie de o transformare a întregului concept de 
învăţare, incluzând modificări majore în educaţie, predare şi în modalitatea de a fi 
elev sau student. 
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1.1.2 Învăţământ electronic (e-învăţământ) la distanţă 

CSCL este de multe ori inclus în e-învăţământ, adică în organizarea instruirii cu 
ajutorul reţelelor de calculatoare. E-învăţământul este motivat de prea multe ori de 
o credinţă naivă că suportul de curs predat în sala de clasă poate fi digitizat şi 
diseminat unui număr mare de elevi, cu un grad redus de implicare a profesorilor şi 
cu alte costuri scăzute, precum costul spaţiilor de curs sau al transportului. Această 
perspectivă prezintă mai multe probleme. 

În primul rând, publicarea pe web a conţinutului cursului, de exemplu, a slide-
urilor, a textelor şi a materialelor video, pur şi simplu nu este suficientă pentru o 
instruire satisfăcătoare. Acest conţinut poate furniza resurse importante pentru 
elevi, după cum manualele au făcut-o întotdeauna, dar sunt eficiente numai într-un 
context motivaţional şi interactiv mai larg. 

În al doilea rând, predarea online necesită cel puţin acelaşi efort ca şi predarea 
într-o sală de clasă din partea profesorilor. Aceştia trebuie nu doar să pregătească 
materiale şi să le facă disponibile pe calculator, ci trebuie să şi motiveze şi să 
ghideze fiecare elev, printr-o interacţiune continuă şi un simţ de prezenţă socială. 
Deşi predarea online le permite elevilor din întreaga lume să participe la cursuri şi 
le permite profesorilor să lucreze din orice loc ce are conexiune la Internet, ea 
necesită de obicei o creştere semnificativă a efortului depus de profesor pentru 
fiecare elev. 

În al treilea rând, CSCL accentuează colaborarea între elevi, astfel încât aceştia 
nu reacţionează în izolare la materialele publicate pe web. Învăţarea are loc mai 
ales prin interacţiunea între elevi. Aceştia învaţă prin exprimarea întrebărilor şi 
urmărirea ideilor împreună, învăţându-se unul pe celălalt şi observând cum învaţă 
ceilalţi. Folosirea calculatoarelor pentru a obţine această colaborare este o 
componentă centrală a abordării din perspectiva CSCL a e-învăţământului. 
Stimularea şi susţinerea interacţiunii productive între elevi este greu de realizat, 
necesitând o atentă planificare, coordonare şi implementare a programei analitice, 
pedagogiei şi tehnologiei. 

În al patrulea rând, CSCL este preocupat şi de colaborarea faţă-în-faţă (F2F). 
Învăţarea sprijinită de calculator nu este legată întotdeauna de comunicarea online. 
De exemplu, folosirea calculatorului poate să ia forma unei simulări pe calculator a 
unui model ştiinţific sau a unei reprezentări interactive distribuite. În acest caz, 
colaborarea se axează pe construcţia şi explorarea simulării sau reprezentării. 
Alternativ, un grup de elevi poate folosi calculatorul pentru navigarea prin 
informaţia de pe Internet şi să discute, să dezbată, să adune informaţiile şi să 
prezinte datele găsite colaborativ. Susţinerea cu calculatoarul a învăţării poate lua 
forma unei interacţiuni la distanţă sau F2F, sincronă sau asincronă. 

1.1.3 Învăţare cooperativă în grupuri 

Studiul învăţării în cadrul grupurilor a demarat cu mult înainte de apariţia CSCL. 
Începând dinainte de anii 1960, înainte de avântul reţelelor de calculatoare 
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personale, cercetătorii din educaţie au întreprins investigaţii importante asupra 
învăţării cooperative. Cercetările asupra grupurilor mici are a istorie şi mai 
îndelungată în cadrul psihologiei sociale. 

Pentru a distinge CSCL de aceste investigaţii anterioare asupra învăţării în 
grupuri, este util să facem deosebirea între învăţarea cooperativă şi cea 
colaborativă. Într-o discuţie detaliată despre această deosebire, Dillenbourg (1999a) 
a definit-o, în ansamblu, după cum urmează: "În cooperare, partenerii îşi împart 
munca, rezolvă sub-sarcinile individual şi apoi asamblează rezultatele parţiale 
pentru a forma rezultatul final. În colaborare, partenerii chiar lucrează 'împreună'." 
(p. 8) 

Apoi, el a făcut o referire la definiţia colaborării dată de Roschelle şi Teasley 
(1995): "Acest capitol prezintă un studiu de caz destinat să exemplifice folosirea 
calculatorului ca o unealtă cognitivă pentru învăţarea ce are loc social. Investigăm 
o activitate socială deosebit de importantă: construcţia colaborativă a cunoştinţelor 
despre modalităţile noi de rezolvare a problemelor. Colaborarea este un proces 
prin care indivizii negociază şi împărtăşesc înţelesuri relevante pentru sarcina 
rezolvării problemei aflate în discuţie... Colaborarea este o activitate coordonată şi 
sincronă, ce este rezultatul unei încercări continue de a construi şi menţine o 
concepţie împărtăşită a problemei." (p. 70, sublinierea noastră) 

Pentru un cercetător în domeniul învăţării, aceasta este o diferenţă evidentă. În 
cooperare, învăţarea este făcută de către indivizi, care apoi contribuie cu rezultatele 
lor individuale şi prezintă colecţia de rezultate individuale ca produsul lor de grup. 
Învăţarea în grupuri cooperative este văzută ca un act individual şi, din acest motiv, 
poate fi studiată folosind conceptele şi metodele tradiţionale de cercetare 
educaţională şi psihologică. 

Pe de altă parte, în caracterizarea colaborării dată de Roschelle şi Teasley, 
învăţarea este un act social, caracterizată prin construirea colaborativă a 
cunoştinţelor. Desigur, indivizii sunt implicaţi în aceasta ca membri ai grupului, dar 
activităţile în care sunt implicaţi nu sunt activităţi de învăţare individuală, ci 
interacţiuni în grup, precum negocierea şi partajarea. Participanţii nu-şi vor 
desfăşura activitatea individual, ci rămân angrenaţi într-o sarcină comună 
(partajată) ce este construită şi întreţinută de şi pentru grup ca un întreg. 
Negocierea colaborativă şi partajarea socială a înţelesurilor grupului – fenomen 
central al colaborării – nu pot fi studiate folosind metode de psihologie tradiţională. 

1.1.4 Colaborarea şi învăţarea individuală 

După cum am văzut anterior, învăţarea colaborativă consideră indivizii ca membri 
ai unui grup, dar implică, de asemenea, fenomene precum negocierea sau partajarea 
înţelesurilor – inclusiv construirea şi întreţinerea conceptelor de sarcini – ce sunt 
realizate interactiv în procesele de grup. Învăţarea colaborativă implică învăţarea 
individuală, dar nu este reductibilă la ea. Relaţia dintre perspectiva învăţării 
colaborative ca un proces de grup şi a celei contrare, ce o prezintă ca o agregare a 
schimbării individuale este o tensiune ce stă chiar la baza CSCL. 
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Studiile anterioare referitoare la învăţarea în cadrul grupurilor au tratat învăţarea 

ca pe un proces fundamental individual. Faptul că indivizii lucrau în grupuri era 
considerat ca o variabilă de context ce influenţa învăţarea individuală. În CSCL 
însă, învăţarea este analizată şi ca un proces de grup, este necesară analiza învăţării 
atât la nivel de individ, cât şi la nivel de grup. Acest fapt face din metodologia 
CSCL ceva unic, după cum vom vedea mai târziu în cadrul acestui capitol. 

Există păreri conform cărora CSCL a apărut ca o reacţie la încercările anterioare 
de utilizare a tehnologiei în educaţie şi la abordările anterioare de înţelegere a 
fenomenului colaborativ folosind metode tradiţionale din ştiinţele învăţării. 
Ştiinţele învăţării ca întreg şi-au modificat obiectivele de la viziunea îngustă a 
învăţării individuale la încorporarea atât a învăţării individuale, cât şi a celei de 
grup, iar evoluţia CSCL a evoluat în paralel cu această mişcare. 

1.2. EVOLUŢIA ISTORICĂ A CSCL 

1.2.1 Începuturile 

Trei proiecte avangardiste - proiectul ENFI al Universităţii Gallaudet, proiectul 
CSILE al Universităţii din Toronto şi proiectul „A Cincea Dimensiune” al 
Universităţii Californiei din San Diego - au fost premergătoare pentru ceea ce 
ulterior avea să devină domeniul CSCL. Toate cele trei proiecte includeau 
explorarea modalităţilor de utilizare a tehnologiei pentru îmbunătăţirea învăţării 
abilităţilor de a citi şi scrie. 

Proiectul ENFI a generat unul dintre primele exemple de programe pentru 
compunerea asistată de calculator sau "CSCWriting" (Bruce şi Robin, 1993; 
Gruber, Peyton şi Bruce, 1995). Elevii de la Gallaudet sunt surzi sau au alte 
dificultăţi de auz; mulţi dintre aceştia au deficienţe în comunicarea scrisă la 
momentul înscrierii lor la facultate. Scopul proiectului ENFI a fost de a încuraja 
elevii să scrie folosind modalităţi noi: se prezintă elevilor ideea de a scrie cu o 
'voce' şi de a scrie având o anumită audienţă în minte. Tehnologiile dezvoltate, deşi 
avansate pentru acea perioadă, pot părea rudimentare conform standardelor din 
zilele noastre. S-au construit săli de clasă speciale în care băncile cu calculatoare 
erau aranjate într-un cerc. A fost dezvoltat un program de calculator, asemănător 
programelor chat de astăzi, pentru a permite elevilor şi instructorului lor să poarte 
discuţii mediate de text. Tehnologia dezvoltată în cadrul proiectului ENFI a fost 
concepută pentru a sprijini o nouă formă de creare de înţelesuri prin furnizarea unui 
mediu nou pentru comunicarea textuală. 

Un alt proiect timpuriu care a influenţat domeniul CSCL a fost întreprins de 
către Bereiter şi Scardamalia la Universitatea din Toronto. Ei erau îngrijoraţi că 
învăţarea în şcoală este de obicei superficială şi slab motivată. Învăţarea ce are loc 
în sălile de clasă este pusă în antiteză cu învăţarea din cadrul "comunităţilor ce 
construiesc cunoştinţe" (Bereiter, 2002; Scardamalia şi Bereiter, 1996), precum 
comunităţile de savanţi ce se dezvoltă în jurul problemelor de cercetare. În cadrul 
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proiectului CSILE (Computer Supported Intentional Learning Environment - 
Mediul de învăţare plănuită sprijinită de calculator), cunoscut mai târziu ca 
Forumul Cunoştinţelor (Knowledge Forum), au fost dezvoltate tehnologii şi 
pedagogii pentru restructurarea sălilor de clasă sub formă de comunităţi ce 
construiesc cunoştinţe. Întocmai ca proiectul ENFI, CSILE a încercat să facă 
scrierea mai plină de înţeles prin implicarea elevilor în producerea comună a 
textelor. Totuşi, textele produse în cadrul fiecărui proiect au fost destul de diferite. 
Textele ENFI au fost conversaţionale; ele erau produse spontan şi, în general, nu 
erau păstrate după terminarea unei ore de clasă. Pe de altă parte, textele CSILE 
erau arhivate, precum literatura convenţională scrisă de savanţi. 

La fel ca în cazul CSILE, proiectul „A Cincea Dimensiune” (5thD) a început cu 
scopul de a îmbunătăţi calităţile necesare pentru nivelul citirii (Cole, 1996). A 
debutat cu un program după orele de şcoală organizat de Cole şi colegii săi la 
Universitatea Rockefeller. Când Laboratorul de Cogniţie Umană Comparată 
(Laboratory of Comparative Human Cognition - LCHC) s-a mutat la UCSD, 
proiectul 5thD a fost dezvoltat într-un sistem integrat de activităţi, bazate în 
majoritate pe calculator, alese pentru a îmbunătăţi calităţile studenţilor necesare 
citirii şi rezolvării de probleme. "Labirintul", un joc din clasa celor ce folosesc 
piese şi o tablă premarcată, cu încăperi diferite reprezentând activităţi specifice, a 
fost introdus ca un mecanism pentru monitorizarea progresului studenţilor şi 
coordonarea participării în cadrul proiectului. Munca studenţilor era evaluată de 
participanţi mai pregătiţi şi de studenţi voluntari de la Şcoala de Educaţie. Iniţial, 
programul a fost implementat în patru locaţii din San Diego, dar a fost extins până 
la urmă în mai multe locaţii din lume (Nicolopoulou şi Cole, 1993). 

Toate aceste proiecte - ENFI, CSILE şi 5thD - au împărtăşit scopul de a face 
instruirea mai orientată spre crearea de înţelesuri. Toate trei s-au orientat spre 
calculator şi tehnologii ale informaţiei pentru a atinge acest scop şi toate trei au 
introdus forme noi de activităţi organizate social în cadrul instruirii. În acest fel, ele 
au constituit fundaţia apariţiei ulterioare a CSCL. 

1.2.2 De la conferinţe la o comunitate globală 

În 1983, un atelier de lucru (în engleză: workshop) cu subiectul "rezolvarea 
comună a problemelor şi microcalculatoarele" a avut loc la San Diego. Şase ani 
mai târziu, un seminar sponsorizat de NATO a avut loc la Maratea, Italia. 
Seminarul din 1989 de la Maratea este considerat de mulţi ca momentul ce 
marchează naşterea domeniului, deoarece a fost prima adunare publică şi 
internaţională care a folosit termenul de "învăţare colaborativă sprijinită de 
calculator" în titulatura sa. Prima conferinţă CSCL a fost organizată la 
Universitatea din Indiana la sfârşitul lui 1995. Întâlnirile internaţionale ulterioare 
au avut loc cel puţin bianual, cu conferinţe la Universitatea din Toronto în 1997, 
Universitatea Stanford în 1999, Universitatea Maastricht din Olanda în 2001, 
Universitatea din Colorado în 2002, Universitatea din Bergen în Norvegia în 2003 
şi Universitatea Naţională Centrală din Taiwan în 2005.  



Învăţarea colaborativă sprijinită de calculator 7

 
O literatură specializată documentând teoria şi cercetarea în domeniul CSCL a 

fost dezvoltată pornind de la seminarul sponsorizat de NATO de la Maratea. Patru 
dintre cele mai influente monografii sunt: Newman, Griffin and Cole (1989) Zona 
de construcţie, Brufee (1993) Învăţarea colaborativă, Crook (1994) Calculatoarele 
şi experienţa colaborativă a învăţării şi Bereiter (2002) Educaţia şi Mintea în 
Epoca Cunoaşterii. 

În plus, au fost şi câteva colecţii editate care se concentrează în special asupra 
cercetării în domeniul CSCL: O’Malley (1995) Învăţarea colaborativă sprijinită de 
calculator, Koschmann (1996b) CSCL: Teoria şi practica unei paradigme în curs 
de dezvoltare, Dillenbourg (1999b) Învăţarea colaborativă: Abordări cognitive şi 
computaţionale, şi Koschmann, Hall şi Miyake (2002) CSCL2: Continuarea 
Conversaţiei. 

O serie de cărţi despre CSCL, publicată de Kluwer (acum Springer) include 
cinci volume până în acest moment (Andriessen, Baker şi Suthers, 2003; Bromme, 
Hesse şi Spada, 2005; Goodyear et al., 2004; Strijbos, Kirschner şi Martens, 2004; 
Wasson, Ludvigsen şi Hoppe, 2003). Lucrările prezentate la conferinţele CSCL au 
fost principalul vehicul pentru publicaţiile din domeniu. Câteva jurnale au avut de 
asemenea un rol ajutător, în special Revista Ştiinţelor Învăţării (în engleză: Journal 
of the Learning Sciences). O Revistă internaţională a învăţării colaborative 
sprijinite de calculator (în engleză: International Journal of Computer-
Supported Collaborative Learning) este publicată din 2006. Deşi comunitatea a 
fost concentrată în Europa de Vest şi în America de Nord în primii ani, ea a evoluat 
într-o prezenţă internaţională destul de bine distribuită (Hoadley, 2005; Kienle şi 
Wessner, 2005). Conferinţa din Taiwan din 2005 şi înfiinţarea noii reviste 
internaţionale au fost planificate pentru a face comunitatea globală pe deplin. 

1.2.3 De la inteligenţa artificială la sprijinirea colaborării 

Domeniul CSCL poate fi pus în opoziţie cu abordările anterioare pentru folosirea 
calculatoarelor în educaţie. Koschmann (1996a) a identificat următoarea secvenţă 
istorică de abordări: (a) instrucţia asistată de calculator (în engleză: Computer-
Assisted Instruction), (b) sisteme inteligente de tip meditator (în engleză: 
Intelligent Tutoring Systems), (c) Logo ca Latină, (d) CSCL. (a) Instrucţia asistată 
de calculator era o abordare behavioristă care a dominat primii ani ai aplicaţiilor 
educaţionale pe calculator, începând din anii ‘60. Se considera că învăţarea este 
memorarea faptelor. Domeniile de cunoştinţe erau descompuse în fapte elementare 
care erau prezentate elevilor într-o secvenţă logică, prin instrucţie şi exerciţii 
computerizate. Numeroase aplicaţii de calculator comerciale continuă să aplice 
această abordare. (b) Sistemele inteligente de tip meditator erau bazate pe o 
filosofie cognitivă care analiza învăţarea elevilor pe bază de modele mentale şi 
posibile reprezentări mentale greşite. Ei respingeau perspectiva behavioristă 
conform căreia învăţarea putea fi sprijinită fără vreo preocupare în legătură cu felul 
în care elevii îşi reprezentau şi procesau cunoştinţele. În anii 1970, această 
abordare a fost considerată deosebit de promiţătoare deoarece genera modele 
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computerizate ale înţelegerii elevului, iar apoi răspundeau la acţiunile acestuia  
bazându-se pe apariţia unor greşeli tipice identificate în modelele mentale ale lui. 
(c) Eforturile tipice anilor 1980, rezumate de predarea limbajului de programare 
Logo, au preferat o abordare constructivistă, susţinând că elevii trebuie sa-şi 
construiască singuri cunoştinţele. Această abordare asigura medii stimulante pentru 
ca elevii să le exploreze şi, astfel, să descopere puterea raţionamentelor ilustrate de 
constructe de programare: funcţii, subrutine, bucle, variabile, recurenţe, etc. (d) Pe 
la mijlocul anilor 1990, abordările CSCL au început să exploreze felul în care 
calculatoarele puteau uni elevii într-o învăţare colaborativă în grupuri mici şi în 
comunităţi de învăţare. Motivate fiind de teoriile sociale constructiviste şi 
dialogice, aceste eforturi au încercat să asigure şi să sprijine oportunităţi pentru ca 
elevii să înveţe împreună prin discurs direcţionat care va duce la construirea de 
cunoştinţe partajate.  

La vremea când calculatoarele mari (mainframe) au devenit disponibile pentru 
folosirea în şcoli, iar microcalculatoarele au început să apară, inteligenţa artificială 
(IA) era aproape de apogeul popularităţii sale. Astfel, era normal ca inginerii din 
domeniul calculatoarele interesaţi în aplicaţiile educaţionale ale tehnologiei 
calculatoarelor să fie atraşi de promisiunile stimulante ale IA. IA constă în aplicaţii 
pe calculator care imită îndeaproape comportamente care ar putea fi considerate 
inteligente dacă ar fi făcute de o persoană (de exemplu, a juca şah luând în 
considerare avantajele şi dezavantajele secvenţelor alternative de mutări admise). 
Sistemele inteligente de educaţie sunt un prim exemplu de inteligenţă artificială, 
deoarece imită acţiunile meditatorului uman, asigurând răspunsuri la datele 
introduse de elevi (de exemplu, paşii detaliaţi pentru rezolvarea unei probleme de 
matematică) prin analiza strategiei elevului de rezolvare a problemei şi oferirea de 
sfaturi, prin compararea acţiunilor efectuate de elevi cu modele programate de 
înţelegere corectă sau greşită. Aceasta rămâne o arie de cercetare activă din ştiinţe 
învăţării, dar este limitată la domenii ale cunoaşterii în care modelele mentale pot fi 
definite algoritmic. 

În forma sa cea mai ambiţioasă, abordarea IA a dorit să folosească calculatorul 
pentru a îndeplini unele funcţii didactice sau de ghidare care, altfel, ar necesita 
intervenţia şi timpul unui profesor uman. În CSCL, centrul învăţării este axat pe 
învăţarea prin colaborare cu alţi elevi mai degrabă decât direct cu profesorul. De 
aceea, rolul calculatorului se schimbă de la furnizarea instruirii – sub forma 
faptelor din instruirea asistată de calculator, ori sub forma răspunsurilor oferite de 
sistemele inteligente de tip meditator – către sprijinirea colaborării prin furnizarea 
unor medii de comunicaţie şi a unei platforme pentru interacţiunea productivă a 
elevilor.  

Forma primară prin care calculatorul (de exemplu, reţeaua de calculatoare, 
conectate tipic pe Internet) sprijină colaborarea este furnizarea unui mediu de 
comunicaţie. Acesta poate lua forma poştei electronice, chat-ului, forumurilor de 
discuţie, videoconferinţelor, mesageriei instante, etc. Sistemele CSCL oferă, de 
obicei, o combinaţie a câtorva medii de comunicare şi le adaugă o funcţionalitate 
specială.  
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În plus, mediile software CSCL oferă diferite forme de suport pedagogic sau 

platforme pentru învăţarea colaborativă. Acestea pot fi implementate prin 
mecanisme computaţionale destul de complicate, incluzând tehnici de IA. Ele pot 
oferi imagini alternative despre discuţiile purtate între elevi şi despre informaţia 
partajată apărută. Ele pot oferi reacţii inverse (feedback), posibil bazate pe un 
model al investigării grupului. Ele pot sprijini sociabilitatea prin monitorizarea 
modelelor de interacţiune şi oferirea de reacţii inverse (feedback) către elevi. În 
cele mai multe cazuri, rolul calculatorului este secundar procesului de colaborare 
interpersonală dintre elevi (şi, adeseori, profesor, meditator sau mentor). Aplicaţiile 
sunt proiectate pentru a sprijini, nu pentru a înlocui, aceste procese umane, de grup. 

Această schimbare de direcţie de la modelele cogniţiei individuale la srijinul 
pentru grupuri colaborative a avut implicaţii enorme atât pentru concentrarea, cât şi 
pentru metodele cercetării în domeniul învăţării. Acceptarea graduală şi extinderea 
acestor implicaţii au definit evoluţia domeniului CSCL. 

1.2.4 De la indivizi la grupuri interactive 

Aproximativ la vremea primei conferinţe bianuale CSCL, Dillenbourg et al. (1996) 
au analizat evoluţia cercetărilor în domeniul învăţării colaborative după cum 
urmează.  

„Timp de mulţi ani, teoriile despre învăţarea colaborativă au avut tendinţa de a 
se concentra asupra funcţionării individului în cadrul unui grup. Aceasta reflecta o 
poziţie care a fost dominantă atât în psihologia cognitivă, cât şi în inteligenţa 
artificială, în anii 1970 şi la începutul anilor 1980, în care cogniţia era văzută ca un 
produs al procesărilor individuale de informaţie şi în care contextul interacţiunii 
sociale era văzut mai mult ca un fundal al activităţii individuale decât un obiectiv 
de cercetare. Mai recent, grupul în sine a devenit unitatea de analiză şi centrul de 
atenţie s-a mutat către proprietăţi ale interacţiunii manifestate, construite social. 

În termeni de cercetare empirică, scopul iniţial a fost să se stabilească dacă şi în 
ce circumstanţe învăţarea colaborativă este mai eficientă decât învăţarea 
individuală. Cercetătorii au controlat câteva variabile independente (dimensiunea 
grupului, componenţa grupului, natura sarcinii, mediul de comunicare, ş.a.m.d.). 
Cu toate acestea, aceste variabile au interacţionat unele cu altele în aşa fel încât a 
fost imposibil să se stabilească legături cauzale între condiţiile şi efectele 
colaborării. Prin urmare, studiile empirice au început recent să se concentreze mai 
puţin asupra stabilirii parametrilor pentru o colaborare eficientă şi mai mult pe 
încercarea de a înţelege rolul pe care aceste variabile îl joacă în medierea 
interacţiunii. Această trecere la un raport orientat pe proces necesită noi 
instrumente pentru analizarea şi modelarea interacţiunilor. (p. 189, accentuare 
adăugată de noi)  

Cercetările trecute în revistă de Dillenbourg şi colaboratorii - care studiau 
efectele manipulării variabilelor colaborării asupra măsurătorilor învăţării 
individuale - nu au produs rezultate clare. Efectele unor variable cum ar fi ce sex au 
participanţii sau ce compoziţie au grupurile (de exemplu, nivele de competenţă 
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eterogene sau omogene) ar putea fi cu totul diferite la diverse vârste, în domenii 
variate, cu profesori diferiţi, ş.a.m.d, ceea ce nu numai că a încălcat asumpţiile 
metodologice de independenţă a variabilelor, dar a dus şi la nedumeriri legate de 
felul în care se înţelege ceea ce se află în spatele efectelor. A înţelege ce se află în 
spatele efectelor înseamnă a înţelege mai detaliat ceea ce se întâmplă în 
interacţiunile de grup ce cauzează aceste efecte. Această înţelegere, la rândul său, 
necesită dezvoltarea metodologiilor pentru analizarea şi interpretarea 
interacţiunilor de grup aşa cum sunt ele. Concentrarea nu se mai direcţionează 
asupra ce se petrece în „capul” diferiţilor indivizi ce învaţă, ci asupra celor ce se 
petrec între ei în timpul interacţiunilor.  

1.2.5 De la reprezentări mentale la formarea de înţeles în interacţiuni  

Trecerea la grup ca unitate de analiză a coincis cu concentrarea asupra comunităţii 
ca agent al învăţării situate (în engleză: situated learning - Lave, 1991) sau asupra 
construirii cunoaşterii colaborative (Scardamalia şi Bereiter, 1991). Se cerea însă şi 
elaborarea unei teorii sociale a minţii, precum cea schiţată de Vîgoţki (1930/1978), 
care ar fi putut clarifica relaţia dintre elevii individuali şi învăţarea colaborativă în 
grupuri şi comunităţi. 

Conform lui Vîgoţki, elevii individuali au capacităţi de dezvoltare diferite în 
situaţii colaborative faţă de atunci când lucrează singuri. Conceptul său de “zonă 
proximală de dezvoltare” este definit ca o măsură a diferenţei dintre aceste două 
capacităţi. Ceea ce înseamnă că nu se poate măsura învăţarea - nici chiar învăţarea 
individuală - care are loc în situaţii colaborative prin folosirea pre- şi post-testelor 
care măsoară capacităţile indivizilor când aceştia lucrează singuri. Pentru a înţelege 
ceea ce se petrece în timpul învăţării colaborative, nu ne este de ajutor descrierea în 
teorie a modelelor mentale din interiorul minţii indivizilor, deoarece aceasta nu 
clarifică formarea înţelesului împărtăşit ce are loc în timpul interacţiunilor 
colaborative.  

Colaborarea este în primul rând conceptualizată ca un process de construire a 
înţelesurilor împărtăşite. Formarea de înţeles nu este considerată a fi expresia unor 
reprezentări mentale ale participanţilor individuali, ci o reuşită interacţională. 
Formarea de înţeles poate fi analizată ca având loc în variate secvenţe de enunţuri 
sau mesaje a unor participanţi multipli. Înţelesul nu poate fi atribuit unor enunţuri 
individuale ale unor elevi individuali deoarece înţelesul depinde în general de 
referinţe indiciale ale situaţiei împărtăşite, referinţe eliptice către enunţurile 
anterioare şi preferinţe proiectate asupra enunţurilor ulterioare (Stahl, 2006).  

1.2.6 De la comparaţii cantitative la micro-studii de caz  

Observarea învăţării în situaţii colaborative este diferită de observarea învăţării 
pentru cei ce învaţă individual. În primul rând, în situaţiile de colaborare, este 
necesar ca participanţii să îşi etaleze în mod vizibil învăţarea ca parte a unui proces 
de colaborare. În al doilea rând, observaţiile au loc de-a lungul unor perioade de 
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timp relativ scurte în cazul interacţiunii de grup, şi de-a lungul unor perioade 
relativ lungi între pre- şi post-teste.  

Ca o ironie poate, în principiu este mai uşor să studiem învăţarea în grupuri 
decât cea individuală, deoarece o trăsătură necesară a colaborării este aceea ca 
participanţii să îşi etaleze pentru ceilalţi înţelegerea sensului ce este construit de-a 
lungul interacţiunii. Intervenţiile, textele şi diagramele care sunt produse în timpul 
colaborării sunt proiectate de către participanţi pentru a le etala înţelegerea. 
Aceasta este baza colaborării reuşite. Cercetătorii pot să folosească spre avantajul 
lor aceste etalări (presupunând că împărtăşesc competenţele interpretative ale 
participanţilor şi că pot face o înregistrare adecvată a etalărilor, de exemplu imagini 
video digitale). Cercetătorii pot apoi reconstrui procesul colaborativ prin care 
participanţii din grup au construit înţelesul împărtăşit, care apoi a fost învăţat ca 
grup.  

Metodologiile precum analiza conversaţiei (Sacks, 1992; ten Have, 1999) sau 
analiza înregistrărilor video (Koschmann, Stahl, şi Zemel, 2006), bazate pe 
etnometodologie (Garfinkel, 1967) produc studii de caz detaliate despre formarea 
colaborativă de înţeles. Aceste studii de caz nu sunt pur şi simplu nişte povestiri, 
nişte anecdote (în engleză: anecdotal). Ele pot fi bazate pe proceduri ştiinţifice 
riguroase, având o validitate intersubiectivă chiar dacă sunt interpretative în natură 
şi nu sunt cantitative. Ele pot reprezenta şi rezultate general aplicabile, prin faptul 
că metodele folosite de oameni pentru a interacţiona sunt împărtăşite pe scară largă 
(cel puţin în comunităţile sau culturile definite în mod corespunzător).  

Cum ar putea analiza metodelor interacţionale ajuta să ghideze proiectarea 
tehnologiilor şi pedagogiei CSCL? Această întrebare indică interacţiunea complexă 
dintre educaţie şi calculatoare în CSCL. 

1.3. INTERACŢIUNEA ÎNVĂŢĂRII ŞI TEHNOLOGIEI ÎN CSCL  

1.3.1 Concepţia tradiţională a învăţării  

Edwin Thorndike (1912), un fondator al abordării educaţionale tradiţionale, a scris 
la un moment dat: „Dacă, printr-un miracol al ingeniozităţii mecanice, o carte ar 
putea fi aranjată în aşa fel încât doar pentru acela care a făcut tot ce era indicat pe 
prima pagină să devină vizibilă pagina a doua şi aşa mai departe, mare parte din 
ceea ce necesită acum instruire personală ar putea fi rezolvată prin materiale 
tipărite. … Mai mult, copiii ar putea fi învăţaţi să folosească materialele într-o 
modalitate ce va fi mai folositoare pe termen lung.” (p. 165) 

Acest citat este notabil din două perspective. În primul rând, el sugerează că 
ideea principală a instruirii ajutate de calculator a precedat cu mult dezvoltarea 
actuală a calculatoarelor; dar, mai important, el arată, de asemenea, cum obiectivul 
cercetării în tehnologia educaţională este strâns legat, fiind, de fapt, indiscernabil 
de obiectivul cercetării educaţionale, îmbunătăţirea învăţării, aşa cum este definit el 
operaţional. Thorndike a avut o viziune a unei ştiinţe educaţionale în care orice 
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formă de învăţare este măsurabilă şi, pe această bază, prin intermediul ei, toate 
inovaţiile educaţionale putând fi evaluate experimental. Din punct de vedere 
istoric, cercetarea în tehnologia educaţională a fost legată de această tradiţie şi 
reprezintă o specializare în cadrul ei (cnf. Cuban, 1986). 

În trecut, cercetătorii din educaţie au tratat învăţarea ca pe un fenomen pur 
psihologic. Învăţarea pare să aibă trei caracteristici esenţiale: în primul rând, ea 
reprezintă un răspuns la şi o înregistare de experienţă. În al doilea rând, învăţarea 
este întotdeauna tratată ca o schimbare ce se petrece într-o perioadă de timp. În 
ultimul rând, învăţarea este percepută în general ca un proces ce nu este disponibil 
unei inspecţii directe (Koschmann, 2002b). Această formulare este atât de bine 
stabilită cultural încât este dificil să concepem învăţarea în orice alt fel. Ea se 
sprijină pe tradiţiile stabilite în epistemologie şi filosofia minţii. 

Totuşi, filosofia contemporană a pus sub semnul întrebării aceste tradiţii. Aşa 
numiţii “filosofi edificatori” (Rorty, 1974) – James, Dewey, Wittgenstein şi 
Heidegger, s-au ridicat împotriva opiniei conform căreia învăţarea este un 
eveniment inaccesibil prin care cunoştinţele sunt înregistrate în mintea individuală. 
Ei au năzuit să construiască o nouă concepţie despre învăţare şi cunoaştere, care să 
o localizeze cum se cuvine în lumea de zi cu zi. CSCL îmbrăţişează această 
concepţie situată despre învăţare, prin aceasta respingând fundamentele cercetării 
educaţionale convenţionale. CSCL localizează învăţarea în negocierea înţelesurilor 
desfăşurată mai degrabă în lumea socială decât în mintea indivizilor. Dintre 
diversele teorii orientate social despre învăţăre, teoria practicii sociale (Lave şi 
Wenger, 1991) şi teoriile dialogistice ale învăţării (de ex., Hicks, 1996) vorbesc cel 
mai direct despre învăţare ca despre construirea de înţelesuri organizată social. 
Teoria practicii sociale se concentrează asupra unui aspect al negocierii înţelesului: 
negocierea identităţii sociale într-o comunitate. Teoriile dialogice localizează 
învăţarea în apariţia şi dezvoltarea înţelesului în interacţiunea socială. Luate 
împreună, acestea formează o bază asupra unei noi modalităţi de studiere şi de 
gândire asupra învăţării. 

1.3.2 Proiectarea tehnologiei pentru sprijinirea formării de înţeles în 
grupuri  

Scopul proiectării în CSCL este acela de a crea artefacte, activităţi şi medii care să 
intensifice practicile de formare de înţeles ale grupurilor. Progresul rapid în 
tehnologiile calculatoarelor şi de comunicaţie din ultimele decenii, cum ar fi 
Internet-ul, au modificat în mod dramatic modul în care lucrăm, ne jucăm şi 
învăţăm. Nici o formă de tehnologie însă, oricât de inteligent sau sofisticat 
proiectată ar fi ea, nu are capacitatea, de la sine şi prin ea însăşi, să schimbe 
practicile existente. Pentru a crea posibilitatea unei forme avansate de practică este 
nevoie de forme de proiectare multilaterale (combinând expertiză, teorii şi practici 
din diverse discipline): o proiectare ce se adresează curriculei (proiectare 
pedagogică şi didactică), resurse (ştiinţe ale informaţiei, ştiinţe ale comunicării), 
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structuri participante (proiectarea interacţiunii), instrumente (studii ale proiectării), 
şi spaţii înconjurătoare (arhitectură).  

Aşa cum sugerează titlul unui comentariu de LeBaron (2002), “Tehnologia nu 
există independentă de utilizarea ei”. Substituind ‘tehnologia’ cu ‘activităţi, 
artefacte, şi medii’, mesajul va rămâne acelaşi - aceste elemente, prin ele însele, nu 
pot defini noi forme de practică, însă se constituie în interiorul practicii. Un mediu 
pentru o formă dorită de practică devine o asemenea formă prin acţiunile 
organizate ale locuitorilor săi. Instrumentele şi artefactele sunt simple instrumente 
şi artefacte în sensul în care sunt orientate către şi făcute relevante de către  
participanţii în practica direcţionată. Chiar şi activităţile devin recognoscibile prin 
felul în care participanţii se orientează către acestea ca forme ordonate de acţiune 
comună.  

Proiectarea de programe pentru CSCL trebuie deci asociată unei analize a 
înţelesurilor construite în practica ce ia naştere. Înţelesurile reflectă experienţele 
trecute şi sunt deschise unor negocieri şi re-evaluări continue. În plus, nici analiştii 
nici participanţii nu au acces privilegiat la interpretările subiective ale celorlaţi. În 
ciuda acestor chestiuni, participanţii sunt angrenaţi în mod obişnuit într-o activitate 
coordonată şi lucrează ca şi când înţelegerea împărtăşită este în acelaşi timp 
posibilă şi realizabilă. O problemă fundamentală este aceea a felului în care se 
realizează acest lucru. Pentru a proiecta tehnologia pentru sprijinirea învăţării 
colaborative şi construirea cunoştinţelor, trebuie să înţelegem în mai mare detaliu 
felul în care grupurile puţin numeroase de elevi îşi construiesc înţelesul împărtăşit 
folosind diferite artefacte şi mijloace de comunicare media.  

Problematica felului în care este atinsă intersubiectivitatea a fost abordată de 
numeroase discipline specializate precum pragmatica (Levinson, 2000; Sperber şi 
Wilson, 1982), psihologia socială (Rommetveit, 1974), antropologia lingvistică 
(Hanks, 1996), şi sociologia (cnf. Goffman, 1974), dar mai ales de cercetarea 
sociologică din tradiţia etnometodologică (Garfinkel, 1967; Heritage, 1984). 
Problematica intersubiectivităţii este de o deosebită importanţă pentru cei care 
doresc să înţeleagă felul în care învăţarea se produce în interiorul interacţiunii. 
Învăţarea poate fi interpretată ca un act de punere în contact a unor înţelesuri 
diferite (Hicks, 1996), iar instruirea ca aranjamentele sociale şi materiale care 
favorizează astfel de negocieri. Analiza practicii formării de înţelesuri atrage după 
sine însuşirea metodelor şi preocupărilor psihologiei (în mod special al tipurilor 
discursive şi culturale), sociologiei (în mod special al tradiţiilor documentate din 
punct de vedere micro-sociologic şi etnometodologic), antropologiei (incluzând 
antropologia lingvistică şi antropologiile mediului construit), pragmaticii, 
filozofiei, studiilor comunicării, ştiinţelor organizării şi altele.  

Cercetarea CSCL are atât componente analitice cât şi de proiectare. Analiza 
formării de înţelesuri este inductivă şi nu ţine cont de scopurile reformatoare. Caută 
doar să descopere ceea ce oameni fac în interacţiunea de la un moment la altul, fără 
recomandări sau evaluări. Proiectarea, pe de altă parte, este prescriptivă în mod 
inerent – orice efort către reformă începe de la supoziţia că există modalităţi mai 
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bune şi mai proaste de a face lucrurile. Totuşi, pentru a proiecta o modalitate 
îmbunătăţită de formare a înţelesurilor, este nevoie de unele mijloace de studiu 
riguros al practicii. Astfel, relaţia dintre analiză şi proiectare este una simbiotică - 
proiectarea trebuie să fie documentată prin analiză, iar analiza depinde de 
proiectare în orientarea sa către obiectul analitic (Koschmann et al., 2006).  

CSCL trebuie să îşi continue munca de auto-inventare. Este nevoie să fie 
introduse noi surse de teorie, să fie prezentate analize ale practicilor elevilor şi să 
fie produse artefacte însoţite de teorii care să explice în ce fel ar putea acestea să 
intensifice formarea de înţeles. Proiectarea tehnologiei CSCL, care deschide noi 
posibilităţi pentru învăţarea colaborativă, trebuie să fie fondată pe o analiză a 
naturii învăţării colaborative. 

1.3.3 Analiza învăţării colaborative 

Koschmann (2002a) a prezentat o descriere programatică a CSCL în discursul de 
inaugurare a conferinţei CSCL 2002: „CSCL este un domeniu de studiu preocupat 
în principal de înţeles şi de practicile de formare a înţelesului în contextul unei 
activităţi comune, şi de modalitatea în care aceste practici sunt mediate folosind 
artefacte proiectate.” (p. 18) 

Aspectul învăţării colaborative care este, probabil, cel mai dificil de înţeles în 
detaliu este ce se înţelege prin “practicile de formare a înţelesului în contextul unei 
activităţi comune”, şi anume învăţarea intersubiectivă (Suthers, 2005) sau cogniţia 
de grup (Stahl, 2006). Această învăţare nu este realizată pur şi simplu interacţional, 
ci este, de fapt, constituită din interacţiunile între participanţi. Pornind de la 
Garfinkel, Koschmann et al. (2006) pledează pentru studiul “metodelor membrilor” 
(în engleză: members’ methods) de formare a înţelesului: “cum procedează de fapt 
participanţii să facă învăţarea în asemenea condiţii [de instruire]” (caractere italice 
în original). În plus faţă de înţelegerea modului în care sunt influenţate procesele 
cognitive ale participanţilor de către interacţiunea socială, trebuie să înţelegem cum 
au loc înseşi evenimentele de învăţare în cadrul interacţiunilor între participanţi. 

Studiul formării înţelesului comun nu este încă spectacular în cadrul practicilor 
CSCL. Chiar şi acolo unde procesele de interacţiune (spre deosebire de rezultatele 
învăţării individuale) sunt examinate în detaliu, analiza este efectuată, de obicei, 
prin asignarea unor categorii de codare şi numărarea caracteristicilor predefinite. 
De fapt, codurile substituie categoriile de comportament preconcepute cu 
fenomenul de interes, mai degrabă decât să încerce a descoperi aceste fenomene în 
situaţiile lor unice (Stahl, 2002). Doar câteva dintre studiile publicate în literatura 
CSCL au dezbătut direct această problemă a descrierii modului de formare a 
intersubiectivităţii în interacţiune (de exemplu, Koschmann et al., 2006; 
Koschmann et al., 2003; Roschelle, 1996; Stahl, 2006). Studiul timpuriu al lui 
Roschelle a conceput o aplicaţie de calculator special pentru sprijinirea formării 
înţelesului din domeniul fizicii, a definit activităţile elevilor pentru a-i implica în 
rezolvarea comună a problemelor şi a analizat practicile lor colaborative în micro-
detaliu. Studiul lui Koschmann s-a concentrat, în general, asupra metodelor de 
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problematizare ale participanţilor: cum caracterizează colectiv grupurile de elevi o 
situaţie ca fiind problematică sau necesitând o analiză adiţională specifică. 

Stahl (2006) susţine că grupurile mici sunt cele mai avantajoase unităţi pentru 
studiul formării intersubiective de înţelesuri, pentru mai multe motive.  Cel mai 
simplu, în cadrul grupurilor mici pot fi observate metodele membrilor pentru 
învăţarea intersubiectivă. Grupurile de câteva persoane permit desfăşurarea întregii 
game de interacţiuni sociale, dar nu sunt atât de mari încât atât participanţii, cât şi 
cercetătorii, să piardă şirul evenimentelor. Construirea partajată a înţelesului este 
cea mai vizibilă şi cea mai disponibilă pentru cercetare la nivelul de analiză al 
unităţilor de grupuri mici, unde aceasta apare sub forma cogniţiei de grup. Mai 
mult, grupurile mici se află la graniţa dintre, şi sunt un intermediar între, indivizi şi 
comunitate. Construirea cunoştinţelor ce se desfăşoară în cadrul grupurilor mici 
devine “internalizată de către membrii săi ca învăţare individuală şi externalizată în 
comunităţile lor sub forma cunoştinţelor constatabile” (Stahl, 2006). Totuşi, 
grupurile mici nu trebuie să constituie singura granularitate socială studiată. 
Analiza schimbărilor pe scară largă în cadrul comunităţilor şi organizaţiilor poate 
conduce atât la o înţelegere a fenomenelor de învăţare socială emergente, cât şi la 
elucidarea rolului grupurilor înglobate în conducerea acestor schimbări. 

Studiul realizării interacţionale a învăţării intersubiective sau cogniţiei de grup 
ridică întrebări interesante ce se află printre cele mai fascinante cu care se 
confruntă orice ştiinţă socio-comportamentală, şi ce ating însăşi natura noastră de 
fiinţe conştiente. În discursul grupului, fenomenele cognitive se petrec trans-
personal? Cum este posibil ca învăţarea, percepută de obicei ca o funcţie 
congnitivă, să fie distribuită între oameni şi artefacte? Cum putem să înţelegem 
cunoştinţele ca o practică dobândită mai degrabă decât ca o posesie sau chiar ca o 
predispoziţie? 

1.3.4 Analiza sprijinului calculatoarelor 

În contextul CSCL, interacţiunile dintre indivizi în cadrul grupului sunt mediate de 
medii oferite de calculatoare. A doua jumătate a definiţiei programatice a lui 
Koschmann pentru domeniul CSCL este „modalităţile în care aceste practici 
[formarea înţelesului în contextul activităţilor comune] sunt mediate folosind 
artefacte proiectate.” Sprijinul calculatoarelor pentru formarea de înţeles 
intersubiectiv este ceea ce face ca acest domeniu să fie unic. 

Partea tehnologică a agendei CSCL se concentrează pe proiectarea şi studiul 
tehnologiilor esenţialmente sociale. Prin esenţialmente socială se înţelege că 
tehnologia este proiectată anume pentru medierea şi încurajarea actelor sociale ce 
constituie învăţarea în grup şi conduc la învăţare individuală. Proiectarea ar trebui 
să fructifice oportunităţile unice oferite de tehnologie, mai degrabă decât să 
reproducă elemente ce ajută învăţarea ce ar putea fi realizată prin alte mijloace, sau 
(mai rău) să încerce să forţeze tehnologia să fie ceva pentru care nu este potrivită. 
Ce este unic la tehnologia informaţiei şi poate avea potenţialul să îndeplinească 
acest rol? 
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• Mediile computaţionale sunt reconfigurabile. Reprezentările sunt 
dinamice: este uşor să mutăm lucrurile şi să refacem acţiunile. Aceste 
acţiuni sunt uşor de reprodus în altă parte: se poate trece peste timp şi 
spaţiu. Aceste caracteristici fac ca tehnologia informaţiei să fie atractivă ca 
un „canal de comunicare”, dar ar trebui să exploatăm potenţialul oferit de 
tehnologie pentru a face posibile interacţiuni noi, şi nu să încercăm să o 
forţăm să reproducă interacţiunile F2F.   

• Mediile de comunicare mediate de calculator „transformă comunicarea în 
materie” (Dillenbourg, 2005). Înregistrarea activităţii, cât şi a produsului, 
poate fi păstrată, reluată şi chiar modificată. Ar trebui să explorăm 
potenţialul oferit de înregistrarea persistentă a interacţiunii şi a colaborării 
ca resursă pentru învăţarea intersubiectivă. 

• Mediile computaţionale pot analiza starea spaţiului de lucru şi a 
secvenţelor de interacţiuni, şi se pot reconfigura sau pot genera alerte 
conform trăsăturilor oricăreia dintre ele. Ar trebui să explorăm potenţialul 
mediilor adaptive ca o influenţă a cursului proceselor intersubiective şi să 
ne folosim de avantajele sale de a oferi alerte, analiza şi răspunde selectiv. 

Comunicarea umană şi folosirea resurselor reprezentaţionale pentru această 
comunicare este foarte flexibilă: tehnologiile pot deschide posibilităţi, dar nu pot 
„fixa” înţelesuri sau chiar specifica funcţii comunicative (Dwyer şi Suthers, 2005). 
Informată asupra acestui fapt, cercetarea CSCL ar trebui să identifice avantajele 
unice oferite de mediile computaţionale şi să exploreze cum sunt folosite acestea de 
către colaboratori şi cum influenţează desfăşurarea proceselor lor de formare de 
înţeles. Apoi, vom concepe tehnologii care să ofere colecţii de facilităţi cu ajutorul 
cărora participanţii se vor putea implica interacţional în procesul de învăţare cu 
forme flexibile de călăuzire.  

1.4. MULTI-DISCIPLINARITATEA CSCL 

CSCL poate fi caracterizat în prezent ca fiind compus din trei tradiţii metodologice: 
experimentală, descriptivă şi proiectarea iterativă. 

Multe studii empirice în domeniul CSCL urmează paradigma experimentală 
dominantă care compară o intervenţie cu o condiţie de control în termenii uneia sau 
mai multor variabile (de ex., Baker şi Lund, 1997; Rummel şi Spada, 2005; Suthers 
şi Hundhausen, 2003; Van Der Pol, Admiraal şi Simons, 2003; Weinberger et al., 
2005). În majoritatea acestor studii, analiza datelor este efectuată prin „codare şi 
numărare”: interacţiunile sunt clasificate şi/sau rezultatele învăţării sunt măsurate, 
iar înţelesurile grupului sunt comparate prin metode statistice pentru a trage 
concluzii generale despre efectele avute de variabile manipulate asupra 
comportamentului colectiv (mediu) al grupului. Aceste studii nu analizează direct 
realizările învăţării intersubiective. O astfel de analiză trebuie să examineze 
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structura şi conceptele de cazuri unice de interacţiune mai degrabă decât să numere 
şi să totalizeze categoriile comportamentale. 

Tradiţia etnometodologică (Koschmann et al., 2006; Koschmann et al., 2003; 
Stahl, 2006) este mai potrivită pentru analiza cazurilor descriptive. Înregistrările 
video sau textuale ale persoanelor implicate în procesul de învăţare sau ale altor 
membri ai comunităţii de învăţare sunt studiate pentru a descoperi metodele prin 
care grupurile de participanţi realizează învăţarea. Metoda de bază este condusă de 
date, căutând mai degrabă să descopere tipare în date decât să impună categorii 
teoretice. Analiza este adeseori micro-analitică, examinând episoade scurte în mare 
detaliu. Metodologiile descriptive sunt bine potrivite pentru afirmaţiile 
cuantificabile existenţial (de exemplu, că o comunitate se implică uneori într-o 
activitate dată). Totuşi, ca oameni de ştiinţă şi proiectanţi am dori să putem face 
generalizări cauzale despre efectele alternativelor de proiectare. Metodologiile 
descriptive sunt mai puţin potrivite pentru a oferi dovezi cuantificabile că o 
intervenţie are un efect, ceea ce ţine de sfera metodologiilor experimentale, deşi, de 
obicei, metodologiile descriptive pot înţelege cum funcţionează practicile generale. 

Metodele analitice tradiţionale ale psihologiei experimentale pierd din vedere 
„metodele membrilor” prin care este realizată învăţarea colaborativă – formarea 
intersubiectivă a înţelesului. Dar aceasta nu implică în mod necesar ca toată 
cercetarea CSCL să fie etnometodologică. Mai mult, consideraţiile precedente 
sugerează explorarea metodologiilor de cercetare hibride (Johnson şi 
Onwuegbuzie, 2004). Proiectele experimentale pot continua să compare 
intervenţiile, dar comparaţiile vor fi făcute în termenii facilităţilor identificate la 
micro-analiză despre cum tehnologia informaţiei influenţează şi este potrivită 
pentru metodele membrilor de formare a înţelesului comun. Conceptual, procesul 
de analiză se modifică de la „codarea şi numărarea” la „explorarea şi înţelegerea” 
modalităţilor prin care variabilele de proiectare influenţează sprijinul în formarea 
de înţelesuri. Astfel de analize sunt intensive în timp: ar trebui explorată, cu 
ajutorul cercetării, dezvoltarea de instrumente pentru mediile de învăţare şi pentru 
vizualizarea automată şi pentru interogarea jurnalelor de interacţiune (precum în 
Cakir et al., 2005; Donmez et al., 2005). Reciproc, analiza tradiţională, în special 
măsurătorile rezultatelor elevilor, dar şi „codarea şi numărarea”, pot fi folosite, de 
asemenea, pentru obţinerea rapidă a unor indicatori care să furnizeze informaţii 
despre unde este necesară o analiză mai detaliată, focalizând astfel munca în 
detaliu (precum în Zemel, Xhafa şi Stahl, 2005). 

Tradiţia proiectării iterative este exemplificată de Fischer şi Ostwald (2005), 
Lingnau et al. (2003) şi Guzdial et al. (1997). Conduşi de interacţiunile dintre 
teoria în evoluţie, observaţiile informale şi angajarea persoanelor implicate (în 
engleză: stakeholder), cercetătorii orientaţi spre proiectare îmbunătăţesc continuu 
artefactele destinate să medieze învăţarea şi colaborarea. Cercetarea lor nu este, în 
mod necesar calitativă sau cantitativă, ci ea poate fi, de asemenea, „chizitivă” (în 
engleză: quisitive – opusul lui „inchizitivă”) (Goldman, Crosby şi Shea, 2004) – 
explorativă şi intervenţionistă. Nu este suficientă simpla observare a 
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comportamentului persoanelor când acestea utilizează o aplicaţie de calculator 
nouă. Trebuie să explorăm „spaţiul” proiectelor posibile, explorând noi domenii şi 
identificând facilităţi promiţătoare, care să fie studiate în continuare folosind alte 
tradiţii metodologice. Proiectanţii trebuie să conducă microanalize ale învăţării 
colaborative cu şi prin intermediul tehnologiei, pentru a identifica facilităţile 
artefactelor proiectate ce par să fie corelate cu învăţarea efectivă. Când este testată 
o nouă intervenţie tehnică, metodele experimentale pot fi folosite pentru a 
documenta diferenţele semnificative, în timp ce metodele descriptive pot 
documenta cum intervenţiile au mediat în mod diferit interacţiunile colaborative. O 
conversaţie între asumpţiile teoretice ale etnometodologiei şi cele ale proiectării pot 
conduce la o „tehnometodologie” care schimbă înseşi obiectivele proiectării 
(Button şi Dourish, 1996). 

Trebuie notată o potenţială limitare a metodologiilor descriptive. Dacă ne 
concentrăm efortul pentru a găsi exemple când membrii echipei reușesc să înveţe, 
putem rata numeroase exemple care ilustrează modul în care ei nu reuşesc să facă 
acest lucru. Şi totuşi, pentru a putea găsi un lucru care lipseşte, trebuie să avem o 
idee despre ceea ce căutăm. O abordare condusă de date, pură, care derivă din 
teorie, dar care nu o aplică niciodată, nu va fi adecvată. Metodele descriptive pot fi 
modificate pentru a se adresa acestei necesităţi. Şabloanele comune, găsite în 
episoadele de învăţare finalizate cu succes, devin ulterior categoriile teoretice pe 
care le căutăm în alte părţi folosind metode analitice şi pe care poate nu le găsim în 
instanţe eşuate de colaborare. După ce am identificat cazurile în care metodele 
reuşite nu au fost aplicate, examinăm situaţia ca să determinăm care este 
circumstanța responsabilă sau care lipseşte. Situațiile unice, nereproductibile, în 
care colaborarea folosind tehnologie se descompune în modalităţi interesante, pot 
oferi adeseori imagini sugestive asupra ceea ce se întâmplă, dar care, în mod 
normal, este luat drept evident şi invizibil. Însă trebuie procedat cu grijă pentru a fi 
siguri că, atunci când găsim exemple de cazuri în care sunt absente realizările 
interacţionale ale învăţării, nu cumva ratăm să observăm unde sunt realizate alte 
lucruri de valoare pentru participanţi! De exemplu, stabilirea şi întreţinerea 
identităţii individuale şi de grup sunt realizări valoroase din punctul de vedere al 
participanţilor (Whitworth, Gallupe şi McQueen, 2000) şi reprezintă o formă de 
învăţare situată, deşi este posibil ca cercetătorii să o identifice iniţial ca o 
conversaţie socială (o “socializare”) în afara subiectului discuției (în engleză: off 
topic). 

1.5. CERCETAREA CSCL ÎN VIITOR 

Am văzut că cercetarea CSCL trebuie sa răspundă unor obiective şi constrângeri 
multiple. Inevitabil, comunitatea de cercetare include oameni din discipline 
diferite, ce au o gamă variată de cunoştinţe şi perfecţionări profesionale. Aceştia 
aduc cu ei paradigme de cercetare diferite şi opinii deosebite asupra datelor, 
metodelor de analiză, formatelor de prezentare, conceptelor de rigoare şi 
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vocabularelor tehnice. Ei provin din întreaga lume şi diferă prin cultură şi limba 
maternă. CSCL este un domeniu cu o evoluţie rapidă, aflat la intersecţia altor 
domenii (precum ştiinţele învăţării în general), care sunt supuse ele însele unor 
schimbări continue. Membrii comunităţii, la momente de timp diferite, operează 
asupra unor concepţii diverse despre ceea ce înseamnă CSCL. De exemplu, Sfard 
(1998) defineşte două metafore vaste şi incompatibile ale învăţării ce sunt cu 
adevărat relevante pentru CSCL: metafora achiziţiei, în care învăţarea constă în 
indivizi ce dobândesc cunoştinţe stocate în mintea lor, şi metafora participării, în 
care învăţarea constă într-o participare din ce în ce mai mare la comunităţile de 
practică. Lipponen, Hakkarainen şi Paavola (2004) adaugă o a treia metaforă 
pornind de la Bereiter (2002) şi Engeström (1987): metafora creării cunoştinţelor, 
în cadrul căreia obiecte de cunoaştere sau practici sociale noi sunt create prin 
intermediul colaborării. Drept urmare, este greu de găsit o definiţie clară, 
consistentă şi comprehensivă a teoriei, metodologiei, descoperirilor şi a celor mai 
bune practici din domeniul CSCL. S-ar putea deduce că CSCL urmăreşte în zilele 
noastre abordări aparent ireconciliabile – după cum pledează Sfard. Se poate 
specula că, în viitor, se pot dezvolta abordări hibride, mai integrate, aşa cum am 
încercat să sugerăm. 

Metodologia de cercetare în CSCL este împărţită în mare între trei abordări de 
proiectare: experimentală, descriptivă şi iterativă. Deşi pot fi combinate câteodată 
în cadrul unui singur proiect de cercetare, metodologiile sunt chiar şi atunci ţinute 
separate, de obicei, în studii însoţitoare ca analize separate ale unui singur studiu. 
Cercetători diferiţi folosesc câteodată abordări diferite în cadrul aceluiaşi proiect, 
reprezentând diverse aspecte interesante şi metodologii de cercetare. Această 
situaţie poate fi în continuare productivă: experimentaliştii continuă să identifice 
variabile ce produc parametrii generali ai comportamentului colaborativ, 
etnometodologii identifică modele ale activităţii comune ce sunt esenţiale pentru 
formarea înţelesului, iar proiectanţii inovează pentru a adapta cu creativitate noi 
posibilităţi tehnologice. Totuşi, în curând, experimentaliştii din cadrul CSCL vor 
începe să se axeze pe variabilele dependente ce reflectă direct fenomenul de interes 
pentru cercetătorii descriptivi (Fischer şi Granoo, 1995), etnometodologii vor căuta 
în formarea de înţelesuri mediată de tehnologie nişte regularităţi predictive pentru a 
informa proiectanţii, iar aceştia vor produce şi evalua tehnologii noi şi promiţătoare 
care vor oferi alte activităţi pentru formarea de înţelesuri. Asistenţa reciprocă şi 
colaborarea mai strânsă va fi posibilă prin intermediul tehnologiilor hibride, de 
exemplu prin aplicarea unor metode descriptive mai consistente pentru problema 
înţelegerii implicaţiilor oferite de manipulările experimentale şi de noile proiecte, 
sau folosind sprijinul calculatorului în cadrul propriilor activităţi de formare de 
înţelesuri, pe care le practicăm în poziţie de cercetători. 

Cercetătorii CSCL formează o comunitate de investigaţie care construieşte în 
mod activ noi modalităţi de colaborare în proiectarea, analiza şi implementarea 
sprijinirii de către calculatoare a învăţării colaborative. O gamă largă de metode de 
cercetare din ştiinţele învăţării pot fi folosite pentru analiza învăţării colaborative 
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sprijinite de calculator. Folosind idei, metode şi funcţionalitate din domeniile 
înrudite, CSCL va construi colaborativ, în faza următoare, noi teorii, metodologii şi 
tehnici specifice funcţiei de analiză a practicilor sociale ale formării intersubiective 
a înţelesului, create cu scopul de a sprijini învăţarea colaborativă. Autorii acestui 
eseu au pledat pentru faptul că CSCL trebuie să-şi fixeze interesul către practicile 
de formare a înţelesului în grupuri colaborative şi să proiecteze artefacte 
tehnologice pentru a media interacţiunea, mai degrabă decăt să se axeze pe 
învăţarea individuală. Rămâne de văzut dacă această abordare poate sau o să 
conducă la un cadru teoretic şi la o metodologie de cercetare coerente pentru 
CSCL. 

Precizări 

O versiune a acestui eseu este publicată ca Stahl, G., Koschmann, T., Suthers, D. 
Computer-supported collaborative learning: An historical perspective. În R. K. 
Sawyer (Ed.), Cambridge handbook of the learning sciences. Cambridge, UK: 
Cambridge University Press, 2006, pp. 409-426. Lucrarea a beneficiat de sugestiile 
editoriale ale lui Keith Sawyer. Textul a fost preluat de la  
http://www.cis.drexel.edu/faculty/gerry/cscl/CSCL_English.pdf. Mulţumim 
Editurii  Cambridge University Press pentru permisiunea de traducere şi publicare 
în limba română. 
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2.1 INTRODUCERE 

Comunităţile cognitive oferă participanţilor posibilităţi de a dobândi şi construi 
cunoştinţe dincolo de limitele şcolii clasice. A căuta soluţiile unor probleme prea 
puţin cunoscute, definite şi structurate este un obiectiv educaţional care depăşeşte 
de cele mai multe ori posibilităţile şi chiar scopurile şcolii, dar reprezintă 
activitatea curentă a multor comunităţi cognitive. Cunoştinţele cu caracter de 
expertiză pot fi predate în şcoală numai cu greutate şi în limite foarte înguste, însă 
în comunităţi cognitive se construiesc şi dobândesc în mod firesc şi cu destulă 
uşurinţă. În timp ce capacitatea elevilor de a aplica în context practic cunoştinţele 
dobândite în şcoală stă sub semnul întrebării, cunoştinţele dobândite şi construite în 
comunităţi cognitive provin din situaţii practice şi au puternic caracter aplicativ.  

Acestea fiind avantajele comunităţilor cognitive, se pune întrebarea cum pot fi 
acestea iniţiate şi susţinute în mod controlat, astfel încât elevii şi studenţii să poată 
avea acces la astfel de cunoştinţe şi deprinderi de o calitate specială. Lucrarea de 
faţă încearcă să dea un posibil răspuns la această întrebare. Pornind de la ipoteza că 
memoria colectivă este o trăsătură primară a comunităţilor cognitive, din care 
decurg toate celelalte aspecte caracteristice, într-o primă fază a cercetării se 
urmăreşte dezvoltarea unor intrumente informatice pentru studierea funcţionării 
memoriei colective şi a interdependenţelor ei cu alte fenomene şi variabile de ordin 
cognitiv. Urmează ca aceste instrumente să fie aplicate în experimente şi studii de 
laborator şi în condiţii reale, evidenţiind dezvoltarea memoriei colective şi 
posibilităţile de susţinere şi iniţiere a acesteia.  

Lucrarea de faţă prezintă mai întâi câteva teorii relevante ale psihologiei şi 
pedagogiei, concentrându-se apoi pe teoria memoriei colective şi formulând o serie 
de teme de cercetare din domeniul ştiinţei calculatoarelor pentru dezvoltarea 
instrumentelor necesare studiului memoriei colective. În continuare se tratează 
problematica comunităţilor cognitive şi negocierea semnificaţiilor în acest context. 
În secţiunea a 4-a se discută procesele de învăţare şi de construire de cunoştinţe. 
După aceea se introduce teoria memoriei colective. Capitolul se încheie cu o 
propunere de sprijinire a formării memoriei colective pe baza unor instrumente de 
analiză a conversaţiilor chat. 

2.2 COMUNITĂŢI COGNITIVE ŞI ASPECTELE LOR 
DEFINITORII 

Generalizând definiţia lui Wenger (1999), vom defini comunitatea cognitivă ca un 
grup de persoane care (1) au activităţi şi obiective comune, cu obiective negociate 
şi stabilite de comun acord, precum şi ritmuri de activitate comune. Mai departe, 
(2) membrii comunităţii întreţin între ei relaţii sociale complexe şi manifestă 
angajament reciproc în contextul activităţii comunitare, ca urmare (3) au o 
experienţă si o istorie comune, incluzând evenimente, concepte, discursuri, poveşti 
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şi anecdote comune, şi folosind în comun instrumente, artefacte, stiluri si moduri 
de operare, construind în acest fel o tradiţie a comunităţii.  

În funcţie de nivelul de coeziune şi de intenţionalitate al grupului, comunităţile 
cognitive se pot împărţi (în ordinea crescătoare a coeziunii si intenţionalităţii) în 
comunităţi de interese (în engleză: community of interest), comunităţi de învăţare 
(în engleză: learners' community) si comunităţi de practică (în engleză: comunity 
of practice, Henri şi Pudelko, 2003). Cole şi Engeström (1993), într-o teorie a 
activităţii (în engleză: activity theory), enumeră şase elemente definitorii ale 
comunităţilor cognitive (vezi şi figura 2.1). Din acestea, trei sunt implicate direct în 
practica socială, şi anume subiectul, obiectul şi comunitatea. Alte trei sunt 
elemente de context imediat: regulile de interacţiune, artefactele utilizate şi 
diviziunea socială a muncii. Triunghiul subiect-obiect-comunitate reprezintă 
practica socială. Triunghiurile subiect-comunitate-reguli de interacţiune şi 
comunitate-obiect-diviziunea socială a muncii reprezintă acţiunea mediatoare a 
mediului social în relaţia dintre subiect şi obiect. 

Din punctul de vedere al structurii sociale, deosebit de importantă este 
eterogenitatea comunităţii. Membrii ei au bagaje de cunoştinţe şi experienţe 
diferite, deci niveluri de expertiză diferite şi, de asemenea, interese diferite. În 
consecinţă, participarea lor la activitatea comunitară şi respectiv poziţia lor în 
comunitate sunt diferite. Participarea centrală se defineşte printr-o implicare 

intensă, multiplă şi decisivă la activitatea comunităţii, ceea ce presupune un grad de 
expertiză relativ înalt. În mod complementar, participarea periferică este 
caracterizată printr-o implicare superficială şi fără putere de decizie în aceeaşi 
activitate, ceea ce permite funcţionarea la un nivel de expertiză scazut. Pe lângă 

     Artefact 

 

Subiect     Obiect 

   Reguli de interacţiune      Comunitate Diviziunea muncii 

Figura 2.1 Diagrama lui Engeström 
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aceste două posibilităţi, în literatura de specialitate se mai mentionează poziţia de 
membru fondator (participanţi cu vechime, eventual mai puţin implicaţi operativ, 
dar cu grad ridicat de expertiză şi având în primul rând rolul de transmitere a 
tradiţiei) şi poziţia de vizitator (care participă superficial şi mai ales pe o perioadă 
limitată, de regulă foarte scurtă de timp). 

În strânsă legătură cu participarea şi poziţia în comunitate se defineşte 
identitatea participantului, concept deosebit de important pentru înţelegerea 
comunităţilor în general şi în special a celor de tip cognitiv. Identitatea se defineşte 
în psihologia socială pe de o parte prin apartenenţa la un grup (care se deosebeşte 
de alte grupe eventual asemănătoare prin anumite trăsături specifice), pe de altă 
parte prin poziţia în cadrul acelui grup. În cazul de faţă, identitatea unui participant 
al unei comunităţi cognitive poate fi aceea de începător, de expert sau se poate 
situa pe o treaptă intermediară între aceşti doi poli. 

2.3 NEGOCIEREA SEMNIFICAŢIILOR ÎN COMUNITĂŢI 
COGNITIVE 

Susţinerea unei practici, înţeleasă ca rezolvare de probleme specifice obiectivelor 
date, într-un context comunitar dat, este un proces dinamic, care se bazează pe 
interacţiune conversaţională. Scopul principal al acesteia este construirea unei 
înţelegeri comune asupra obiectului practicii şi respectiv construirea sau ancorarea 
(în engleză: grounding) unui fond comun de cunoştinţe (în engleză: common 
ground - sau, mai simplu, ground) necesare pentru rezolvarea problemelor. Pentru 
o activitate coordonată, participanţii trebuie nu numai să ştie toti aceleaşi lucruri 
despre noţiunile şi obiectele pe care le manipulează în cadrul practicii comunitare, 
ci să ştie şi că fiecare din ei ştie acele lucruri. Noţiunile noi referitoare la practică 
sunt introduse în câmpul cognitiv al participanţilor, apoi, în dialogul dintre ei, se 
elimină ambiguităţile legate de aceste noțiuni şi se stabileşte demersul comun de 
rezolvare a problemelor. Aceasta este negocierea semnificaţiilor si a obiectivelor 
activităţii comune. Felul concret, la nivelul microscopic al actului conversaţional, 
în care se desfăşoară acest proces face obiectul analizei conversaţiei (de ex. 
Schegloff, 1991) şi al psiholingvisticii. 

Scopul şi rezultatul negocierii semnificaţiilor este acela de a asocia obiectelor 
manipulate în cadrul practicii comunitare o semnificaţie unică, reflectând modul 
comun de operare al participanţilor. Obiectul, luat împreună cu semnificaţia sa în 
contextul comunităţii, obţine astfel o nouă calitate, calitatea de artefact (Wenger, 
1999). Astfel, artefactele fixează cunoştinţe, "transformându-le în lucruri", 
fenomen cunoscut sub numele de reificare.  

Artefactele sunt purtătoare de memorie în sensul că amintesc de anumite 
experienţe din trecutul comunităţii, concentrează atenţia pe anumite aspecte sau 
uşurează anumite operaţii, favorizând astfel modurile de operare preferate de 
comunitate în raport cu alte moduri de operare posibile. De asemenea, artefactele 
contribuie la structurarea activităţii, fie printr-o anumită distribuţie spaţială a 
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acesteia (de ex. sistematizarea localităţilor şi construcţia locuinţelor, aşezarea 
băncilor în sala de clasă), fie punând în evidenţă identitatea şi statutul 
participanţilor care folosesc artefactul respectiv (de ex. uniformele cu însemne 
corespunzătoare gradului, instrumente care pot fi folosite numai de la un anumit 
grad de expertiză în sus). În sens larg, artefactele pot fi şi imateriale, de exemplu 
povestiri care redau experienţe relevante pentru activitatea comunitară sau care 
induc o anumită stare de spirit propice activităţii, în sensul că ele pot fi păstrate, 
transmise, îmbunătăţite, colecţionate la fel ca şi obiectele strict materiale (folclorul 
comunităţilor). 

2.4 PROCESE DE ÎNVĂŢARE ŞI CONSTRUIRE DE CUNOŞTINŢE 

Încă de la primele lucrări teoretice despre comunităţile cognitive se semnalează 
legătura strânsă dintre procesul de învăţare în comunitate şi identitatea 
participanţilor. Pe măsură ce un participant acumulează cunoştinţe şi experienţă, 
evoluând de la participarea periferică spre cea centrală, în acelaşi timp identitatea 
lui evoluează de la cea de începător spre cea de expert (Lave şi Wenger, 1991). 
Această observaţie nu explică totuşi învăţarea ca fenomen cognitiv şi legăturile ei 
cu activităţile comunitare. Wenger (1999) situează învăţarea în raportul dialectic 
dintre participare şi reificare. Prin participarea la activitatea comunitară, membrii 
comunităţii prelucrează experienţa practică, negociază semnificaţiile acesteia şi 
fixează cunoştinţele construite prin reificare. Mai departe, cunoştinţele reificate 
reprezintă baza activităţii comunitare, şi cercul se închide. Parcurgerea repetată a 
acestui ciclu este însoţită (cel puţin în mod ideal) de o permanentă acumulare de 
cunoştinţe, de o aprofundare a cunoaşterii şi deci de creşterea nivelului calitativ al 
activităţii. Nonaka şi Takeuchi (1995) observă aici – pe baza mai multor studii 
făcute în economia japoneză – o spirală a cunoştinţelor rezultând din transformarea 
cunoştinţelor în mai multe direcţii: (a) din cunoştinţe tacite în (alte) cunoştinţe 
tacite (socializare), (b) din cunoştinţe tacite în cunoştinţe explicite (externalizare), 
(c) din cunoştinţe explicite în (alte) cunoştinţe explicite (combinare) şi (d) din 
cunoştinţe explicite în tacite (internalizare). După cei doi autori, resursa principală 
a construirii de cunoştinţe constă în cunoştinţele tacite, care trebuie explicitate 
pentru a putea fi folosite şi aplicate. 

Engeström (1999) formulează, de asemenea pe baza unor studii făcute în 
economie, un model ceva mai complex ("expansive learning"), care cuprinde şapte 
faze: critica unei stări de lucruri şi definiţia problemei, analiza situaţiei, elaborarea 
unui model de soluţie, examinarea critică a modelului, implementarea modelului în 
practică, evaluarea aplicaţiei şi în sfârşit consolidarea practicii în jurul noului 
model. Făcând o sinteză a acestor modele, Bereiter (2002) observă construirea de 
cunoştinţe prin elaborarea şi dezvoltarea artefactelor conceptuale, cărora li se 
adaugă permanent cunoştinţe construite în practica socială. În acest context, el 
subliniază diferenţa dintre învăţare în sens restrâns şi construire de cunoştinţe, cea 
de-a doua aducând în plus faţă de cea dintâi aspectul creativităţii. 
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2.5 TEORIA MEMORIEI COLECTIVE 

Până aici, se constată că o parte a consideraţiilor teoretice despre învăţarea în 
comunităţi cognitive se concentrează (1) pe activitatea comunitară şi pe identitatea 
în cadrul comunităţii (Lave şi Wenger, 1991; Wenger, 1999), iar altă parte (2) pe 
legătura dintre practică şi cunoaştere (Bereiter, 2002). Legăturile dintre cele două 
domenii sunt încă prea puţin studiate, având deci de a face cu o perspectivă încă 
scindată asupra fenomenului. Mai mult, (3) aspectul de interacţiune 
conversaţională rămîne deocamdată în afara edificiului teoretic, deşi relevanţa lui 
este dovedită în contextul grupurilor mici şi a învăţării cooperative. Rolul 
discursului cooperativ în cunoaşterea comunitară este sugerat pînă acum de unele 
studii disparate. Studiile deja menţionate din domeniul psiholingvisticii (de ex. 
Kraus şi Fussell, 1991) se referă la legătura dintre discurs şi cunoaştere, dar 
aspectul comunitar nu este clarificat. Legătura dintre discurs şi activitatea 
comunitară, respectiv identitatea în comunitate este sugerată de analiza reţelelor 
sociale (de ex. Cummings şi Cross, 2003), dar aici aspectul cognitiv este tratat 
superficial. 

O teorie care pare, cel puţin la prima vedere, de unde şi necesitatea unui studiu 
aprofundat, să reunească toate cele trei aspecte, respectiv (1) activitate comunitară 
si identitate, (2) cunoaştere, învăţare, construcţie de cunoştinţe, (3) discurs, este 
teoria memoriei colective (Halbwachs, 1939; Assmann, 1992). Aceasta a fost 
formulată de Maurice Halbwachs în jurul anului 1930 ca teorie a psihologiei 
sociale, în deceniile următoare găsind aplicaţie în sociologie şi în domeniile 
înrudite. În anii 90 o regăsim de exemplu în istoria culturii si arheologie (Assmann, 
1992) şi în ştiinţa comunicării (Fraas, 2000). Teoria memoriei colective cuprinde 
urmatoarele afirmaţii de bază: 

 
1. Cunoştinţele comunitare se stochează si se regăsesc la nivel comunitar. 
2. Stocarea cunoştinţelor se face (a) prin repetare, elaborare şi negociere în 

cadrul practicilor comune şi (b) ca urmare a unei selecţii pe baza unui sistem 
comun de valori. 

3. Conţinutul memoriei colective este localizat (a) în memoriile individuale ale 
membrilor comunităţii, (b) în interacţiunea dintre ei si (c) în particularităţile 
mediului. 

4. Amintirea cunoştinţelor comunitare are loc în cadrul practicilor comune, prin 
executarea unor operaţii după scheme proprii si folosind artefactele disponibile. 

5. Accesul la cunoştinţele comunitare este strâns legat de identitatea membrului 
care le accesează. 

 
Aceste axiome îsi găsesc ecoul la o jumătate de secol după ce au fost enunţate 

de Maurice Halbwachs în cogniţia împărtăşită social (în engleză: socially shared 
cognition, Resnick et al., 1991) şi în teoriile înrudite, încadrate în aplicaţiile 
psihologice şi pedagogice ale constructivismului social, printre care şi teoriile 
comunităţilor cognitive (Lave şi Wenger, 1991; Wenger, 1999). Făcând legatura 
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între memoria colectivă şi cogniţia împărtăşită social, se evidenţiază următoarele 
detalii: 

 
1. Cunoştinţele comunitare se stochează şi se regăsesc la nivel comunitar. 

Cele mai importante cunoştinţe stocate în memoria umană sunt cunoştinţe 
comunitare. Ele sunt parţial date şi transmise prin tradiţie, parţial dobândite, 
construite, dezvoltate, optimizate în cadru social şi prin interactiune socială. 
Reciproc, comunicarea şi interacţiunea socială nu pot exista fară un fond comun de 
cunoştinţe cum ar fi limba comună si limbajul comun, noţiunile comune esenţiale 
pentru înţelegerea fenomenelor din centrul unei activităţi comune, regulile de 
interacţiune socială, sistemele de valori etc. Relaţia dialectică dintre cunoştinţe şi 
activitatea practică defineşte evoluţia nivelului de cunoaştere atît la nivel individual 
cât si de grup. Activităţile comune, mai ales cele mai frecvente, cu caracter de 
ritual, oferă stimulii care duc la regăsirea cunoştinţele comunitare, ca şi problemele 
care solicită aplicarea cunoştinţelor comunitare în noi contexte şi îmbogăţirea lor 
cu noi semnificaţii. 

 
2. Stocarea cunoştinţelor se face (a) prin repetare, elaborare şi negociere în 

cadrul practicilor comune şi (b) ca urmare a unei selecţii pe baza unui sistem 
comun de valori. Prin stocarea informaţiilor si cunoştinţelor se înţelege transferul 
lor din memoria de scurtă durată în memoria de lungă durată. Se ştie, printre altele, 
din psihologia cognitivă că, la nivel individual, informaţiile se memorează în 
primul rând prin repetare. Informaţiile care se repetă nu se aleg la întâmplare de 
către subiect, ci sunt în mod obişnuit determinate de situaţiile şi interacţiunile în 
care se află subiectul, deci de practica socială. Aplicarea informaţiilor şi 
transformarea lor în cunoştinţe cere punerea lor în relaţie cu sistemul deja existent 
de cunoştinţe, ca şi cu datele, cerinţele si constrângerile problemei de rezolvat, deci 
elaborarea lor. În contextul comunitar, elaborarea are loc prin discursul cooperativ, 
în care se clarifică şi se negociază sensurile şi semnificaţiile limbajului folosit. De 
asemenea, se pot negocia şi paşii intermediari ai rezolvării problemei, obiectivele 
lor, ca şi scopurile şi obiectivele generale ale activităţii. Alegerea unui obiectiv sau 
a unei semnificaţii din mai multe posibile se face de cele mai multe ori pe baza 
unui sistem de valori acceptat (şi eventual negociat) de către participanţi. 

 
3. Conţinutul memoriei colective este localizat (a) în memoriile individuale 

ale membrilor comunităţii, (b) în interacţiunea dintre ei şi (c) în 
particularităţile mediului. Memoria colectivă conţine, printre altele, cunoştinţe 
abstracte despre obiectele, fenomenele, noţiunile implicate în practica socială, 
experienţe comune (istorie comunitară), cunoştinţe despre metode si instrumente 
folosite, reguli de acţiune şi interacţiune, identitate, cunoştinţe despre membrii 
comunităţii etc. Desigur că primul suport al informaţiilor şi cunoştinţelor, fie ele 
comunitare sau individuale, este memoria individuală. Privind-o însă la nivel de 
grup, vom constata existenţa unor cunostinţe prezente în memoria fiecărui membru 
al grupului, bazate în primul rând pe experienţe comune. Totuşi, cu cât grupul 
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cuprinde mai multe persoane, cu atât sunt mai puţin probabile experienţele practice 
la care participă întreg grupul. Atunci, fondul comun de cunoştinţe se asigură 
transmiţând cunoştinţe şi experienţe prin forme speciale de comunicare şi 
interacţiune. De exemplu, o activitate comunitară care foloseşte acelaşi spaţiu pe 
perioadă lungă de timp crează forme specifice de organizare spaţială, care se 
regăsesc în amenajarea spaţiului respectiv, în modul de amplasare a resurselor 
materiale. 

 
4. Amintirea cunoştinţelor comunitare are loc în cadrul practicilor comune, 

prin executarea unor operaţii după scheme proprii şi folosind artefactele 
disponibile. Practicile comune ale unei comunităţi se definesc prin elementele 
caracteristice majorităţii cazurilor sau problemelor de rezolvat. Pentru acestea, 
comunitatea dezvoltă în cadrul procesului de construire a cunoştinţelor metode şi 
instrumente specifice, care asociază problemelor de rezolvat operaţii şi secvenţe de 
operaţii reprezentând moduri de rezolvare proprii comunităţii şi a căror eficienţă 
este verificată şi optimizată permanent. Astfel, în practicile comunitare se amintesc 
şi se aplică în mod constant schemele construite în practică de rezolvare a 
problemelor. Operaţiile executate mereu în aceeaşi formă capătă caracterul unor 
ritualuri complexe, care nu se limitează la atingerea scopurilor practice, ci se 
împletesc şi cu activităţi de ordin strict social care contribuie la definirea identităţii 
grupului şi membrilor săi. Odată cu construcţia cunoştinţelor comunitare şi 
dezvoltarea modurilor de operare, comunitatea reifică experienţe şi cunoştinţe, 
creând (sau adoptând) artefacte. Din motive de optimizare a eficienţei, utilizarea 
artefactelor contribuie la păstrarea şi transmiterea schemelor de rezolvare de 
probleme în forme constante de-a lungul timpului, indiferent care membru al 
comunităţii le aplică, jucând astfel rolul unei "memorii externe". 

 
5. Accesul la cunoştinţele comunitare este strâns legat de identitatea 

membrului care le accesează. Identitatea unui individ în cadru social se defineşte 
prin apartenenţa sa la un grup (sau la mai multe) şi prin poziţia sa în interiorul 
grupurilor respective. La rândul ei, identitatea grupului se defineşte prin practica 
comunitară, adică prin tipurile de probleme caracteristice rezolvate după scheme 
proprii. Aceste scheme sunt în general complexe, iar expertiza în utilizarea lor de 
către membrii grupului se dobândeşte treptat în cadrul unui proces de iniţiere: La 
început, un nou membru al grupului se află în posesia unui minim de cunoştinţe 
comunitare, iar activitatea lui în comunitate este periferică. Treptat, el îşi însuşeste 
cunoştinţele şi modurile de operare caracteristice, odată cu regulile de interacţiune 
ale comunităţii şi sistemul de valori caracteristic. Pe măsură ce le stăpîneşte mai în 
profunzime, activitatea lui devine centrală. În acelasi timp, el evoluează deci de la 
identitatea şi poziţia de începător spre cea de expert. 

Trăgând concluziile din perspectiva doritei apropieri între psihologie-pedagogie 
şi ştiinţa calculatoarelor, putem împărţi procesele care stau la baza memoriei 
colective pe trei niveluri: 
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1. Nivelul micro conţine procese de dezvoltare şi negociere a fondului comun 
de cunoştinţe (în engleză: grounding, Clark și Brennan, 1991). Aici este vorba de 
procese bazale de comunicare, de stabilire şi negociere a semnificaţiei noţiunilor 
folosite în comun, obiect al psihologiei comunicării şi psiholingvisticii. Ca ordin de 
mărime, la acest nivel avem de a face cu acte de comunicare, fiind folosite cuvinte 
şi propoziţii de întindere relativ mică. Pe scara timpului, fenomenele de pe acest 
nivel au durate de ordinul secundelor sau zecilor de secunde. 

 
2. Nivelul mezo conţine procese de învăţare şi construire cooperativă a 

cunoştinţelor (Resnick et al., 1991). La acest nivel se vehiculează secvenţe 
complexe de comunicare strâns legate de procese cognitive de profunzime (de cele 
mai mult ori rezolvări de probleme), obiect al psihologiei cognitive şi pedagogiei. 
Amplitudinea temporală a fenomenelor este de ordinul orelor pînă la al 
săptămînilor, lunilor şi anilor. 

 
3. Nivelul macro include procese de dezvoltare şi prelucrare a memoriei 

colective (Assmann, 1992; Halbwachs, 1939). Aici se stabilesc elementele 
identităţii de grup şi individuale prin practicarea unori activităţi frecvente şi tipice 
comunităţii, prin folosirea si (re)crearea limbajului (de la simboluri pînă la jargon 
şi anecdote), prin definirea şi impunerea regulilor de comportament, prin 
dezvoltarea de artefacte etc. Toate aceste activităţi se subordoneaza unui sistem de 
valori propriu comunităţii. 

 
Se constată că accesul la diferitele niveluri ale memoriei colective depinde de la 

membru la membru şi este funcţie de nivelul de participare al acestora: Vizitatorii 
şi novicii vor avea acces la nivelul bazal (micro) în cadrul unor interacţiuni simple, 
de schimb de informaţii. Nivelul construcţiei de cunoştinţe si artefacte (mezo) este 
tipic pentru activitatea de rutină, mai centrală, eventual cu caracter ritualizat şi 
instituţionalizat. În fine, operaţiile la nivel macroscopic, care afectează memoria 
colectivă (definiri si redefiniri de valori, identităţi, proceduri, survenite eventual în 
situaţii speciale, cu grad ridicat de dificultate) sunt rezervate experţilor cu 
participare centrală. 

Inversând perspectiva şi analizând practica unei comunităţi din punctul de 
vedere al importanţei operaţiilor, vom constata diferenţe în funcţie de gradul de 
dificultate şi importanţa operatiilor executate: Cele mai frecvente şi cu participarea 
cea mai largă vor fi operaţiile de rutină; sub medie vor fi operaţiile simple (sau 
simplificate în scopuri pedagogice), la care participă în mod special novicii; peste 
medie vor fi operaţiile dificile (sau eventual cu semnificaţie specială, istorică, 
festivă), efectuate cu participarea obligatorie a experţilor. 

2.6 INIŢIEREA ŞI SUSŢINEREA COMUNITĂŢILOR COGNITIVE 

Conştienţi de avantajele şi importanţa comunităţilor cognitive, mai mulţi autori 
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formulează măsuri pentru iniţierea şi susţinerea lor. Metodele recomandate sunt de 
regulă lungi liste de operaţii cu caracter eterogen. De exemplu, Bielaczyc şi Collins 
(2006) recomandă implicarea experţilor, crearea unui sistem de valori, a normelor 
şi a regulilor de interacţiune, crearea de spaţii pentru comunicare, pentru 
negocierea semnificaţiilor şi a obiectivelor activităţii, susţinerea motivaţiei, 
susţinerea relaţiilor personale între participanţi şi a încrederii reciproce, facilitarea 
discursului cooperativ etc. Măsurile recomandate de diverşii autori amintesc mai 
degrabă de reţetele de gătit şi cărţile de bucate, prin lipsa structurii ierarhice şi a 
diferenţei între elementele primare şi cele emergente. O primă structurare se poate 
face pe baza observaţiei lui Wenger (1999), care diferenţiază elementele primare de 
design al comunităţii, care pot fi create în mod direct, de elementele secundare, 
emergente, care decurg din cele primare pe parcursul activităţii. 

Cele spuse mai sus stau la baza unor cercetări ale autorilor care pornesc de la 
ideea conform căreia elementul primar şi central al unei comunităţi cognitive este 
existenţa memoriei colective, acesteia subordonându-i-se elementele de design 
secundare. În acest sens, se preconizează (1) dezvoltarea de metode şi instrumente 
software pentru identificarea şi extragerea cunoştinţelor comunitare pornind de la 
teoria memoriei colective, (2) studiul unor comunităţi existente pe baza acestor 
metode şi instrumente, urmărind clarificarea relaţiilor între participare/identitate, 
cunoaştere şi discurs cooperativ şi (3) studiul diverselor metode de iniţiere şi 
susţinere a comunităţilor pe baza rezultatelor primelor două etape ale studiului.  

2.6.1 O tentativă de identificare şi extragere a cunostinţelor comunitare 

După cum s-a precizat anterior, memoria colectivă conţine, la nivelul micro, 
procese de dezvoltare şi negociere a fondului comun de cunoştinţe, care folosesc 
acte de comunicare conţinând cuvinte, replici şi propoziţii de întindere relativ mică. 
Accesul la semnificaţia discursului se face pe la nivelul micro, după care, în funcţie 
de diverşi parametri (de exemplu, cine participă, dacă sunt membrii mai centrali 
sau mai periferici) s-ar putea evalua nivelul la care operează, dacă rămâne la nivel 
inferior sau cât de sus merge în direcţia memoriei colective. 

O modalitate predilectă de interacţiune şi de memorare a cunoştinţelor 
comunitare este cea care foloseşte limbajul natural. În prezent, un număr 
remarcabil de comunităţi se formează pe web, majoritatea lor folosind limbajul 
natural ca modalitate de comunicare sub diverse forme, cum ar fi forumurile de 
discuţii, conversaţiile chat, wikiurile, blogurile, paginile de web personale, sau 
folksonomiile. Pe de altă parte, ontologiile (vezi şi capitolul al 5-lea din acest 
volum) sunt reprezentări formale ale cunoştinţelor declarative partajate de o 
comunitate. Toate acestea sunt extinderi apărute în ultimii ani ale facilităţilor 
oferite până acum de cărţi, ziare şi reviste. 

Se poate considera că formele enumerate mai sus se constituie în sau sprijină 
diverse niveluri (mezo sau macro) de memorie colectivă. Cel mai bun exemplu în 
acest sens sunt blogurile, wikiurile sau folksonomiile. Forumurile de discuţii sau 
înregistrările discuţiilor chat sunt însă, şi ele, o bază pentru regăsirea de cunoştinţe. 
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De exemplu, oricine poate astăzi să găsească soluţii utile, cum ar fi ce să facă dacă 
are o problemă particulară de rezolvat, făcând doar o căutare cu Google, care poate 
să îi întoarcă experienţe similare şi rezolvări plasate în bloguri sau forumuri. 

Considerăm că, cel puţin o parte din cunoştinţele comunitare pot fi identificate 
prin detectarea cunoştinţelor subînţelese, la care se face referire fără a fi definite în 
discursul comunitar. De exemplu, să considerăm înregistrarea unei conferinţe de 
mesagerie instantanee („chat”) desfăşurată în cadrul unei teme de casă primită de 
studenţii la calculatoare din Politehnica bucureșteană pentru disciplina Interfeţe 
evoluate om-calculator. În această temă, grupuri de câte patru studenţi îşi asumau 
rolul unui patron de firmă care furnizează patru tehnologii colaborative: mesagerie 
instantanee („chat”), wiki, blog şi firumuri de discuţii. Ei trebuiau să intre într-o 
conferinţă chat în care să-şi susţină fiecare rolul asumat. În figura 2.2 este un 
fragment al unei astfel de conferinţe, în care numele participanţilor a fost 
anonimizat. Greşelile tipografice făcute de studenţi au fost păstrate ca atare.  

În fragmentul ilustrat se face referire la mai multe concepte, (de exemplu, 
„comunicare”, „informaţie”, „organizare”, „structurare”, „partajare”, „problemă” 
etc.), la unele din ele revenindu-se în mod repetat (cum ar fi, de exemplu, 
„informaţie”, „sincronizare” sau „problemă”). Aceste concepte sunt evident 
cunoscute de cei care discută, ei nesimţind nevoia să le definească. 

 
Catalin: Consider ca cea mai buna forma de comunicare in cadrul unei companii este sistemul de chat tip 

conferinta 
… 
Catalin: In primul arand avantajul acestui sistem il constituie comunicarea in timp real 
Catalin: si nu neaparat in format scris ci cu dinamin folosind video si voce 
Catalin: nu de multe ori un manager asigneaza taskuri subalternilor iar online conference ofera o solutie 

eficienta pentru a lega mai multi oameni aflati in diverse colturi ale planetei 
Catalin: arbitrajul unei astfel de discutii se poate face dinamic fiecare invocand dreptul la replica iar 

managerul oferindul cand considera ca este necesar 
Catalin: si astfel o discutie poate avea sens si poate duce la ceva constructive 
Catalin: Aceasta solutie este mai buna decat o convorbire de la un telefon mobil datorita accesibilitatii, 

multi-sharingului de informatie etc 
Gabi.V: Eu sustin blogul ca mijloc colaborativ pe web. De ce? Poate unul dintre avantajele cele mai 

evidente, cel putin in comparatie cu chatul, este acela ca nu necesita sincronizare intre utilzatori. Stim cu 
totzii cat de greu ne-a fost si noua sa stabilim aceasta intalnire virtuala. Inchipuiti-va daca este vorba 
despre mai mult de 4 utilizatori ! 

Gabi.V: Un alt avantaj considerabil este acela al posibilitatii de structurare foarte buna. Creatorul blogului 
isi poate expune punctul de vedere sau problema de rezolvat, iar ceilalti pot apoi, intr-un mod liniar, sa 
isi aduca raportul la problema respectiva. 

Irina_C: Termenul "wiki" poate suna ciudat la inceput... pana si ca termen istoric modul in care a luat 
nastere primul astfel de sistem, WikiWikiWeb, este interesant 

Irina_C: dar sa revenim la ce ofera wiki 
Irina_C: Un alta avantaj este si cel mentionat de domnul V in cadrul sistemului sau... si anume faptul ca 

este asincron. Intr-adevar, desi mai multi utilizatori participa la crearea unui articol, nu este necesar ca 
toti sa fie online simultan.  

Irina_C: Ca aspecte importante trebuie retinut ontinutul mare de informatie care va fi pus la dispozitie 
angajatilor: un bagaj mare de cunostinte, fiecare va impartasi din experienta sa, va putea pune la 
dispozitie link-uri, iar altcineva care a avut idei sau probleme similare poate completa. 

Irina_C: Este o sursa de informatie nepretuita, usor de utilizat (un simplu Search) si usor de intretinut 
(adaugare, editare si stergere a articolelor user-friendly). 

Irina_C: Cam asta ofera Wiki. 
Irina_C: Mai sunt alte propuneri? :) 
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Irina.B: Interesanta abordarea dumneavoastra 
Irina.B: dar ce ziceti de forum ? este in acelasi timp o modalitate de comunicare a unor informatii utile si ce 

necesita sa ajunga la destinatie rapid, dar si posibilitatea de a acoperi mai pe larg un subiect de larg 
interes, cu detaliere personala si colaborativa 

Irina.B: forumul ofera aceasta gama larga de avantaje, cum ar fi foarte buna organizare, folosind topicuri 
si threaduri la obiect 

Irina.B: spre deosebire de wiki unde un subiect este dezvoltat de cantre mai multi utilizatori, dar fara sa fie 
retinute detaliile fiecarei editari, pe un forum subiectele cresc prin replyuri controlate 

Irina.B: de asemenea informatia necesara poate fi accesata foarte simplu, cautandu-se in baza de date sau cu 
referinta exacta la threadul dorit 

Catalin: In general blogurile sunt scrise nu pentru a raspunde la probleme ci pentru ca fiecare sa-si 
raspunda la probleme si sa-si spuna parerea despre ceva fie ca a fost intrebat sau nu, mai degraba aflii 
dintr-un blog ce pasiuni are omul acela decat informatii vitale sau raspunsuri care te preocupa 

Irina.B: intr-o firma consider ca trebuie sa existe un control asupra discutiilor si asupra drepturilor 
utilizatorilor, de aceea este nevoie de un adminitrator care sa modereze aceste lucruri, spre deosebire de 
celelalte tehnologii un de acest lucru nu este posibil 

Irina.B: desigur, ii lipseste o anumita sincronizare, dar nu este nevoie de aceasta in fiecare moment intr-o 
firma 

Gabi.V: acesta este intr-adevar, numai unul dintre utilizarile unul blog. Dar un director de firma ca 
dumneavoastra bineinteles ca este capabil sa treaca dincolo de aceasta utilizare de baza si sa vada 
utilitatea specifica nevoilor firmei sale. 

Irina.B: un mediu colaborativ nu presupune lucru real-time, si gasirea unor rezolvari la problemele tale 

Figura 2.2 Un fragment de dialog comunitar 

 
Discursul comunitar în exemplul de mai sus se dezvoltă prin repetări ale câtorva 

din aceste concepte, în conjuncţie cu tema discuţiei (dezbaterea tehnologiilor 
colaborative). De exemplu, un fragment “fierbinte” al discuţiei din figura 2.2 
cuprinde o dezbatere asupra avantajelor tehnologiilor susţinute, în care mai multe 
fire de discuţie sunt dezvoltate prin repetări ale conceptelor “informaţie”, 
“sincronizare” şi “problemă”.  O ilustrare a acestora este făcută în figura 2.3. 
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Figura 2.3 Fire de discuţie în dezbatere 

 
Dezbaterile pot fi văzute şi ca negocieri în care se delimitează imaginea 

avantajelor fiecărei tehnologii. Astfel, între firele de discuţie au loc interacţiuni, 
ilustrate în figura 2.4. De exemplu, în replica de mai jos, se face o disticţie între 
soluţiile la probleme şi informaţii, subiectele a două fire importante de discuţie:  

 
Catalin: In general blogurile sunt scrise nu pentru a raspunde la probleme ci pentru ca fiecare sa-si 

raspunda la probleme si sa-si spuna parerea despre ceva fie ca a fost intrebat sau nu, mai degraba aflii 
dintr-un blog ce pasiuni are omul acela decat informatii vitale sau raspunsuri care te preocupa 
 
Analizele de mai sus, împreună cu altele în perspectiva teoriei memoriei 

colective, pot fi automatizate prin prelucrări informatice ale limbajului natural 
facilitate de forma electronică de păstrare a textelor. Un exemplu evident este cazul 
lui Google sau al altor maşini de căutare similare, care permit găsirea informaţiilor 
utile în volume imense de documente, pe baza unor cuvinte cheie. Putem spune că 
aceste maşini de căutare oferă accesul rapid la memoria comunitară înglobată în 
volumele imense de texte de pe web. 
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Figura 2.4 Interacţiunea între firele de discuţie 

Din nefericire, prelucrările eficiente, de genul căutărilor cu Google, sunt cele de 
natură lexicală sau sintactică, care identifică cuvinte cheie sau structuri în texte. 
Prelucrările care ar trebui să extragă aspecte semantice sau pragmatice sunt mai 
puţin precise şi mult mai consumatoare de timp (vezi capitolul 7 din volumul de 
față). De obicei, pentru eficienţă, nu se face o analiză exhaustivă, de “adâncime” a 
textelor, ci mai degrabă una de “suprafaţă”, de genul mineritului textelor („text 
mining”, Manning şi Schutze, 1999). 

Folosind tehnici de mineritul textelor se pot identifica conceptele despre care se 
discută (vezi, de exemplu, figura 2.5) sau chiar "punctele fierbinţi" ale discursului 
comunitar, în care au loc procese intense si efective de rezolvare a problemelor şi 
de construire a cunoştinţelor. Se poate face şi o delimitare a acestor secvenţe de 
cele în care comunicarea are un caracter predominant social. În comunităţi, 
discursul în "punctele fierbinţi" se desfăşoară după scheme identificabile, care pot 
fi recunoscute chiar automat. De exemplu, în Trăuşan et al. (2007), au fost 
identificate nişte scheme similare tehnicilor contrapunctului în muzica polifonică  

Altă modalitate de a determina "punctele fierbinţi" ale discursului comunitar 
porneşte de la premiza că în acestea se face referinţă în mod frecvent la 
cunoştinţele comunitare. În acest sens, secvenţele importante pot fi detectate prin 
identificarea zonelor unde conceptele specifice domeniului de discuţie apar ]n mod 
repetat. 
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Figura 2.5 Detectarea conceptelor (în engleză: topics) de bază ale unui chat 

Prin tehnici similare pot fi identificate artefactele comunităţii ca fiind obiecte la 
care se face referinţă în mod frecvent în "punctele fierbinţi" ale discursului 
comunitar şi care contribuie la structurarea activităţii şi la stocarea cunoştinţelor 
comunitare. 

În viitor ne propunem să extindem implementarea unor instrumente de detectat 
automat „punctele fierbinţi” ale discursului comunitar în chat-uri şi forumuri de 
discuţie. Au fost deja făcute investigaţii preliminare şi în detectarea artefactelor 
construite de comunitate. De asemenea, sa va analiza automat negocierea 
cunoştinţelor comunitare ce apare în mod frecvent în discursul cooperativ în sensul 
(a) precizării si (b) îmbogăţirii semnificaţiei lor. Se va analiza nivelul de 
aprofundare al discursului de negociere a cunoştinţelor comunitare şi se va verifica 
ipoteza că membrii cu poziţie centrală în comunitate negociază aceste cunoştinţe 
mai intens decît cei cu poziţie periferică şi (a) mai în profunzime în cadrul practicii 
sociale, (b) mai superficial în cadrul unui discurs pedagogic. 
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Rezumat. Acest capitol prezintă o teorie și o abordare de modelare și analiză a conversațiilor 
purtate pe chat. Se pleacă de la o analiză critică a abordărilor clasice de prelucrarea limbajului 
natural în inteligența artificială și se propune, ca alternativă, o abordare bazată pe teoria 
dialogistică a lui Mihail Bahtin. Noutatea celor prezentate aici, față de alte abordări similare pe 
plan mondial, constă în unitatea de analiză constituită din firele de discuție precum și în 
aplicarea modelului polifoniei și al contrapunctului, preluate din muzică. 

Cuvinte cheie: analiza discursului, analiza conversației, polifonie, dialogism, CSCL, e-learning  

3.1 INTRODUCERE 

Necesitatea de a considera construirea colaborativă a cunoaşterii este foarte actuală 
datorită progreselor webului, a instrumentelor de colaborare folosind resursele lui 
(chat, wiki, blog, forumuri de discuții) şi, nu în cele din urmă, a dispozitivelor mobile 
(laptop-uri, telefoane mobile, PDA-uri etc.) Totodată însă, colaborarea este susţinută şi 
de teoriile socio-culturale (Vîgoțki, 1978; Bahtin, 1981; Wertch 1991; Stahl 2006), 
care au câştigat teren considerabil în urma nereuşitelor abordărilor din ultimele decenii 
din inteligenţa artificială (IA), bazate pe teorii cognitive simbolice, ce folosesc 
reprezentări şi prelucrări ale cunoştinţelor. 
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Neîndeplinirea aşteptărilor în direcţia dezvoltării de programe informatice pentru 
înţelegerea de adâncime a textelor au făcut autori cum ar fi Winograd şi Flores (1986) 
să evidenţieze existenţa unei alte perspective, exemplificată de filosofia continentală 
prin unul dintre cei mai reprezentativi gânditori ai săi, Martin Heidegger. 
Fenomenologia şi hermeneutica filosofică stau acum la baza şi a unor teorii şi 
metodologii de analiză şi chiar de proiectare a sistemelor informatice, cum ar fi 
etnometodologia (Garfinkel, 1967), analiza conversaţiei (Sacks, 1992), cunoaşterea 
situată (Suchman, 1987) sau construcţia colaborativă a cunoaşterii (Stahl, 2006). 

În capitolul de faţă se va pune accentul însă pe o altă perspectivă, cea a dialogului, 
în accepţiunea filosofului şi lingvistului rus Mihail Mihailovici Bahtin (Bakhtin, 1981), 
ale cărui idei sunt considerate că fundamentează sistemele informatice colaborative 
(Koshmann, 1999; Stahl, 2006). Pentru a înțelege noutatea și importanța ideilor 
dialogistice ale lui Bahtin, în secțiunea 3.3.2 se va face o critică a abordării 
cognitiviste, predominante în inteligența artificială, după care se vor prezenta, în 
secțiunea 3.3.3, teoriile dialogistice ale lui Bahtin.  

Contextul cercetărilor prezentate aici este dezvoltarea de sisteme informatice de 
sprijinire a construirii dialogice a cunoaşterii în comunităţile virtuale. Prin urmare, ceea 
ce ne interesează este identificarea modului în care este construită cunoaşterea prin 
dialog în comunităţile virtuale pe web. Pentru a fi mai specifici, ne interesează grupuri 
care discută pe sisteme de mesagerie instantanee (în engleză, instant messaging), adică 
pe sisteme de conversaţii “chat”, în scopul rezolvării de probleme sau al investigării şi 
înţelegerii unui subiect. În acest context, prin discurs înţelegem o succesiune de acte 
lingvistice, fie scrise, fie vorbite, care se constituie ca un tot unitar.  

Este foarte important să fie identificate modalităţile de cunoaştere asociate 
discursului dialogic. În acest sens, plecând de la experienţa achiziţiei de cunoştinţe în 
inteligența artificială (de exemplu, teoria construcţiilor personalizate a lui Gaines şi 
Shaw - http://www.brint.com/PCT.htm), discuţiile diferenţiale pentru identificarea 
diferenţelor inter-conceptuale precum și negocierile capătă o semnificaţie particulară, 
constituindu-se în modalităţi de construire a cunoaşterii. Această observaţie se 
încadrează foarte bine în modelul polifonic al conversaţiilor chat (Trăuşan-Matu et al., 
2006, 2007a, 2007b). Ideea acestui model este bazată pe teoriile lui Bahtin (Bahtin, 
1970; Bakhtin, 1986, vezi secțiunea 3.3.3), considerând că discuţiile în conversaţiile 
chat se constituie în polifonii în care mai multe “voci” (mai mulți participanţi la 
discuţii) constituie un contrapunct similar celui muzical, în care există o dimensiune 
secvenţială, longitudinală, temporală, melodică, şi o dimensiune transversală, 
armonică. În acest fel, temele propuse în discuţie, similar situaţiei din componistica 
muzicală, intră temporar în situaţii de modulare sau de acorduri parţial disonante care 
sunt însă imediat rezolvate cu acorduri armonice. 
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Extinderea explozivă a instrumentelor şi mediilor colaborative pe web bazate pe 
conversaţii chat (în engleză: instant messenger) a dus la încercarea de a folosi această 
tehnologie în aplicaţii de construire colaborativă a cunoaşterii, cum ar fi e-learning-ul 
colaborativ (Computer Supported Collaborative Learning – CSCL, vezi secțiunea 3.2). 
În acest context, este deosebit de important să fie investigate modalităţile prin care 
echipele virtuale de studenți reuşesc să construiască cunoaştere pe chat, de exemplu în 
rezolvarea colaborativă de probleme (Stahl, 2006). În acest sens, interacțiunea în 
limbaj natural, mai precis discursul are un rol fundamental, mai ales dacă este 
considerat din prespectiva dialogistică, oferită de teoriile lui Bahtin. De exemplu, în 
CSCL, în loc de achiziţia de cunoştinţe se consideră că învăţarea constă în posibilitatea 
de a intra într-un discurs (Sfard 2000). 

Unul din obiectivele principale ale teoriei prezentate aici este oferirea unui cadru 
pentru proiectarea şi realizarea de instrumente informatice care să integreze rezultate 
din paradigma bazată pe cunoştinţe şi a lingvisticii computaţionale, cu noi abordări, 
specifice sistemelor colaborative bazate pe teoria lui Bahtin. Unul din exemplele 
remarcabile de instrument care ar trebui realizat este cel de sumarizare a dialogurilor 
chat. În prezent există mai multe astfel de programe pentru texte, unele fiind deosebit 
de elaborate, considerând, de exemplu, sumarizarea folosind schemele retorice (Marcu, 
1997). Sumarizarea și, în general, prelucrarea dialogurilor între mai mult de 2 persoane 
(inclusiv sumarizarea) este însă aproape neconsiderată. Alte instrumente care pot fi 
realizate sunt evaluatoare ale contribuției participanților (în capitolul al 8-lea al acestui 
volum este prezentat un astfel de instrument) sau generatoare de sugestii pentru 
studenții participanți (un astfel de sistem este în prezent dezvoltat în cadrul proiectului 
LTfLL (”Language Technology for Longlife Learning”, vezi http://partners.ltfll-
project.org/). 

Ca domeniu de analiză şi experimentare am ales învăţământul colaborativ asistat de 
calculator (CSCL) şi s-a alcătuit un corpus de discuţii în limba română, engleză și 
franceză, conţinând dialoguri de rezolvare de probleme pe chat de către studenți la 
calculatoare de la Universitatea “Politehnica” București. De asemenea, s-a plecat şi de 
la corpusul de dialoguri de rezolvare colaborativă de probleme construit în cadrul 
proiectului Virtual Math Teams (Stahl, 2006), de la Universitatea Drexel, SUA. 

3.2 CSCL 

Orice demers de a utiliza calculatorul în educație trebuie, în perspectiva noastră, să 
aibă în vedere următoarele trei aspecte, într-o interdependență strânsă: (1) o teorie 
asupra educației, (2) specificarea clară a metodei și a scopurilor urmărite în instruire 
(în legătură, bineînțeles, cu teoria considerată) și (3) instrumentele informatice care 
asigură atingerea scopurilor. 
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Sistemele inteligente de tip ”meditator” (ITS), de exemplu (Trăușan-Matu, 2002b), 
pleacă de la o teoria cognitivă asupra cunoașterii, care pune în centrul atenției 
cunoștințele pe care un elev sau un student trebuie să le achiziționeze. În acest context, 
scopul instruirii este transferul cunoștințelor domeniului în mintea studentului. 
Procesul de instruire este monitorizat de compararea permanentă între ceea ce trebuie 
să achiziționeze studentul (baza de cunoștințe, modelul domeniului) și cât a reușit să 
achiziționeze la un moment dat (așa numitul model al studentului). Instrumentele 
informatice asociate în acest caz se grupează în trei grupe. O primă clasă sunt 
instrumentele de reprezentare și prelucrare a cunoștințelor, specifice paradigmei 
cognitiviste. Aici pot fi exemplificate bazele de cunoștințe, ontologiile, logicile 
terminologice, adnotări semantice și, mai nou, webul semantic. 

A doua grupă de instrumente sunt cele de ”diagnosticare” a cunoștințelor 
studentului, care construiesc modelul acestuia. Diagnosticarea se poate face prin 
evaluarea răspunsurilor la niște texte grilă, pe baza unui dialog între elev și sistem sau, 
mai nou, prin analiza unor lucrări scrise de student (folosind LSA – 
http://lsa.colorado.edu), pe baza comparației între modelul studentului și al 
domeniului, determinând acoperirea cunoștințelor din planifică desfășurarea instruirii.  

În sfârșit, ultima grupă de instrumente pleacă de la modelul studentului și prezintă 
acestuia personalizat cunoștințele domeniului. De obicei, în acest scop sunt furnizate 
recomandări sau texte care acoperă cunoștințele încă neasimilate de student. 

Învățarea colaborativă sprijinită de calculator (CSCL) pleacă de la o teorie 
alternativă la cea cognitivă, teoria socio-culturală a educației (Vîgoțki, 1978). Scopul 
principal al acesteia este construirea colaborativă a cunoașterii, de obicei în echipe 
mici (Stahl, 2006). Un alt scop, derivat din anteriorul, este interanimarea elevilor sau 
studenților participanți la rezolvarea colaborativă de probleme sau descoperirea de 
concepte noi. 

Datorită faptului că CSCL pune mai mult accent pe caracterul social al învățării, și 
instrumentele informatice utilizate sunt, în acest caz, cele specifice interacțiunii 
sociale: forumurile de discuții sau mesageria instantanee (chat). Spre deosebire de ITS, 
în CSCL nu prea au fost dezvoltate tehnologii specifice. De exemplu, putem 
exemplifica cu sistemul ConcertChat care, în afara mesageriei instantanee în regim de 
conferință și a unui spațiu partajat de desenare (whiteboard) oferă ca noutate specifică 
CSCL doar posibilitatea referențierii explicite a unei replici anterioare sau a unui 
obiect pe whiteboard (Holmer at al., 2006). 

În concepția noastră, CSCL ar trebui să ofere instrumente specifice, care trebuie să 
integreze și rezultatele cercetărilor și tehnologiilor ITS. De aceea, un sistem CSCL ar 
trebui să includă și o ontologie a domeniului, să folosească tehnici de diagnosticare a 
cunoștințelor studentului și să recomande acestuia ce să mai aprofundeze plecând de la 
rezultatul diagnozei. În plus față de un sistem ITS, ar trebui ca dialogul să aibă loc nu 
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între un sistem artificial și student ci între un grup de studenți. La o primă vedere ar 
părea că se dorește un țel mai ambițios ca în ITS și, ținând cont de problemele mari 
ridicate de dialogul om-calculator, acesta ar părea cu atât mai iluzoriu... Renunțând 
însă la intervenția în discuție a programului, în regim de asistent conversațional 
inteligent și limitându-ne la analiza transcriptului conversației, se poate folosi 
tehnologia prelucrării limbajului natural pentru diagnosticarea, atât a elevilor 
participanți, cât și a grupului, ca un întreg.  

Teoria socio-culturală pe care o folosim este cea a lui Bahtin, mai precis a 
dialogisticii, prin care, în orice fenomen lingvistic, atât conversație cât și text, se 
consideră că există mai multe voci, care se inter-animează și, în anumite cazuri, se 
constituie într-o polifonie. În plus, uneori o voce este preluată de alta, apărând 
fenomenul de ventrilogism. 

Plecând de la această teorie, ne-am propus să extindem tehnicile de prelucrare a 
limbajului natural pentru a identifica ”vocile” dintr-o conversație, pentru a detecta 
gradul de interanimare și de construire a cunoașterii al participanților. Plecând de la 
detectarea ”tăriei vocilor”, pe baza măsurării impactului asupra discuției, se face și o 
evaluare a ”competenței” fiecărui participant. În plus, folosind tehnici de prelucrare a 
cunoștințelor, se poate detecta și gradul de acoperire a conceptelor din domeniul dat. 

3.3 TEORIA DIALOGISTICĂ A INTERACŢIUNII LINGVISTICE 

Considerarea cuvintelor ca semne şi a relaţiilor între ele în cadrul propoziţiilor este o 
paradigmă dominantă în lingvistică începând cu Ferdinand de Saussure (1993). Ea a 
stat şi la baza a implementărilor de programe de înţelegere a limbajului natural în 
inteligenţa artificială. Perspectiva care a stat la baza acestor implementări este de 
natură structuralistă şi urmează o metodă decompoziţională, care consideră că înţelesul 
unui text este dat de înţelesul cuvintelor componente şi a relaţiilor intra/inter 
propoziţionale. Orice acţiune lingvistică (replică într-o conversaţie, conversaţie, 
monolog, text scris sau gând) foloseşte cuvinte legate între ele prin relaţii sintactice, 
semantice şi pragmatice. Mai mult, conform propunerii lui de Saussure, acţiunile 
lingvistice avute în centrul cercetărilor au fost cele scrise şi nu cele vorbite (de 
Saussure, 1993). 

După cum vom vedea mai jos, există şi o altă abordare, care pleacă de la ideile lui 
Mihail Bahtin, diferită de cea bazată pe ideile lui de Saussure, şi care promite să fie un 
model mai adecvat pentru înţelegerea fenomenelor lingvistice, nu numai scrise, ci şi 
vorbite. În această abordare, nu propoziţia este unitatea de analiză ci intervenţia 
(“utterance”, în engleză). În plus, această abordare are o viziune holistică a înţelesului, 
caracterul unitar atât al fiecărei acţiuni elementare sau al componentelor celor compuse 



46 Ștefan Trăușan-Matu 
 
(de exemplu, al părţilor unui monolog, discurs sau text). Mai întâi însă, vom face o 
analiză critică a tehnicilor existente de prelucrare a limbajului natural. 

3.3.1 Noţiunea de discurs 

În abordarea lingvistică bazată pe ideile lui de Saussure se consideră că există 
necesitatea considerării unei analize şi la un nivel mai larg decât cel al propoziţiei, dar 
păstrând aceeaşi metodologie decompoziţională. Noţiunea care este folosită pentru 
fenomenele care apar la acest nivel este cea de discurs. Ea este greu de definit, 
deoarece este dependentă de contextul în care se discută. De exemplu, cîteva definiţii 
ale discursului sunt: 

 
1. „O unitate de limbaj mai mare ca o propoziţie” 

(www.finchpark.com/courses/glossary.htm) 
2. “Comunicarea conectată a unor secvenţe mentale; expresia sau schimbul 

continue de idei” (www.oafccd.com/factshee/fact59.htm)  
3. „Un sistem de idei sau cunoaştere, înscris într-un dicţionar specific... 

discursurile sunt folosite pentru a legitima exercitarea puterii asupra unor 
persoane prin categorizarea lor ca  - tipuri – particulare” (Michel Foucault, 
www.adamranson.freeserve.co.uk/critical%20concepts.htm) 

4. „Legarea propoziţiilor astfel încât să constituie o naraţie” 
(www.hbcse.tifr.res.in/Data/Objects/j/jram/jrmcont/notespart1/node102.html) 

5. „Schimburi verbale pe o temă dată” (www.apraxia-kids.org/site/pp.asp) 
6. „O tratare vorbită sau scrisă în detaliu a unui subiect” 

(www.innvista.com/culture/literature/classic/glossary.htm) 
7. „un tip de producţie în conversaţie” - “For the student of talk in interaction, 

discourse (still minimally defined as a spate of talk composed of more than one 
sentence or other fundamental unit) is more usefully treated as one type of 
production in conversation (or other speech-exchange situation).” (Schegloff 
1981, p. 71) 

8. “conceptele de bază sunt coeziunea … şi coerenţa” - “analysis of texts beyond 
and ‘above’ the sentence – the attempt to find linguistic regularities in 
discourse…its main concepts are cohesion – the features that bind sentences to 
each other grammatically and lexically – and coherence – which is the notional 
and logical unity of a text” (Newmark 1988, p. 54). 

 
După cum se vede, ideea de discurs este legată de viziuni diferite, structurale (1), 

interacţionale (2, 5 şi 7) sau holiste, în care discursul este un sistem de idei (3), o 
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naraţie (4), este legat de o temă dată (5), o tratare a unui subiect (6), fiind caracterizat 
de coeziune şi coerenţă (8). 

Diferenţa între abordările actuale de interfaţare cu calculatorul prin limbaj natural şi 
abordarea dialogistică, bazată pe ideile lui Bahtin, este şi o diferenţă filosofică, între o 
abordare cognitivistă, care consideră că indivizii posedă cunoaşterea în structurile 
mentale şi o abordare social-culturală (Vîgoțki, 1978), în care cunoaşterea este 
construită social, ea apărând doar în interacţiune, în dialog (din perspectiva 
bahtiniană).  

3.3.2 Problemele prelucrării limbajului natural în inteligenţa artificială 

Odată cu optimismul asupra posibilităţilor calculatoarelor electronice, datorat primelor 
succese ale acestora, pe la mijlocul anilor cinzeci a apărut domeniul de cercetare 
denumit inteligenţă artificială. În acei ani erau speranţe mari, de exemplu în 
dezvoltarea de programe de traducere automată dintr-o limbă în alta. Se încerca, în 
consecinţă, să se dezvolte algoritmi, programe de calculator bazate, în esenţă pe ideea 
de automat, de maşină de decodificare, model imaginat de Alan Turing pentru 
explicarea conceptului de calcul, folosit în timpul războiului pentru spargerea codului 
german “Enigma” şi ca fundament matematic al calculatoarelor devenite astăzi obiecte 
casnice. 

Alan Turing a fost probabil primul care, într-un articol științific, a pus problema 
posibilităţii construirii de inteligenţe artificiale folosind calculatoare electronice. El a 
propus chiar şi un test de detectare a unei inteligenţe artificiale (Turing, 1950). Este 
interesant că, poate neîntâmplător, testul Turing este bazat esenţial pe limbaj şi, mai 
precis, pe dialog. Astfel, un program de calculator cu IA trece acest test dacă poate 
dialoga cu un om fără ca acesta să poate să-şi dea seama că stă de vorbă cu o maşină 
(bineînţeles, în lipsa unui contact vizual care ar trăda natura artificială a 
interlocutorului). 

Deși Turing prevedea că pînă în anul 2000 va fi trecut testul pe care el l-a imaginat, 
până în prezent nici un program nu l-a trecut… Pentru a fi obiectivi, trebuie să 
recunoaştem însă că există şi rezultate ale IA, unele remarcabile, cum ar fi, de 
exemplu, programul de jucat şah care l-a bătut pe Kasparov, campionul mondial, sau 
multe altele, care au intrat chiar în cotidian, cum ar fi programele care recunosc cuvinte 
rostite sau imagini, ca să dăm doar câteva exemple. 

De ce n-a fost trecut testul Turing? Specialiştii IA în prelucrarea limbajului natural 
găsesc diverse justificări, cum ar fi ambiguitatea limbajului, folosirea metaforelor, 
aspectele matematice de complexitate a calculului, şi altele. Considerăm că explicaţiile 
sunt mai profunde şi ele reflectă o realitate nu numai în înţelegerea limbajului ci şi în 
alte încercări ale IA, cum ar fi realizarea unei conştiinţe „artificiale” sau creativitatea. 
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Dar să revenim la istorie... După aproape douăzeci de ani de căutări în IA, pe la 
mijlocul anilor ’70 s-a ajuns la concluzia că, spre deosebire de alte domenii inginereşti, 
nu mecanismele, „motoarele” ca atare sunt cele mai importante (deşi, bineînţeles, şi ele 
sunt decisive) ci, mai degrabă, ce experienţă este înmagazinată, ce au calculatoarele în 
memorie şi, cu mult mai important, cât de mult este structurată această memorie 
(Trăușan-Matu, 2004). În termenii domeniului inteligenţei artificiale, este decisivă 
problema reprezentării simbolice a cunoştinţelor şi stocării lor într-un fel de recipient, 
o aşa numită bază de cunoştinţe. Conform noii paradigme, în momentul când acestă 
bază va deveni suficient de mare, mecanismele automate, logice, de inferenţă vor putea 
deduce orice... 

Consecinţa a fost că a fost declanşat un alt val de entuziasm, cu previziuni extrem 
de optimiste în privinţa viitorului de peste mai puţin de zece ani. Şi acesta s-a dovedit 
însă iluzoriu, după cum remarcă şi Winograd şi Flores (1986). 

Problemele nu s-au rezolvat ci, dimpotrivă, în noul context au apărut altele noi, care 
se configurează ca obstacole foarte dificil de trecut. Acum a devenit necesară găsirea 
de modalităţi de a construi baza de cunoştinţe pentru a rezolva inteligent probleme şi a 
înţelege limbajul, de a învăţa sau achiziţiona noi cunoştinţe. Mai mult, ideea 
transferului de cunoştinţe de la om la maşină s-a dovedit naivă, în realitate fiind practic 
aproape imposibil să ceri cuiva să precizeze ce cunoştinţe foloseşte pentru a rezolva o 
problemă. 

Winograd, Dreyfus şi alţii, de pe o poziţie filosofică hermeneutică, au concluzionat 
idea că sfera de posibilităţi ale inteligenţei artificiale este limitată de faptul că 
înţelegerea realităţii poate fi făcută doar ca rezultat al trăirii în miezul activităţilor 
practice de zi cu zi. Acest punct de vedere este, de fapt, unul din principalele elemente 
ale filosofiei lui Heidegger care afirma necesitatea lui “a-fi-în-lume” pentru a înţelege 
intenţionalitatea (Winograd şi Flores, 1986).  

Mai mult, Terry Winograd, unul din pionierii utilizării inteligenţei artificiale în 
înţelegerea limbajului uman, la 15 ani de la principala sa contribuţie în IA, afirma că 
programele de inteligenţă artificială nu vor putea înţelege limbajul natural (Winograd 
şi Flores, 1986) şi nu vor putea depăşi, în comportamentul lor, un nivel similar 
birocraţiei, care este foarte utilă în rezolvarea multor clase de probleme complexe prin 
eliminarea necesităţii raţionamentelor datorită existenţei unui repertoriu de reguli 
stricte care trebuie aplicate. Ca orice birocraţie însă, programele de inteligenţă 
artificială sunt lipsite de sentimentul implicării (Winograd 1987, pp. 17-19), al 
conştiinţei, al înţelegerii sau al empatiei. 

Ca alternativă, Winograd propune o abordare constructivist-hermeneutică 
(Winograd 1987, pp. 20-22), prin care să se ţină seamă de context. Este însă foarte 
greu, precizează Winograd, să se facă programe care să depăşească birocratismul, să se 
implice în rezolvarea unor probleme deoarece această implicare necesită considerarea a 
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ceea ce este “bine” şi ce nu. Se ajunge astfel la problema predictibilităţii funcţionării 
acestor programe (Trăuşan-Matu, 2002a), legată de problema liberului arbitru, şi la 
filtrul “etic”, prin care se poate diferenţia care scopuri trebuie păstrate şi care nu din 
cele generate de un program inteligent (Trăuşan-Matu, 2002a). Am putea spune că 
omul are la dispoziţie un “filtru” care îi permite alegeri rapide şi un “simţ” al coerenţei, 
care, deşi s-a încercat, nu s-au putut obţine artificial.  

După cum se vede, problema înţelegerii limbajului natural, vorbit curent de oameni 
se dovedeşte esenţială în inteligenţa artificială. Problema limbajului a fost şi unul din 
subiectele predilecte ale filosofiei şi lingvisticii secolului al XX-lea. Cele două mari 
direcţii, filosofia analitică şi hermeneutica au ca obiect principal de investigaţie 
limbajul.  

3.3.3 Dialogismul lui Bahtin 

Structuralismul, paradigmă predominantă în secolul al XX-lea, nu numai în lingvistică 
ci şi în multe alte ştiinţe, a susţinut posibilitatea descrierii limbajului prin structuri fixe, 
bine delimitate. De aceea probabil, de Saussure (1993), inspiratorul acestei teorii, 
refuza să considere limba vorbită ca fiind în permanentă schimbare, în favoarea limbii 
scrise, cu caracter stabil. Pe de altă parte, tot el afirma caracterul pur arbitrar al 
cuvintelor, văzute ca semne, ca o formă lipsită de un conţinut. Concepţia structuralistă 
se încadrează în direcţia (neo)pozitivistă care încerca să reducă totul la descrieri 
independente de subiectivitatea umană.  

Concepţia lui Mihail Bahtin este centrată în jurul ideei că, pentru a înțelege ce este 
un cuvânt, dialogul între membrii unei comunităţi are un rol fundamental: “Totul 
converge spre dialog, spre opoziţie dialogală, considerată centrul întregului. Totul este 
doar un mijloc, în timp ce scopul e dialogul” (Bahtin, 1970. p.356). Cuvântul are 
natură dialogală (ibid. p.377), iar dialogul este definitoriu pentru gândirea umană (ibid. 
p.121). Mai mult, personalitatea nu poate fi înţeleasă decât din perspectivă dialogală : 
“... adevărata viaţă a personalităţii este accesibilă numai în cazul unei pătrunderi 
dialogale căreia îi răspunde ea însăşi printr-o răspundere liberă şi nestingherită’ (ibid, 
p.83). 

Concepția lui Bahtin extinde teoriile socio-culturale ale lui Vîgoțki (1978), după 
cum remarcă şi Wertsch (1991). Ea devine foarte actuală în contextul posibilităţilor 
actuale de colaborare, de dialog pe web. În plus, tehnicile informatice, de exemplu 
mineritul textelor, pot sprijini construirea dialogală a cunoaşterii în comunităţile 
virtuale de practică pe web. 

Intervenţiile (în engleză: utterances) sunt adresate întotdeauna către cineva 
(Bakhtin, 1986, p.99). În consecinţă, “când cineva analizează o propoziţie în afara 
contextului său, urmele adresivităţii şi ale influenţei răspunsului anticipat, ecourile 
dialogice ale celorlalte intervenţii, anterioare, slabele urme ale schimbării subiectelor 
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pe lanţul intervenţiilor, toate acestea sunt pierdute, şterse, deoarece sunt străine 
propoziţiei ca unitate de analiză” (ibidem, p.99). Intervenţiile se leagă într-un lanţ de 
comunicare verbală, fiind verigile inseparabile ale unei comunităţi de vorbire. 

Intervenţiile se constituie în acţiuni care aşteaptă răspunsuri, replici. Se poate spune 
astfel că Bahtin este un precursor al teoriilor pragmatice ale lui Austin, Searle şi Grice 
(discutate în acest volum în capitolul 7). Spre deosebire însă de aceştia, el nu se 
limitează la o analiză punctuală a condiţiilor de reuşită sau a implicaturilor 
conversaţiei, ci are o viziune mai amplă, care implică personalitatea şi conştiinţa celor 
implicaţi în conversaţie. 

Bahtin consideră conştiinţa ca fundamentală în comunicarea prin limbaj natural. 
După cum am precizat în altă lucrare (Trăuşan-Matu, 2002a), conştiinţa este unul din 
factorii definitori ai naturii umane, ea scăpând încercărilor de implementare din 
inteligenţa artificială reificatoare. Pe de altă parte, după cum am remarcat mai înainte 
în această lucrare, dialogul se dovedeşte, putem spune, “oaia neagră” a inteligenţei 
artificiale…. Bahtin însă dă şi o soluţie: conştiinţa nu poate fi contemplată, cu ea poţi 
doar să intri într-un dialog. El evidenţiază că valoarea deosebită a romanelor lui 
Dostoievski este datorată reuşitei de a exprima în text conştiinţele eroilor prin 
dialogistica polifonică, în care mai multe voci intră într-o comunitate de vorbire: 
“Conştiinţele altora nu pot fi contemplate, analizate şi definite ca nişte obiecte, ca nişte 
lucruri, cu ele poţi doar comunica prin dialog. A gândi la ele înseamnă a vorbi cu ele, 
altfel ele îşi întorc de îndată spre noi latura obiectuală: încetează de a mai comunica, 
se inchid în sine tăcute, şi încremenesc ca nişte imagini obiectuale finite. Autorul unui 
roman polifonic trebuie să desfăşoare o imensă şi foarte încordată activitate dialogală: 
de îndată ce ea slăbeşte, eroii prind a încremeni, supuşi procesului reificării” (Bahtin, 
1970, p.96). 

Atitudinea responsivă este de primă importanţă în dialogistica bahtiniană. Ea se 
manifestă chiar şi în absenţa explicită a unei reacţii: lipsa unei aprobări poate însemna 
o dezaprobare. Orice ascultător este şi un vorbitor, diagramele care exprimă procesele 
de transmitere-recepţie verbală între vorbitor şi ascultător, introduse de Saussure, 
necorespunzând tuturor aspectelor realităţii (Bakhtin, 1986, p. 68). Pe de altă parte, 
orice vorbitor este şi un ascultător, el fiind implicit orientat spre un răspuns (care poate 
fi, la rândul lui o întrebare la care este obligat să răspundă, având astfel o 
“răspundere”). Diagrama saussuriană este regăsită şi în modelul “canalului de 
transmitere a informaţiei”, introdus de Shannon pentru a modela transmiterea 
semnalelor în electronică şi preluat de teoria comunicării. Din perspectiva bahtiniană, 
acest model, folosit curent în inteligenţa artificială devine evident foarte simplificator, 
neconsiderarea dialogismului explicând eşecurile programelor de înţelegere a 
limbajului natural. 
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După cum remarcă James Wertsch (1991, p. 51), noţiunea de intervenţie nu poate fi 
separată de cea de voce, orice intervenţie implicând cel puţin două voci, a vorbitorului 
şi a ascultătorului care intră într-un dialog. Noţiunea de voce depăşeşte la Bakhtin o 
simplistă accepţiune pur sonoră, ea incluzând personalitatea şi conştiinţa unui vorbitor 
(ibidem, p. 51). 

Importanţa dialogului este evidenţiată şi de unii cognitivişti, care-l văd ca fiind 
esenţial, ei considerând că acesta aduce o a doua revoluţie cognitivă (Harre, 1994). 
Dialogistica bahtiniană are însă valenţe filosofice privilegiate, Ivana Markova remarcă, 
de exemplu, că el consideră dialectica hegeliană ca fiind limitată prin natura sa 
monologică, spre deosebire de dialogistică, din care este de fapt născută (Bahtin, 1981; 
Markova, 2004). 

Bahtin a fost influenţat şi de neokantieni, studiindu-l, de exemplu pe Martin Buber 
(Clark şi Holquist, p. 27), Ce aduce el însă nou este viziunea alterităţii din perspectivă 
dialogică, în contextual unei comunităţi: “Existenţa umană (atât internă cât şi externă) 
este o adâncă comuniune. A fi înseamnă a comunica. A fi înseamnă a fi pentru un altul 
şi prin altul, pentru sine” (Bahtin, 1970). Polifonia introdusă de Dostoievski este 
“pluralitatea vocilor şi conştiinţelor autonome şi necontopite” (Bahtin, 1970, p. 8). 
Chiar şi cuvântul are natură dialogală (ibid. p.377), fiind impregnat de vocile 
interlocutorilor, dialogul fiind definitoriu pentru gândirea umană (ibid. p.121). 

3.4 POLIFONIE ŞI CONTRAPUNCT ÎN CONVERSAŢIILE CHAT 

Discursul în conversații are un caracter evident secvenţial, longitudinal şi temporal. 
Spre deosebire de situația ”față în față” (f2f), în sistemele de mesagerie instantanee cu 
mai mulți participanți pot apare mai multe fire de discuție în paralel. Pentru a elimina 
ambiguitatea, sisteme cum ar fi ConcertChat (Holmer at al., 2006) sau Polyphony (vezi 
capitolul 9) permit specificarea explicită a replicii la care se referă, la care se leagă 
replica curentă. De exemplu, în figura 3.1, coloana a doua conține aceste referințe și se 
pot remarca trei fire de discuție, ilustrate prin săgeți cu stil diferit (vezi și figura 2.3). 
Din experimentele făcute se constată că participanții recurg destul de des la fire 
paralele, în acest mod crescând volumul comunicării și, mai mult. apărând posibilitatea 
unor interferențe între subiectele paralele de discuție. În plus, în afara legăturile 
explicite firele de discuție generate folosesc curent legături implicite, care apar în orice 
text, de exemplu, coreferințe (figura 3.2), perechi de adiacență sau acte de vorbire 
(figura 3.3, vezi Sacks, Schegloff și Jefferson, 1974, precum și capitolul 7 din acest 
volum), scheme retorice (Marcu, 1997) sau repetiții (figura 3.4 și figura 2.3), care pot 
fi considerate un caz particular de coreferințe, dar părerea noastră este că trebuie 
analizate distinct, deoarece induc un fenomen asemănător ritmului în muzica, 
reflectând implicarea (Tannen, 1989). 
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Nr. Ref. Ora Persoană Replică 
450 440 12:56:51 Silvia eu lucrez intr-un departamanet si tu in altul 
452  12:57:06 Lucian Chiar daca au un numitor comun = 

COMUNICAREA 
454  12:57:07 Adrian ca iti trebuie direct, poate vrei sa promovezi sau 

te influenteaza direct 
 
456 

450 12:57:52 Silvia si tu vrei sa-mi zici mie ceva f important, dar eu 
nu te plac pe tine ca persoana si nu citesc blogul 
tau 

457 456 12:58:11 Silvia pe cand dc postezi informatia aia intr-un wiki, 
fara a te autentifica, o voi citi 

459  12:58:39 Adrian [off topic] stiti ce ma gandeam sa folosim acest 
fisier si pentru proiectul la ie 

460 456 12:58:56 Adrian pai si daca nu te plac de ce as citi wiki-ul scris 
de tine? 

462 459 12:58:58 Silvia e la ci proiectu 
463 460 12:59:08 Silvia pt ca nu stii ca e scris de mine 
465 462 12:59:10 Adrian :P 
467 463 12:59:21 Silvia este un articol, o informatie ca oricare alta 
469 456 12:59:47 Lucian dar se stie cine a scris wiki-ul? 

Figura 3.1 Fire multiple de discuții 
 

160 08:33:32 Catalin butonul ala era pt stergere room 
161 08:33:42 Catalin si n-am vrea sa facem asta 
164 08:34:14 Corina Da, si eu m-am gandit la asta 

Figura 3.2 Coreferință 
 

199 04:03:12 Razvan k am facut module si le integram? 
201 04:03:33 Vladutz Nu neaparat 

Figura 3.3 Pereche de adiacență 
 

376 10:08:06 Dan Insa pe termen lung si pentru facilitatea de structurare, 
cautare blogul este cu mult mai bun decat un chat 

378 10:08:27 George da.. probabil ca da... o dau si eu acum la pace cu tine ... 
:) 

380 10:08:31 Ciprian pe termen lung si pt facilitatea de structurare, cel mai 
bun e wiki...trust me ;) 

Figura 3.4 Repetiție 
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În conversații, firele multiple de discuție se constituie uneori într-un fel de 
polifonie, asemănător cu o fugă muzicală compusă de Johann Sebastian Bach în care o 
temă este emisă de un participant, este preluată de alt participant și eventual modificată 
în timp ce primul participant continuă melodia. Acest lucru este de dorit să apară în 
conversațiile cu scopuri precizate, cum ar fi rezolvarea de probleme sau învățarea 
colaborativă. În cazurile exemplare de astfel de conversații, participanţii la discurs emit 
replici înlănţuite prin legături implicite sau explicite, orientate (de dorit) către găsirea 
unei soluţii, către o convergenţă.  

 
439 428 12:55:45 Silvia si dc eu nu citesc ce scrii tu, tu cum imi transmiti mie o 

anumita informatie...pe care vrei neaparat sa o tarnsmiti? 
…… …… …………. ……… ……………………………………………………………… 
456 450 12:57:52 Silvia si tu vrei sa-mi zici mie ceva f important, dar eu nu te plac 

pe tine ca persoana si nu citesc blogul tau 
457 456 12:58:11 Silvia pe cand dc postezi informatia aia intr-un wiki, fara a te 

autentifica, o voi citi 
459  12:58:39 Adrian [off topic] stiti ce ma gandeam sa folosim acest fisier si 

pentru proiectul la ie 
460 456 12:58:56 Adrian pai si daca nu te plac de ce as citi wiki-ul scris de tine? 
462 459 12:58:58 Silvia e la ci proiectu 
463 460 12:59:08 Silvia pt ca nu stii ca e scris de mine 
465 462 12:59:10 Adrian :P 
467 463 12:59:21 Silvia este un articol, o informatie ca oricare alta 
469 456 12:59:47 Lucian dar se stie cine a scris wiki-ul? 
471 469 12:59:58 Silvia daca vrei, nu se stie 
473 471 01:00:19 Adrian pai vezi anonimatul poate placea sau nu in anumite situatii 
475 471 01:00:27 Silvia daca vrei, se poate ca un utilizator sa se autentifice inainte 

de a posta o informatie 
476 473 01:00:44 Silvia exact, si in cazul wiki-ului il poti folosi sau nu...dupa cum 

vrei 
478 473 01:00:47 Mrc nu cred ca anonimatul intereseaza, ci calitatea informatiei 
480 476 01:01:18 Lucian aduce a un chat tras de par :)))) 
482 476 01:01:37 Silvia la blog insa tb sa te autentifici 
483 480 01:01:51 Silvia pai nu e chat, e informatie expusa clar, nu cum facem noi 

aici 
485 482 01:02:08 Adrian bun, poti spune ca este un dezavantaj ca te autentifici 
487 483 01:02:24 Lucian daca nu gasesc informatia aia pe wiki at ce fac? 
489 478 01:02:59 Silvia si tocmai calitatea informatiei este foaret ridicata 

Figura 3.5 Polifonia firelor de discuție 
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Există uneori însă şi replici care diverg de la subiect, care introduc alte subiecte, 
variaţiuni ale subiectelor actuale, sau replici care critică orientarea actuală a discuției, 
care se situează pe o poziţie diferenţială, divergentă. Astfel, nu de puţine ori, de-a 
lungul aceleiaşi conversaţii apar mai multe fire de discuţie între care, în paralel cu 
dimensiunea lor liniară, există şi o dimensiune transversală, care poate fi atât 
convergentă, cât și divergentă, inter-animându-se reciproc. De exemplu, în figura 3.5, 
la firul de discuție pe tema informației se adaugă o variațiune, generată de tema 
”anonimității”. Între cele două fire de discuție există raporturi transversale (la replicile 
457, 475 și 478), care sunt convergente (457 și 475) sau divergente (478). O altă 
exemplificare a acestui fenomen poate fi văzută și în figura 2.4. 

Dimensiunea transversală este foarte importantă în contextul achiziţiei 
cunoştinţelor, deoarece ea corespunde fazei de delimitare a conceptelor (“diferenţa 
specifică”) sau fazei de comparare a conceptelor din metoda constructelor 
personalizate (a grilelor repertoar) a lui Kelly, folosită de Gaines şi Shaw 
(http://www.brint.com/PCT.htm). 

Acest fenomen nu este specific doar interacţiunilor în conversaţii chat. El apare şi în 
discuţiile faţă-în-faţă şi în muzica polifonică (care poate că chiar asta vrea să exprime: 
comunitatea şi interacţiunea între mai multe voci, în sens bahtinian): „Atacul 
deconstructivist [....] – conform căruia doar diferenţa între diferenţă şi unitate, ca o 
diferenţa emfatică (şi nu ca o întoarcere la unitate), poate acţiona ca o bază pentru o 
teorie diferenţială (ceea ce dialectica pretindea să fie) – este punctul de plecare pentru 
distincţia între polifonie şi non-polifonie” (Mahnkopf, 2002).  

În muzica polifonică, pentru a descoperi țesătura “punct-contra-punct” a melodiilor 
ce se dezvoltă în paralel, trebuie înțelese regulile contrapunctului, o tehnică aproape 
matematică folosită de compozitori pentru a gestiona dezvoltarea mai multor voci în 
același timp, fără a ajunge la dizarmonii. Prin analogie, și în cazul conversațiilor chat 
ar trebui identificate regulile specifice de dezvoltare a firelor de discuție pe 
dimensiunile transversală/longitudinală, respectiv convergentă/divergentă. Pentru 
clarificare trebuie însă precizat conceptul fundamental de “voce”, pe care îl vom folosi 
și în capitolul al 8-lea din acest volum. Pentru aceasta vom pleca de la unul din 
scopurile urmărite în CSCL, interanimarea (Wegerif, 2005). În acest sens, în 
conversațiile chat în învățare participă efectiv cățiva studenți și, direct (dacă este o 
conversație moderată de el) sau indirect (prin “vocea” sa), profesorul care le-a dat tema 
sau problema de discutat/rezolvat. Ceea ce ne interesează, pentru a evalua fiecare 
student, este ce spune el la un anumit moment de timp și are o remanență în replicile 
care urmează, ca un ecou. Vom denumi o astfel de replică o ”voce”, cu o altă conotație 
evident alta decât cea pur fizică. Un participant poate emite mai multe voci în cadrul 
unei conversații. Mai mult, deoarece deseori apare fenomenul de ventrilogism, 
evidențiat de Bahtin (1970), prin care o persoană reia, parțial sau total, vocea altuia, 
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fiecare replică poate să conţină un număr nelimitat de voci. În acest context, ne 
interesează modul cum o voce se propagă între replici, și cum ea interacționează cu 
celelalte. Pe această bază, după cum se descrie în capitolul al 8-lea, competența unui 
participant la discuție se poate determina prin însumarea vocilor pe care le-a emis. 

Plecând de la dimensiunile longitudinal-transversal și convergent-divergent, se pot 
identifica mai multe clase de șabloane de interanimare între firele de discuție (Trăușan-
Matu et al., 2007a). Șabloanele de interanimare convergente, de exemplu, sunt de mai 
multe feluri. Poate cele mai cunoscute sunt perechile de adiacență (figura 3.3 și Sacks, 
Schegloff și Jefferson, 1974). Acestea sunt perechi de replici care apar de obicei 
împreună, primul tip de replică necesitând pe cel de-al doilea. De exemplu, o pereche 
de adiacență foarte întâlnită este succesiunea întrebare-răspuns. O alta este perechea de 
genul ”salut / salut”. 

O altă clasă de șabloane convergente, cu corespondent muzical, este utilizarea 
repetiţiei (vezi figura 3.4). Acest fenomen, amintit și un pic mai sus, în contextul 
legăturilor implicite, este identificat şi de Tannen (Tannen 1989) ca având rolul de a 
exprima şi susţine participarea într-un dialog sau discurs, în general. 

Un fenomen foarte interesant de interanimare (poate chiar o situație ”ideală” de 
manifestare a acestui fenomen), care se poate încadra în categoria șabloanelor 
convergente sunt replicile colaborative. Un exemplu al acestui fenomen, întâlnit în 
contextul CSCL este dat în figura 3.6. Acest fenomen, în care mai mulţi participanţi 
construiesc o replică împreună, ca o singură persoană a fost remarcat și de Sacks 
(1992): 
 

Joe :       (cough) We were in an automobile discussion, 
Henry :   discussing the psychological motives for 
Mel :       drag racing on the streets1 

(Sacks 1992, pp.144-5) 
  

315 10:23:26 Razvan cineva spune ceva 
316 10:23:33 Razvan si apoi toti ceilalti dau cu parerea  
318 10:23:36 Dan si restu spun ca nu e bine  

Figura 3.6 Replici collaborative 

Acest fenomen este similar cu ceea ce se întâmplă când apare starea de flux 
(Csikszentmihaly 1990), specifică improvizaţiei în jazz, în care participanţii contribuie 

                                                      
 
1 Joe :     (tușește) Discutam despre automobile, 
  Henry :  discutând motivele psihologice pentru 
  Mel : raliuri făcute pe stradă (trad. engleză) 
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fără dificultate la activităţi complexe. În cazul nostru putem spune că ei construiesc un 
discurs colaborativ ce evidenţiază cunoaştere, înţelegerea unor situaţii, interanimează, 
cum spune Bahtin, intră într-un joc similar polifoniei, în care o voce continuă pe alta. 

Pot fi identificate și alte clase de șabloane de interanimare, inclusive divergente, 
unele dintre ele fiind discutate în (Trăușan-Matu et al., 2007a). 

Precizări 

Cercetările prezentate în acest capitol au fost parțial finanțate în cadrul proiectului 
european FP7 STREP ”LTfLL” (”Language Technology for Longlife Learning”, în 
engleză) și a proiectului CNCSIS ”K-teams”. 
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Rezumat. Exprimarea şi interpretarea corectă a stărilor emoţionale proprii sau a altor persoane 
reprezintă un aspect central al comunicării interumane. Comunicarea mediată de noile 
tehnologii solicită utilizatorilor un efort de adaptare creativă a strategiilor de exprimare a 
emoţiilor la caracteristicile constructive ale noilor medii. În acest capitol vom analiza modul în 
care sunt exprimate şi detectate emoţiile în mediile de comunicare bazate pe text – chat, email, 
forumuri de discuţie etc. Cu toate că, în aceste situaţii, indicatorii nonverbali asociaţi cu emoţia 
în comunicarea directă lipsesc, utilizatorii găsesc permanet noi modalităţi pentru a exprima sau 
pentru a decodifica starea emoţională a interlocutorului. O anumită utilizare a punctuaţiei, 
verbozitatea, exprimarea acordului sau a dezacordului sunt numai câteva dintre strategiile 
frecvent utilizate pentru a distinge rapid între stările emoţionale negative sau pozitive ale 
interlocutorilor. 

Cuvinte cheie: emoţie, comunicare, prezenţă afectivă, indicatori non-verbali ai emoţiei.  

4.1 INTRODUCERE 

Exprimarea şi interpretarea corectă a stărilor emoţionale proprii sau trăite de alte 
persoane reprezintă un aspect central al comunicării interumane.  

În comunicarea mediată de calculator, cercetările privind modalităţile de exprimare 
a emoţiilor sunt de dată relativ recentă. Odată cu diversificarea şi  îmbogăţirea mediilor 
de comunicare şi, mai ales, odată cu interesul major pentru modul în care utilizatorul 
trăieşte experienţa de comunicare în mediul online, emoţiile revin în actualitate.  
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Pentru o perioadă de timp relativ îndelungată, dimensiunea afectivă nu a făcut parte 
din discursul proiectanţilor. Ne amintim că în pre-istoria comunicării mediate de 
calculator, acesta era considerat un mediu plat-afectiv, principalul motiv invocat fiind 
că, într-un mediu de comunicare bazat pe text – email, chat, SMS etc., sunt eliminate 
tocmai acele comportamente nonverbale care îndeplinesc funcţia de comunicare a 
emoţiei în interacţiunea faţă-în-faţă. Chiar dacă întreaga istorie a literaturii şi a 
corespondenţei romantice infirmă ideea conform căreia comunicarea bazată pe text are 
o capacitate redusă de susţinere a schimbului emoţional, ea este încă prezentă în studii 
de dată recentă. Mai mult, succesul recent al tehnologiilor de comunicare bazate 
preponderent pe text, demonstrează că experienţa emoţională a utilizatorului poate fi 
îmbogăţită în mod substanţial. Odată cu dezvoltarea noilor medii de comunicare, 
problema modalităţilor de exprimare, respectiv reprezentare a emoţiei se pune acut. Nu 
este vorba doar despre comunicarea în contexte informale (idile şi poveşti de dragoste 
derulate pe Internet), dar mai ales despre interacţiunea într-o varietate de contexte 
formale (medii educaţionale sau medii de suport pentru realizarea de sarcini 
profesionale).  

4.2 EMOTIA SI COMUNICAREA INTERUMANA 

Emoţia îndeplineşte o funcţie importantă în interacţiunea socială, în stabilirea unui 
cadru, a unui scenariu, o structură a rolurilor pentru un anumit tip de interacţiune. 
Contextul emoţional este deci cel care dă sens limbajului de fiecare zi în care cineva 
poate să spună cu furie “Nu ar fi trebuit să faci asta” sau cu afecţiune “Sunt fericită să 
te văd” (Oatley, 2001).  

Emoţiile au un rol central în comportament şi comunicare; este un fapt unanim 
acceptat şi recunoscut. Cu toate acestea, în prezent nu avem o definiţie clară, o 
clasificare universal acceptată a emoţiilor, sau un model teoretic comprehensiv care să 
descrie structura complexă a emoţiilor. Există mai multe tipuri sau familii de emoţii, cu 
o importanţă deosebită pentru viaţa socială: afirmare, ataşamentul, securitate etc.  

Fiecare dintre aceste tipuri de emoţii poate fi evocată în două moduri distincte: fie 
verbal, prin cuvinte, cum este de exemplu limbajul figurativ; fie prin modalităţi non-
verbale. De exemplu, în modelul propus de Öhman (1987), fenomenele emoţionale 
apar ca răspuns la o situaţie cu semnificaţie emoţională şi se pot manifesta (şi, deci, 
observa, studia) în trei moduri diferite: urmărind reacţiile verbale ale persoanei, 
răspunsurile fiziologice şi cele comportamentale. Fiecare dintre aceste modalităţi de 
manifestare, susţin o serie de autori (de exemplu, Lang, 1993), este relativ 
independentă şi, în consecinţă, de cele mai multe ori vom avea o covariaţie relativ 
slabă între diferite rezultate obţinute la măsurarea proceselor emoţionale. Astfel, o 
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implicaţie practică a acestei constatări este aceea că în studiul emoţiei va fi necesară 
abordarea fiecărui palier în parte: verbal, fiziologic, comportamental.  

4.2.1 Concepte apropiate 

În ciuda relativei lipse de claritate conceptuală, termenul emoţie ocupă un loc bine  
stabilit în descrierea fenomenelor psihologice şi fiziologice descrise în definiţia de mai 
sus.  Cu toate acestea, în cadrul tuturor culturilor sunt recunoscute nouă emoţii 
principale: bucuria, furia, tristeţea, interesul, ruşinea, vina, invidia şi deprimarea 
(Campos şi Barrett, 1984).  

Există o serie de alte concepte importante care descriu fenomenele specifice sferei 
emoţionale, având însă un înţeles uşor diferit. În primul rând, este vorba despre 
conceptul de stare afectivă: în timp ce emoţia se referă la o reacţie de scurtă durată, 
durata stărilor afective poate atinge saptămâni sau luni; dacă emoţiile sunt provocate în 
mod direct de evenimente interne sau externe, de cele mai multe ori stările afective 
sunt separate din punct de vedere temporal şi situaţional de evenimentul care le-a 
provocat. Un alt concept important este acela de sentiment, adică reflectarea mentală a 
experienţei emoţionale (Damasio, 1999). Sfera sentimentelor nu include răspunsurile 
emoţionale corporale, fiind vorba în primul rând despre percepţia mentală a stării 
organismului. În fine, termenul afect descrie aspectul subiectiv conştient al unei emoţii, 
setul de manifestări observabile ale emoţiei trăite în plan subiectiv (un răspuns 
emoţional observabil de către subiect şi cei din jurul său).  

4.2.2 Emoţia: un scenariu comunicaţional 

În opinia multor autori, printre cele 7 păcate ale cercetării psihologice moderne se 
numără şi ignorarea relaţiei strânse dintre emoţie şi cogniţie (Davidson, 2003). 
Mecanismele de articulare între emoţie şi cogniţie sunt tot mai intens studiate în ultimii 
ani: suntem “raţionali” o mică parte din timp; emoţia este cea care „ne angajează” în 
sarcină şi ne determină o anumită opţiune sau decizie. Din perspectiva cognitivistă, 
emoţia este un mod (sau stil) general de funcţionare a sistemului mental. Acesta 
implică activarea de dispoziţii specifice şi prezenţa unor stări actualizate. De asemenea, 
include operarea de capacităţi mentale variate şi utilizarea de tipuri diferite de referinţe 
intenţionale. Pe palierul emoţional, funcţionarea mentală implică cogniţie, evaluare, 
motivaţie şi simţire.  

Oatley (1999) susţine că emoţiile sunt un mod de comunicare. Ele nu constitue doar 
un al doilea canal, paralel cu cel verbal, ci reprezintă mijlocul fundamental prin care 
oamenii stabilesc şi menţin relaţii cu ceilalţi. În opinia acestui autor, comunicarea are 
loc prin intermediul emoţiilor: emoţia ne oferă un cadru în care un anumit tip de 
interacţiune este îngăduit, iar altele sunt blocate. De exemplu, prin intermediul 
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modalităţii emoţionale a fericirii, se construiesc relaţiile de cooperare; furia este 
modalitatea emoţională în care are loc conflictul.  

Prin analogie cu teatrul, se poate spune că emoţia este un scenariu pe care actorul 
social îl pune în operă. Dar, spre deosebire de un scenariu scris care oferă cuvintele, 
scenariul emoţional oferă totul, dar mai puţin cuvintele. În această perspectivă, a fi 
îndrăgostit nu indică ce anume să spui într-o anumită  
situaţie, dar te determină, te orientează înspre alte lucruri necesare unui îndrăgostit.  

O a doua metaforă împrumutată din teatru este că emoţia reprezintă un rol. Însă nu 
este rolul unui personaj concret, aşa cum de obicei se întâmplă în teatru ci, mai 
degrabă, este vorba despre un rol episodic, adoptat pentru un set particular de 
interacţiuni sau un incident particular: de exemplu, atunci când eşti furios, vrei să faci 
numai într-un anumit mod, vrei înapoi ceea ce îţi aparţine, să îndrepţi ceea ce este 
greşit, în opoziţie cu cealaltă persoană etc. Altfel spus, atunci când persoana 
funcţionează în modalitatea emoţională a furiei pure, numai comunicarea conflictului 
interpersonal poate avea loc.  

4.2.3 Modalităţi de exprimare a emoţiilor 

Începând cu studiile lui Darwin asupra modalităţilor de exprimare a emoţiilor (Darwin, 
1893), o mare diversitate de studii şi cercetări s-au ocupat de relaţia dintre emoţie şi 
comportamentul non-verbal, incluzând expresiile faciale, gesturi sau caracteristici 
acustice. Se pare că există markeri universali şi distinctivi ai emoţiei în 
comportamentul nonverbal (Ekman, 1982): de exemplu, faţa poate să exprime o 
varietate de emoţii şi, în general, membrii aceleiaşi culturi nu au dificultăţi în a 
identifica şi a exprima emoţiile. 

De obicei, comportamentul verbal şi non-verbal sunt abordate ca şi canale de 
comunicare separate. Având în vedere că aceste canale poartă un mesaj emoţional, o 
întrebare importnată este în ce măsură mesajul non-verbal este consonant cu mesajul 
verbal, sau dacă intră în contradicţie cu acesta. Mesajele emoţionale exprimate non-
verbal (tonul vocii, gesturi, expresie facială) sunt considerate mai primitive şi, deci, 
mai greu de disimulat. În timp ce cuvintele pot fi alese în mod voluntar, mesajul 
emoţional al canalului non-verbal este mai puţin controlat voluntar, ceea ce scade 
probabilitatea de a fi utilizat într-un mod care să înşele interlocutorul. Deşi fiecare 
vorbitor înţelege şi este conştient de limbajul său nativ, atât pentru emiţător cât şi 
pentru receptor, mesajele emoţionale − chiar şi atunci când sunt foarte puternice − 
operează la nivel inconştient. Ca urmare, cel care doreşte să înţeleagă ce anume simt 
ceilalţi, trebuie să studieze acest tip de mesaje, să le conştientizeze, să ştie ce anume îi 
place sau nu îi place unei persoane, sau dacă persoana spune adevărul sau nu.  

Primii cercetători ai comunicării mediate de tehnologie, arătau că în acest caz 
lipseşte tocmai tonul sau conţinutul emoţional (Short et al, 1976). Motivul invocat se 
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referă, în primul rând, la absenţa indiciilor non-verbali purtători de informaţie de tip 
emoţional specifici pentru comunicarea directă şi pe care i-am amintit mai sus: 
expresia facială, inflexiunile vocale sau mişcări corporale. Iată că studiile recente în 
domeniul comunicării mediate de calculator, subliniază tocmai „importanţa critică a 
comportamentului nonverbal în comunicarea identităţii interpersonale şi a afectului” 
(Walther et al., 2005, p. 38). Pornind de acestă idee, vom analiza în continuare 
modalităţi specifice de exprimare a emoţiilor noie medii de comunicare, în care 
schimbul de informaţie este preponderent bazat pe text (email, chat, forumuri de 
discuţii, SMS, sau blog-uri). 

4.3 PREZENTA SOCIALA SI AFECTIVA 

Conceptul de “prezenţă socială” are deja o istorie îndelungată. Cu mai bine de treizeci 
de ani în urmă, în “The Social Psychology of Telecommunications”, Short et al. (1976) 
defineau prin concept modul în care percepem persoanele care se află într-un proces de 
comunicare mediată, cât şi interacţiunile interpersonale în care acestea sunt angajate.  

Prezenţa socială a unei persoane într-un mediu de comunicare este determinată de 
mai mulţi factori: intrevin aici caracteristicile utilizatorului, dar aspecte care ţin de 
mediu şi situaţie.  

Unii autori (de exemplu, Biocca et al., 2001) au considerat prezenţa socială ca fiind, 
în primul rând, o caracteristică a utilizatorului, dar care se află în strânsă relaţie cu 
interacţiunea şi mediul: este vorba de o judecată temporară cu privire la natura 
interacţiunii cu celălalt, limitată sau amplificată de mediu. Urmând aceeaşi linie de 
gândire, în lucrările lui Garrison et al. (2000 etc.) conceptul de prezenţă socială este 
definit ca abilitatea participanţilor într-o comunitate virtuală de a se proiecta pe ei 
înşişi, social şi emoţional, ca persoane ‘reale’ (adică, întreaga lor personalitate), în 
mediul de comunicare utilizat.  

Pe de altă parte, Short et al (1976) au abordat prezenţa socială ca fiind în primul 
rând o dimensiune subiectivă a capacităţii mediului de comunicare de a transmite 
informaţie cu privire la expresia facială, direcţia privirii, postură şi alţi indici 
nonverbali care sunt prezenţi în mediu. Această dimensiune determină măsura în care 
un mediu de comunicare utilizat pentru a interacţiona cu alţi oameni este perceput ca 
fiind sociabil, cald, senzitiv, personal sau intim. Gradul de prezenţă socială oferit de 
diferite medii de comunicare este variabil şi este determinat de aspecte şi caracteristici 
tehnice specifice. Nivelul prezenţei sociale permis (sau anticipat) afectează natura 
interacţiunii şi, în mod cert, influenţează modul în care utilizatorul alege mediul prin 
care doreşte să comunice.  
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4.3.1 Aspecte definitorii  

Există încă suficient de multe probleme nerezolvate în studiul prezenţei sociale: nu 
avem în acest moment un model comprehensiv şi nici un consens cu privire la structura 
sa conceptuală, nu este clar ce şi cum se măsoară, care sunt factori determinanţi şi care 
sunt efectele, care este impactul diferenţelor individuale şi care sunt consecinţele 
prezenţei tehnologie asupra individului. De obicei, studiile privind prezenţa socială 
analizează eficienţa şi satisfacţia participanţilor în utilizarea diferitelor medii de 
comunicare, luând în considerare aspecte precum măsura în care mediul permite 
conectivitatea, reacţia imediată, un anumit grad de intimitate:  

Conectivitatea este un aspect fundamental care stă la baza comportamentului social. 
În literatura psihologică, nevoile de bază ale omului, care includ satisfacerea nevoii de 
apartenenţă şi interacţiune cu ceilalţi, sunt descrise ca fiind cele mai puternice forţe în 
stabilirea relaţiilor sociale.  

Având în vedere faptul că experienţa conectivităţii răspunde unei nevoi 
fundamentale a omului, este important ca ea să fie luată în considerare în proiectarea 
mediilor de comunicare. Sistemele de comunicare în timp real reduc constrângerile 
spaţiale în comunicarea interumană; în plus, prezenţa socială poate fi pusă în scenă 
prin atribute adiţionale ale contextului în care are loc conversaţia. Ca urmare, este 
important în ce mod acestea pot să faciliteze conectivitatea (fără să imite comunicarea 
faţă-în-faţă) şi, mai mult decât atât, să faciliteze feedbackul imediat şi sentimentul de 
intimitate, diminuând în acelaşi timp sentimentul de intruziune. Nevoia de reacţie 
imediată (imediacy) este satisfăcută prin “acele comportamente comunicaţionale care 
sporesc interacţiunea nonverbală şi apropierea (afectivă) faţă de o altă persoană” 
(Mehrabian, 1969, p. 203, citat în Rourke, 1999). Cercetările lui Mehrabian sugerează 
că, în comunicarea faţă în faţă, există indicii nonverbali precum expresia facială, 
mişcările corpului, contactul vizual care intensifică stimularea senzorială a 
interlocutorilor. La rândul ei, aceasta va conduce la interacţiuni mai intense, mai 
încărcate afectiv, mai prompte. 

4.3.2 Dimensiuni ale prezenţei sociale  

Studiul prezenţei sociale a acordat iniţial o atenţie deosebită factorilor determinanţi de 
natură cognitivă sau contextuală, încercând astfel să circumscrie cât mai bine acest 
concept. Iniţial, a fost privilegiat a fost conceptul de prezenţa cognitivă, mai puţină 
atenţie acordându-se relaţiei dintre aspectele emoţionale şi prezenţa socială. 

Primele cercetări privind comunicarea mediată de calculator observau cum absenţa 
unor indicii non-verbali precum expresia facială, postură, gesturi, proximitate fizică 
etc. limitează puternic bogăţia comunicării în astfel de contexte (Short et al., 1976). Ca 
urmare, aşa cum am arătat deja, mediul electronic a fost considerat un mediu de 
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comunicare sărac, care nu permite obţinerea de informaţie cu privire la context, reguli 
de comportament acceptate şi influenţa lor asupra comunicării. În plus, se pare că toate 
acestea favorizează utilizarea unui limbaj lipsit de inhibiţii şi disimularea (Sproull și 
Kiesler, 1986).  

Studii mai recente arată că, fie şi numai comunicarea scrisă utilizată în chat sau 
email, stimulează prezenţa afectivă şi socială, cu condiţia ca interlocutorii să aibă 
libertatea de a-şi gestiona timpul în mod liber (Walther, 1996). Dacă majoritatea 
studiilor dedicate acestui subiect au utilizat diferite combinaţii de scale şi chestionare şi 
analiza interacţiunii online cu metode calitative şi cantitative, foarte puţine studii au 
utilizat analiza de conţinut pentru a investiga exprimarea emoţiilor. Din acest punct de 
vedere, studiile lui Rourke et al. (1999), Anderson et al. (2001) etc. marchează un 
moment de cotitură: analizând rezultatele unor studii anterioare şi conţinutul 
comunicării pe forumurile de discuţie ale studenţilor de la Universitatea din Alberta, 
Rourke et al. (1999) identifică 12 indicatori ai prezenţei sociale şi afective, pe care îi 
grupează în trei categorii: afectivitate, interactivitate şi coeziune.  

Astfel, în opinia autorilor citaţi, prezenţa socială a unui participant la procesul de 
comunicare online poate fi analizată pe trei dimensiuni:  

 
• prezenţa afectivă: exprimarea emoţiilor, a sentimentelor şi dispoziţiilor 

afective; 

• interactivitate: a citi, a participa, a fi atent, a înţelege, a reflecta asupra 
răspunsurilor altora; 

• coeziune: a oferi răspunsuri care construiesc şi menţin un sentiment de 
„apartenenţă” şi angajare la scopurile şi obiectivele comune ale grupului.  

 
Tabelul 4.1 descrie cei 12 indicatori propuşi de Rourke et al (1999) pentru 

evaluarea prezenţei sociale şi afective, pe care i-am adaptat la caracteriticile mediilor 
de comunicare sincrone (chat). Pentru ilustrare, am preluat câteva fragmente din 
înregistrările unor discuţii online ale unor echipe de studenţii de la Universitatea 
Politehnica din Bucureşti care colaborează la realizarea unor sarcini indicate de 
profesor. 
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Cat Indicatori  Definiţie, exemple  
A

fe
ct

iv
it

at
e 

Exprimarea  
emoţiei  

Modalităţi convenţionale sau neconvenţionale de exprimare a emoţiei, 
incluzând: repetiţia unor semne de punctuaţie, utilizarea ne-necesară de 
majusculele, emoticoane, seme grafice: 

A:   acum sa facem REFLECTIE :D 

B:   bzzzzzzzzzzzz 

C:   :))))))) 

Utilizarea umorului  Tachinarea, ironizarea, sarcasmul, utilizarea de semnificaţii sub-înţelese 
etc:  

A:   eu sunt timid, ahahaha 

C:  :)) hai amh... suntem seriosi...sau ce facem aici? 

Auto-dezvăluirea  Prezentarea de detalii din viaţa privată, experienţa personală, exprimarea 
vulnerabilităţii:   

A:   nu prea înŃeleg întrebarea ... 

B:   hai sa îŃi spun cum am făcut eu... 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  I
nt

er
ac

ti
vi

ta
te

 

Continuarea unui 
fir de discuţie  

Utilizarea facilităţilor oferite de software (de exemplu, în forumuri de 
discuţie sau email) pentru a răspunde la mesajul altuia versus  a începe un 
nou subiect de discuţie: 

Subject: Re: Intrebare  

Subject: Fwd: Tr: Computer updates 

Citarea  mesajului 
altei persoane  

Utilizarea facilităţilor oferite de software pentru a cita mesaj altuia în 
întregime sau pentru a copia părţi din mesajul celuilalt.  

Referire explicită la 
mesajul altei 
personae  

Referire directă la conţinutul altor mesaje.  
A: acum citesc rezumatul de la discutia trecuta 

B:  la intrebarea 1 mi se pare mie sau se refera la 

pasul 1? 

S:  am citit despre ce ati discutat la pasul 1 

...chestia cu tokenul... interesant 

Pune întrebări  Pune întrebări celorlalţi participanţi sau moderatorului: 
A:  stie cineva la ce ora avem examen?  

B:  ce considerati ca nu e bine si trebuie imbunatatit? 

Face complimente, 
exprimă aprecierea  

Face complimente sau exprimă aprecierea pentru ceilalţi sau conţinutul 
celorlalte mesaje: 

A:  Suuuuuuper!!!!! 

B:   Exact ce aveam nevoie!  

C:   este schimb de informatii, dar nu prea e util ... 

Exprimarea 
acordului  

Exprimă acordul cu ceilalţi sau conţinutul altor mesaje. 
A:   da sunt de acord, mi se pare o idee buna 

B:   eu sunt pentru... 

   
   

   
   

   
 C

oe
zi

un
e 

   Vocative Se adresează sau se referă la participanţi utilizând numele acestora. 
A: Alex, ai vreo idee? 

Se adresează sau se 
referă la grup 
utilizând pronume 
inclusive  

Se adresează grupului utilizând pronume incluzive precum „noi”, „al 
nostru”, „nouă”.  

A: intalnirea noastra se apropie de un final fericit ;) 

 

Salutul  Salut, formule de deschidere sau de încheiere a conversaţiei:  
A:  salutare:) 

B:   eu sunt Cipi, si am fost catalogat drept timid :) 

C:   buna, eu sunt Andrei 

Tabel 4.1. Modelul de evaluare al prezenţei sociale (adaptat după Rourke et al, 1999) 
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A. Prezenţa afectivă 

Analizând tabelul de mai sus (tabelul 4.1), este uşor să observăm că în comunicarea 
online, emoţia poate fi exprimată în numeroase moduri, atât verbal (incluzând aici 
anumite cuvinte cu încărcătura emoţională pozitivă sau negativă, utilizarea umorului şi 
a auto-descoperirii) cât şi non-verbal (de exemplu, utilizarea emoticoanelor sau a 
anumitor semne de punctuaţie).  

 
• Emoticoanele  sunt frecvent utilizate în comunicarea bazată pe text, fie că este 

vorba despre chat, SMS, email, forumuri de discuţie sau bloguri. Sistemele 
actuale de comunicare mediată de calculator oferă utilizatorilor o multitudine 
de posibilităţi de reprezentare simbolică a stărilor emoţionale, aducând o 
indicii nonverbali în mediul de comunicare bazat pe text şi intensificând astfel 
experienţa socioemoţională a interlocutorilor.  

• Auto-descoperirea  este un comportament care explică atracţia psihologică şi 
stabilirea de legături între indivizi. „Cu cât cineva prezintă (descoperă) mai 
multe informaţii personale, cu atât mai mult ne putem aştepta la 
comportamentul reciproc al celorlaţi; cu cât interlocutorii cunosc mai multe 
unul despre celălalt, cu atât mai probabilă este stabilirea sentimentului de 
încredere, oferirea de suport şi, astfel, obţinerea sentimentului de satisfacţie” 
(Cutler, 1995, p. 17).  

• Umorul este un indicator important al prezenţei sociale. Dezvoltarea coeziuni 
unui grup implică adesea utilizarea de strategii conversaţionale cum sunt 
glumele, ironia sau tachinarea, strategii prin care diferenţele între membrii 
grupului încetează a mai fie percepute ca o provocare serioasă pentru 
consensul şi similaritatea membrilor grupului. 

B. Interactivitatea  

A avea siguranţa că celălalt ne ascultă şi este atent la ceea ce îi spunem este un 
aspect critic pentru o interacţiune socială semnificativă. Ca urmare, oricare ar fi mediul 
de comunicare în care are loc conversaţia, replicile şi răspunsurile interlocutorului 
servesc unor scopuri multiple: construiesc şi menţin relaţia, exprimă dorinţa de a 
stabiliza sau a prelungi contactul şi, în mod tacit, indică suportul interpersonal, 
încurajarea şi aceptarea iniţiatorului. În comunicarea mediată de calculator, 
comportamente precum utilizarea funcţiei “reply” pentru a publica un nou mesaj în 
forum, citarea directă din mesajul altuia sau referirea explicită la conţinutul altor 
mesaje sunt toate modalităţi de răspuns care accentuează interactitatea. Viteza de 
reacţie este un alt aspect important în conversaţie, inclusiv atunci când aceasta se 
desfăşoară online. Mai mult, unele sisteme de comunicare online sporesc 
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„vizibilitatea” reactivităţii interlocutorului, oferind indicii cu privire la comportamentul 
de pregătire al răspunsului: de exemplu, sistemul oferă un răspuns automat (email) că 
utilizatorul lipseşte de la birou câteva zile, sau, în cazul comunicării sincrone, ca este 
momentan indisponibil, este inactiv o perioadă de timp sau, din contră, poate solicita 
permisiunea de a interveni în discuţie, sau chiar în acest moment scrie răspunsul la 
mesajul anterior (A is typing a message) etc. 

C. Coeziunea 

Gradul de coeziune al participanţilor la o conversaţie este determinat de  activităţi 
specifice care construiesc şi menţin sentimentul de angajare al  
interlocutorilor.  

Rourke et al (1999) identifică trei categorii de indicatori ai gradului de coeziune: 
 
• utilizarea acelor elemente care asigură funcţia fatică a comunicării (funcţia de 

realizare a contactelor sociale); de exemplu, prin utilizarea unor modalităţi de 
salut specifice; 

• utilizarea vocativelor (adică acel caz al declinării care exprimă o chemare sau 
o invocare adresată cuiva);  

• utilizarea unor modalităţi de adresare incluzive către grup utilizând particule 
precum “noi,” “nouă” sau “ al nostru.” 

 
Funcţia fatică a comunicării acoperă toate acţiunile comunicaţionale care asigură 

stabilirea contactului, menţinerea contactului, sau întreruperea comunicării  dintre 
emiţător şi receptor – de exemplu gesturile sau  formulele de salut, „alo” cu care 
începem fiecare convorbire telefonică – verificând dacă receptorul este atent şi canalul 
de comunicare funcţioneaza fără factori perturbatori. Astfel, a spune cuiva “Noapte 
bună” reprezintă doar un mijloc prin care confirmăm faptul ca recunoaştem acea 
persoană ca interlocutor, că suntem în raporturi bune cu ea, însă nu implică în mod 
necesar dorinţa profundă şi sinceră ca persoana în cauză să petreacă o noapte 
excelentă. Bussman (1998) sugerează că aceste momente ale comunicării au tocmai 
funcţia de a confirma legăturile care unesc partenerii de comunicare, incluzând acte 
comunicative cum sunt întrebările mai mult sau mai puţin formale cu privire la starea 
de sănătate a unei persoane, remarci cu privire la vreme, sau comentarii cu privire la 
alte aspecte comune, triviale. 

Utilizarea vocativelor, inclusiv adresarea utilizând pronumele inclusive sau numele 
participanţilor, are o funcţie importantă în construirea şi exprimarea coeziunii grupului. 
De exemplu, în literatura pedagogică, se discută frecvent problema prezenţei sociale a 
profesorului, subliniind relaţia deosebit de importantă care se stabileşte între utilizarea 
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numelor în comunicarea cu studenţii şi învăţarea cognitivă, afectivă şi 
comportamentală. Mai mult, Eggins și Slade (1997) arată că “utilizarea redundantă a 
vocativelor indică tendinţa vorbitorului de a stabili o legătură mai strânsă cu audienţa” 
(p. 145). Un alt aspect important vizează relaţia dintre gradul de coeziune şi utilizarea 
vocativelor la nivelul grupului. Mehrabian (1969) sugerează că, de exemplu, atunci 
când participanţii se referă la grup utilizând pronume incluzive cum sunt noi, al nostru, 
pentru noi, sau chiar grup etc. indică apropiere şi caracterul compact al grupului, idee 
confirmată şi de alte cercetări ulterioare. 

4.4 ADAPTAREA LA CONSTRANGERILE CANALULUI DE 
COMUNICARE 

Asistăm zilnic la o multitudine de situaţii care ne permit să observăm modul în care 
utilizatorii adaptează exprimarea şi interpretarea informaţiei relaţionale la  
constrângerile canalului de comunicare. Mai precis, indicii verbali şi nonverbali 
disponibili în mediul de comunicare sunt utilizaţi pentru a exprima informaţia 
relaţională care în comunicarea faţă în faţă este în mod normal transmisă prin 
intermediul unor indicii nonverbali.  

Utilizatorii compensează limitările discursului scris prin adaptare şi inovaţie 
lingvistică şi reuşesc să exprime prin strategii ortografice specifice o serie de aspecte 
specificii comunicării non-verbale (Murphy și Collins, 1997). Exemplele clasice sunt 
utilizarea de emoticoane, avatari, semne tipografice şi alte elemente textuale, incluzând 
aici utilizarea majusculelor, exprimare eliptică, semne de exclamare sau erori de 
scriere, intenţionate sau neintenţionate. Toate acestea − un mai mare grad de 
familiaritate sau intimitate în conţinut, stil, structuri, sincronizarea schimbului de 
mesaje − reprezintă mai mult decât o simplă strategie de adaptare lingvistică, capabilă 
să încorporeze regiştrii colocvial şi informal ai comunicării, devenind o strategie 
capabilă să creeze un echilibru între caracteristicile mediului şi un nivel acceptabil de 
responsivitate (Danchak et al., 2001). 

Într-un studiu care examinează această ipoteză, Walther (2005) a cerut utilizatorilor 
să exprime afinitatea sau lipsa de afinitate faţă de un interlocutor real, în două situaţii 
de comunicare: faţă-în-faţă şi mediat de calculator. Rezultatele obţinute arată că 
afinitatea a fost exprimată la fel de eficient în ambele condiţii de comunicare. Mai 
mult, s-a observat că indiciile verbale poartă o mai mare proporţie de informaţie 
relaţională în situaţia comunicării mediate decât în condiţie de faţă-în-faţă, sugerând că 
participanţii au capacitatea de a-şi adapta modul de expresie sau afinitatea la canalul 
verbal.  

De exemplu, atunci când încearcă să îşi exprime afinitatea faţă de partener, 
utilizatorii exprimă în mod frecvent laude şi deschidere, evitând dezacordul şi 
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aprecierile negative sau insultele. Comunicarea scrisă are capacitatea de a exprima, 
într-un mod specific, indicii socio-emoţionali esenţiali (Kreijns et al., 2002). În 
secţiunea următoare vom urmări aceste modaliţi de adaptare la mediul de comunicare 
bazat pe text, pe ambele dimensiuni – verbal (lingvistic) şi non-verbal (grafic, 
imagistic).  

4.4.1 Indicatori non-verbali ai emoţilor: emoticoane, majuscule, semne de 
punctuaţie  

Deşi destinatarul unui mesaj text se bazează pe o serie de indicii nonverbale pentru a-şi 
forma o impresie despre interlocutor, nu avem prea multe informaţii despre factorii 
specifici, de natură contextuală, care pot să influenţeze modul în care este perceput 
expeditorul (autorul) mesajului în comunicarea bazată pe text. Comparativ cu situaţia 
comunicării faţă-în-faţă, indicatorii nonverbali precum mimica, gestica, tonul vocii 
lipsesc în mesajele tip text (email, IM sau SMS). Omul are însă o capacitate 
extraordinară de a genera semnificaţie şi înţeles chiar şi atunci când indiciile 
disponibile sunt destul de reduse. Este un mecanism motivat de tendinţa de a reduce 
nivelul de incertitudine şi posibilitatea de anticipare  
 a comportamentului  celorlaţi.  

Acesta explică de ce în mesajele text, strategii simple precum scrierea cu majuscule, 
o anumită modalitate de organizare spaţială a textului sau utilizarea emoticoanelor 
influenţează în mod semnificativ percepţia celui care citeşte mesajul. Pornind de la 
astfel de elemente simple, interlocutorul încearcă să înţeleagă şi să anticipeze 
comportamentul interlocutorului (este sincer, trist, vesel, furios, o să îmi scrie şi mâine 
etc.).  

Studiile privind comunicarea nonverbală în comunicarea bazată pe text (de 
exemplu, email sau chat) arată că nu se poate spune care dintre diferitele forme de 
exprimare a emoţiilor este mai eficientă: utilizarea emoticoanelor sau scrierea cu 
majuscule, de exemplu. Ambele pot evoca răspunsuri polarizate: chiar dacă de o 
intensitate mai scăzută în cazul cazul utilizării majusculelor, ambele modalităţi pot 
exprima în egală măsură entuziasmul sau furia, bucuria sau deprimarea.  

În tabelul 4.2 este prezentată o sinteză a celor mai frecvente modalităţi de 
reprezentare stărilor emoţionale pozitive sau negative în comunicarea bazată text. Ca şi 
în tabelul 4.1, exemplele sunt extrase din înregistrarea conversaţiilor online (chat) ale 
unor echipe de studenţi de la Universitatea Politehnica din Bucureşti. 
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Cat. Definiţie  Exemple 

R
ep

et
iţ

ia
 

Utilizarea repetată a unor grafice G:   :))))))) 

K:   idee++ 

Repetiţia semnelor de punctuaţie C:   !!! 

A:   ??? 

G:   mda... 

K:   aha ... ok 

Repetarea unor litere sau grupuri 
de litere 

A:   bzzzzzzzzzzzz 

B:   mi se pare f fffff greu de realizat 

D:   ahahahaha ce tare 

F:   nuuuuuuuuuuuuu 

L:   bineeee 

E
vi

de
nţ

ie
re

, a
cc

en
tu

ar
e 

 a
 u

no
r 

cu
vi

nt
e,

 id
ei

 

Utilizarea majusculelor  R:  de acord radu, TREBUIE sa existe o 

istorie a modificarilor 

S:   acum sa facem REFLECTIE :D 

Distribuţia spaţială a textului  G:   ca 

G:   nu 

G:   faci 

G:   asa 

G:   :D 

G:   ca 

G:   ar 

G:   fi 

G:   destul 

G:   de 

G:   greu 

G:   :) 

Ortografierea neobişnuită a  
cuvintelor, utilizarea de 
prescurtari, limbaj criptic. 

D:   d c? 

F:   vb serios 

C:   ce star trek ? next g ? 

L:   k 

L
un

gi
m

ea
 r

el
at

iv
ă 

a 
re

pl
ic

il
or

 

Replici foarte lungi (raportat la 
lungimea medie înregistrată într-o 
sesiune de chat)  

G:   si astfel, desi unele texte sunt 

intercalate, poti sa iti dai seama in 

functie de secunda cand un utilizator a 

inceput sa scrie ceva, care era subiectul 

la momentul  respectiv 

Grupuri de replici foarte scurte 
(unul, două cuvinte sau caratere 
grafice)  
 

F:   :) 

R:   ok 

F:   asa 

F:   nest step 

A:   k 

A:   2. 

F:   next step 

S
im

bo
lu

ri
 ş

i 
el

em
en

te
 g

ra
fi

ce
  

pr
ed

ef
in

it
e 

Utilizarea de emoticoane 
(smileys) sau simboluri grafice 
asociate 

A:   :)) 

G:   gabi :) 

S:    :(( 

Decorarea textului 
 

Culori sau tipuri de caratere diferite utilizate în 
scrierea textului, ornamente grafice, fundal special 
etc.  

Avatari Utilizarea de avatari, personaje animate, fotografii 

 
Tabel 4.2. Modalitaţi non-verbale de reprezentare a emoţiei (independente de limba în care 

are loc comunicarea) 
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4.4.2 Indicatori verbali în exprimare a emoţiilor  

Spre deosebire de cercetările extensive care s-au ocupat de modalităţile nonverbale de 
exprimare a emoţiilor în comunicarea online, mai puţine studii discută modul în care 
emoţiile sunt exprimate verbal (Fussell, 2002). În secţiunile anterioare s-a făcut deja 
referire la aceste aspecte. Dacă avem în vedere faptul că limbajul este fundamental 
pentru comunicarea umană, fiind în acelaşi timp filtrul prin care înţelegem şi învăţăm 
despre lumea, despre noi înşine, despre alţii,  atunci devin evidente legăturile strânse 
dintre modul în care utilizăm cuvintele şi gânduri, emoţii, comportament.  

4.4.2.1 Vocabularul emoţiilor  

James W. Pennebaker, profesor de psihologie la Universitatea Texas, este unul 
dintre pionierii cercetării privind expresivitatea emoţională a cuvintelor. 
În ultimii ani, echipa profesorului Pennebaker a publicat mai multe studii (1997, 2001 
etc.) care analizează modul în care oamenii descriu evenimente semnificative, 
încărcate emoţional sau chiar traumatice. Un exemplu în acest sens este analiza 
mesajelor publicate pe forumurile de discuţie după evenimentele de la 11 Septembrie.   

Pornind de la aceste observaţii,  a fost dezvoltat Linguistic Inquiry and Word Count 
(LIWC), un instrument software dedicat pentru examinarea profilului psihologic şi 
emoţional (trist, vesel) al autorului unui mesaj (Pennebaker et al, 2001). LIWC 
analizează textele cuvânt-cu-cuvânt, utilizând un dicţionar de cuvinte clasificate după 
74 de dimensiuni lingvistice care includ pronume, termeni din sfera afectivă, termeni 
din sfera cognitivă, procese sociale şi comunicative. Proprietăţile psihometrice ale 
LIWC şi validitatea sa externă au fost verificate într-un mare număr de studii. 
Instrumentul a fost utilizat pentru a examina, printre altele, relaţia dintre limbaj şi 
emoţie, personalitate şi decepţie (Pennebaker et al, 2001). LIWC produce procentele 
pentru fiecare tip de variabilă prin divizarea frecvenţei de variabilei observate cu 
totalul numărului de cuvinte dintr-un eşantion analizat.  

4.4.2.2 Categorii de indicatori în LIWC 

1. Dimensiuni lingvistice standard 

Această categorie include o analiză detaliată privind:  
 
• cuvinte utilizate: numărul total de cuvinte utilizate; numărul total de cuvinte 

per propoziţie; propoziţii care se termină cu „?”; cuvinte unice (câte din total); 
% de cuvinte regăsite în dicţionar; % cuvinte mai lungi de 6 litere;  
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• pronume: numărul total de pronume utilizate (eu, al nostru, ei, al tău etc.); 
numărul total de pronume la persoana 1-a (eu, noi, mie), cu o analiză distinctă 
pentru persoana 1-a singular (eu, al meu, pentru mine etc.) şi persoana 1-a 
plural (noi, al nostru, nouă); numărul total de pronume la persoana a 2-a (tu, al 
tău); persoana a 3-a (referire la alţii: ea, el, al lui, lor etc.). 

• negaţii (nu, niciodată, nimic); încuviinţare (da, ok, mmhmm); articole (o, un); 
prepoziţii ( pe, la, de); numerale (unu, treizeci, o sută etc.). 

2. Procese psihologice.  

• procese afective şi emoţionale. Acestă categorie de cuvinte include termeni 
care se referă la: emoţii pozitive: sentimente pozitive (fericire, veselie, dragoste 
etc.) sau optimism şi energie (încredere, a învinge, mândrie);  emoţii negative, 
anxietate şi teamă (nervos, tensionat), furie (ură, a ucide, furios), tristeţe sau 
deprimare (a plânge, supărat, trist)   

• procese cognitive. Cuprinde termeni care exprimă: cauzalitatea (deoarece, 
efect, deci); insight (gândesc, cred, consider); diferenţa, deosebirea (ar trebui, 
s-ar putea, ar fi); inhibiţia (blocaj, constrângere); tentativă, încercare (poate, 
maybe, perhaps, guess); siguranţa (întotdeauna, niciodată);  

• procese senzoriale şi perceptuale: văz (a vedea, a privi, a se uita); auz (a 
asculta, a auzi, sunet); senzaţie (a atinge, a ţine, a simţi). 

• procese sociale: comunicare (a vorbi, a discuta); alte referiri la persoane – 
persoana I-a plural, a II-a, a III-a; prieteni – amic, prieten, coleg; familie – 
mama, frate, văr; oameni – copil, femeie, grup 

3. Relativitate  

• timp – ora, zi, ceas, dar şi:  verbe la timpul trecut (am mers, m-am plimbat,  am 
fost, am avut); verbe la timpul prezent (merg, este, sunt, ş.a.); verbe la timpul 
viitor (voi face, voi merge, dar şi: ar trebui să, mi-ar place să., ş.a.). 

• spaţiu – în jurul, deasupra, sus, jos etc.  

• mişcare – a merge, a se plimba, a mişca etc. 

4.  Aspecte de interes personal  

• Ocupaţie −−−− cuvinte care fac referire la profesie, muncă (şef, sarcină, carieră 
etc.), şcoală (clasă, coleg, universitate),  realizare (a încerca, scop, obiectiv, a 
câştiga).  

• Activităţi de petrecere a timpului liber, având mai multe categorii subsumate: 
acasă (casă, bucătărie, dormitor etc.); activităţi sportive (joc, football, tenis 
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etc.); TV (televiziune, filme, emisiune, jurnal, cinema);  muzică ( melodie, 
cântec, CD etc.) etc. 

• Bani şi aspecte finaciare - cash, taxe, venit, salariu etc. 

• Aspecte metafizice – Dumnezeu, rai, sfânt, religie, moarte, preot etc.  

• Stări şi funcţii fiziologice -  durere, respiraţie, a dormi, a mânca etc.  

• Dimensiuni experimentale – cuvinte obscene; întreruperi şi lipsa de fluenţă 
(„ups”, „:ţţţţţ...” etc.); cuvinte, caractere, sintagme (de exemplu, „ştii...”, „crezi 
că...” etc.) utilizate pentru a umple eventuale pauze în comunicare etc. 

4.4.2.3 Scrisul şi flexibilizarea exprimării 

Analizele realizate de Pennebaker (2001, 2004), demonstrează că scrisul, atât în 
situaţii informale (de exemplu, mesaje text, forumuri sau bloguri), dar şi terapia prin 
scris, are un impact psihologic major asupra persoanei: atât la nivelul stării generale de 
bine (de exemplu, se constată chiar ameliorarea valorile unor indicatori fiziologici 
pentru stres sau starea de boala), dar şi în ceea ce priveşte performanţa academică şi 
profesională.  

În opinia autorului citat, ceea ce aduce această schimbare benefică este faptul că  
textul scris ajută persoana să creeze un sens coerent, o povestire raţională, care 
conduce la o nouă semnificaţie şi un nou mod de a înţelege o situaţie dată.  

Surprinzător, nu întotdeauna o schimbare la nivelul cuvintelor-emoţie utilizate (de 
exemplu, „fericit”, „trist”, „supărat”, „furios”, „vesel” etc.) este asociată cu o 
ameliorare a performanţei, a stării generale de bine sau de sănătate. În schimb, un 
indicator puternic în acest sens este utilizarea cuvintelor din sfera cognitivă. Altfel 
spus, persoanele la care apare o creştere în utilizarea cuvintelor cauzale (“deoarece”, 
“pentru că”, “în consecinţă” etc.) şi a cuvintelor care ţin de sfera cognitivă (“a-şi da 
seama”, “a şti”, “a cunoaşte”, “a înţelege”, “a se gândi”, “a crede” etc.) prezintă şi o 
ameliorare în ceea ce priveşte starea de sănătate. Nu vom insista aici asupra 
explicaţiilor posibile. Este însă interesant de semnalat faptul că analiza unor eşantione 
de conversaţie ale persoanelor îndrumate să îşi descrie emoţiile arată că, ulterior, apar 
modificări şi în comunicarea spontană. De exemplu, se constată o flexibilizare a 
modului de utilizarea a pronumelor (termeni autoreferenţiali precum: “eu”, “noi”, 
“voi” etc.). Chiar dacă pare de la sine înţeles, flexibilitatea în utilizarea pronumelor (de 
exemplu, “eu”, “noi”, “el”, “ea”, “ei”, “voi”) este un predictor puternic pentru 
ameliorarea stării generale a persoanei, demonstrând o schimbare a modului în care 
persoana gândeşte despre sine şi despre ceilalţi. De asemenea, aceste persoane petrec 
mai mult timp cu alţii, râd şi glumesc mai mult atunci când comunică, utilizează mai 
multe cuvinte cu încărcătură emoţională pozitivă.  
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4.4.2.4 Metafora şi limbajul figurativ 

Literatura privind limbajul figurativ şi metaforic are o tradiţie îndelungată: Aristotel ne 
prezintă două funcţii diferite ale metaforei: în Poetica oferă o definiţie explicită şi 
explică funcţia afectivă a metaforei; Retorica se ocupă de funcţia cognitivă a 
metaforelor şi implicarea lor în procesul de cunoaştere. Ulterior, structurile lingvistice 
şi procesele sintactice asociate, valoarea pragmatică, rolul psihologic şi cognitiv, 
aspectele filozofice, ca şi legăturile dintre metaforă şi argumentaţie au devenit 
elementele de bază pentru studiul şi interpretarea limbajului figurativ (Lakoff și 
Johnson, 2003). Ştiinţele cognitive atribuie limbajului metaforic un rol central în viaţa 
de fiecare zi, el defineşte modul în care gândim şi creează o punte între nivelul abstract 
şi cel al experienţei concrete (Katz et al., 1998). În comunicarea mediată, limbajul 
figurativ este una dintre modalităţile creative prin care oamenii construiesc şi 
reconstruiesc ceea ce Novak (1991) denumea “the liquid architecture of cyberspace”, 
conferindu-i substanţă şi concreteţe.  

După cum arată Lakoff și Johnson (2003), “metaforele sunt cele care creează noi 
realităţi, în special realităţi sociale. O metaforă poate deveni astfel un ghid pentru 
acţiunea viitoare care, desigur, este în acord cu metafora.  

La rândul ei, aceasta va consolida puterea metaforei de a da coerenţă experienţei în 
cauză. Din acest punct de vedere, metaforele pot fi considerate profeţii auto-împlinite” 
(p. 156).  

Cu alte cuvinte, limbajul figurativ ne ajută să înţelegem un nou domeniu al 
experienţei în termenii a ceea ce ne este deja familiar. Sau, după cum afirma Ricoeur 
(1975), prin procesul retoric discursul declanşează puterea ficţiunii de a re-descrie sau 
de a construi o nouă realitate. În acelaşi timp, utilizarea limbajului figurativ are un rol 
special în stabilirea unei atmosfere de apropiere şi intimitate între vorbitori. Forţa 
imageriei facilitează procesul împărtăşire a experienţei personale şi crează implicare, 
prin comunicarea de emoţii şi semnificaţii personale. Gibbs et al. (2002) arată că 
utilizarea limbajului figurativ este specială tocmai deoarece el vizează în mod direct 
comunicarea emoţională, încercând să redea modul în care persoana conceptualizează 
complexitatea propriei experienţe emoţionale.  

Observăm că, în viaţa de fiecare zi, atunci când descriem propriile experienţe 
emoţionale, preferăm să utilizăm mai ales metafora şi comparaţiile metaforice şi, mai 
rar, recurgem la o descriere directă a acţiunilor realizate ca răspuns la o experienţă 
subiectivă specifică (Fussell și Moss, 1998). Tocmai datorită faptului că poate crea şi 
intensifica sentimentul apropierii şi al intimităţii între vorbitor şi ascultător, limbajul 
figurativ este unul dintre instrumentele speciale ale comunicării interumane. O funcţie 
importantă a limbajului metaforic este aceea de a exprima ceea ce este dificil de 
exprimat în limbaj literal. Ortony și Fainsilber (1989) arată că utilizarea metaforei este 
mai frecventă în descrierea emoţiilor de intensitate puternică şi mai puţin în descrierea 
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emoţiilor de intensitate mai slabă sau la exprimarea acţiunilor asociate cu acele emoţii. 
Altfel spus, oamenii preferă să vorbească despre propriile emoţii într-o manieră intimă, 
însă indirectă.  

4.5 STRATEGII DE DECODARE A EMOŢIILOR ÎN COMUNICAREA 
SINCRONĂ 

Într-un studiu recent, Hancock et al (2007) analizează modul în care stările emoţionale 
pozitive sau negative, precum fericirea sau tristeţea, sunt identificate şi diferenţiate în 
interacţiunile bazate pe text (chat), mai ales atunci când utilizatorul nu face o referire 
explicită la starea afectivă în cauză. Altfel spus, în ce mod interlocutorii îşi comunică 
emoţiile fără a spune direct “Sunt fericit!” sau „Sunt foarte supărat” şi care sunt 
principalii indicatori care pe care utilizatorii îi utilizează pentru a decoda acest mesaj?  

4.5.1 Un exemplu de scenariu experimental  

Pornind de la cadrul oferit de teoria procesării sociale a informaţiei şi alte cercetări 
anterioare (de exemplu, Walther, 2005), autorii amintiţi mai sus au încercat să 
demonstreze că, de obicei, utilizatorii emoţional–pozitivi vor apela preponderent la 
 următoarele tipuri de comportamente:  

1) produc mai multe cuvinte şi mai multe mesaje (verbozitate);  
2) apelează mai puţin la pronumele personal la persoana I şi utilizează mai multe 

pronume orientate spre ceilalţi (persoana a II- a  şi a III-a singular şi plural); 
3) vor manifesta mai frecvent tendinţa de a exprima acordul cu partenerul de 

comunicare;  
4) au un nivel mai înalt de reactivitate verbală (immediacy) decât vorbitorii trişti;  
5) vor utiliza mai mulţi termeni afectivi pozitivi şi vor apela mai frecvent la 

emoticoane.  
Pentru a verifica afirmaţiile de mai sus s-a procedat astfel: participanţii la o sesiune 

de comunicare bazată pe text (chat) de circa 30 de minute au fost rugaţi să acţioneze ca 
şi când ar avea o stare emoţională pozitivă, sau negativă. După terminarea conversaţiei, 
aceştia au fost rugaţi să descrie ce strategii au utilizat pentru a exprima o anumită stare 
afectivă. Pentru a identifica indicatorii verbali şi nonverbali asociaţi cu exprimarea 
anumitor emoţii pozitive sau negative, ulterior a fost examinat şi comportamentul 
lingvistic al utilizatorilor participanţi.  

Trebuie să precizăm că interlocutorii nu se cunoşteau şi nu se întâlniseră în situaţii 
de comunicare faţă-în-faţă înainte de studiu. Participanţii au fost anuntaţi că vor avea o 
discuţie pe chat cu o persoană necunoscută, sarcina lor fiind ca, într-un timp limitat (30 
minute), să încerce să afle cât mai multe despre interlocutor.  
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Rolurile alocate partenerilor de comunicare au fost diferite: o parte dintre 
participanţii au fost instruiţi să acţioneze ca şi când ar fi trăit o stare emoţională 
pozitivă sau una negativă, în timp ce interlocutorii lor au fost instruiţi doar să încerce 
să îşi cunoască cât mai bine partenerul, fără a avea nici o informaţie cu privire la 
această manipulare emoţională. Mai precis, utilizatorilor din prima grupă li s-a spus „să 
acţioneze ca şi când ar fi fericiţi, ca şi cum ar fi primit o veste excelentă” sau să 
“acţioneze ca şi când ar fi trist, ca şi când ar fi primit veşti extrem de proaste” şi să 
exprime starea emoţională asignată, însă fără a face menţiuni explicite cu privire la 
aceasta. Trebuie să observăm faptul că deşi scenarii de tipul „acţionează ca şi când” au 
mai fost utilizate în diverse studii (de exemplu, Walther, 2005; Picard, 1997) această 
procedură poate fi criticată atât pentru faptul că extrage numai o serie de trăsături 
caracteristice emoţiilor studiate, dar şi pentru limitarea validităţii în ceea ce priveşte 
emoţiile trăite. Totuşi, un astfel de scenariu experimental oferă beneficii certe, 
incluzând faptul că această manipulare permite colectarea unei serii de indicii naturale 
şi spontane ale emoţiei (Walther, 2005).  

Ulterior, participanţii au completat trei chestionare diferite. Primul chestionar a fost 
adresat participanţilor instruiţi să exprime o anumită stare emoţională, pozitivă sau n 
egativă, şi a vizat răspunsul pe o scală de tip Likert la întrebări de tipul “Cât de 
fericit/trist te-ai prefăcut a fi în această interacţiune?”, “În ce măsură ai reuşit să 
exprimi starea emoţională asignată?” etc. Al doilea chestionar a inclus întrebări 
referitoare la strategiile de exprimare a emoţiilor (de exemplu, “Am  utilizat punctuaţia 
pentru a îmi exprima emoţia”). Rezultatele arată că toţi participanţii din această grupă 
au raportat că au reuşit să simuleze foarte bine starea emoţională 

 asignată, rezultatele obţinute indicând faptul că nu apar diferenţe semnificative cu 
privire la abilitatea subieţilor de a exprima (la cerere) o anumită stare emoţională, fie 
ea pozitivă, sau negativă. În al treilea chestionar au fost incluse întrebări speciale 
pentru a evalua abilitatea partenerilor de comunicare de a detecta starea emoţională a 
interlocutorului (de exemplu, “Partenerul meu pare să fie într-o dispoziţie pozitivă”, 
“Am fost pe aceeaşi lungime de undă cu partnerul meu” etc.).  

4.5.2 Strategii de diferenţiere între stări emoţionale pozitive şi negative 

Studiul citat mai sus, ca şi alte observaţii empririce arată că, de obicei, utilizatorii care 
primesc un mesaj-text diferenţiază între stările emoţionale pozitive sau negative ale 
interlocutorului bazându-se pe câteva criterii. Printre acestea, se numără: exprimarea 
acordului, apelul la un anumit vocabular emoţional, modul în care este utilizată 
punctuaţia şi, nu în ultimul rând, viteza de răspuns. 
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4.5.2.1 Exprimarea acordului 

O primă strategie implică exprimarea acordului cu partenerul de comunicare. De 
obicei, persoanele care exprimă stări afective pozitive, încearcă să îşi exprime mai mult 
acordul cu partenerul de comunicare, comportament consistent şi cu strategiile de 
exprimare a preferinţei – a îţi plăcea vs a nu îţi plăcea ceva sau de cineva (Walther et 
al, 2005). În plus, aşa cum demonstrează şi analiza lingvistică realizată de Hancock et 
al (2007), utilizatorii afectiv-pozitivi exprimă mai puţin frecvent dezacordul decât 
utilizatorii afectiv-negativi. De fapt, autorii citaţi subliniază că, mai important chiar 
decât exprimarea acordului, este frecvenţa de exprimare a dezacordului: frecvenţa 
dezacordului devine un indiciu verbal important pentru a diferenţia între emoţia 
pozitivă vs emoţia negativă în comunicarea bazată pe text.  

4.5.2.2 Vocabularul emoţional 

O a doua strategie este mai puţin directă şi implică utilizarea unui număr mai mare 
sau mai mic de termeni afectivi (însă nu neapărat termeni pozitivi). În conversaţiile lor, 
persoanele care exprimă stări afective negative utilizează de cinci ori mai mulţi termeni 
afectivi negativi decât utilizatorii fericiţi. Este important să observăm că, de obicei, 
această diferenţă nu apare în mod explicit identificată de utilizatori printre strategiile 
utilizate pentru exprimarea / identificarea emoţiilor (de ex., Hancock et al, 2007). 
Acest fapt ne conduce la ipoteza că utilizatorii negativi nu sunt conştienţi de faptul că 
utilizează un mare număr de termeni negativi. Este o ipoteză susţinută de o multitudine 
de date de observaţie din psihologia comunicării şi psihoterapie privind dificultatea 
efortului de conştientizare în cazul persoanelor cu un stil de gândire şi comunicare 
negativ.  

4.5.2.3 Punctuaţia 

O a treia strategie utilizată se referă la modalităţile de utilizare a semnelor de 
 punctuaţie în comunicarea scrisă: de exemplu, se poate constata în mod frecvent o 
creştere în utilizarea semnelor de punctuaţie la persoanele care exprimă emoţii 
pozitive.  

Punctuaţia este denumită ca fiind “o metrică a comunicării online” (Hancock, 
2007). O analogie interesantă poate fi făcută între o astfel de metrică (gruparea 
cuvintelor în unităţi ritmice, o tehnică de versificaţie) şi, de exemplu, tonul vocii, care 
este un indiciu important pentru recunoaşterea emoţiei în contexte de comunicare faţă-
în-faţă (Ekman, 1982)  

Analiza lingvistică arată că această strategie este pusă în aplicare mai ales prin 
utilizarea semnelor de exclamaţie: utilizatorii emoţional–pozitivi utilizează de 
aproximativ şase ori mai multe semne de exclamaţie decât utilizatorii emoţional-
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negativi, după cum arată studiul lui Hancock (2007). Indiciile lingvistice cu cea mai 
mare capacitate de predicţie a capacităţii unui evaluator de a aprecia starea emoţională 
a partenerului sunt legate de utilizarea negaţiilor şi a semnelor de exclamaţie. 
Comunicatorii care utilizează mai puţine negaţii şi mai multe semne de exclamaţie au 
fost apreciaţi ca având o stare emoţională înalt pozitivă (Hancock, 2005).  

4.5.2.4 Viteza de răspuns  

A patra strategie utilizată frecvent de către utilizatori angajaţi în conversaţie implică 
acordarea vitezei de răspuns şi a nu au fost informaţi cu privire la această manipulare 
emoţională şi. De obicei, utilizatorii care au o stare emoţională pozitivă afirmă că 
încearcă să răspundă mai repede la replicile partenerilor lor decât un utilizator trist (în 
situaţie de comunicare spontană, nu regizată). Însă, datele lingvistice arată că 
utilizatorii care exprimă emoţii pozitive, respectiv negative, produc aproximativ 
aceeaşi rată de răspunsuri pe minut. În schimb, se observă că utilizatorii care exprimă 
emoţii pozitive produc de aproximativ 29% mai multe cuvinte decât utilizatorii trişti. 
Astfel, se pare că mai importantă decît viteza este cantitatea, respectiv numărul de 
cuvinte în care se exprimă a ceea utilizatorul doreşte să spună atnci când trăieşte o 
anumită stare emoţională.  

Aceste strategii par a fi destul de eficiente în exprimarea stărilor emoţionale. Chiar 
şi utilizatorii naivi nu au foarte mari dificultăţi în detectarea stării emoţionale  a 
partenerului de comunicare.  

De exemplu, Hancock (2007) arată că, evaluatorii au apreciat partenerii pozitivi  
emoţional cu 41.8% ca fiind mai fericiţi decât partenerii negativ emoţional.  

Mai mult decât atât, în unele cazuri comunicatorii trişti au apreciat că participarea la 
conversaţie nu le-a făcut foarte multă plăcere şi nici nu au exprimat dorinţa de a întâlni 
din nou acel partener. Este important de subliniat faptul că în studiul prezentat acest 
efect a fost destul de puternic, implicând faptul că, din acest punct de vedere, 
diferenţierea între comunicatorii de emoţii pozitive sau negative într-un mediu de 
comunicare bazat pe text nu este o sarcină foarte dificilă.  

4.5.3 Personalitatea receptorului şi interpretarea indiciilor nonverbali 

O altă problemă foarte interesantă se referă la măsura în care în comunicarea bazată pe 
text interlocutorii pot să interpreteze în mod corect starea emoţională a vorbitorului. 
Walther (1992) arată că participanţii sunt capabili să îşi adapteze procesele sociale la 
comunicarea bazată pe text, iar Hancock (2007) arată că partenerii de comunicare sunt 
sensibili la diferenţele care apar în starea emoţională a vorbitorului. De asemenea, o 
altă întrebare frecventă se referă la măsura în care : în ce mod sexul comunicatorului 
afectează exprimarea şi interpretarea emoţiilor în comunicarea bazată pe text? 
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Observaţiile privind comunicarea faţă-în-faţă sugerează că femeile au o sensibilitate 
mai mare decât bărbaţii în evaluarea stărilor emoţionale ale interlocutorilor. Cu toate 
acestea, se pare că femeile se bazează mai mult pe utilizarea unor indicii nonverbali 
atunci când fac astfel de judecăţi (Hall, Bernieri, 2001). Întrebarea care se pune este: îşi 
menţin femeile această sensibilitate emoţională în contexte bazate pe text, care elimină 
indicii nonverbali obişnuiţi?  

Un studiu recent al lui Byron și Baldrige (2007) arată că personalitatea receptorului 
influenţează percepţiile emiţătorului în comunicarea mediată atât direct cât şi indirect 
prin percepţia unor indicii nonverbale. Rezultatele experimentului realizat de autorii 
amintiţi mai sus susţin ideea că semnificaţia indiciilor nonverbale este dependentă de 
context şi că personalitatea receptorului influenţează atât percepţia indiciilor 
nonverbale, cât şi a celui care trimite mesajul (emiţătorul). Autorii citaţi au cerut unui 
grup de studenţi să completeze un chestionar de personalitate şi apoi să citească 
mesajele primite de la o persoană necunoscută. Aceste mesaje cuprindeau simple cereri 
de informaţii privind activitatea universităţii sau copii ale unor lucrări ştiinţifice. În 
mod aleator, fiecărui student i-au fost alocate două tipuri de mesaje diferite: unele 
mesaje erau scrise în totalitate cu majuscule, altele includeau emoticoane, iar o altă 
categorie nu prezentau nici unul dintre aceste indicii, astfel încât să poată fi comparate 
răspunsurile. Apoi, s-a cerut studenţilor să aprecieze pe o scală în ce măsură le este 
simpatic autorul mesajului. 

Rezultatele obţinute în acest studiu arată că utilizarea corectă a majusculelor şi a 
emoticoanelor tinde să facă o impresie mai bună asupra cititorului. Pe de altă parte, 
personalitatea cititorului influenţează modul în care sunt percepute emoticoanele şi 
utilizarea majusculelor. Atunci când cititorul are scoruri înalte pe scalele de extroversie 
şi stabilitate emoţională, este mai mare probabilitatea să aprecieze mesajul în cauză ca 
fiind mai plăcut atunci când majusculele sunt folosite corect. În ceea ce priveşte 
emoticoanele, cititorii cu scoruri mai înalte de stabilitate emoţională apreciază mesajele 
emiţătorului ca fiind mai simpatic atunci când utilizează emoticoane.  

Se pare că, invers, regula nu se aplică: pentru persoanele introvertite şi instabile 
emoţional, utilizarea corectă a majusculelor nu pare să afecteze măsura în care le este 
sau nu simpatic autorul mesajului ci, din contră, pot chiar să o diminueze.  

Similar, utilizarea emoticoanelor are un efect mai puţin clar asupra persoanelor 
instabile emoţional. Aceste rezultate sunt interesante, dar ridică o serie de întrebări. 
Emoticoanele fac ca autorul mesajului să apară interlocutorului său ca fiind mai 
simpatic, îl fac însă să apară şi mai puţin profesional? De exemplu, în studiul citat mai 
sus (Byron și Baldrige, 2007), unicul emoticon utilizat a fost o faţă zâmbitoare „:-)”.  
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4.6 CONCLUZII 

Studiile recente privind comunicarea bazată pe text (de exemplu, chat, email etc.) arată 
că nu se poate spune care dintre diferitele de exprimare a emoţiilor strategii este mai 
eficientă: utilizarea emoticoanelor, scrierea cu majuscule, sau utilizarea de coduri 
speciale. Toate acestea pot evoca răspunsuri emoţionale orientate atât spre polul 
pozitiv al emoţiei, cât şi spre cel negativ: ele pot fi utilizate pentru a exprima  în egală 
măsură entuziasmul sau furia.  

Chiar dacă comparativ cu situaţia comunicării faţă-în-faţă, indicii nonverbali 
precum mimica, gestica, tonul vocii lipsesc în mesajele tip text (email, IM sau SMS), 
utilizatorii noilor medii de comunicare au o capacitate extraordinară de a  găsi noi 
modalităţi de exprimare a emoţiei şi a interpreta corect semnificaţia acestora, chiar şi 
atunci când indiciile disponibile sunt destul de reduse. Este un mecanism motivat de 
tendinţa de a reduce nivelul de incertitudine şi posibilitatea de anticipare a 
comportamentului celorlalţi. Acesta poate explica de ce în mesajele text, strategii 
simple precum abrevierile, scrierea cu majuscule, o anumită modalitate de organizare 
spaţială a textului sau utilizarea emoticoanelor influenţează în mod semnificativ 
percepţia celui care citeşte mesajul.  

Comunicarea bazată de text s-a maturizat mult în ultimii ani, iar utilizatorii sunt 
suficient de imaginativi pentru a exprima aproape orice emoţie sau stare afectivă. Spre 
deosebire de limba franceză, sau chiar română, care au un sistem foarte strict de reguli 
de codificare a limbajului, limba engleză a permis o mai mare flexibilitate şi adaptare a 
comunicării la constrângerile mediilor pe bază de text. „Txt spk”, combinaţii de 
cuvinte, abrevieri şi simboluri formează limbajul specific pentru SMS sau IM. 
Persoana care, în paralel, conversează cu doi sau trei interlocutori,  face uz de un 
limbaj propriu, supra-esenţializat, dar tot mai sofisticat şi criptic pentru oricine vine din 
afara acestui spaţiu: „C U @ l8r 2nite?”.  

Varietatea emoticoanelor este de asemenea imensă şi prezintă note specifice  
spaţiului cultural în care a fost creată, sau preluată şi utilizată.  

Un exemplul clasic este diferenţa dintre emoticoanele cultura occidentală (Europan, 
SUA) şi cele utilizate ]n cultura estică (Japonia, spre exemplu). Astfel, zâmbetul din 
cultura occidentală „:-)” devine  „(^_^)” în cultura estică, însă cu o serie de variaţii 
specifice.Astfel, o doamnă zâmbeşte online astfel: „(^.^)”.  

Aici gura este reprezentată de un punct dat fiind că în cultura japoneză este 
considerat lipsit de politeţe ca o femeie să îşi descopere dinţii atunci când zâmbeşte. Şi 
exemplele pot continua.  

O întrebare posibilă este dacă şi în ce fel aceste inovaţii lingvistice vor rezista 
probei timpului: de exemplu, în Marea Britanie sunt trimise în jur de 100 de milioane 
de mesaje tip SMS şi IM în fiecare zi, iar mai mult de 81 de milioane de emailuri sunt 
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trimise prin Hotmail în fiecare lună; majoritatea acestora sunt însă şterse aproape 
imediat sau într-un interval de timp previzibil.  

Referințe 

Anderson, T., Rourke, L., Garrison, D. R., Archer, W., Assessing teaching presence in a 
computer conferencing context, Journal of Asynchronous Learning Networks, 5(2), 2001. 

Biocca, F., Burgoon, J., Harms, C., Stoner, M. (2001). Criteria and scope conditions for a 
theory and measure of social presence. Proceedings of the Fourth Annual International 
Workshop: Presence 2001. 

Byron, K., Baldridge, D. C., E-Mail Recipients' Impressions of Senders' Likability. Journal of 
Business Communication, Vol. 44, No. 2, 2007, pp. 137-160.  

Cohn, M.A., Mehl, M.R., Pennebaker, J.W.  Linguistic markers of psychological change 
surrounding September 11, 2001. Psychological Science, 15, 2004, pp. 87-693.  

Danchak, M. M., Walther, J. B., Swan, K. P. (2001). Presence in Mediated Instruction: 
Bandwidth, Behavior, and Expectancy Violations. Paper presented at the 7th Sloan-C 
International Conference on Asynchronous Learning Networks (ALN), Orlando, FL, 
November 17-19. 

Davidson, R.J., Seven sins in the study of emotions: correctives from affective neuroscience. 
Brain and Cognition, No. 52, 2003, pp. 129-132. 

Damasio, A., The Feeling of What Happens: Body Emotion and the Making of Consciousness. 
London: Vintage, 1999.  

Eggins, S., Slade, D. Analysing Casual Conversation. London: Cassell, 1977. 
Ekman, P., Emotion in the human face. Cambridge University Press, 1982. 
Fussell, S. R., Moss, M. M., Figurative language in emotional communication. In S. R. Fussell, 

R. J. Kreuz (Eds.) Social and cognitive approaches to interpersonal communication. 
Mahwah, NJ: Erlbaum, 1998, pp. 113-141. 

Fussell, S. R., (eds.) The verbal communication of emotion: Interdisciplinary perspectives. 
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2002. 

Garrison D. R., Anderson T., Archer W., Critical inquiry in a text-based environment: computer 
conferencing in higher education, The Internet and Higher Education, 2(2/3), 2000, pp. 1-19. 

Gibbs, R. W., Leggitt, J. S., Turner, E. A., What’s Special About Figurative Language in 
Emotional Communication?. In Susan R. Fussell (Ed.) The Verbal Communication of 
Emotions. Interdisciplinary Perspectives.Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2002, pp. 125-
149. 

Hancock, J.T., Landrigan, C., Silver, C. (2007). Expressing Emotion in Text-based 
Communication, Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing 
systems, SESSION: Emotion & empathy. San Jose, California, USA, 2007, pp: 929-932    

Hall, J.A., Bernieri, F.J., Interpersonal Sensitivity: Theory and Measurement. Lawrence 
Erlbaum Associates, 2001  

Katz, A. N., Cacciari, C., Gibbs, R. W., Turner, M., Figurative language and thought. Oxford, 
UK: Oxford University Press, 1998. 

Lakoff, G., Johnson, M., Metaphors we live by. Chicago: Chicago University Press, 2003. 
Kreijns, K., Kirschner, P. A., Jochems, W., The sociability of computer-supported collaborative 

learning environments, Journal of Education Technology & Society, 5(1), 2002, pp. 8-22.  



82 Ana Maria Marhan 
 
Lang, P.J. The theree-system approach to emotion. In N. Birbaumer, A. Ohman (eds.), The 

structure of Emotion. Seattle, WA: Hogrefe and Huber Publishers, 1993, pp. 3-17.  
Murphy, K. L., Collins, M. P. (1997). Development of communication conventions in 

instructional electronic chats, Journal of distance education, 12(1/2), pp. 177-200. 
Niederhoffer, K.G., Pennebaker, J.W. Linguistic style matching in social interaction.  Journal of 

Language and Social Psychology, 21, 2002, pp. 337-360.  
Novak, M., Liquid architectures in cyberspace. In M. Benedikt (Ed.) Cyberspace: First Steps. 

Cambridge, MA: The MIT Press, 1991, p. 225-254. 
Oatley, K., Emotions. In R. A. Wilson, F.C. Keil (Eds.) The MIT encyclopaedia of the cognitive 

sciences. Cambridge, MA. MIT Press, 1999, p. 273-275. 
Öhman, A., The psychophysiology of emotion: an evolutionary-cognition perspective. In. P.K. 

Ackles, J.R. Jennings şi M.G.H.Coles (Eds.) Advances in Psychophysiology. Vol.2 
Greenwich, CT: JAI Press, 1987, p. 79-127. 

Ortony, A., Fainsilber, L. The role of metaphors in descriptions of emotions. În Y. Wilks (Ed.) 
Theoretical issues in natural language processing. Mahwah, NJ: Lawrence  Erlbaum, 1989, 
p. 178-182. 

Pennebaker, J.W., Opening Up. The Healing Power of Expressing Emotions.  New York: 
Guilford Press. 1997 

Pennebaker, J.W., Francis, M.E., Booth, R.J. Linguistic inquiry and word count: LIWC 2001 
[software program for text analysis]. Mahwah, NJ: Erlbaum Publishers, 2001. 
http://www.liwk.net 

Picard, R. W. Affective Computing, MIT Press, 1997.  
Ricoeur, P., Metafora vie. Bucureşti: Univers, 1984. 
Rourke, L., Anderson, T. Garrison, D. R., Archer, W., Assessing social presence in 

asynchronous, text-based computer conferencing. Journal of Distance Education, 14(3), 
1999, pp.51-70.  

Short, J., Williams, E., Christie, B. The social psychology of telecommunication. John Wiley, 
1976.  

Sproull, L., Kiesler, S., Reducing Social Context Cues: Electronic Mail in Organizational 
Communication, British Journal of Social Psychology, 29, 1986, pp.121-134. 

Storm, C., Storm. T., The English lexicom of interpersonal affect: Love, etc. Cognition and 
Emotion, 19 (3), 2005, pp. 333-356. 

Walther, J.B., Loh, T., Granka, M.,  :L. Let me count the ways: The interchange of verbal and 
nonverbal cues in computer-mediated and face-to-face affinity. Journal of Language and 
Social Psychology, 24, pp. 36-65, 2005.  

Walther, J.B., Interpersonal effects in computer-mediated interaction: A relational perspective. 
Communication Research, 19, 1992, pp. 52-60.  

Walther, J. B., Computer-mediated communication: Impersonal, interpersonal, and 
hyperpersonal interaction, Communication Research, 23(1), 1996, pp. 3-41. 



 

Capitolul 5 

PRELUCRĂRI BAZATE PE CUNOŞTINŢE ÎN 
APLICAŢIILE COLABORATIVE PE WEBUL 
SEMANTIC 

Vlad Posea 

Universitatea Politehnica București 
Facultatea de Automatică şi Calculatoare 
Splaiul Independentei Nr.313, Bucureşti 
E-mail: vlad@posea.eu  

Rezumat. În cadrul acestei lucrări se descriu principalele caracteristici ale aplicaţiilor 
colaborative din webul semantic, precum şi cele mai importante limbaje şi instrumente pentru 
dezvoltarea acestora. De asemenea, se prezintă şi un număr de aplicaţii dezvoltate deja în acest 
domeniu pentru evidenţierea avantajelor pe care le oferă webul semantic in domeniul interfeţei 
om-calculator 

Cuvinte cheie: web semantic, ontologie, servicii web.  

5.1 INTRODUCERE 

Apariţia webului în 1989 a constituit un mare pas înainte în felul în care se poate 
interacţiona cu calculatorul. Webul a permis tuturor celor care nu aveau cunoştinţe 
tehnice deosebite să acceseze informaţii într-un mod deosebit de simplu. Treptat, 
acesta a evoluat şi de curând a apărut ceea ce astăzi numim Web 2.0 – webul în care 
primează colaborarea între utilizatori şi crearea de conţinut. Web 2.0 este caracterizat 
de aplicaţii şi servicii colaborative – comunităţi, situri de socializare (social 
networking), sisteme de recomandare, wiki şi folksonomii. 

Pe de altă parte, webul semantic este, dupa Tim Berners-Lee, creatorul webului 1.0 
- "o extensie a webului existent, în care informaţia conţine un sens bine definit, 
permiţând oamenilor şi calculatoarelor să lucreze împreună” (Lee, 2001). Ideea este ca 
webul să conţină date şi nu documente, transformându-se astfel într-o bază de 
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cunoştinţe imensă, a cărei exploatare va fi făcută atât de oameni cât şi de calculatoare. 
Web 2.0 poate fi văzut şi ca un prim pas către webul semantic (deşi există opinii că 
sunt incompatibile).  

 În acest capitol vom discuta îmbunătăţirile fundamentale pe care le aduce webul 
semantic şi principalele mecanisme pe care el le propune. Vom arăta care este structura 
lui, limbajele caracteristice şi aplicaţiile care pot fi folosite pentru a dezvolta 
instrumente semantice. Vom continua prin a arăta cum pot fi extinse serviciile web 
pentru a fi incluse în acest web semantic şi vom arăta câteva aplicaţii tipice pentru 
webul semantic şi foarte semnificative din punctul de vedere al interfeţei om-
calculator. Figura 5.1 prezintă structura webului semantic conform cu (Koivunen, 
2001). 

 
Figura 5.1 Structura webului semantic 

5.2 ONTOLOGII, LIMBAJE ŞI INSTRUMENTE PENTRU CREAREA 
ONTOLOGIILOR 

5.2.1 Ontologii şi folksonomii 

Considerând cea mai citată definiţie din domeniu, cea a lui Gruber, o ontologie este 
o specificaţie a conceptualizării unui domeniu (Gruber, 1993). Ulterior, Guarino şi 
Uschold au argumentat că o ontologie reprezintă o specificare explicită şi parţială a 
unui domeniu, folosind un vocabular de termeni şi o modalitate de specificare a 
definiţiilor acestora (Guarino şi Giaretta, 1995; Uschold, 1996). 

Definiţii mai recente afirmă că o ontologie reprezintă un catalog al conceptelor 
existente într-un domeniu. Ontologia conţine predicate, semantica termenilor şi a 
conceptelor, precum şi relaţiile dintre acestea (Sowa, 2001). O ultimă definiţie, ce 
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conţine şi definiţia termenului de „bază de cunoştinţe” este dată de (Noy şi 
McGuinness, 2001). Acestea consideră că o ontologie este formată din clase (concepte) 
şi sloturi (roluri sau proprietăţi) şi restricţii pe aceste sloturi. O bază de cunoştinţe este 
formată dintr-o ontologie împreună cu un set de instanţe ale claselor.  

O caracteristică frecventă a ontologiilor este reprezentată de faptul că sunt formale. 
După cum vom vedea şi în secţiunea destinată prezentării limbajelor, cele mai multe 
ontologii sunt exprimate în limbaje ce se constituie într-un subset decidabil al logicii 
cu predicate de ordinul I. 

Datorită acestei caracteristici, construcţia unei ontologii este deosebit de 
complicată, deoarece trebuie să conţină un mare număr de relaţii logice corecte şi mai 
ales care să nu fie în contradicţie. În aceste condiţii, au apărut mai multe metodologii 
pentru a facilita dezvoltarea rapidă şi corectă a unei ontologii. Dintre acestea, cea mai 
practică mi se pare cea oferită de Noy şi McGuinness, care constă în următorii paşi: 

 
1. definirea domeniului şi obiectivelor ontologiei prin găsirea raspunsului la 

următoarele întrebări: 
• Care este domeniul pe care trebuie să îl acopere ontologia? 
• La ce o vom folosi? 
• La ce tip de întrebări trebuie sa ofere răspuns ontologia? 
• Cine va trebui să o utilizeze şi să o menţină? 

2. găsirea unor ontologii similare cu scopul de a reutiliza conceptele sau chiar de 
a folosi ontologia existentă în caz că aceasta există 

3. alcătuirea unei liste cu termenii ce vor apărea în ontologie 
4. definirea claselor si a ierarhiei de clase folosind o abordare top-down (de la 

concepte generale spre concepte particulare), bottom-up (încadrarea în 
categorii a conceptelor simple) sau mixtă. 

5. definirea proprietăţilor (sloturilor) unei clase 
6. definirea tipurilor proprietăţilor (cardinalitate, domeniu şi co-domeniu al 

valorilor) 
7. crearea instanţelor claselor 

 
Urmărirea paşilor acestei metodologii asigură o mai mare probabilitate ca ontologia 

să fie corectă şi completă. 
Ontologiile se împart în mai multe categorii în funcţie de destinaţia lor. Ontologiile 

de nivel înalt sunt ontologii generale ce îşi propun să ierarhizeze termeni care vor 
apărea în orice domeniu în vârful ierarhiei. Cele mai cunoscute astfel de ontologii sunt 
Cyc (Lenat şi Guha, 1990), Dolce (Gangemi et al., 2002)) şi SUMO (Niles şi Pease, 
2001), cea din urmă fiind dezvoltată de un grup de lucru al IEEE. 
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Ontologiile specifice unui domeniu conţin termeni şi relaţii particulare domeniului 
descris. Exemple clasice de ontologii ale domeniului sunt ontologia vinurilor 
(http://protege.cim3.net/file/pub/ontologies/wine/wine.owl) şi respectiv a tipurilor de 
pizza (http://www.co-ode.org/ontologies/pizza/2007/02/12/pizza.owl). Ontologii foarte 
practice şi deosebit de folosite sunt Wordnet – în domeniul lingvistic, precum şi un 
mare număr de ontologii din domeniul medical „Foundational Model of Anatomy”  
 (http://sig.biostr.washington.edu/projects/fm/AboutFM.html), ontologia genelor 
(http://www.geneontology.org/), ontologia proteinelor 
(http://proteinontology.info/) etc. 

Folksonomiile sunt o modalitate informală de reprezentare a cunoştinţelor şi sunt 
foarte folosite în comunităţile de utilizatori. Termenul de foksonomie provine din 
cuvintele „folk” – popular şi „taxonomy” – taxonomie. Folksonomiile sunt create de 
utilizatori şi, pentru a fi folosite uşor de aceştia trebuie să fie cât mai informale şi să nu 
pretindă de la aceştia nici un fel de modelare formală. Din acest motiv au foarte mult 
succes dar nu sunt eficiente din punct de vedere al modelării formale a cunoştinţelor 
(Hotho et al. 2006). Din punctul de vedere al metodologiei construcţiei sunt total 
diferite de ontologii, fiind create prin adnotări libere lipsite de orice formalism. 

5.2.2 Limbaje pentru crearea ontologiilor – OWL şi RDF 

Cunoscând ce este o ontologie ne putem întreba cum putem să o creăm. În funcţie 
de scopul construirii ontologiei există mai multe metode de construcţie şi respectiv 
limbaje. Ontologiile, conform unora din definiţiile precedente pot fi reprezentate şi de 
un dicţionar. Pentru a fi însă utilizate de webul semantic, ontologiile trebuie să fie 
utilizate de calculatoare şi astfel trebuie să fie exprimate în limbaje pe care să le poată 
înţelege uşor şi calculatoarele şi oamenii. Astfel, principalele limbaje de definire a 
ontologiilor sunt bazate pe XML – un limbaj care este foarte uşor interpretabil de 
calculatoare.  

RDF (Resource Description Framework) este un limbaj bazat pe sintaxa XML ce 
utilizează un model de reprezentare a grafurilor pentru a exprima fapte despre resurse 
identificate prin URI-uri (Uniform Resource Identifier). URI-urile reprezintă pentru 
RDF corespondentele cheilor primare din modelele relaţionale prin faptul că un URI va 
identifica în mod unic o resursă. Limbajul RDF are ca obiectiv să ofere metadate 
despre resurse web (autor, descriere, data creării şi altele), în Dublin Core 
(DublinCore, 2007), să ofere modele de reprezentare a informaţiei şi să permită 
diferitelor aplicaţii să colaboreze (de exemplu o aplicaţie ce utilizează o bază de date 
poate descrie o parte a modelului utilizat folosind RDF astfel încât o altă aplicaţie să 
poată folosi datele de la prima aplicaţie cu semantica lor iniţială). 
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Elementul de bază al unui document RDF este tripletul. Un triplet este o propoziţie 
ce are un subiect, predicat şi un obiect (proprietate). Subiectul şi predicatul sunt resurse 
identificate prin URI-uri, iar obiectul poate fi o resursă sau o valoare efectivă. 

Cu ajutorul RDF pot fi descrise mai multe tipuri de resurse predefinite dar pot fi 
definite şi tipuri noi de resurse cu ajutorul unei extensii numite RDF Schema. RDF 
Schema (RDFS) permite definirea unor clase, instanţe şi proprietăţi utilizând sintaxa 
RDF. De asemenea, permite definirea unor relaţii între resurse prin oferirea posibilităţii 
de a defini subclase, subproprietăţi, precum şi domeniu şi co-domeniu pentru 
proprietăţi.  

 OWL (Web Ontology Language – McGuinness, 2004; Patel-Schneider, 2004) este 
un limbaj conceput pentru a defini ontologii. Este un limbaj care extinde RDF, 
permiţând folosirea unor instrumente de inferenţă pe datele din ontologie. Are trei sub-
limbaje distincte OWL Lite, OWL DL şi OWL Full ce diferă prin ceea ce pot exprima. 

OWL Lite acceptă restricţii de cardinalitate (0 sau 1) precum şi restricţii de tip 
„AllValuesFrom” şi „SomeValuesFrom”. Restricţiile de cardinalitate specifică 
numărul de proprietăţi de un anumit tip pe care le poate avea o clasă. Restricţiile de tip 
„SomeValuesFrom” şi „AllValuesFrom” specifică faptul că unele sau toate valorile 
proprietăţii pe care se aplică restricţia au tipul specificat. De asemenea, se poate 
specifica faptul că unele clase şi proprietăţi sunt echivalente cu alte clase şi proprietăţi, 
ceea ce poate fi foarte util pentru a arăta că unele concepte cu nume diferite din 
ontologii diferite reprezintă de fapt acelaşi lucru. Tot în OWL Lite se poate specifica 
faptul că o proprietate poate fi funcţională (ceea ce înseamnă că un element din 
domeniu poate fi asociat printr-o proprietate funcţională unui singur element din co-
domeniu), simetrică, tranzitivă sau inversă. 

OWL DL (Description Logic) este un limbaj mai avansat, bazat pe un subset 
decidabil al logicii cu predicate. OWL DL permite definirea unor relaţii de disjuncţie 
între clase. El permite şi definirea de clase prin reuniune, diferenţă şi intersecţie de 
clase. Permite şi definirea unor restricţii de cardinalitate mai avansate, astfel că orice 
număr nenegativ poate fi specificat în cadrul restricţiei. Pe o ontologie OWL DL, 
motoare de raţionament ca de exemplu Racer (Racer, 2007), Fact++ (Fact, 2007), 
Kaon2 (Kaon, 2007) sau Pellet (Pellet, 2007) pot verifica consistenţa modelului sau 
poate să realizeze clasificare automată. 

OWL Full permite definirea mai multor tipuri de constrângeri decât OWL DL dar 
fără a oferi garanţii computaţionale. În momentul actual, cele mai multe aplicaţii şi 
instrumente de dezvoltare sunt construite pentru OWL DL. 

Următorul fragment de cod OWL DL specifică descrierea unei clase „Justificare”, 
modelată conform modelului din teoria argumentării a lui Toulmin (Soukoup şi 
Titsworth, 2007). Clasei Justificare i se specifică faptul că elementele sale sunt 
disjuncte cu cele ale claselor „Date”, „Suport”, „Afirmaţie”, „Forţă” şi „Limitare”. De 
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asemenea, sunt definite restricţii de cardinalitate în sensul că o justificare trebuie să 
aibă cel puţin o dată pe care să se bazeze şi restricţii de co-domeniu pentru proprietatea 
„justificare_pt_date”. 

  
<owl:Class rdf:about="#Justificare"> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:about="#Date"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:ID="justificare_pt_date"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:allValuesFrom> 

          <owl:Class rdf:about="#Date"/> 

        </owl:allValuesFrom> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#Suport"/> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:ID="Limitare"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="#AfirmaŃie"/> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Tip_argument"/> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:ID="ForŃa"/> 

    </owl:disjointWith> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty 

 rdf:about="#justificare_pt_date"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:minCardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int> 

1 

        </owl:minCardinality> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 
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5.2.3 Instrumente pentru crearea ontologiilor 

Protege (Protege, 2007) şi Kaon (Kaon, 2007) sunt cele mai cunoscute şi folosite 
instrumente pentru reprezentarea ontologiilor. În urmatoarele pagini vom prezenta 
principalele facilităţi pe care le oferă fiecare dintre aceste instrumente. 

Protege este un editor de ontologii şi mai ales o platformă pentru dezvoltarea 
aplicaţiilor bazate pe cunoştinţe. Este dezvoltat în Java şi este open-source. Un alt 
avantaj remarcabil al acestei aplicaţii este că are o structura la care se pot adăuga foarte 
uşor plugin-uri ceea ce permite să fie extins pentru a satisface orice necesitate.  

Protege are suport pentru RDF şi mai oferă un format propriu pentru stocarea 
informaţiilor, interfaţa grafică de construcţie a ontologiilor nefiind diferită pentru 
vreuna din cele două opţiuni. Această interfaţă grafică originală permite crearea de 
clase, proprietăţi şi instanţe. De asemenea, permite specificarea relaţiilor de tip 
moştenire între clase. Se pot defini relaţii prin posibilitatea de a defini domeniul şi co-
domeniul proprietăţilor. O proprietate ce are ca şi co-domeniu o altă clasă constituie o 
relaţie. Adăugând plugin-uri la Protege, capacităţile pe care le are devin mult mai 
puternice. Cel mai important plugin este probabil cel care permite accesul la 
mecanismele limbajului OWL. Acest plugin permite atât crearea, editarea, salvarea şi 
importarea de ontologii în format OWL cât şi lucrul cu baze de date prin intermediul 
unui driver JDBC în care să fie stocate ontologiile. 

  

 
Figura 5.2 Reprezentarea ontologiilor în Protege 
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Acest plugin oferă numeroase alte facilităţi caracteristice OWL. Printre altele – se 
pot specifica constrângeri mult mai avansate decât în versiunea precedentă. Cele mai 
importante constrăngeri ce se pot specifica sunt: 

 
• allValuesFrom – care specifică faptul că toate valorile unei proprietăţi sunt 

într-un anumit domeniu. 
• someValuesFrom – care specifică faptul că o proprietate are valori într-un 

anumit domeniu 
• cardinalitate -  specifică numărul minim (minCardinality), maxim 

(maxCardinality) sau exact (cardinality) de proprietăţi distincte de tipul pe 
care se aplică restricţia pe care le poate avea un individ din clasa pe care se 
aplică restricţia.  

• operaţii cu mulţimi – se specifică faptul că o clasă poate fi formată ca 
uniune, intersecţie sau diferenţă a altor clase(Knublauh et. al. 2004) 

 
Aceste constrângeri pot fi specificate ca fiind necesare sau necesare şi suficiente. 

Condiţia de suficienţă permite motorului de inferenţă realizarea de inferenţe -  
clasificarea automată. 

Folosind aceste constrângeri se pot aplica alte funcţionalităţi ale OWL implementate 
în Protege. De exemplu, se pot aplica teste pe ontologie, se poate detecta ce sub-limbaj 
de OWL este folosit şi se poate face conversie dintr-un sub-limbaj în altul (această 
facilitate este necesară deoarece nu există instrumente care să raţioneze pe OWL Full şi 
sunt unele care nu acceptă nici OWL DL). 

Pentru a include în această platformă şi raţionamente pe baza ontologiilor, Protege 
acceptă comunicaţia cu instrumentele ce execută raţionamente pe baza OWL folosind 
interfaţa DIG. DIG (Description Logic Implementation Group) este o interfaţă XML ce 
oferă posibilitatea de comunicare cu motoarele de inferenţă (DIG, 2007). Prin 
intermediul acestei interfeţe, Protege oferă opţiuni ca verificarea consistenţei 
ontologiei şi clasificare automată a claselor precum şi calculul claselor obţinute prin 
inferenţă. 

Tot prin intermediul plugin-urilor, Protege oferă şi modalităţi de vizualizare a 
informaţiilor şi de export în diferite formate.  

Protege, fiind open-source, oferă pe lângă interfaţa vizuală şi un API cuprinzător, 
atât pentru tratarea ontologiilor RDF cât şi pentru cele OWL. Acest API permite 
folosirea tuturor facilităţilor de mai sus în aplicaţii fără a implica şi instrumentul de 
dezvoltare propriu-zis. Pe lângă acest API, mai sunt oferite şi două facilităţi legate de 
exportul ontologiilor dezvoltate pe web. Prima posibilitate este de a exporta toate 
conceptele din baza de cunoştinţe în pagini HTML statice – ceea ce devine destul de 
incomod când lucrăm cu baze foarte mari de cunoştinţe. A doua metodă este 
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reprezentată de o aplicaţie JSP care rulează pe un server Tomcat şi care oferă şi 
posibilităţi de editare şi căutare pe lângă posibilitatea de a vizualiza conceptele din 
baza de cunoştinte care era oferită şi în prima variantă (vezi 
http://protege.cim3.net/cgi-bin/wiki.pl?ProtegeWebBrowser) 
Kaon este, de asemenea, o platformă de construcţie a ontologiilor având însă marele 
dezavantaj că este bazat pe RDF/RDFS. Cu alte cuvinte – nu acceptă OWL. Acest 
dezavantaj este compensat de numeroasele instrumente pe care le oferă Kaon şi pe care 
le vom descrie în rândurile următoare. 

Kaon este dezvoltat de două institute germane – AIFB şi FZI. Este realizat, la fel ca 
şi Protege, în Java şi este open-source. Aplicaţiile ce fac parte din platforma Kaon se 
împart în două categorii mai importante: 

 
• prezentare 

o OI-Modeler – interfaţa de realizare a ontologiilor 
o Kaon Portal – aplicaţie web care este folosită pentru a asigura 

vizualizarea şi editarea ontologiei pe web. 
• nucleu 

o Kaon API 
o Kaon Query 
o Engineering Server 

  
     Ca limbaj de descriere a ontologiilor foloseşte o varianta proprietară de RDF(S) 
care, în plus faţă de varianta W3C, are şi suport pentru reprezentarea constrângerilor de 
tip cardinalitate, pentru descrierea caracteristicilor proprietăţilor (simetrice, tranzitive 
şi inverse) şi pentru reprezentarea informaţiilor de tip lexical (etichete, descrieri 
multilingve, etc.). Acest limbaj nu este la fel de puternic ca OWL, neavând 
posibilitatea de a descrie relaţii între mulţimi şi în plus mai are şi dezavantajul că, 
nefiind o recomandare oficială a W3C, nu este compatibil cu alte astfel de platforme. 
Oricum însă, varianta de limbaj oferită de platforma Kaon este mai puternică decât 
varianta de RDF recomandată de W3C iar platforma oferă şi un API foarte complet 
(dar nu foarte bine documentat) pentru a putea prelucra documentele de acest tip. Ca şi 
în cazul Protege, API-ul permite realizarea tuturor funcţiilor oferite de interfaţa grafică 
şi în plus permite folosirea acestor funcţii în dezvoltarea unor aplicaţii independente.  

În cazul Kaon, deosebită este interfaţa grafică (OI-Modeler) care oferă pe lângă 
vizualizarea ontologiei şi posibilitatea de a o crea în mod grafic. Astfel, toată ontologia 
este reprezentată sub formă de graf şi, de exemplu, adăugarea unei relaţii între două 
concepte se face trăgând o linie între ele. Pe lângă această fereastră de vizualizare şi 
editare mai există câteva formulare de editare a valorilor proprietăţilor, a valorilor 
lexicale, a caracteristicilor unei clase sau instanţe sau proprietăţi (ca de exemplu 
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domeniul şi co-domeniul). Interfaţa aceasta mi se pare unul din punctele forte ale 
acestei platforme. Singura problemă pe care o are, apare în momentul în care dorim 
vizualizarea unui obiect care are foarte multe instanţe. Aceste instanţe umplu toata 
fereastra şi procesul de vizualizare devine foarte greoi. Deşi apar foarte multe astfel de 
instanţe – putem regăsi foarte uşor conceptul dorit prin tastarea numelui acestuia. 

 
Figure 5.3 Vizualizarea unei ontologii in Kaon 

 
Tot ca facilitate de prezentare, Kaon oferă un portal web ce trebuie doar uşor 

modificat pentru a oferi toate funcţionalităţile dorite pentru a avea o bază de cunoştinţe 
funcţională pe Internet. Kaon Portal este o aplicaţie scrisă în Java folosind ca 
tehnologii JSP şi servleţi. Pentru a o face funcţională este necesară doar instalarea unui 
server web (preferabil Tomcat). Adaptarea acestui instrument la necesităţile unei 
aplicaţii specifice este foarte simplă – Kaon Portal beneficiind de o bibliotecă de 
adnotări JSP foarte bogată, care permit efectuarea unei importante părţi din funcţiile 
necesare. 

Kaon API este o colecţie bogată de clase şi interfeţe Java care stau la baza 
aplicaţiilor oferite de platformă şi la baza celor dezvoltate de terţi. Printre cele mai 
importante funcţionalităţi oferite sunt crearea claselor, a sub-claselor, a proprietăţilor, a 
instanţelor de proprietăţi şi clase, eliminarea conceptelor, realizarea căutărilor, 
serializarea, parsarea şi validarea RDF-urilor. Un dezavantaj al API-ului este că nu este 
aproape deloc comentat ceea ce face destul de dificilă utilizarea sa.. 
Kaon Query este un limbaj de interogare ce se dorea a fi folosit împreună cu Kaon, atât 
în cadrul interfeţei cât şi al API-ului. Acest limbaj nu a atins însă un stadiu de 
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dezvoltare final, rămânând la stadiul experimental. Nici nu credem că va depăşi acest 
stadiu, mai ales în condiţiile în care dezvoltatorii din cadrul echipei Kaon au continuat 
cu dezvoltarea Kaon2 fără a păstra compatibilitatea cu varianta iniţială. În concluzie, 
acest limbaj nu poate fi folosit pentru interogare într-o aplicaţie practică. Poate fi 
înlocuit cu RDQL (RDQL, 2007), pentru care există şi un API în cadrul platformei 
Jena (Jena, 2007), dar apar unele probleme de compatibilitate. 

Kaon Engineering Server este o aplicaţie extrem de utilă deoarece permite stocarea 
ontologiilor în baze de date, fiind testat cu MS SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, 
Oracle 9i. În general, aplicaţiile care lucrează cu ontologii încarcă ontologia (clase + 
instanţe) în memorie şi aplică prelucrările pe obiectul stocat în memorie. Viteza de 
lucru este foarte mare dar limitările sunt şi mai mari deoarece memoria de lucru a unui 
calculator nu are capacitatea oferită de o bază de date. Aceste limitări sunt înlăturate la 
Kaon prin introducerea Kaon Engineering Server şi la Protege prin posibilitatea de a 
stoca ontologii în baze de date şi conectarea la acestea prin intermediul JDBC. Kaon 
Engineering Server este aplicaţia din cadrul platformei Kaon care se ocupă cu stocarea 
datelor. Permite efectuarea tranzacţiilor, caching la nivelul clientului, notificări 
distribuite ale modificărilor efectuate în cadrul ontologiei. A fost testat pe o ontologie 
cu 100.000 de concepte, 66.000 de proprietăţi şi 1.000.000 de instanţe având rezultate 
excelente (sub 5 secunde pentru ştergerea unui concept). O astfel de ontologie nu ar fi 
putut fi prelucrată altfel, necesităţile de memorie fiind mult prea mari (Gabel, 2001).. 

Ca o concluzie, Protege pare a fi o soluţie mai bună pentru dezvoltarea aplicaţiilor 
bazate pe ontologii de servicii datorită acceptării OWL şi OWL-S, datorită sprijinului 
pentru motoare de inferenţă (în engleză: reasoners) precum şi datorită posibilităţii de 
extindere prin intermediul plugin-urilor. De la Kaon este foarte util Kaon Portal care 
este superior produsului similar al Protege şi care poate constitui o bază de plecare 
pentru o aplicaţie web care să folosească baza de cunoştinţe. 

 

5.2.4 Raţionamente bazate pe ontologii 

Există mai multe instrumente care oferă efectuarea de raţionamente pe baza 
ontologiilor. În paginile următoare ne propunem să descriem pe scurt aceste 
instrumente, precum şi setul de expresii logice pe care le folosesc şi să prezentăm 
câteva teste comparative între cele câteva soluţii existente în acest moment. 
Cum am văzut, atât în cazul limbajelor de definire a ontologiilor, cât şi în cadrul 
platformelor de dezvoltare, se face o diferenţă între clase şi instanţe sau mai precis 
între ontologia propriu zisă ce conţine conceptele şi indivizii din baza de cunoştinţe. Şi 
în cadrul motoarelor de inferenţă apare această distincţie, schema terminologică 
numindu-se TBox şi totalitatea indivizilor numindu-se Abox (Baader et al., 2003). 
Problema este că algoritmii de raţionament existenţi în acest moment nu satisfac 
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necesitãţile, atât pentru TBox cât şi pentru Abox, realizându-se un compromis între 
cele două.  

În general, motoarele de inferenţă raţionează asupra TBox-urilor, dar nu şi asupra 
ABox-urilor. Aceasta poate cauza o problemă deoarece, în general, în lumea reală cea 
mai mare parte dintr-o bază de cunoştinţe este reprezentată de indivizi şi interogările şi 
raţionamentele asupra indivizilor sunt mai mult folosite decât cele asupra conceptelor.  

Tipurile de raţionament depind direct de puterea subsetului logicii descripţionale 
folosite in descrierea ontologiei. În funcţie de ce pot exprima principalele subseturi ar 
fi următoarele: 

AL – limbaj ce permite negarea expresiilor atomice, exprimarea restricţiilor, 
cuantificare existenţială şi exprimarea unor concepte noi ca fiind intersecţia altor 
concepte. 

S – oferă posibilitatea unor negări complexe, definirea de proprietăţi tranzitive 
precum şi toate facilităţile AL  

H – oferă posibilitatea definirii de sub-proprietăţi 
O – oferă posibilitatea definirii de clase ca enumerare de concepte 
I – oferă posibilitatea definirii de proprietăţi inverse 
N – oferă posibilitatea definirii de restricţii de cardinalitate 
(D) – oferă posibilitatea folosirii tipurilor de date (String, Boolean, Numeric, etc.) 

(Baader et al., 2003) 
Aceste subseturi sunt importante deoarece, de exemplu, OWL DL este bazat pe 
subsetul SHOIN(D) care reprezintă reuniunea subseturilor S, H, O, I, N şi (D) iar 
editorul de ontologii Protege pe care îl vom prezenta mai jos acceptă acelaşi subset 
logic.  

Cele mai importante motoare de inferenţă existente sunt Racer, Kaon2 şi Pellet. 
Asupra acestor aplicaţii s-au făcut mai multe teste comparative şi concluzia a fost că 
unele dintre bazele de cunoştinţe pot fi clasificate şi/sau verificate cu unele dintre 
motoarele de raţionament, în timp ce altele pot fi verificate cu alt set. Nu toate 
motoarele de raţionament funcţionează corect şi în timp finit pe toate ontologiile (chiar 
şi dacă acestea din urmă sunt corect scrise). În general rezultatul depinde de 
formalismul logic al ontologiei. Prin formalism logic înţelegem subsetul de operaţii 
logice din DL pe care îl foloseşte ontologia.  

Cele mai importante tipuri de raţionamente care pot fi făcute sunt:  
 

• clasificarea bazată pe subsumare („subsumption”) – se identifică dacă un 
concept este un subconcept al altuia 

• satisfacerea – verificarea dacă o expresie nu descrie un concept vid.  
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• consistenţa – se verifică pentru ABox şi se spune că un ABox este 
consistent dacă verifică modelul (orice instanţă din ABox poate fi descrisă 
cu ajutorul modelului) (Baader, 2000) 

 
Aceste operaţii sunt şi cele pe care, după cum se poate vedea şi mai sus, le permite 

Protege-ul a fi operate asupra ontologiilor OWL. 
 

 
Figura 5.4 Clasificare automată realizată cu ajutorul unui motor de inferenţă în Protege 

 
Pentru compararea instrumentelor existente au fost realizate mai multe teste 

comparative. (Motik, 2006; Zhengxiang, 2005; W3C, 2003) oferă astfel de teste şi în 
general sunt diferite între ele, astfel încât ne putem face o imagine de ansamblu. Primul 
test este şi cel mai vechi şi demonstrează doar cât de diferit se pot comporta aceste 
programe pe diverse date de test şi mai precis că nici o astfel de soluţie nu este 
perfectă. Al doilea test reflectă faptul că Racer este cel mai fiabil şi că Fact++ este cel 
mai rapid, dar că se întîmplă să nu funcţioneze deloc şi că Pellet este cel mai lent în 
majoritatea testelor dar are cele mai complexe opţiuni. Testul realizat de cei de la Kaon 
nu este foarte elocvent deoarece, datorită faptului că ei nu au implementat mecanismul 
de cache al raţionamentelor au realizat testele golind cache-ul celorlalte aplicaţii. Ori 
avantajul motoarelor de inferenţă mai noi constă tocmai în acest mecanism de cache 
care optimizează foarte mult procesul. Soluţiile optime în acest moment sunt 
reprezentate de Racer şi de Pellet. 
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5.3 SERVICII WEB SEMANTICE 

Prin Web Services – servicii web – înţelegem un mecanism prin care un calculator 
poate apela printr-o reţea un servici pus la dispoziţie pe un alt calculator. Avantajele 
acestui sistem sunt reprezentate de posibilitatea de creare a unor arhitecturi distribuite 
orientate pe servicii (SOA) în care, de exemplu, un sistem nu are nevoie să gestioneze 
baze de date ci doar trebuie să ştie la cine să apeleze pentru a obţine şi modifica acele 
date. Cele mai cunoscute şi folosite exemple de servicii web apar în turism, pentru 
rezervarea pachetelor turistice, a biletelor de avion etc. În aceste cazuri un client 
(agenţie de turism, turist) nu poate cunoaşte toate ofertele furnizorilor (firme de 
transport, hoteluri) dar poate să ceară date de la acestea folosind serviciile web pe care 
acestea le oferă şi apoi să facă rezervări folosind aceleaşi servicii. În general, un 
furnizor de servicii oferă publicului o descriere a serviciilor oferite într-un fişier 
WSDL şi se înscrie într-un director de servicii (UDDI). Fişierul WSDL oferă 
posibilitatea unor terţi de a crea aplicaţii care să folosească (consume) serviciul web 
oferit prin specificarea funcţiilor pe care serviciul le oferă şi a parametrilor necesari 
pentru apelarea acestor funcţii. Din punct de vedere al interfeţei om-calculator, 
serviciile web sunt importante deoarece atribuind noi posibilităţi de comunicare între 
calculatoare se limitează necesarul de muncă umană atât pentru programatori (care 
beneficiază de modalităţi mai facile de a accesa resurse externe aplicaţiilor pe care le 
realizează) cât şi pentru utilizatorii finali care vor beneficia de interfeţe mai simple 
pentru realizarea unor servicii complexe. 

Combinând webul semantic cu serviciile web putem obţine servicii web semantice. 
Acestea pot să aducă îmbunătăţiri semnificative serviciilor web clasice prin faptul că 
descoperirea, alegerea şi execuţia serviciilor ar putea fi făcute automat. În momentul de 
faţă utilizatorul/programatorul trebuie să aleagă serviciul web dorit şi să-i furnizeze 
parametrii corespunzători. Oferind o descriere semantică completă a serviciului, o 
aplicaţie externă poate să-şi descopere serviciul necesar şi să-l execute şi apoi să 
folosească datele rezultate pentru a consuma un alt servici. Descoperirea, compunerea 
şi execuţia automată sau semi-automată a serviciilor este o temă de cercetare foarte 
actuală şi una din principalele direcţii de cercetare este modelarea cât mai formală a 
serviciilor folosind limbaje specializate ca de exemplu OWL-S 

OWL-S este o extensie a limbajului OWL care permite descrierea semantică a 
serviciilor web. Acest limbaj a fost dezvoltat în cadrul programului DAML (The 
DARPA Agent Markup Language) sub numele de DAML-S. Ulterior grupul 
dezvoltatorilor limbajului a fost lărgit şi limbajul a fost finalizat şi propus consorţiului 
W3C în noiembrie 2004 sub numele de OWL-S 
(http://www.w3.org/Submission/2004/SUBM-OWL-S-20041122/ ). 
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Limbajul OWL-S are ca principal obiectiv definirea serviciilor cu scopul 
automatizarii unor procese ca de exemplu compunerea, execuţia şi descoperirea 
serviciilor. Astfel, principala clasă a limbajului este clasa Service care are proprietăţile: 

Service:describedBy – descrie modelul intern al funcţionării serviciului. 
Service:presents – descrie un profil al serviciului pe baza căruia se poate 

„descoperi” şi alege serviciul în mod automat 
Service:supports – descrie o componentă de tip „grounding” care specifică modul 

în care serviciul respectiv poate fi apelat de un agent.  
Modelul intern al funcţionării serviciului reprezintă descrierea unui proces. Acest 
proces poate fi atomic sau poate fi compus din mai multe procese atomice. Un proces 
atomic are ca proprietăţi parametrii de intrare şi de iesire precum şi parametrii pe care 
ii foloseşte. De asemenea un proces realizează o prelucrare bazată pe o precondiţie ce 
trebuie să fie valida pentru cel ce apeleaza serviciul. Aceste ultime proprietăţi se pot 
defini folosind un limbaj auxiliar cum ar SWRL, SPARQL sau KIF. 
Service:presents specifică profilul serviciului aşa cum va fi prezentat unui terţ ce caută 
serviciul potrivit pentru o anumită sarcină. Şi aici se specifică parametrii de intrare şi 
cei de ieşire ai serviciului şi în plus mai este specificată şi o descriere in limbaj natural 
precum şi apartenenţa serviciului la o anumită categorie de servicii conform unei 
clasificări date. 
 Service:supports specifică „grounding-ul” serviciului, mai precis modul in care 
serviciul poate fi accesat in mod automat. Tot aici se specifică descrierea WSDL a 
serviciului şi se execută maparea între parametrii serviciului aşa cum sunt ei descrişi în 
fişierul wsdl si parametrii serviciului aşa cum sunt descrişi în partea de descriere a 
procesului din OWL-S. 

Acestea sunt elementele principale ale limbajului OWL-S şi definirea lor pentru un 
serviciu dat implică definirea ontologiei serviciului. 

Din punctul de vedere al interfeţei om-calculator, serviciile web semantice deschid 
drumul spre aplicaţii cu adevărat colaborative şi distribuite la care să participe 
împreună atât oamenii cât şi calculatoarele. 

5.4 INSTRUMENTE COLABORATIVE SEMANTICE 

Instrumentele colaborative sunt, după cum spuneam şi mai sus, caracteristice Web 
2.0. Dacă forum-urile sunt apărute mai demult pe web, wiki-urile, comunităţile de 
utilizatori în care se crează şi partajează conţinut, blogurile sunt parte a Web 2.0 şi se 
fac eforturi de a le aduce cât mai aproape de webul semantic. În paginile următoare 
vom prezenta cele mai semnificative încercări de a crea instrumente semantice 
colaborative precum şi semnificaţia acestor instrumente pentru domeniul HCI.  
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5.4.1 Wiki semantic 

Wiki – conform (Wikipedia 2007), este un sit care permite utilizatorilor să “adauge, 
elimine şi să editeze conţinutul”, permiţând de asemenea şi crearea de legături între 
oricare dintre paginile sale. Wikipedia, cel mai cunoscut wiki, este o enciclopedie ce 
conţinea la data editării acestui text peste 1.800.000 de articole în engleză, 550.000 în 
germană, 300.000 în italiană, 230.000 în spaniolă şi 63.000 în limba română. 

Un wiki semantic este un wiki ce permite definirea de conţinut conform unei 
ontologii. Conţinutul poate fi şi exportat în format RDF. Avantajele unui astfel de wiki 
sunt că articolele pot fi prelucrate mult mai uşor de către calculatoare folosindu-se 
relaţiile descrise în fişierele RDF/OWL. 

Există 2 wiki-uri semantice mai importante: OntoWiki şi Semantic MediaWiki. 
Ontowiki a ajuns la versiunea 0.6. Un exemplu de sit dezvoltat cu Ontowiki este 
http://3ba.se/. Aplicaţia este bazată pe OWL şi este construită în PHP. OntoWiki 
foloseşte un API pentru OWL scris în PHP, numit Powl. Figura 5.5 reprezintă o 
captură de ecran cu o pagină a acestei platforme. Din păcate această platformă, deşi 
este cea mai interesantă din punct de vedere tehnologic este doar într-o variantă 
incipientă şi sperăm ca variantele următoare să fie completate cu o documentaţie 
adecvată şi să aibă un plus de stabilitate. 

 

 
Figure 5.5 OntoWiki 

Semantic MediaWiki nu oferă la fel de multe facilităţi ca Ontowiki dar este o 
versiune mai matură şi mai stabilă. Această platformă permite definirea unor adnotări 
semantice şi adăugarea acestora în cadrul articolului. O altă facilitate este definirea de 
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template-uri bazate pe clasele unei ontologii. Semantic MediaWiki permite exportul 
paginilor sale în format RDF, neoferind suport pentru OWL. Site-ul în care acest wiki 
este prezentat şi care este construit chiar folosind Semantic MediaWiki este 
http://ontoworld.org. Tot aici există o listă cu peste 30 de situri care folosesc această 
platformă. 

5.4.2 Blog semantic 

Blogurile nu beneficiază în acest moment de instrumente pur semantice dar există 
câteva mecanisme prin care un blog poate fi adus în lumea webului semantic. Printre 
aceste mecanisme se numără RSS-ul, o tehnologie ce permite publicarea actualizărilor 
siturilor al căror conţinut se modifică frecvent. Denumirea de RSS a venit iniţial de la 
Really Simple Sindication şi ulterior de la RDF Site Summary, pe măsură ce 
tehnologia a evoluat pentru a cuprinde informaţii semantice. O altă tehnologie ce este 
accesibilă bloggerilor este FOAF – friend of a friend (FOAF 2007). FOAF este un set 
de marcaje RDF prin care se pot descrie relaţii dintre diferite persoane. FOAF permite 
crearea reţelelor sociale între bloggeri. Această facilitate este oferită pentru bloguri şi 
de blogroll care este o listă a blogurilor preferate. Această listă, spre deosebire de 
FOAF, nu oferă şi informaţii semantice despre relaţia dintre proprietarii blogurilor. 

5.4.3 Alte instrumente semantice 

Există un mare număr de instrumente semantice care nu sunt în esenţă colaborative 
dar care permit de exemplu extragerea sau gestiunea cunoştinţelor şi astfel permit 
utilizarea acestor cunoştinţe în aplicaţii colaborative. Una din cele mai remarcabile 
aplicaţii din aceste puncte de vedere este Haystack – un client universal pentru 
gestiunea informaţiilor (Haystack, 2007). Haystack oferă un client de mail, o aplicaţie 
pentru gestionarea întâlnirilor şi pentru gestionarea fotografiilor, toate acestea fiind 
bazate pe informaţii semantice. Aplicaţiile au o interfaţă deosebit de flexibilă, 
utilizatorul putând să le customizeze în funcţie de tipul informaţiilor folosite şi nu de 
funcţionalitatea aplicaţiei. Haystack foloseşte ontologii pentru managementul 
informaţiilor şi RDF ca limbaj de bază pentru dezvoltare. 

O altă aplicaţie foarte interesantă este Piggy Bank (Piggy Bank, 2007) ce permite 
realizarea unei bănci (puşculiţe) de referinţe semantice. Piggy Bank permite colectarea 
de informaţii în format RDF de pe diferite site-uri şi stocarea lor locală. De asemenea, 
permite interfaţarea cu screen-scrapere (programe ce colectează date din pagini web) 
pentru a transforma datele din fişiere html neadnotate în informaţii cu valoare 
semantică. 



100 Vlad Posea 
 
5.4.4 Crearea colaborativă de conţinut în cadrul comunităţilor 

Una din principalele activităţi ale unei comunităţi este crearea de conţinut. În 
funcţie de profilul comunităţii, conţinutul poate fi de diferite tipuri: poze pe flickr.com, 
ştiri pe slashdot.org, recomandări de site-uri pe del.icio.us. Aceste recomandări sunt 
realizate pe baza unor adnotări semantice realizate de către utilizatori. Aceste adnotări 
nu pot fi bazate pe ontologii deoarece utilizatorii refuză să descrie în mod formal datele 
dar acceptă să adauge să descrie un material folosind câteva cuvinte dintr-o listă. Astfel 
se crează folksonomiile, care sunt taxonomii generate de utilizatori cu scopul de a 
categoriza conţinutul unui site web. Folksonomiile sunt cel mai bine reprezentate prin 
nori de etichete („taguri”). Aceşti nori sunt de fapt liste de etichete în care cele mai des 
folosite sunt reprezentate printr-un font proporţional cu frecvenţa lor de apariţie. Figura 
5.6 prezintă norul de etichete de pe del.icio.us la data scrierii acestui capitol. 

 

 
Figure 5.6 Nor de etichete  pe del.icio.us 

Se observă că, spre deosebire de ontologii, nu există relaţii între conceptele din 
acest nor, sau mai precis nu există relaţii formale explicite. Identificarea relaţiilor între 
etichete poate să constituie un pas înainte în realizarea webului semantic prin 
formalizarea folksonomiilor create de utilizatori. 

5.5 CONCLUZII 

Din punct de vedere al interfeţelor om-calculator, webul a constituit un imens pas 
înainte. Oamenii au transformat modul de folosire al calculatoarelor. Au schimbat 
modul de creare al informaţiilor, au schimbat modul de partajare al informaţiilor. 
Webul semantic va aduce posibilitatea pentru calculatoare de a folosi webul în acelaşi 
mod în care îl folosesc şi oamenii. Oamenii nu vor mai lucra cu calculatoarele ci 
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împreună cu ele. Interfeţele nu vor mai fi doar între om şi calculator ci interfeţe pentru 
a permite colaborarea acestora. Dezvoltarea mai multor aplicaţii colaborative 
semantice şi dezvoltarea mai multor ontologii şi identificarea relaţiilor existente între 
folksonomii sunt paşii ce trebuie urmaţi pentru dezvoltarea acestei ramuri a inteligenţei 
artificiale. 

Precizări 

Cercetările prezentate în acest capitol au fost parțial finanțate în cadrul proiectului 
european FP7 STREP ”LTfLL” (”Language Technology for Longlife Learning”, în 
engleză) și a proiectului CNCSIS ”K-teams”. 
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Rezumat. Acest capitol introduce cititorul în problematica reţelelor sociale şi a analizei 
acestora. În prima secţiune este prezentată o scurtă istorie a reţelelor sociale şi cum au fost ele 
folosite de-a lungul timpului. Urmează o prezentare a unor definiţii şi elemente care formează 
aceste reţele sociale. Dinamica rolurilor actorilor într-o reţea este o altă secţiune importantă din 
acest capitol. Modurile de reprezentare a reţelelor şi indicatorii specifici de calcul care ajută la 
înţelegerea semnificaţiei reţelelor reprezintă o parte importantă a reţelelor sociale şi este atinsă 
în ultima parte a articolului. 

 

Cuvinte cheie: reţele sociale, analiza reţelelor sociale, roluri, dinamica reţelelor sociale, 
dinamica rolurilor, învăţare colaborativă.  

6.1 INTRODUCERE 

Reţelele sociale au devenit o unealtă puternică pentru studiul interacţiunilor dintre 
indivizi o dată cu integrarea lor în studiul relaţiilor sociale în cadrul marilor corporatii. 
Se dorea o eficientizare a schimbului de informaţii şi observarea zonelor unde 
informaţia nu este bine transmisă, difuzată între departamente, indivizi etc. În ultimul 
timp, tot mai mulţi oameni de ştiinţa au continuat studiul şi analiza reţelelor sociale şi 
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le-au aplicat în diverse domenii (sociologie, ştiinţa informaţiei, antropologie etc.). 
Analiza acestor reţele a evidenţiat relaţiile sociale dintre indivizi, poziţia lor în 
societate (reţeaua respectivă), fluxul de informaţie etc. Totuşi pe langă această analiză 
şi prezentare a rezultatelor, o mare importantă o are şi interpretarea rezultatelor şi 
bineînţeles aplicarea lor. De exemplu, în marile reţele virtuale ale comunităţilor de pe 
internet, se poate studia orice instrument nou introdus în comunitatea respectivă, dacă 
interfaţa este prietenoasă şi îi ajută pe utilizatori, dacă pot comunica cu uşurinţă şi mai 
ales atunci când comunicarea este de bună calitate. 

6.2 REŢELE SOCIALE 

6.2.1 Definiţie 

O reţea socială este o reprezentare structurată a unei comunităţi de actori, formată din 
noduri ce au legături între ele. În cea mai mare parte dintre cazuri nodurile reprezintă 
indivizi, organizaţii, ţări etc. Legăturile dintre aceste noduri (actori) pot fi diverse 
relaţii (sociale) cum ar fi: plăcere (simpatie), hiperlink de internet, prietenie, 
colegialitate, schimburi de marfa, ură (Wikipedia). 

6.2.2 Analiza reţelelor sociale 

Analiza reţelelor sociale aprofundează relaţiile sociale dintre actori (legăturile dintre 
nodurile din reţea), relaţii ce au la bază schimbul de informaţie. În urma analizei 
acestui întreg sistem social se urmărește îmbunătăţirea relaţiilor dintre actori şi în 
special a procesului prin care are loc comunicarea între aceștia. Scopul folosirii 
reţelelor sociale este de a ajuta la un moment dat actorii ce au de îndeplinit nişte sarcini 
într-un mod cât mai eficient. Este foarte important ca în procesul de rezolvare de 
probleme (în engleză: task) comunicarea între actori sa se facă eficient şi să nu 
constituie un impediment în activitatea desfăşurată de aceştia. 

Analiza reţelelor sociale şi-a dovedit eficienţa ca o tehnică modernă în sociologie, 
antropologie, geografie, ştiinţa informaţiei, psihologie etc. (Wikipedia). 

Totodată, analiza reţelelor sociale se axează pe studiul grupului şi mai ales a 
relaţiilor sociale dintre actori şi nu pe studiul individului sau al caracteristicilor 
acestuia. Interesează cum structura şi densitatea de legături influenţează individul (sau 
actorul, care poate să fie şi o organizaţie) şi munca (rolul) acestuia în societate 
(Hannenam și Riddle, 2005).  

Analiza acestor reţele îşi propune să identifice ajutorul pe care îl poate da o astfel 
de reţea socială actorilor care o formează. De-a lungul timpului s-a observat ca, de 
exemplu, o reţea de dimensiuni mici, dar cu o conectivitatea mare, adică în care actorii 
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din reţea interacţionau frecvent, are o influenţă mult mai mare şi stimulează actorii in 
elaborarea unor noi idei sau împărtăşirea cunoştinţelor cu ceilalţi actori decât o reţea cu 
foarte mulţi actori, dar foarte slab conectată, cu actori ce nu interacţionează frecvent 
sau nu toţi actorii sunt implicaţi activ in procesul de comunicare. 

Importanţa analizei reţelelor sociale stă în faptul că spre deosebire de studiile 
ştiinţifice vechi care se bazau pe caracteristicile şi atributele individuale ale actorilor 
(indivizi, organizaţii, etc.), nu contează individul, ci contează relaţiile sociale dintre 
actori (Hannenam și Riddle, 2005). 

6.2.3 Aplicaţii 

Cele mai vechi aplicaţii sau exemple de reţele sociale sunt cele de tipul „cercuri de 
prieteni”, în care fiecare actor îşi defineşte o listă cu prieteni şi fiecare prieten al 
acestuia îşi defineşte la rândul lui lista cu prieteni. Internetul a făcut ca aceste „reţele 
de prieteni” să capete dimensiuni incredibile, multe situri web promovând acest tip de 
relaţii. Un actor îşi invită prietenii să i se alăture pe site, să împartă cunoştinţe, să aducă 
noi prieteni şi astfel reţeaua devenea extrem de mare.  

Bineînţeles că utilizatorii acestor situri aveau, şi au în continuare, diverse avantaje 
sau facilităţi dacă aduceau noi membrii sau convingeau prieteni să li se alăture. Nu e de 
mirare că un astfel de situri pot deveni mai accesate decât Google (Hannenam și 
Riddle, 2005). 

6.2.4 Conectivitate 

O reţea socială poate fi privită din mai multe puncte de vedere. Unul dintre ele poate fi 
conectivitatea. Diferenţele dintre actori se reduc de multe ori la constrângeri şi 
oportunităţi care reies din modul in care actorii sunt integraţi în reţeaua socială. În mod 
normal, unii actori sunt mai „conectaţi”, alţii au mai puţine legături (interacţiuni) 
sociale cu ceilalţi actori; de asemenea unele reţele sunt mai conectate, iar altele mai 
puţin conectate.  

Mai multe legături (conexiuni) înseamnă că actorii au acces mai des, mai mult la 
informaţia care circulă în reţea, la cunoştinţele comune ale celor care formează 
respectiva comunitate. Un actor extrem de bine „conectat” poate avea un rol foarte 
important în respectiva reţea. De exemplu, un astfel de actor poate fi un profesor, care 
este pionul central în cazul discuţiilor sau al predării unui curs, seminar, etc.  

Se ştie ca bolile şi zvonurile se răspândesc cu o viteză foarte mare acolo unde există 
un mediu propice comunicării. Acesta este şi cazul răspândirii de informaţii şi 
cunoştinţe în cadrul unei reţele sociale unde comunicarea este foarte bine susţinută, atât 
din punct de vedere material (infrastructura) cât şi din punctul de vedere al actorilor şi 
al implicării acestora în procesul de comunicare. Împărtăşirea şi răspândirea 
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informaţiei rapid ajută la informarea actorilor cu privire la noutăţile din domeniul 
respectiv, dar poate ajuta şi la rezolvarea diverselor probleme într-un timp extrem de 
scurt. Sunt unele cazuri când pe langă eficienţa în rezolvarea problemelor ne 
intereseaza şi timpul şi atunci acest aspect, al răspandirii informaţiei cât mai rapid, este 
foarte important. 

6.2.5 Comunităţi virtuale 

Cele mai cunoscute comunităţi virtuale sunt cele de pe forumuri de discuţii, acestea 
formând largi reţele sociale. Tipic forumurilor sunt discuţiile pe diverse teme; de 
asemenea forumurile sunt axate pe un anumit domeniu (forumul reţetelor culinare, 
forum pentru dezvoltătorii de Java, forumul celor care se ocupa cu cântatul la flaut 
etc.). Un actor poate face parte şi poate interacţiona cu diverse forumuri şi actori în 
funcţie de preferinţele sale. 

Trebuie menţionat că o reţea socială nu înseamnă doar interacţiuni între indivizi, ci 
şi între organizaţii. De exemplu, am dori să studiem modul cum ţările din Uniunea 
Europeana îşi dezvoltă relaţiile de comerţ în domeniul textil. Într-o astfel de reţea, 
tările din UE vor fi actorii, iar interacţiunile dintre ele - schimburi efective de marfă, 
discuţii la nivel managerial, etc. – reprezintă legăturile dintre actori. De asemenea 
analiza reţelelor sociale a fost şi este extrem de mult folosită în mediile corporative, în 
marile organizaţii.  

Aici este foarte importantă interacţiunea şi schimbul de informaţii între diverse 
departamente şi schimbul de informaţie între angajaţi în cadrul unui departament. De 
exemplu, se poate urmări daca se comunică bine şi eficient între departamentul de 
vânzări şi cel de marketing pentru a se face cunoscute informaţiile despre clienţi şi 
nevoile acestora pentru o satisfacere deplină a dorinţelor lor.  

Se comunica bine în cadrul departamentul X? Toţi membrii departamentului 
reuşesc să se facă înţeleşi? Departamentul X a transmis informaţiile de care aveau 
nevoie cei de la departamentul Z la timp? Aceste întrebări sunt doar o parte dintre cele 
la care analiza reţelei sociale din cadrul organizaţiei poate să răspundă şi poate să ajute 
printr-o comunicare cât mai bună, scopul fiind desfăşurarea şi rezolvarea cât mai bine a 
task-urilor. 

6.2.6 Rolurile şi importanţa lor în dinamica reţelelor sociale 

In orice comunitate actorii pot juca diverse roluri, de la spectatori sau observatori până 
la moderatorul unei discuţii sau a fi expert într-un domeniu anume. Acest rol este şi în 
strânsă legătură cu profilul psihologic al individului. Se cunoaşte faptul că sunt 
utilizatori pe forum de exemplu, care doar citesc informaţia postată de alţi utilizatori, 
alţii care scriu foarte rar şi poate doar în probleme importante; există utilizatori 
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începători care dornici de cunoaştere întreabă foarte mult, citesc la fel de mult mesajele 
altor utilizatori etc.  

Toate aceste atribute şi caracteristici ale profilului unui utilizator îi acordă o 
anumită poziţie socială în respectiva reţea. Să presupunem că exisă un forum al 
programatorilor. Utilizatorul X este expert in Java (expert poate fi şi o persoană cu 
cunoştinţe medii de Java, dar care se implică foarte mult pe respectivul forum şi 
răspunde întrebărilor multor utilizatori începători sau nu), dar care în materie C/C++ 
are cunoştinţe cel mult medii.  

Astfel, în zona utilizatorilor care sunt interesaţi de Java el joaca un rol central (pot fi 
mai mulţi experţi, nu doar unul), datorită faptului că are foarte multe legături cu ceilalţi 
actori cărora le răspunde la mesaje. În zona utilizatorilor de C/C++ el poate avea un rol 
mai puţin important sau chiar deloc, nefiind puternic „conectat” la ceilalţi utilizatori. 
Astfel, putem vorbi de o dinamică a reţelei sociale şi chiar de o dinamică a rolurilor 
într-o comunitate. E suficient să schimbam topicul unei discuţii, al unui forum şi 
reţeaua sociala îşi schimbă forma, iar actorii poziţia, rolul, importanţa.  

Un alt exemplu concludent este următorul: într-o organizaţie extrem de mare, cu un 
sediu de 20 de etaje, o secretară de la biroul de informaţii, de la parter, poate juca un 
rol neînsemnat pentru preşedintele acelei organizaţii (sa spunem etajul 18). Acesta se 
bazează pe secretara personala de la etajul 18, pe vicepreşedinţi de la etajele 17, 16 şi 
15, care la rândul lor apelează la secretarele personale şi astfel, recursiv, informaţia de 
la parter poate ajunge la preşedintele organizaţiei prin conexiuni indirecte. 

Totuşi, pentru un simplu vizitator sau client al organizaţiei care doreşte diverse 
informaţii cu privire la structura corporaţiei sau care doreşte să ajungă la preşedinte, 
dar nu ştie exact etajul, numele etc., secretara de la parter joacă un rol important pentru 
că ii poate furniza toate informaţiile de care are nevoie. Astfel, din perspectiva 
preşedintelui organizaţiei, secretara de la parter are un rol minim, dar pentru cel care 
este din afara corporaţiei, dar are nevoie de informaţii, secretara joaca un rol important, 
poate cel mai important până la un nivel dat. 

După cum am spus mai sus, secretara joaca un rol important până la un moment dat, 
pentru că orice reţea socială poate suferi modificări. O data ajuns la etajul 10, clientul 
poate avea nevoie de informaţii de la secretara de la etajul respectiv şi atunci acea 
persoana joaca cel mai important rol. Exemplele pot continua şi cu un forum: o data ce 
un utilizator nu mai este începător în domeniul programării, el poate trece la alt topic 
(subiect) sau poate întreba alţi actori cu privire la problemele cu care se confruntă şi 
atunci reţeaua socială îşi schimbă forma şi actorii rolurile. În rolul central, cel care 
răspunde la întrebări poate fi alt actor, care este expert în domeniul respectiv.  

O problema care se ridică şi care nu are încă o rezolvare riguroasă este cea a 
stabilirii experţilor. Cine, cum şi când stabileşte ce actor joacă rolul de expert. La 
începuturi s-a pus problema testării actorilor, dar în cazul reţelelor mari sau care nu 
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implică activităţi didactice este foarte greu de aplicat. De asemenea a fi expert nu 
înseamnă că trebuie doar să comunici cu fiecare actor sau să schimbi informaţie intens. 
Dar cum putem măsura calitatea comunicării, a răspunsurilor sau a schimbului de 
informaţii. Momentan se aplică metoda votului sau al „ok”-ului. În momentul în care 
se primeşte un raspuns sau se citeşte un comentariu al unui actor poţi vota, îi poţi da un 
calificativ, astfel formându-se un sistem de ranking al comentariilor, răspunsurilor, al 
informaţiei şi implicit al actorilor care participă. Totuşi întrebare rămâne: „cine, cum şi 
când stabilim experţii?”. 

Un alt exemplu care ilustrează foarte bine dinamica unei reţele sociale este reţeaua 
socială a unei piese de teatru. În actul I, câţiva actori apar în scenă şi între ei se 
schimbă replici. În actul II mai pot apărea şi alţi actori care schimbă reţeaua socială 
atât ca număr de noduri (actori), cât şi ca interacţiune (replici, sentimente etc.), dar şi 
ca rol. 

6.2.7 Legăturile 

Legăturile ne arată nu doar cine are rolul central în grup, ci şi în ce măsură 
comunicarea dintre noduri este eficientă, strânsă sau slabă, directă sau indirectă (doi 
actori comunică prin intermediul unuia sau mai multor actori), unidirecţională sau 
bidirecţională etc.  

O relaţie puternică este caracterizată de o comunicare strânsă (de exemplu, multe 
email-uri schimbate) şi de multiple tipuri de relaţii (de exemplu pe lângă colaborarea la 
locul de muncă, cei doi merg împreună la cinematograf pentru a vedea un meci de 
fotbal cu echipa preferată). În practică se folosesc numere pentru a indica tăria unei 
legături, un număr mai mare însemnând o legătură mai strânsă.  

De asemenea, legăturile pot avea şi etichete, simbolizând interacţiuni diferite sau 
perspective diferite. Pentru o conectivitate din punctul de vedere al programării în Java 
dintre actorii X şi Y (eticheta „Java”) tăria poate fi 10, iar pentru o legătură cu eticheta 
„echipa favorită”, tăria poate fi -1 (simpatizează echipe diferite, adverse). 

Legăturile slabe au şi ele avantajele lor. În primul rând, sunt mult mai uşor de 
întreţinut. Dacă într-o relaţie de prietenie trebuie să investeşti energie, o relaţie de 
cunoştinţă, colegialitate la locul de munca şi atât, nu necesită un efort prea mare pentru 
a se păstra. Astfel, un individ poate să aibă numeroase asemenea legături slabe, care 
constituie tot atâtea surse de informare. 

6.2.8 Colectarea datelor 

În analiza reţelelor sociale este foarte importantă colectarea de date despre actori şi 
relaţiile dintre ei. Foarte rar se foloseşte colectarea de date complete despre actori, atât 
datorită faptului că acest proces este un mare consumator de timp, cât şi datorită 
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faptului că de multe ori este imposibil de a face rost de absolut toate informaţiile. Prin 
urmare, studiile se bazează pe anumite informaţii relevante despre actori şi care ajută la 
îndeplinirea obiectivelor studiului. Se ridica astfel intrebarea: „Ce înseamnă aceste 
informaţii sau date ce trebuie colectate?” Putem considera ca exemplu: ne interesează 
să analizăm în reţeaua socială a unui forum de discuţii despre „inteligenţa artificială” 
actorii care au deschis fire de discuţii pe o tema anume, ce actor a raspuns, ţinând cont 
şi de calitatea răspunsului (presupunem ca există posibilitatea notării răspunsului 
primit de către cel care a ridicat problema). Ca date efective cu care vom lucra: numele 
(sau id-ul celui care ridică problema sau răspunde pe forum), numele firului de 
discuţie, calitatea răspunsului. După cum se poate observa dintre toate firele de 
discuţie, răspunsuri, utilizatori nu ne intereseaza decât o mică parte dintre toate 
informaţiile existente în sistem: de la profilul fiecărui utilizator (detalii personale), 
până la numar de răspunsuri postate pe forum, prieteni ai lui, mesaje personale,etc. 
Astfel lucrul si prelucrarea unor informaţii concrete, dar şi reduse ca dimensiuni devine 
o sarcina mai uşoară şi cu rezultate foarte bune. Alte exemple de astfel de informaţii 
relevante sunt: discuţiile între actori în pauza de masă, schimburile de e-mail-uri dintre 
actori sau numărul de ore lucrate suplimentar cu echipa. 

6.2.9 Moduri de reprezentare a reţelelor sociale 

Ideea de reţea socială este foarte simplă atât din punctul de vedere al colectării de 
informaţie cât şi al reprezentării şi interpretării rezultatelor. După cum am mai spus o 
reţea socială este formată din actori (noduri) şi relaţiile dintre respectivii actori.  

Reţelele pot avea un număr variat de actori (mulţi sau puţini) şi una sau mai multe 
tipuri de relaţii între ei. De asemenea cantitatea de informaţie de care este nevoie 
pentru a descrie complet o reţea socială este enormă. Manevrabilitatea datelor şi 
realizarea diverselor calcule asupra lor este realizată folosind metode matematice şi 
statistice, reprezentarea rezultatelor făcându-se cu ajutorul calculatorului şi a 
instrumentelor grafice.  

Unul dintre motivele folosirii calculatorului în analiza reţelelor sociale este 
eficienţa. Dacă pentru o reţea cu un număr mic de actori este suficientă colectarea 
datelor pe hârtie şi după o simplă observaţie a unui specialist se pot trage concluzii 
despre reţeaua socială, acest lucru nu este valabil şi pentru reţelele sociale cu un număr 
extrem de mare de actori.  

Calculatorul şi, împreuna cu el, metodele de calcul, algoritmii folosiţi ajută la 
realizarea calculelor complicate şi aplicarea algoritmilor asupra datelor colectate.  

De asemenea, în analiza reţelelor sociale este importantă descoperirea de şabloane, 
care în cazul unor reţele foarte populate şi extrem de mult conectate sunt aproape 
imposibil de descoperit fără ajutorul calculatorului şi al algoritmilor specifici. 
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Cele mai folosite metode de reprezentare a reţelelor sociale sunt grafurile şi 
matricele de adiacenţă.  

6.2.9.1 Grafuri 

Grafurile sunt o metodă de reprezentare vizuală, extrem de folosită, dar care se 
dovedesc ineficiente în cazul reţelelor sociale mari. Un graf este format din noduri şi 
arce între noduri.  

Nodurile reprezintă actorii, iar arcele reprezintă relaţiile sau interacţiunile dintre 
actori. Pot fi grafuri orientate sau neorientate. De asemenea, ca metode de vizualizare 
grafică pot exista diverse atribute ale nodurilor sau arcelor care să aibă o anumită 
semnificaţie. De exemplu, într-o reţea socială a utilizatorilor de Linux, nodurile 
colorate în albastru sunt actori de genul masculin, iar cu roşu de genul feminin. În 
interiorul nodului, este scris numele sau identificatorul utilizatorului.  

Dacă nodul are formă rotunda, atunci este un actor cu o vechime de peste un an de 
zile pe respectivul forum, iar dacă are formă de pătrat şi linia este punctată atunci este 
începător. De asemenea, forma arcului dintre noduri poate spune foarte multe: linie 
foarte groasa – între cei doi actori este o relaţie de colaborare foarte strânsă, iar o linie 
punctată – o interacţiune relativ slabă sau de scurtă durată între actori. Toate aceste 
detalii pot varia de la reţea la retea şi bine înţeles pot exista diverse legende care să 
explice notaţiile folosite. 

Arcele pot avea şi direcţie, adică dacă există arc de la X la Y (linie cu săgeată 
îndreptată de la X către Z) atunci înseamnă că X i-a răspuns lui Y la un mesaj sau 
întrebare, de exemplu. Grafurile sunt eficiente în cazul observării per ansamblu a 
reţelei sociale, în cazul reţelelor sociale de dimensiuni mici sau pentru anumite părţi 
dintr-o reţea socială mare. 

 

 
Figura 6.7 
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6.2.9.2 Matrice de adiacenţă 

Matricele de adiacenţă sunt cunoscute şi ca reprezentare tabelară a reţelei sociale, 
actorii fiind aşezaţi pe cele doua axe (vertical şi orizontal), valoarea interacţiunii dintre 
actori fiind valoarea aflată pe respectiva poziţie în matrice. De asemenea, se poate da o 
a treia dimensiune (echivalentul etichetei de pe arce de la grafuri), care reprezintă tipul 
interacţiunii dintre actori pentru respectiva matrice.  

Matricele sunt folosite pentru reprezentarea datelor culese şi ajută la folosirea 
acestor date mult mai uşor de către algoritmi şi elementele de calcul specifice 
matematicii şi statisticii, astfel încât să reiasă uşor rezultatele scontate. Totuşi matricele 
sunt mai greu de folosit în cazul în care ne confruntam cu multi actori si chiar cu mai 
mult de 3 dimensiuni. Dar pentru zone mici ale reţelelor sociale se pot obtine rezultate 
foarte bune şi rapide. 

 
Actors A B C D E 
A 0 1 0 1 1 
B 0 0 1 1 0 
C 1 0 0 1 1 
D 0 0 0 0 1 
E 0 1 0 1 0 

 
 

6.2.10 Concepte şi indicatori în analiza reţelelor sociale 

Folosirea grafurilor în studiul reţelelor sociale a dat posibilitatea aplicării numeroşilor 
algoritmi pe grafuri deja existenţi şi calculul diferiţilor indicatori pentru o mai bună 
interpretare din partea specialiştilor a reţelei respective. Mai jos vom descrie cei mai 
folosiţi indicatori în analiza reţelelor sociale cu exemplele de rigoare acolo unde este 
cazul. 

Grad de centralitate (în engleză: degree centrality). Este indicatorul cel mai folosit 
şi mai uşor de calculat. Valoarea acestuia este data de numărul de conexiuni pe care un 
nod îl are cu celelalte noduri. Într-un graf neorientat gradul unui nod este dat de suma 
arcelor care ies din nod sau intră în nod. Pentru un graf orientat, putem vorbi de gradul 
de intrare (în engleză: in-degree) şi gradul de ieşire (în engleză: out-degree) pentru 
suma arcele care intră în nod, respectiv ies din nod. Se poate observa în figura 6.2 că 
nodul P are un grad mare de centralitate, de fapt este nodul cu cel mai mare grad de 
centralitate din figură. El poate juca rolul profesorului sau expertului şi care comunică 
cu fiecare actor, întrebând sau răspunzând întrebărilor celor din reţeaua socială 
respectivă. 
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Figura 6.8 

 
 
Centralitate de legătură (în engleză: betweenness centrality). Centralitatea de legătură 
este mai puţin evidentă uneori, însă, folosind algoritmii de grafuri potriviţi nu este 
deloc greu de calculat. Ea se defineşte ca fiind o măsură a centralităţii unui nod şi 
reprezintă ponderea în care un nod apare pe drumurile minime dintre diverse noduri ale 
reţelei.  

Astfel, un nod cu o mare centralitate de legătură, chiar dacă nu are atâtea conexiuni 
cât au nodurile cu grad mare de centralitate, va fi accesat, prin legături indirecte, de un 
număr mare de oameni. Un astfel de nod poate fi considerat un pod, o legătura între 
diverşi indivizi sau chiar grupuri de actori ce comunică intre ei prin intermediul acestui 
nod.  

Eliminarea acestui actor din reţeaua socială ar putea însemna mari probleme de 
comunicare între respectivii indivizi (care folosesc acest nod-actor ca intermediar) sau 
chiar ruperea pentru un moment de timp a grafului reţelei sociale in mai multe grafuri. 
Ţinând cont de dinamica şi puterea de adaptare a reţelei sociale, această problemă ar 
putea fi doar temporară, locul respectivului nod fiind luat de alt nod. Aceste lucruri se 
pot observa şi în figura 6.3, unde dacă am elimina actorul P atunci cele doua „zone” 
(pe care le putem numi şi echipe) ale reţelei nu vor mai putea comunica intre ele. 
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Figura 6.9 

 
Centralitate de apropiere (în engleză: closeness centrality). Centralitatea de apropiere 
se defineşte, în termeni de teoria grafurilor ca un coeficient invers proporţional cu 
suma distanţelor minime de la un nod la celelalte noduri ale reţelei. Cu cât pornind 
dintr-un nod pot fi accesate mai uşor toate celelalte noduri, cu atât el are o centralitate 
de apropiere mai mare.  

Nodurile care au centralitate de apropiere mare pot fi interpretate ca actori ce pot 
rezolva probleme rapid şi/sau pot obţine informaţii uşor pentru că au un bun acces spre 
toţi indivizii din reţea. 
 
Centralitatea vectorului propriu (în engleză: centrality eigenvector). Acest indicator 
măsoară importanţa unui nod intr-o reţea socială. Se alocă scoruri relative nodurilor din 
reţea urmând a calcula valoarea unui nod pe baza scorurilor nodurilor cu care este în 
legătura directă. Tehnica este asemănătoare cu cea folosită de Google pentru rangul (în 
engleză: rank) site-urilor web. 
 
Centralitatea unui nod. Este raportul dintre numărul de conexiuni al unui nod şi 
numărul maxim de legături pe care acesta îl poate avea (el poate fi conectat cu toţi 
actorii din reţea) măsoară centralitatea nodului. O reţea este centralizată dacă are 
noduri cu un grad mare de centralitate, adică joacă roluri importante în respectiva reţea, 
pe când o reţea descentralizată semnifică o variaţie mică a raportului dintre numărul de 
legături prezente la un nod şi numărul maxim de legături posibile pe care le poate avea 
nodul respectiv, între nodurile reţelei.  

De exemplu, la o echipă formată din 5 actori, toţi interactivi, putem vorbi de o 
descentralizare a reţelei sociale a echipei. Dar dacă vorbim de o reţea formată din 
profesor şi o clasă de 40 de studenţi, atunci putem spune că profesorul are un rol 
central în reţeaua respectivă. Se observă că în exemplul din figura 6.4, profesorul P 
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este în centrul reţelei, având legături (schimburi de informaţie) cu toţi actorii din reţea. 
Centralitatea acestui nod este una ridicată. 

 

 
Figura 6.10 

 
Densitatea reţelei sociale. Reprezintă raportul dintre numărul existent de legături între 
nodurile reţelei şi numărul maxim posibil de legături ce pot exista între actori. Prin 
acest indicator se poate exprima cat de intensă este comunicarea între membrii reţelei, 
dar mai ales gradul de comunicare al fiecărui actor cu alt nod.  

Echipa formată din nodurile A,B,C,D nu are o densitate foarte mare. Echipa 
formată din nodurile E,F,G si H are numărul de legături maxim existente, ceea ce 
înseamnă că fiecare actor comunică cu fiecare. Totuşi într-o reţea foarte mare, primul 
caz se întâlneşte mai des, iar în cazul reţelelor de dimensiuni mai mici sau al echipelor 
vom întâlni cazul al doilea. 

 

 
Figura 6.11 
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Coeziunea reţelei. Acest indicator caracterizează gradul cu care fiecare actor este 
conectat cu oricare actor al reţelei. Astfel se pot identifica şi grupuri (echipe) de actori 
ce colaborează (schimbă informaţie frecvent) pentru rezolvarea diverselor probleme. 

 
Echivalenţa structurală. Posibilitatea de a identifica şabloane de echipe (exemplu: 
într-o echipă de 4 oameni, unul este liderul, unul se ocupă cu comunicarea cu celelalte 
echipe, al treilea primeşte informaţie de la ceilalţi şi redactează documentaţia, iar cel 
de-al patrulea se ocupă cu elaborarea de teorii) care se regăsesc apoi în toată reţeaua. 

 

 
Figura 6.12 

 
Lungimea drumului între două noduri pereche. Se măsoară distanţa (drumul) între 

oricare două noduri pereche, acest indicator simbolizând drumul pe care informaţia o 
străbate ca să ajungă de la un actor la altul. O valoare bună a acestui indicator 
semnifică uşurinţa de comunicare între două departamente, de exemplu, şi faptul că 
fluxul informaţional nu suferă întârzieri datorate problemelor de comunicaţie. 

6.3 CONCLUZII 

 Daca la început reţelele sociale s-au dorit a fi o unealtă în mâna managerilor 
pentru a controla şi îmbunătăţi schimbul de informaţii şi relaţiile sociale dintre angajaţi 
în marile corporaţii, analiza acestor reţele s-a integrat şi s-a folosit cu succes şi în multe 
alte domenii care se ocupă cu studiul relaţiilor sociale dintre indivizi. Nu putem spune 
ca reţelele sociale sunt o ştiinţa, dar cu siguranţă au devenit o pârghie în mâna 
cercetărilor, interpretarea rezultatelor studiului acestor reţele îmbunătăţind procesul în 
care sunt implicaţi actorii. În ultimul timp, aceste reţele au fost folosite în e-learning 
(învăţământ la distanţa, on-line – „oriunde, oricând, oricum”) cu rezultate foarte bune 
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în studiul relaţiilor student-student sau student-profesor, dar au fost folosite şi ca studiu 
al imbunătăţirii procesului de învaţare. 

Precizări 

Cercetările prezentate în acest capitol au fost parțial finanțate în cadrul proiectului 
european FP7 STREP ”LTfLL” (”Language Technology for Longlife Learning”, în 
engleză) și a proiectului CNCSIS ”K-teams”. 
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7.1 INTRODUCERE 

Comunicarea în limbaj natural este un fenomen extrem de complex. În limbajul 
natural, apare o mare incidenţă a variaţiei şi incertitudinii. Cea mai mare sursă a 
variaţiei este dată de conţinutul mesajelor. În plus, fiecare mediu de transmisie a 
limbajului natural este supus la zgomote, distorsiuni şi pierderi. Datorită acestor 
incertitudini se naşte nevoia unui model lingvistic. O utilizare importantă a modelelor 
lingvistice este aplicarea în recunoaşterea automată a actelor de vorbire. Limbajul 
natural poate fi văzut ca un proces stochastic. Fiecare cuvânt, enunţ, document sau alt 
nivel al vorbirii este tratat ca fiind o variabilă aleatoare cu o anumită probabilitate de 
distribuţie. Dacă W = w1w2…wn reprezintă o secvenţă de n cuvinte, scopul modelului 
lingvistic este de a calcula probabilitatea P(W). O metodă de a calcula această 
probabilitate constă în a considera o regulă de tip lanţ, în care cuvintele de la un anumit 
moment depind de cele dinaintea lor.  

În acest capitol se prezintă o abordare de acest gen. Se doreşte să se ajungă la 
recunoaşterea actelor de vorbire din texte de tip chat care au un anumit format, 
recunoaştere bazată pe identificarea unor modele lingvistice ale textelor şi pe găsirea 
unor cuvinte-cheie specifice fiecărui act de vorbire in parte. 

Obţinerea modelului lingvistic se poate face prin aplicarea unor tehnici de învăţare 
asupra unor texte adnotate manual şi prin folosirea unui model Markov ascuns. Acest 
model va fi folosit în pasul următor pentru a se încerca recunoaşterea actelor de vorbire 
din texte neadnotate. 

Capitolul este organizat după cum urmează: la început vor fi prezentate scurte 
noţiuni de pragmatică. Apoi se va discuta problema contextului în interfeţele în limbaj 
natural. Capitolul continuă cu prezentarea unor noţiuni referitoare la dialog după care 
se va dezbate problema recunoaşterii automate a actelor de vorbire. Ultimul capitol 
treteazuă problema detectării topicelor şi a segmentării textelor, cu aplicaţie în cazul 
transcripturilor sau logurilor chat. 

7.2 PRAGMATICA INTERACŢIUNII ÎN LIMBAJUL NATURAL 

7.2.1 Pragmatica 

O clasificare uzuală a subdomeniilor lingvisticii, din perspectivă semiotică, a teoriei 
generale a semnelor, delimitează sintaxa, semantica şi pragmatica. Dacă sintaxa 
consideră doar relaţiile semnelor (cuvintelor, în cazul nostru) cu alte semne, semantica 
consideră relaţiile semnelor cu obiectele denotate. Pragmatica este considerată partea 
semioticii care studiază modul în care semnele sunt asociate cu obiecte de către un 
interpretant, în particular de către un om (incluzând toate cele trei componente ale 
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triunghiului semiotic ale lui Peirce – Peirce, 1990). Dintr-o altă perspectivă însă, 
pragmatica ar trebui să ia în considerare nu numai înţelesul în sine, izolat, al unui text, 
al unei comunicări, aşa cum procedează semiotica, ci ar trebui să se preocupe de 
succesul sau eşecul comunicării, de schimbarea înţelesurilor în funcţie de situaţie 
(persoană, loc, timp, istoric etc.), de rolul contextului (Trăuşan-Matu, 2004), fiind 
astfel definită cu nuanţe diferite în funcţie de perspectivă. O constantă în toate 
perspectivele este însă importanţa considerării interpretantului uman. Un alt element 
important în pragmatică este timpul, succesiunea mai multor acţiuni şi, implicit, 
contextul interacţiunilor. 

Un alt concept deosebit de important în pragmatică, într-o altă viziune, este 
izotopia, prin care se încearcă surprinderea coerenţei unui text (Ionescu, 1997, 
pag.190). Un text, în general o secţiune dintr-un manual, o prelegere, un dialog trebuie 
să aibă coerenţă. În afara tehnicilor de structurare a discursului, de retorică, o condiţie 
absolut necesară este izotopia, coerenţa textului respectiv. Am putea spune că un text, 
ca ansamblu, are sens dacă este izotopic. Această idee este mult mai naturală în cadrul 
unei semantici cognitive sau acţionale decât în cele denotaţionale. Prin această idee 
este evidenţiat, de fapt, rolul primordial al pragmaticii. 

Conceptul de izotopie, cerinţa de coerenţă, pot fi extinse de la texte la hipertexte şi, 
în general, la orice interfaţă om-calculator. Împreună cu principiile conciziunii şi cel al 
reacţiei la orice comandă, coerenţa este, totodată, unul din principiile esenţiale ale 
ergonomiei cognitive. În contextul interfeţelor om-calculator, perspectiva pragmatică 
este necesară în interacţiunile care consideră rolul contextului interacţiunii, regulile de 
succedare într-o serie de interacţiuni precum şi particularităţile utilizatorului. 

7.2.2 Problema contextului în interfeţele în limbaj natural 

Importanţa considerării contextului în analiza dialogului în limbaj natural este evidentă 
dacă ne gândim la faptul că ne adaptăm modul de a vorbi cu un interlocutor în funcţie 
de acesta şi de ce s-a spus anterior. De exemplu, altfel vorbim cu un vânzător în 
magazin şi altfel într-un dialog despre calculatoare cu un coleg specializat în acestea. 

Din perspectiva lingvisticii computaţionale, problemele de context includ 
identificarea referenţilor contextuali (a coreferințelor) cum ar fi anafora sau elipsa. 
Tehnic vorbind, implementările care rezolvă aceste probleme contextuale ridicate de 
pragmatică folosesc o listă a istoricului discursului, listă care poate fi asimilată, după 
părerea noastră, unui model mental al acelui discurs. 

Pentru a înţelege mai bine problematica regăsirii referinţelor corecte vom considera 
exemplul de mai jos, în care cuvântul “El” din exemplul următor se referă, evident, la 
automobil: 
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Automobilul verde de care ţi-am vorbit ieri a fost accidentat. El era parcat de mai 
mult timp într-un loc foarte circulat. 
 
Din perspectivă lingvistică, pragmatică, rezolvarea acestei probleme implică, de 

multe ori şi stabilirea contextului la care trebuie considerat că aparţine semnul, 
simbolul, pentru a i se putea găsi denotarea dintre o mulţime de denotări posibile. De 
exemplu, mai jos, cel de-al doilea pronume “El” se referă la Ion şi nu la automobil: 

 
Automobilul verde de care ţi-am vorbit ieri a fost accidentat. El era parcat de mai 
mult timp într-un loc foarte circulat. Ion a fost bolnav şi nu a mai condus. El este 
însă acum restabilit. 
 
Dintr-o perspectivă hermeneutică, stabilirea valorii unui simbol poate însă implica 

efectuarea unor raţionamente şi chiar considerarea întregii istorii a persoanelor 
implicate în contextul respectiv. De exemplu, “El” din primul exemplu de mai jos se 
poate referi la automobil, la Ion, la Dan sau chiar la apartament. Deoarece însă doar 
automobilele pot fi “parcate”, este evident că se referă la automobil. În cel de-al doilea 
caz, “El” este legat de Dan, deoarece este evident că automobilele nu pot fi evazive. În 
cel de-al treilea caz însă, legarea pronumelui se poate face atât la automobil cât şi la 
Dan. Decizia asupra referinţei corecte se poate face pe baza istoriei referitoare la cine 
este de obicei neîngrijit. 

  
1. Automobilul verde de care ţi-am vorbit ieri în apartamentul lui Ion a fost 

accidentat mai de mult de Dan. El era parcat de mai mult timp într-un loc foarte 
circulat. 

2. Automobilul verde de care ţi-am vorbit ieri în apartamentul lui Ion a fost 
accidentat mai de mult de Dan. El era, ca de obicei, evaziv. 

3. Automobilul verde de care ţi-am vorbit ieri în apartamentul lui Ion a fost 
accidentat mai de mult de Dan. El era, ca de obicei, neîngrijit. 

 
Spre deosebire de interfeţele cu manipulare directă, în cele în limbaj natural 

problema identificării regulilor de succedare a interacţiunilor devine foarte importantă. 
Ele se materializează în: 

 
• regulile derivate din teoria actelor de vorbire sau a implicării 

conversaţionale, în cazul dialogurilor; 
• regulile retorice, în cazul înţelegerii unui text. 
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7.2.3 Aspecte specifice ale dialogului în limbaj natural 

Înţelegerea limbajului natural în dialoguri ridică probleme noi faţă de textele obişnuite, 
deoarece dialogul are câteva caracteristici care îngreunează acest lucru. Una din aceste 
caracteristici este structura sa bazată pe replici (turn-taking), fiecărui participant 
venindu-i rândul la un moment dat să spună ceva.  

Problema este cum îşi dau seama participanţii când este rândul lor să vorbească. 
Pentru aceasta, există reguli implicite, nescrise, care modelează aportul participanţilor 
la un dialog, cum ar fi cele de mai jos: 

 
1. dacă în timpul replicii curente, cel ce vorbeşte specifică faptul că un anumit 

participant la dialog trebuie să vorbească în continuare, atunci acela este cel ce 
va urma; 

2. dacă vorbitorul curent nu specifică nici o persoana ca fiind următorul vorbitor, 
atunci oricine poate să continue; 

3. dacă nimeni nu preia rolul de vorbitor în momentul în care vorbitorul curent a 
terminat ceea ce avea de spus, atunci vorbitorul curent poate sa continue. 

 
Există anumite tipuri de replici prin care un vorbitor cere un răspuns, uneori chiar 

indicând cine va fi urmatorul vorbitor. Cele mai frecvente replici de genul acesta sunt 
întrebările la care o persoană trebuie să îi răspundă. Astfel de construcţii se numesc 
perechi de adiacenţă (Schegloff şi Sacks, 1973). 

Poate fi scos în evidenţă şi un alt aspect al dialogurilor: liniştea dintre două replici 
consecutive. În general, timpul de tăcere dintre două replici consecutive este foarte mic 
şi de aceea, în momentul în care se intâlnesc momente de tăcere mai îndelungate, pot 
exista anumite cauze care le generează. 

O altă caracteristică foarte importantă a dialogurilor este aceea că ele sunt destinate 
vorbirii, ceea ce duce la o serie de diferenţe faţă de textele scrise. Aceste diferenţe se 
referă la conţinutul şi structura replicilor: acestea tind să fie mai scurte, de tip 
propoziţie simplă (şi nu frază ca în textele scrise), în care lipseşte de multe ori 
subiectul sau alte componente sintactice. Se folosesc prescurtări sau semne specifice 
(emoticoane, de exemplu, :) – bucuros , :( - suparat, :* - pupici, :-o - uimit, x-( - 
nervos). 

Consideraţiile de mai sus duc la o creştere a dificultăţii în analiza dialogurilor, de 
exemplu segmentarea (identificarea părţilor) acestora. În plus, pot exista cazuri în care 
o idee poate fi exprimată în cadrul mai multor intervenţii (replici) consecutive, precum 
şi cazuri în care o replica poate cuprinde mai multe idei. 

Pentru a putea segmenta un dialog, se aplică algoritmi bazaţi pe identificarea 
limitelor dintre replici, căutându-se diferite indicii în acest sens: cuvinte-cheie (cuvinte 
ce tind să apara la începutul sau sfârşitul unei replici); modele de secvenţe de n cuvinte 
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„N-gram” (care pot fi antrenate pe un set de replici adnotate în care se specifică 
limitele fiecăreia dintre ele, iar apoi, prin aplicarea unui decodificator, să se gasească 
succesiunea de limite cea mai probabilă pe un text neadnotat); sau prozodie (diferenţa 
de intonaţie, accentul, duratele unor fraze). 

O altă caracteristică importantă a dialogurilor este că între participanţi se stabileşte 
un scop comun. Adică, cei care participă la dialog, trebuie într-un fel sau altul să 
aprobe sau să motiveze ceea ce spune vorbitorul. Dacă aceste replici aprobatoare nu 
apar, înseamna că s-a intamplat ceva în întelegerea a ceea ce vorbitorul a spus.  

Ultima carcateristică importantă a dialogurilor constă în modul de interpretare a 
replicilor. Interpretarea nu se face doar în sensul propriu al cuvintelor, multe lucruri 
fiind subînţelese. Acest lucru a fost semnalat de H. P Grice în lucrarea sa referitoare la 
implicaturile conversaţionale (“conversational implicature”). Un exemplu este 
întrebarea: “Ai bani la tine?” care înseamnă, de fapt: “Nu am nici un ban; poţi să mă 
împrumuţi?”. 

Implicatura conversaţională este o inferenţă, implică un mesaj nespus explicit şi 
necesită utilizarea informaţiei contextuale (inclusiv a cunoştinţelor subînţelese) şi 
respectarea principiului cooperativităţii, adică, am spune noi, a unor reguli (“ale 
jocului”). 

Grice a subliniat faptul că ascultatorii sunt indemnaţi să înteleagă replica în alte 
sensuri decât cel propriu, dacă nu sunt respectate anumite maxime: 

 
• Maxima cantitativă – „Fii exact atât de informativ pe cât este necesar!”; 

o „Contribuţia ta trebuie să fie atât de informativă pe cât este necesar!”; 
o „Nu spune mai mult decât este necesar!”; 

• Maxima calitativă – „Încearcă să aduci o contribuţie adevarată!”; 
• Maxima relevanţei – „Fii relevant!”; 

o „Nu spune lucruri pe care nu le crezi adevărate!”; 
o „Nu spune lucruri pe care nu poţi să le demonstrezi!”; 

• Maxima ce ţine de manieră – „Fii perspicace!”; 
o „Evită obscuritatea expresiilor!”; 
o „Evită ambiguitatea!”; 
o „Fii concis!”; 
o „Fii ordonat!”; 

 
Aceste maxime pot fi folosite pentru desfăşurarea dialogurilor, atât pentru a genera 

cât şi pentru a analiza replici. 
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7.3 ACTE DE VORBIRE 

7.3.1 Adnotarea actelor de vorbire 

După cum remarca şi Wittgenstein în opera sa de maturitate, pentru înţelegerea unei 
exprimări în limbaj natural, contextul exprimării este esenţial. El a introdus teoria 
jocurilor de vorbire (Ducrot şi Schaeffer, 1996, pag.160; Furst şi Trinks, 1997, 
pag.166-168), pentru a explica de ce aceeaşi construcţie lingvistică poate avea sensuri 
cu totul diferite în contexte diferite. Rolul contextului este esenţial şi în teoria actelor 
de vorbire, în care intenţia vorbitorului şi efectul asupra interlocutorului au o poziţie 
centrală. Uneori se foloseşte şi sintagma acte de limbaj, înţelegându-se prin limbaj o 
extensie incluzând şi comunicarea ne-textuală. 

Teoria actelor de vorbire a fost introdusă de Austin. El a intuit că o replică a unui 
dialog este un fel de acţiune executată de către vorbitor. Tot el a observat că unele 
verbe descriu o stare de fapt, iar Austin le-a numit acte constatative, in timp ce altele 
au ca efect schimbarea unei stări de fapt sau efectuarea unor acţiuni. El  
le-a numit pe acestea din urmă acte performative, iar acţiunile ce sunt descrise de astfel 
de verbe, acte de vorbire. Termenul de acte de vorbire este în general utilizat pentru a 
descrie acte ilocuţionale.  
 Plecând de la ideile lui Austin, Searle a dezvoltat teoria actelor de vorbire 
(Boboc, 1979, pag.137). Se disting mai multe faţete ale unui act de limbaj, prezente 
într-o exprimare: 

 
• actul locuţionar de a utiliza o construcţie de comunicare (de exemplu, 

lingvistică); 
• forţa ilocuţionară (“nespusul” unei acţiuni, intenţia celui care se exprimă); 
• efectul perlocuţionar asupra interlocutorului. 

  
“Austin deosebeşte astfel semnificaţia (în sens semantic) de “rolul ilocuţionar al unui act de vorbire”. Teoria 

“actelor de vorbire” este astfel cumva opusul teoriei ultime a lui Wittgenstein: formulei după care “utilizarea 
îi dă expresiei” semnificaţie, Austin îi opune teza: se poate stabili semnificaţia unei exprimări, fără să fie clar 
cum este ea întrebuinţată. “Numesc <<actul de a spune ceva>> (în sensul deplin al cuvântului): executarea 
unui act locuţionar şi, în acest context numesc studiul enunţurilor: studiul actelor locuţionare sau al 
elementelor complete ale discursului ;“ dar “putem spune că efectuarea unui act locuţionar este şi ea ipso 
efectuarea unui act ilocuţionar”, pentru a cărui determinare trebui să ştim “în ce mod folosim actele 
locuţionare”.”(Boboc, 1979, pag.137).  
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Actele de vorbire au fost clasificate în diferite feluri. Cea mai simplă clasificare este 
în acte declarative, interogative şi imperative. John R. Searle identifică mai multe 
tipuri de acte de vorbire: 

 
• ilustrative (“representatives”), care reprezintă o stare de fapt: aserţiuni, 

descrieri; 
• comisive (“commisssives”), care implică vorbitorul într-un curs viitor de 

acţiuni: promisiuni, ameninţări; 
• directive, ce atrag atenţia asupra efectuării unei acţiuni: comenzi, cereri; 
• declaraţii, care aduc o anumită stare de lucruri: denumire, arestare, căsătorie, 

binecuvântare; 
• expresive, care indică starea psihologică sau atitudinea mentală a vorbitorului: 

felicitări, mulţumiri, scuze; 
• verdicative, care dau o apreciere: judecată, iertare. 

 
Teoria actelor de vorbire poate fi folosită în asigurarea şi evaluarea succesului unui 

act de vorbire. Altfel, pentru a fi considerat ca realizat cu succes, un act de vorbire 
trebuie să îndeplinească următoarele categorii de condiţii: 

 
• esenţiale - adică respectarea “regulilor jocului” lingvistic - de exemplu, 

recunoaşterea faptului că folosirea anumitor cuvinte înseamnă un act de limbaj 
şi cunoaşterea consecinţelor acelui act; 

• de sinceritate a vorbitorului, care se referă la credinţele, dorinţele şi intenţiile 
vorbitorului; 

• preparatorii, condiţii necesare care trebuie satisfăcute de contextul imediat 
pentru ca acţiunea să aibă loc; 

• de conţinut propoziţional. 
 
Identificarea actelor de vorbire permite stabilirea succesiunii posibile a acestora. Se 

pot defini astfel reguli de succesiune, cum ar fi faptul că după un anumit tip de act este 
aşteptat numai un alt tip de act ca replică. De exemplu, dacă luăm în considerare o 
clasificare a actelor de limbaj în (Self şi Dimitrova, 1999) informative, cereri, îndoială, 
dezaprobare, justificare, acceptare, sugestie a unui nou subiect (“focus of the 
discussion”) şi refuzare a unui nou subiect (Self şi Dimitrova, 1999), este evident că o 
îndoială sau o dezaprobare pot apare doar după o informare, o refuzare după o sugestie, 
o justificare doar după o îndoială sau o dezaprobare etc. 

Teoria actelor de vorbire poate fi utilizată nu numai în context textual. Se poate 
vorbi şi de acte grafice (Self şi Dimitrova, 1999) cum ar fi indicarea (“pointing”), 
adăugarea, mutarea şi ştergerea, care pot fi utilizate pentru a exprima anumite acte de 
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comunicare. Bineînţeles că şi pentru acestea se pot stabili reguli de succesiune, ca în 
cazul actelor de vorbire. 

O încercare recentă de a dezvolta schemele de adnotare a actelor de vorbire este 
arhitectura DAMSL (Dialog Act Markup in Several Layers) care codifică pe diferite 
nivele informaţiile referitoare la replicile unui dialog. Două dintre aceste nivele, funcţia 
de anticipare (FLF, în engleză: forward looking function) şi funcţia de adaptare 
regresivă (BLF, în engleză: backward looking function) sunt extensii ale actelor de 
vorbire ce extrag noţiuni legate de structura dialogului cum ar fi perechile de adiacenţă 
sau noţiunile de grupare (Allen și Core, 1997). 

Funcţia de anticipare a unei noţiuni care corespunde unor acte de vorbire de genul 
Searle/Austin e bazată pe tipul actelor ce pot apărea intr-un dialog: 

 
Afirmaţii - o afirmaţie făcută de cel ce vorbeşte 

Cerere de informaţie - o întrebare pusă de cel ce vorbeşte 
Confirmare - o întrebare pentru confirmarea unor informaţii 

Influenţa asupra ascultătorului = directivele lui Searl 
Opţiune - o sugestie sau o listă de opţiuni 
Ordin - o comandă 

Influenţa asupra vorbitorului = directivele lui Austin 
Ofertă - vorbitorul se oferă să facă ceva şi aşteaptă confirmarea 
Execuţie - vorbitorul face ceva 

Acte Convenţionale 
Deschidere - mesaje de întâmpinare 
Încheiere - mesaje de închidere a discuției 
Mulţumire - mulţumiri si răspunsuri la mulţumiri 

 
Funcţia de adaptare regresivă se bazează pe relaţia dintre noţiunea curentă şi alte 

noţiuni care au fost enunţate anterior de către alte persoane. Aceasta include 
acceptarea/refuzarea propunerilor precum şi noţiuni de grupare: 

 
Acord - răspunsul vorbitorului la o propunere anterioară 

Acceptă - acceptă propunerea 
Acceptă Parţial - acceptă o parte a propunerii 
Poate - nici nu acceptă, dar nici nu refuză 
Refuză - refuză propunerea 
Refuză Partial - refuză parțial a propunerea 

    Abţinere - amână/evită raspunsul 
Răspuns - răspunsul la o întrebare 
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Înţelegere - dacă vorbitorul înţelege noţiunea anterioară 
 Semnal de neînţelegere - vorbitorul nu a înţeles 
 Semnal de înţelegere - vorbitorul a înţeles 
    Aprobare - demonstrarea înțelegerii prin continuare 
       Repetare/Reformulare - demonstrarea înțelegerii prin         

repetiţie/reformulare 
          Completare - demonstrarea înțelegerii prin completare, prin colaborare 

7.3.2 Interpretarea actelor de vorbire 

Odată cu dezvoltarea teoriei actelor de vorbire, au apărut două modele de interpretare a 
acestora: primul dintre ele este un model inferenţial, iar cel de-al doilea este bazat pe 
modelul idiomului. 

Modelul inferenţial a fost propus prima dată de Gordon şi Lakoff (Gordon și Lakoff, 
1971), iar mai târziu a fost susţinut şi de Searle (Searle, 1975). Acest model este bazat 
pe inferenţa unei serii de deducţii logice pornind de la ceea ce vorbitorul intreabă şi 
ceea ce interlocutorul cunoaşte şi ţinând cont de maximele lui Grice (Grice, 1975 si 
Grice, 1978). Modelul a fost dezvoltat de către Allen (Allen, 1995), Cohen şi Perrault 
(Cohen și Perrault, 1979) în lucrări ce foloseau un model BDI (belief, desire, 
intention). Aceste modele necesitau o axiomatizare a acţiunilor şi a planificării, cea 
mai simplă metodă fiind bazată pe un set de scheme de acţiune similar modelului 
STRIPS de planificare în inteligenţa artificială. Fiecare schemă de acţiune avea un set 
de constrângeri referitoare la tipul fiecărei variabile în parte şi era compusă din trei 
părţi: 

 
• Precondiţii: condiţiile ce trebuiesc să fie indeplinite inainte de executarea 

acţiunii curente, pentru a putea duce la bun sfârşit acţiunea 
• Efecte: condiţiile ce devin adevărate ca urmare a efectuării acţiunii curente 
• Corp: un set de stări ordonate reprezentând scopuri parţiale ce trebuiesc 

atinse în efectuarea acţiunii curente. 
 
Această metodă de abordare a dialogului este extrem de puternică datorită utilizării 

unor structuri bogate in cunoştinţe şi a unor tehnici de planificare extrem de eficiente, 
dar are şi dezavantaje. Dezavantajul major al acestei metode este timpul foarte mare 
necesar atât din punct de vedere al programatorului – timpul pierdut cu dezvoltarea 
unor euristici inferenţiale – cât şi din punctul de vedere al timpului de execuţie al 
acestor euristici. Acest model reprezintă o problemă AI-completă, ce nu poate fi cu 
adevărat rezolvată fără a rezolva întreaga problemă a creării unei inteligenţe artificiale. 

Astfel, în multe aplicaţii, un model mai putin sofisticat, dar mai eficient este 
suficient. O astfel de metodă este o variantă a modelului idiomului. O metodă de 
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intrepretare a actelor de vorbire bazată pe modelul idiomului este abordarea bazată pe 
cuvinte-cheie. 

O caracteristică a modelului bazat pe cuvinte-cheie este faptul că se utilizeaza 
diferite surse de informaţii pentru identificarea actelor de vorbire (lexicale, 
colocuţionale, sintactice, prozodice). Aceste modele utilizează algoritmi de învaţare, 
antrenaţi pe un corpus de dialog care este adnotat de utilizator cu actele de vorbire 
pentru fiecare replică în parte. Multe sisteme se bazează pe faptul că actele de vorbire 
individuale au de obicei o microgramatică a lor, adică un sistem specific lor din punct 
de vedere lexical, colocuţional, prozodic şi cu o anumită structură conversatională. 

Mai multi cercetatori, începând cu Nagata şi Morimoto (Nagata și Morimoto, 1994), 
au descoperit că o mare parte a structurii acestor microgramatici poate fi simplu 
determinată prin antrenarea câte unei gramatici N-gram pentru fiecare act de vorbire in 
parte. Aceste sisteme crează minicorpusuri separate formate din replicile care 
reprezintă aceleaşi acte de vorbire, iar apoi antrenează modele bazate pe gramatici N-
gram pentru fiecare astfel de minicorpus în parte. Dându-se o replică de intrare 
constând într-o serie de cuvinte W, se va alege actul de vorbire d a carui gramatica N-
gram asociata dă cea mai mare rată de asemănare cu W: 

 
))|(*)((maxarg)|(maxarg* dWPdPWdPd dd == . 

  
O altă metodă de determinare a microgramaticii este cea prozodică. Această metodă 

se bazează pe ridicarea sau coborârea tonului, pe variaţia accentului şi pe corelaţii 
acustice cum ar fi durata sau energia (intensitatea) sonoră folosită. Un sistem bazat pe 
rezultatele obţinute pe această cale a fost construit de către Shrinberg (Shriberg et al., 
1998). El a antrenat arbori de decizie de tip CART pe trăsături simple de prozodie 
bazate pe acustică (variaţia intonaţiei la sfârşitul replicilor, energia medie folosită în 
diferite locuri din replică, variaţia duratei) şi a descoperit că această metodă era utilă în 
determinarea tipurilor de acte de vorbire: afirmaţii, întrebări de tipul da/nu, aprobări, 
întrebări de tipul cine/cum/unde/când. 

Un indiciu important pentru interpretarea actelor de vorbire este structura 
conversaţională. O modalitate simplă de a modela structura conversaţională, bazată pe 
ideea perechilor de adiacenţă, este obţinerea unei secvenţe probabiliste a actelor de 
vorbire. Identificarea actelor de vorbire curente poate fi folosită în continuare la 
prezicerea următoarelor acte. În multe studii, modelul actelor de vorbire a fost dat sub 
forma unor gramatici N-gram de acte de vorbire, uneori chiar ca o parte a unor modele 
Markov ascunse pentru aceste acte. 
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7.3.3 Identificarea actelor de vorbire pe baza unui model Markov ascuns  

Identificarea actelor de vorbire pe baza unui Model Markov ascuns (Hidden Markov 
Model - HMM) pleacă de la modelul canalului comunicaţional cu perturbaţii introdus 
în  teoria informaţiei lui Shannon.  

 

 

Mes Mes

Zgom ( perturb ) 

Can
Codific DecodificSurs Destina

Mesaj Mesaj 

Zgomot (perturbatii) 

Canal 
Codificare Decodificare Sursa Destinatia 

 

Figura 7.1. canalul comunicaţional de perturbaţii 

Sistemele de recunoaştere a actelor de vorbire tratează intrările ca fiind o formă 
ambiguă, afectată de erori ale sursei. Se consideră că există un mesaj iniţial, format din 
acte de vorbire, ce intră în canal şi textul dialogului care este ieşirea din acesta. În 
aceste condiţii, pentru a determina efectul perturbaţiilor din canal, se vor calcula 
probabilităţile pentru fiecare semnal în parte, iar după accea se va lua în considerare 
semnalul a cărei probabilitate este maximă.  

În cazul identificării actelor de vorbire avem mai multe semnale care pornesc de la 
sursă si mai multe semnale care ajung la destinaţie, iar în acest caz se pune întrebarea: 
“Care este cea mai probabilă secvenţă ce a pornit de la sursă şi care a ajuns la 
destinaţie in forma dată?” 

Fie D = d1d2d3..dn secvenţa de semnale care porneşte de la sursă şi E = e1e2e3..en 
secvenţa de semnale care ajunge la destinaţie. Se pune problema calculării unei 
secvenţe D*, care maximizează probabilitatea ca la ieşire să se obţină secvenţa E 
condiţionată de intrări:  

)(

))(*)|((
maxarg)|(maxarg*

EP

DPDEP
EDPD ==

 
Cum ieşirea este întotdeauna aceeaşi, înseamnă că P(E) este constantă şi cum pe noi 

ne interesează de fapt secvenţa maximă şi nu valoarea maximă, nu vom mai ţine cont 
de P(E). Ne interesează, prin urmare, maximul produsului dintre probabilitatea 
P(E|D)*P(D), adică:  

 
))(*)|(max(arg)|(maxarg* DPDEPEDPD ==  
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Dacă expandăm P(D) obținem: 

 
)...,|(*...*)|(*)()( 121121 −

= nn ddddPddPdPDP  
 
Această probabilitate este greu de calculat şi atunci ea se aproximează considerând 

ipoteza unui lanţ (model) Markov de ordin k, adică faptul că fiecare semnal în parte 
depinde doar de k semnale anterioare, cu valori tipice k = 1 (când avem practic un 
automat finit cu tranziţii probabilistice, caz de multe ori denumit model Markov fără a 
mai preciza un ordin) sau k = 2. Pentru k = 1 se va calcula P(D) ca: 

 
)|(*...*)|(*)()( 1121 −

= nn ddPddPdPDP  
 
unde P(di) este probabilitatea de apariţie a fiecărui tip de semnal în parte şi P(di|di-1) 
este probabilitatea condiţionată să avem di dacă am avut înainte di-1, altfel spus, să 
avem bigrame. În concluzie, trebuie să se calculeze probabilităţile bigramelor. Dacă se 
consideră k = 2, apare o formulă similară în care intervine P(di|di-1,di-2), adică este 
nevoie de probabilităţile trigramelor.  

Pentru P(E|D) se face o simplificare similară: 
 

)|(*...*)|(*)|()|( 2211 nn dePdePdePDEP =  
 
Pentru calculul bigramelor (P(a|b)) se procedează în modul urmator: 

iniţial se numără toate adnotările din text şi se obţine valoarea nr_total. După aceea, se 
numără adnotările din fiecare tip (nr_act_vorbire) în parte. În continuare se calculează 
probabilităţile de apariţie ale fiecărui tip ca fiind: 

 

nr_total

birenr_act_vor
  orbireprob_act_v =

 
 
Pasul următor este numărarea succesiunilor nr_Act1_Act2, pentru ca într-un ultim 

pas să se calculeze probabilităţile : 
 

nr_Act1

t2nr_Act1_Ac
  Act2prob_Act1_ =

 
În momentul în care se obţin aceste probabilităţi, se construieşte un tablou (k+1) - 

dimensional, în care se trec probabilităţile obţinute. Pe baza acestui tablou (k+1) – 
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dimensional, aplicându-se mai departe un algoritm de decodificare, se pot recunoaşte 
actele de vorbire din texte neadnotate. 

În situaţia în care k = 1, tabloul bidimensional este de fapt o matrice. Pe baza 
acestei matrice se poate construi un automat finit, în care trecerile dintr-o stare în alta 
să se facă probabilistic, fiecare tranziţie din automat având ca probabilitate asignată 
probabilitatea din matricea obţinută anterior. Un astfel de automat este un model 
Markov ascuns (în engleză: Hidden Markov Model), iar matricea este matricea asociată 
acestui model. Iată in continuare un exemplu de HMM:  

 

 
Figura 7.2. Exemplu de Model Markov Ascuns (Hidden Markov Model) 

 
Se observă că suma arcelor ce pleacă dintr-un nod este 1, deoarece suma 

probabilităţilor unui act de vorbire trebuie să fie 100%. 

7.3.4 Recunoaşterea actelor de vorbire folosind algoritmul Viterbi 

Un avantaj major al automatelor finite este că există algoritmi eficienţi de generare a 
probabilităţilor ce sunt necesare în implementarea metodei lui Bayes de recunoaştere 
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corectă a cuvintelor. Aceşti algoritmi se pot aplica în particular şi asupra modelelor 
Markov ascunse.  

Un algoritm foarte simplu de calcul al probabilităţilor de asemănare între cuvinte şi 
sunete este algoritmul anticipativ (în engleză: forward algorithm), care este un 
algoritm de programare dinamică. Acest algoritm este util in special când sunt mai 
multe căi în automat pe care se poate merge de la intrare. El este punctul de plecare 
pentru definirea algoritmului Viterbi şi a fost derivat din algoritmul distanţei minime 
(în engleză: minimum edit distance). Rolul unui astfel de algoritm este de a identifica 
cuvintele ce ar fi putut produce o anumită secvenţă observată la ieşire. Acest lucru se 
numeşte decodificarea problemei. Pentru a realiza decodificarea, algoritmul se aplică 
asupra fiecărui cuvânt în parte pentru a-i determina probabilitatea, iar apoi se alege 
cuvântul cu probabilitatea maximă. 

Pentru a putea găsi calea optimă în problema decodificării, algoritmul îşi 
construieşte o tabelă de rezultate intermediare pe măsură ce se calculează 
probabilitatea secvenţei de observare. 

Dar acest algoritm are şi limitări, acestea provenind mai ales din faptul că se fac 
prea multe calcule. Dacă la un moment dat nu poate să existe decât o cale pe care se 
poate merge mai departe, nu e nevoie să se folosească o tabelă bidimensională pentru a 
reţine toate combinaţiile posibile. De asemenea, faptul că acest algoritm trebuie să fie 
aplicat asupra fiecarui cuvânt în parte îl face foarte ineficient.  

Aceste neajunsuri sunt eliminate printr-o uşoară modificare a algoritmului 
anticipativ, astfel obţinându-se algoritmul Viterbi. Acest algoritm ne permite să 
considerăm toate cuvintele simultan şi să calculăm cea mai probabilă cale. Algoritmul 
Viterbi este foarte des folosit în recunoşterea sunetelor şi a cuvintelor, dar la fel ca 
algoritmul anticipativ, este o aplicaţie standard de programare dinamică, semănând cu 
algoritmul distanţei minime. Algoritmul Viterbi a fost aplicat prima dată de către 
Vintsyuk (Vintsyuk, 1968). 

Acest algoritm se foloseşte foarte des în decodificarea problemelor modelate prin 
automate finite probabilistice sau modele Markov ascunse. El are ca rezultat găsirea 
celei mai probabile căi printr-o reţea compusă din mai multe cuvinte simple, pentru 
aceasta alegând de fiecare dată cuvantul cu cea mai mare probabilitate de a genera o 
anumită observaţie (secvenţă de observaţii). 

Versiunea algoritmului Viterbi care ne interesează primeşte la intrare un automat 
finit probabilist şi o serie de semne observate o = (o1o2o3...on) şi returnează cea mai 
probabilă secvenţă de stări q = (q1q2q3...qn), împreună cu probabilitatea cu care această 
secvenţă a fost determinată. 

La fel ca algoritmul anticipativ, algoritmul Viterbi îşi creează o matrice de 
probabilităţi, având pe coloane fiecare moment de timp, iar pe linii, fiecare stare 
posibilă. Tot ca algoritmul anticipativ, fiecare coloană are câte o celulă pentru fiecare 
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stare în parte. De fapt, algoritmul Viterbi este identic cu algoritmul anticipativ, cu 
excepţia a două modificări. În primul rând, algoritmul anticipativ plasează în fiecare 
celulă în parte suma tuturor căilor anterioare, în timp ce algoritmul Viterbi va pune 
probabilitatea maximă găsită în căile anterioare în celula curentă. 

Algoritmul creează mai intâi N+2 coloane, unde N reprezintă numărul total de 
unităţi de timp. Prima coloană este o pseudo-observaţie iniţială, a doua corespunde 
primului moment de timp, a treia celui de-al doilea moment de timp ş.a.m.d. 
Algoritmul începe din prima linie şi prima coloană, setând probabilitatea stării de start 
ca fiind 1, iar restul ca fiind 0.  

Se trece apoi în starea următoare (la fel cum se face la algoritmul anticipativ) astfel: 
pentru fiecare stare din coloana 0 se calculează valorile probabilităţilor de a trece într-
una din stările din coloana 1. Apoi se calculează valorile probabilităţilor din coloana a 
doua pe baza celor din prima coloană şi operaţiunea se repetă până la utlima coloană. 
Valoarea viterbi[t,j] unde t este momentul de timp, iar j este starea asociată, se 
calculează considerând maximul din toate extensiile căilor anterioare ce pot ajunge în 
pasul curent. O extensie a unei căi de la o stare i în care se află la momentul t-1, la o 
altă stare se calculează prin înmulţirea aceloraşi factori ca la algoritmul anticipativ: 

 
Probabilitatea căii anterioare din celula anterioară viterbi[t-1,j] 
Probabilitatea tranziţiei aij din starea anterioară i in starea curentă j 
Probabilitatea asemănării bij dintre starea curentă j şi simbolul observat la 

momentul t. Pentru automatele finite probabilistice, se poate considera că bij poate lua 
valoarea 1 dacă simbolul observaţiei corespunde stării considerate, iar 0 dacă nu 
corespunde. 

La sfârşit se caută valoarea maximă din ultima coloană, iar aceea este probabilitatea 
cu care s-a găsit calea optimă. Pornind de la starea în care s-a găsit valoarea maximă, 
se reconstruieşte calea pe care s-a mers pentru a ajunge în acel punct, iar dupa aceea se 
returneaza calea găsită. 

În afară de metodele descrise mai sus, actele de vorbire se pot detecta și folosind 
șabloane și structuri tipice. O astfel de abordare este descrisă în (Trăușan-Matu et al., 
2004), împreună cu o abordare folosind modele Markov. 

7.4 DETECTAREA TOPICELOR DIN TEXTE 

Detecţia şi urmărirea topicelor (subiectelor) este foarte importantă, atât în texte, cât şi 
în transcriptul conversaţiilor. Ea fost iniţial tema unui program sponsorizat de către 
DARPA (Departamentul de cercetare pentru apărare a Statelor Unite ale Americii) în 
cadrul unui program mai mare de detectare, extragere şi colaţionare de informaţii din 
documente (programul TIDES). Aceasta a fost prima încercare de a rezolva probleme 
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ca (1) detectarea topicelor, (2) segmentarea textelor în funcţie de topicele discutate în 
text şi (3) urmărirea în text a diferitelor topice. 

Problema detectării topicelor constă în detectarea subiectelor care sunt tratate sau 
discutate în texte şi transcripturi. Această problemă poate fi abordată prin două metode: 
retrospectiv (după ce întregul corpus este disponibil acesta poate fi cercetat pentru a 
identifica topicele discutate) sau on-line (noile evenimente discutate sunt identificate 
pe măsură ce acestea apar în text). Nici una din cele două variante nu beneficiază de 
cunoştinţe prealabile referitoare la noile evenimente, ele având doar acces la date 
neprelucrate (neadnotate) care sunt disponibile în ordine cronologică. Plecând de la 
faptul că algoritmii lucrează pe date neadnotate şi că trebuie să grupeze informaţiile cu 
un grad ridicat de similaritate, s-a considerat că algoritmii de clustering sunt adecvaţi 
pentru acest lucru. Drept urmare, soluţiile propuse folosesc metode bazate pe clustering 
ierarhic (în engleză: Hierarchical Agglomerative Clustering) – cu variantele sale 
legături simple (în engleză: single-link), legături medii (în engleză: average-link) sau 
legături complete (în engleză: complete-link) – sau pe k-clustering (în engleză: K-
Means Clustering). În afară de aceste soluţii, au mai fost propuse încă două metode de 
către UMass University: (I) folosirea unui algoritm bazat pe extragere de caracteristici 
(în engleză: feature extraction) şi (II) dezvoltarea unei metode bazate pe cuvinte care 
pot fi semnale ale apariţiei unor noi evenimente. (Allan, Carbonell, Doddington, 
Yamron şi Yang, 1998) 

Segmentarea se defineşte ca fiind sarcina de delimitare/împărțire a unui text în 
funcţie de topicele conţinute în acel text. Aceasta înseamnă identificarea corectă a 
limitelor dintre topicele adiacente. Soluţiile furnizate pentru această problemă constau 
în utilizarea modelelor Markov ascunse, extragerea de caracteristici şi tehnici de 
regăsirea informaţiilor (în engleză: Information Retrieval). (Allan, Carbonell, 
Doddington, Yamron și Yang, 1998) 

Problema detectării topicelor în texte se ocupă de asocierea ştirilor care sunt 
furnizate sistemului cu evenimente deja ştiute de acesta – un eveniment este furnizat la 
început şi apoi fiecare ştire furnizată este clasificată in functie de continuarea sau nu a 
evenimentului respectiv. Soluţiile furnizate pentru această problemă au fost versiuni 
simplificate ale unor algoritmi de filtrare a extragerii de informaţii, precum şi versiuni 
ale algoritmului „Cei mai apropiați K vecini” (în engleză: K Nearest Neighbors), arbori 
de decizie şi interogări probabilistice (în engleză: probabilistic queries). (Allan, 
Carbonell, Doddington, Yamron şi Yang, 1998). 

O descriere a metodelor de clustering precum şi o comparaţie a diferenţelor obţinute 
prin aplicarea acestora la detectarea topicelor este prezentată în (Seo şi Sycara, 2004). 
Autorii prezintă, de asemenea, o nouă metodă de clustering care este bazată pe tehnici 
derivate din domeniul reţelelor neuronale. Această metodă încearcă într-un prim pas să 
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identifice care este numărul optim de clustere, pentru ca, în următorul pas să creeze 
mai corect clusterele şi astfel gruparea să fie mai exactă. 

În (Chen, Farahat şi Brants, 2003) sunt prezentate, într-un studiu comparativ, 
efectele asupra detectării topicelor şi a urmăririi acestora în texte folosind unele tehnici 
folosite în mineritul textelor. Astfel, sunt comparate efectele utilizării şi neutilizării 
adnotatoarelor cu părţi de vorbire (în engleză: Part-of-Speech Tagger) asupra textelor. 
De asemenea, sunt comparate şi prezentate efectele aplicării formulelor de calcul 
bazate de distanţele cosinus şi Hellinger în determinarea similarităţii dintre două texte. 
Totodată, sunt comparate câteva tehnici de detectare şi urmărire a topicelor, arătându-
se că cele două sarcini sunt asimetrice în ceea ce priveşte optimizarea preciziei (în 
engleză: precision) şi a acoperirii (în engleză: recall). 

Beeferman, Berger şi Lafferty au condus cercetări în domeniul evaluării metricilor 
utilizate pentru estimarea exactităţii segmentării. Ei argumentează faptul că măsurarea 
preciziei şi acoperirii nu sunt adecvate pentru identificarea limitelor dintre topice 
(Beeferman, Berger și Lafferty, 1999). Aceste două măsuri sunt împrumutate din 
extragerea de informaţii, unde documentele sunt clasificate ca fiind relevante sau ca 
fiind irelevante, iar această clasificare nu este suficient de sensibilă/fină când este 
vorba de un concept aşa de confuz cum este segmentarea textului în funcţie de topice. 
În schimb, ei propun o metrică de evaluare probabilistă (Pk), care calculează acurateţea 
segmentării în termeni de false pozitive – segmentări detectate eronat –, false negative 
– segmentări neidentificate – şi rezultate foarte apropiate (în engleză: near-misses) – 
limite găsite foarte aproape dar nu pe locul exact. Oricum, în (Pevzner și Hearst, 2002) 
autorii critică această metrică de evaluare spunând că ea „penalizează fals negativele 
mai mult decât fals pozitivele, suprapenalizează rezultatele foarte apropiate şi este 
afectată de variaţia în distribuţia dimensiunilor segmentelor din text”. Tot ei prezintă o 
variantă îmbunătăţită, numită WindowDiff care funcționează prin mutarea unei ferestre 
de dimensiune fixă de-a lungul textului şi penalizând limitele identificate eronat sau 
neidentificate. Spre deosebire de Pk, WindowDiff calculează eroarea segmentării 
numărând „câte discrepanţe sunt observate între realitate şi rezultatele sistemului” în 
loc să „determine cât de des două unităţi de text sunt incorect clasificate ca făcând 
parte din segmente diferite”. 

Hearst propune un sistem numit TextTilling, bazat pe coeziunea textului  (Hearst, 
1997). Ea menţionează faptul că un text nu este realizat din cuvinte sau fraze puse la 
întâmplare şi că propoziţiile sunt conectate între ele în doua feluri: prin coeziune şi prin 
coerenţă. Din moment ce textele care conţin un număr mare de cuvinte înrudite 
semantic (deci există o mare coeziune în text) conţin în general un singur topic, ea 
consideră că locul unde coeziunea textului este scăzută reprezintă o bună indicaţie că 
topicul s-a schimbat, deci un loc bun pentru a segmenta textul. Mai târziu, în (Stokes, 
Carthy şi Smeaton, 2004), autorii prezintă diferite variante de coeziune ce pot exista în 
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texte şi sugerează că utilizându-le, se pot obţine rezultate mai bune decât se obţin 
utilizând sistemul TextTilling. Ei au construit un sistem intitulat SeLeCT care se 
bazează pe lanţuri lexicale construite pe baza tipurilor de coeziune pe care le-au 
identificat. Rezultatele obţinute la segmentarea textelor utilizand sistemul SeLeCT sunt 
prezentate şi comparate cu cele obtinute utilizând sistemul TextTilling. 

În sfârsit, o abordare diferită, care utilizează modele Markov ascunse este prezentat 
în câteva lucrări (Wang şi McCallum, 2005; Griffiths, Steyvers, Blei și  Tenenbaum, 
2005). Autorii critică abordarea „sac-de-cuvinte” (în engleză: bag-of-word) utilizată în 
segmentarea textelor bazată pe coeziunea textelor spunând că ordinea cuvintelor în text 
este foarte importantă şi că fără a o lua în considerare, ”înţelesul corect al cuvintelor 
nu poate fi capturat cu exactitate doar prin  
co-apariţia cuvintelor”. Ei sugerează că ar trebui folosite colocaţiile pentru a putea 
avea mai multe informaţii despre contextul fiecărui cuvânt, şi argumentează acest lucru 
arătând că rezultatele obţinute prin această metodă sunt mai bune decât cele obţinute 
prin aplicarea metodelor de segmentare a textelor bazate pe coeziunea textelor. 

Având în vedere faptul că nici una dintre metodele prezentate nu este perfectă, o 
idee de a îmbunatăţi rezultatele segmentarii ar putea fi combinarea acestora şi folosirea 
unui sistem de votare între rezultatele obţinute de diversele metode. O astfel de 
arhitectură ar putea arăta ca cea prezentată în (Chiru, 2007): 
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Precizări 

Cercetările prezentate în acest capitol au fost parțial finanțate în cadrul proiectului 
european FP7 STREP ”LTfLL” (”Language Technology for Longlife Learning”, în 
engleză) și a proiectului CNCSIS ”K-teams”. 
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Rezumat. În aceast capitol este prezentată o abordare bazată pe analiza limbajului natural şi pe 
vizualizare pentru detectarea firelor de discuţie şi pentru evaluarea contribuţiei participanţilor 
într-o conversaţie de mesagerie instantanee (chat). Paradigma dialogistică a lui Bahtin oferă o 
interpretare din perspectivă polifonică, bazată pe mai multe voci, a conversaţiilor chat. 
Prelucrarea limbajului natural bazată pe folosirea ontologiei lexicale WordNet şi a distanţelor 
semantice este folosită pentru detectarea subiectelor din conversaţie, a înlănţuirii lor şi a 
calculării şi vizualizării contribuţiei participanţilor în cadrul unei conversaţii. 

Cuvinte cheie: prelucrarea limbajului natural, CSCL, detectarea subiectelor, vizualizarea chat, 
dialogistica 
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8.1 INTRODUCERE 

În ultimii ani, în conjuctura omniprezenţei web-ului şi a creşterii numărului de unelte 
colaborative, paradigma socio-culturală s-a impus în dezvoltarea aplicaţiilor şi, astfel, 
devine o consecinţă normală aplicarea ei în e-learning, domeniul în care au fost 
efectuate experimentele prezentate în acest capitol. Această paradigmă, care consideră 
cunoştinţele ca fiind construite social în comunităţi, a câştigat teren nu doar ca urmare 
a avansului tehnologic, ci şi datorită faptului că perspectiva cogniţiei individuale a 
inteligenţei artificiale clasice (care consideră cunoştinţele ca făcând parte din mintea 
unui individ) s-a dovedit a fi limitată. Un exemplu bun este succesul folksonomiilor în 
comparaţie cu cel al ontologiilor. Numărul mare de aderenţi la facilităţile oferite de 
Webul 2.0, precum blog-uri, wiki-uri, folksonomii şi mesagerie instantanee (“chat”2) 
este încă o dovadă în sprijinul acestei afirmaţii. Totuşi, tehnologiile bazate pe 
cunoştinţe oferă nişte aplicaţii importante (de exemplu, în mineritul textelor) şi nu 
putem renunţa la facilităţile oferite de acestea. De aceea, abordarea prezentată în aceast 
capitol integrează paradigma bazată pe cunoştinţe (prin folosirea ontologiilor şi a 
tehnicilor bazate pe cunoştinţe de analiză a textelor) şi cea socio-culturală. 

Paradigmele învăţării au evoluat într-o manieră similară, de la Instruirea Asistată de 
Calculator şi Sisteme Inteligente de Instruire la Învăţare Colaborativă Sprijinită de 
Calculator (în engleză: Computer Supported Collaborative Learning – CSCL -
Koshmann, 1999, Stahl, 2006). Ca o consecinţă, învăţarea este văzută acum nu atât ca 
o modalitate de a transfera cunoştinţe în mintea studenţilor, ci mai degrabă ca o 
încercare de a-i implica în construirea unui discurs (în sensul lingvistic, al unui agregat 
textual coerent), după cum remarca Sfard: “în loc de a vorbi despre ‘achiziţia de 
cunoştinţe’, multe persoane preferă să vadă învăţarea ca procesul de a deveni un 
participant într-un discurs” (Sfard, 2000). 

Modul în care este privită învăţarea are implicaţii în natura aplicaţiilor de calculator 
dezvoltate pentru a o susţine. În aceast capitol prezentăm o serie de instrumente care 
oferă posibilitatea vizualizării discursului în conversaţiile pe mesageria instantanee 
(chat) ale studenţilor care învaţă în colaborare (colaborativ). Discursurile vor fi 
analizate pornind de la teoria dialogistică a lui Bahtin (Bahtin, 1973, 1981), care poate 
fi văzută ca o extindere a ideilor socio-culturale ale lui Vîgoțki. Tehnicile de prelucrare 
bazată pe cunoştinţe, împreună cu ontologia lexicală WordNet 
(http://wordnet.princeton.edu), sunt folosite pentru identificarea, delimitarea şi 
vizualizarea inter-animării vocilor participanţilor la procesul de învăţare. În plus, sunt 
descrise şi modalităţi de evaluare a competenţei fiecărui participant la conversaţie. 

                                                      
 
2 Vom folosi termenul “chat” de acum încolo 
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Chat-ul este utilizat curent pentru CSCL (Stahl, 2006) şi, astfel, s-au construit medii 
dedicate care oferă facilităţi precum whiteboard-ul (spațiu de lucru partajat) şi 
referenţiere explicită. Un astfel de mediu este ConcertChat, utilizat şi în experimentele 
prezentate în cadrul acestui capitol. În unele cazuri au fost incluse şi facilităţi de 
prelucrare a limbajului natural. De exemplu, se pot identifica actele de vorbire 
(Trăuşan-Matu, Chiru şi Bogdan, 2004), se pot sumariza chat-urile (Trăuşan-Matu, 
Stahl şi Sarmiento, 2006) sau evalua perfomanţele participanţilor. Totuşi, găsirea unor 
tehnici care să permită o vizualizare a înlănţuirii şi evoluţiei subiectelor şi a participării 
studenţilor la conversaţie preocupă comunitatea ştiinţifică din mai multe domenii. 
Acest capitol încearcă să ofere o descriere a problemei, a diferitelor abordări propuse 
pentru rezolvarea ei şi prezintă, de asemenea, o soluţie originală a autorilor ce îmbină 
mai tehnici din prelucrarea statistică a limbajului natural, din paradigma socio-culturală 
şi din abordarea bazată pe cunoştinţe. 

Capitolul continuă cu o secţiune în care sunt prezentate cele mai importante 
abordări în modelarea discursului. În a treia secţiune sunt explicate principalele 
avantaje ale mesageriei instantanee, precum şi abordările curente în identificarea 
subiectelor unei conversaţii chat. Următoarea parte conţine descrierea noţiunilor 
teoretice folosite în cadrul abordării curente pentru identificarea firelor de discuţie din 
chat. Secţiunea a cincea conţine descrierea acestei abordări, precum şi a unor unelte 
conexe dezvoltate pentru vizualizarea conversaţiei şi pentru evaluarea competenţei 
participanţilor la discuţie.  

8.2 MODELAREA DISCURSULUI 

Conform definiţiei sale din dicţionarul Merriam-Webster (disponibilă online la adresa 
http://www.m-w.com/dictionary/discourse), discursul este o interschimbare verbală de 
idei, în special o conversaţie. Mai mult, acest termen mai are şi înţelesul de exprimare 
a opiniei despre un subiect, într-o manieră formală, ordonată şi, de obicei, de 
dimensiuni mari. De asemenea, discursul mai poate însemna şi o modalitate de 
organizare a ideilor şi cunoştinţelor ce are rădăcini comune în limbaj si în contextul 
concret. Din aceste definiţii, deducem că nu orice text reprezintă un discurs, deoarece, 
pe de o parte, discursul este mai lung decât o simplă propoziţie, iar pe de altă parte, un 
text devine discurs doar când este înţeles de un om sau, de ce nu, de o maşină. 

În ultimii treizeci de ani, studiul discursului a preocupat specialişti atît din domenii 
diverse precum lingvistică, sociologie, antropologie, psihologie şi inteligenţă 
artificială. Acest lucru a fost posibil şi datorită faptului că analiza discursului cuprinde 
abordări distincte asupra utilizării limbajului natural în diverse forme – scris, vorbit, 
conversaţii etc. Ca o disciplină separată, analiza discursului s-a conturat în timpul 
anilor 1960-1970, deşi termenul a apărut pentru prima oară încă din anii 1950. 
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Domeniile de interes sunt diverse, cele mai importante fiind: studiul diverselor 
dimensiuni ale discursului (precum intonaţia, sintaxa, stilul, sensul, actele de vorbire, 
ordinea replicilor etc.), genul discursului, relaţiile între discurs şi sintaxa propoziţiei, 
context sau interacţiuni. În ciuda preocupărilor distincte, toate abordările din analiza 
discursului au la bază vizualizarea limbajului ca o interacţiune socială şi sunt 
preocupate cu contextul social în care este folosit discursul. 

Toate cercetările asupra discursului au ajuns la concluzia că acesta este structurat, 
dar au existat mai multe variante asupra lucrurilor care stau la baza acestei structurări 
şi anume: organizarea socială, textul sau activităţile şi obiectele. În prima categorie 
intră teoria actelor de vorbire (Searle, 1969) şi analiza conversaţiei (Sacks, Schegloff şi 
Jefferson, 1974). Teoria actelor de vorbire consideră discursul structurat din acte sau 
secvenţe de vorbire, aflate într-un context situaţional şi cultural bine definit. Analiza 
conversaţiei, pe de altă parte, este preocupată cu studiul discuţiei ca interacţiune, 
încercând să definească structura, relaţii de ordine şi tipare de interacţiune. Stabilirea 
unei ordini a intrării participanţilor în conversaţie este caracteristica de bază a acestei 
teorii. Astfel, discursul poate fi comparat cu un joc în care fiecare participant îşi 
aşteaptă rândul sau turul, ca să participe la formarea conversaţiei. Deşi teoria nu 
specifică acest lucru, pe măsură ce studiile acoperă mai multe limbi, se pare că este una 
dintre cele mai bune candidate pentru a fi universal valabilă. 

Structurarea discursului pornind de la textul analizat a cunoscut o gamă variată de 
abordări. Labov (1972) a încercat definirea componentelor structurale ale textului 
văzut ca o naraţiune. Considerând propoziţia ca element de analiză de bază, s-a pornit 
cu determinarea tipurilor de propoziţii dintr-o povestire în funcţie de numărul de gradul 
de libertate al acestora în cadrul textului, unde gradul de libertate măsoară posibilitatea 
deplasării respectivei propoziţii înainte sau după locul său din text, fără a schimba 
înţelesul acestuia. Apar astfel patru tipuri de propoziţii: libere, coordonate, limitate şi 
narative. Cele mai importante sunt considerate propoziţiile narative, acelea ce sunt 
fixate la locul lor, neputând fi deplasate. Pornind de la această identificare a 
propoziţiilor, orice naraţiune poate fi structurată în cel mult şase părţi distincte: 
introducere, intrigă, desfăşurarea acţiunii, punctul culminant, evaluare, deznodământ şi 
un pasaj final ce prezintă relaţia cu prezentul. Deşi acest model reprezintă un avans 
important în analiza naraţiunii, el este limitat la aceasta şi nu este potrivit pentru 
tratarea interacţiunilor ce apar într-un discurs conversaţional. Polanyi (1985) propune o 
metodă de analiză a naraţiunii conversaţionale pornind de la ideile lui Labov.  
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8.3 DETECTAREA SUBIECTELOR ÎN CONVERSAŢIILE CHAT 

8.3.1 Principalele caracteristici ale mesageriei instantanee 

Chat-ul a devenit una dintre cele mai folosite modalităţi de comunicare cu ajutorul 
calculatorului din zilele noastre. Serviciile de mesagerie mobilă, precum Yahoo 
Messenger, AIM, MSN Messenger etc., au atras deja peste 100 de milioane de 
utilizatori (Ars Tehnica, 2006) şi numărul acestora va creşte datorită folosirii acestui 
tip de serviciu pe dispozitivele mobile. Numărul de replici schimbate zilnic folosind 
chat-ul depăşeşte de mai bine de 3 ani numărul de 10 miliarde, iar estimarea pentru 
anul 2009 se apropie de cifra de 50 de miliarde replici schimbate zilnic (ZDNet, 2005). 

Comparând chat-ul cu celelalte modalităţi de comunicare online bazate pe text, vom 
remarca supremaţia acestuia faţă de principalii contracandidaţi, forumurile, grupurile 
de discuţii şi blog-urile. Forumurile de discuţii sunt sisteme asincrone, care permit 
definirea subiectelor de discuţie sub forma unor fire. Toate conversaţiile sunt salvate 
persistent într-un loc centralizat, iar accesul la informaţie este distribuit, tocmai datorită 
persistenţei acesteia. Comunicaţia asincronă, persistenţa şi utilizarea firelor de discuţie 
fac forumurile foarte utile pentru conversaţii purtate pe termen lung, de către un număr 
mare de utilizatori, care pot să nu fie conectaţi („online”) în acelaşi timp şi care 
colaborează pe subiecte diverse. Principalele diferenţe dintre forum şi chat sunt viteza 
de modificare a conversaţiei şi posibilitatea definirii firelor de discuţie. Pe de altă parte, 
chat-ul oferă o comunicaţie sincronă, ce nu permite definirea firelor de discuţie, iar 
participanţii trebuie sa fie online în acelaşi timp ca să interacţioneze.  

Diferenţele principale între chat şi sistemele de tip forum sau blog sunt viteza de 
comunicare şi posibilitatea de a defini subiectele conversaţiei. Prima reprezintă şi 
principalul avantaj oferit de mesageria instantanee, fiind o caracteristică specifică 
comunicaţiei sincrone. Totuşi, lipsa posibilităţii de urmărire a firelor conversaţiei dintr-
un chat constituie un mare dezavantaj, în special pentru un număr mai mare de 
participanţi la discuţie. Trebuie avut în vedere că structura înlănţuită a mesajelor este 
independentă de natura sincronă sau asincronă a comunicării, chiar dacă majoritatea 
discuţiilor chat nu folosesc un sistem de inlănţuire a mesajelor. Acest lucru se întâmplă 
şi datorită faptului că discuţiile chat încearcă simularea conversaţiilor faţă-în-faţă – în 
aceast fel, singura relaţie între replici este cea de secvenţiere în timp. Determinarea 
automată a relaţiilor dintre replici este o sarcină foarte grea, care nu a fost rezolvată 
integral până în acest moment, iat specificarea lor de către participanţi introduce o 
povară foarte mare. 

Prin folosirea comunicaţiei sincrone chat-ul oferă participanţilor posibilitatea de a 
răspunde imediat şi, în acest fel, conversaţiile devin cursive şi există răspuns de la 
ceilalţi participanţi în timp real. Din acest punct de vedere, comunicaţia prin chat se 
aseamănă cu cea faţă-în-faţă. Totuşi, faţă de aceasta din urmă, mesageria instantanee 
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prezintă o serie de minusuri, ce scad performanţele şi calitatea procesului de 
comunicare. Acestea sunt legate de modalitatea în care sistemele chat tratează 
probleme precum stabilirea ordinii replicilor, tratarea întreruperilor, comunicarea 
înţelegerilor şi rezolvarea conflictelor de control al podiumului (SCB, 2000). Toate 
aceste dezavantaje sunt cauzate de cinci mari defecte din proiectarea sistemelor chat: 

 
1. Lipsa unei legături clare între replică şi proprietarul ei. Această problemă a început 

să fie tratată prin utilizarea de culori distincte pentru fiecare participant la 
conversaţie, dar există şi studii referitoare la creşterea conştientizării prezenţei 
participanţilor şi oferirea unei modalităţi îmbunătăţite de vizualizare a discuţiei 
(Viegas şi Donath, 1999). 

2. Inexistenţa unei modalităţi de a afla ce participanţi recepţionează o intervenţie. 
Fără un indicator asupra participanţilor care urmăresc activ o replică, sistemele 
chat pierd din prezenţa socială oferită. 

3. Inexistenţa unei modalităţi de comunicare a scrierii unei replici. Deşi multe sisteme 
utilizează o modalitate de semnalizare a scrierii unei replici de către un 
participant sub forma unui indicator binar, dezvoltarea acestei replici în timp real 
nu este niciodată oferită. Transmiterea textului literă cu literă sau măcar cuvânt 
cu cuvânt nu este avantajoasă, apărând probleme la modificări şi ştergeri. În 
conversaţiile faţă-în-faţă, pauzele în construirea unei replici oferă indicaţii 
preţioase despre răspuns, cum ar fi nehotărârea, refuzul, etc. 

4. Lipsa controlului asupra poziţionării unei replici în cadrul discuţiei. Replicile unui 
chat sunt ordonate în funcţie de momentul în care au fost scrise, şi nu în funcţie de 
subiectul la care se referă respectiva replică. În acest fel, locaţia unei replici din 
chat nu este suficientă pentru determinarea contextului în care se înscrie replica 
respectivă, al firului de discuţie din care face parte. Acest inconvenient duce de 
multe ori şi la fragmentarea replicilor şi utilizarea unor replici scurte, pentru a fi 
sigur că se răspunde în contextul dorit. 

 
Ultimul din aceste defecte de proiectare este strâns legat de imposibilitatea 

specificării relaţiilor dintre replicile unui chat. Întrucât, în cazul conversaţiilor chat cu 
un număr mare de participanţi, se discută pe mai multe subiecte în acelaşi timp, devine 
absolut necesară posibilitatea utilizării referinţelor între replici, pentru a creşte calitatea 
conversaţiei. Pentru aceasta există două posibilităţi: specificarea legăturilor în mod 
explicit de către participanţi sau inferarea automată a acestora de către sistemul de 
chat. 

În ultimii ani, s-au constuit mai multe sisteme de chat ce permit folosirea 
referinţelor explicite între replici, printre care se pot enumera Threaded Chat (SCB, 
2000), ConcertChat (Holmer, Kienle şi Wessner, 2006) şi Polyphony (Onofreiciuc et 
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al., 2007). O parte din aceste sisteme oferă şi posibilitatea vizualizării conversaţiilor 
sub forma unor arbori de discuţii care corespund diverselor subiecte. Mai mult, 
Threaded Chat obligă participanţii ori să creeze un fir nou de discuţie, ori să lege 
replica lor la un fir deja existent – în acest fel, se asigură faptul că nu se omite folosirea 
sistemului de referinţe explicite. Există trei mari probleme prezente în toate aceste 
sisteme: adăugarea referinţelor explicite necesită timp, trebuie căutată replica către care 
se doreşte să se facă referinţă şi nu sunt permise specificarea mai multor referinţe 
pentru aceeaşi replică. Acesta din urmă, este şi cel mai important dezavantaj, întrucât 
în conversaţiile uzuale există replici care sunt în legătură cu mai multe replici 
anterioare. Totuşi, utilizarea acestor sisteme pentru învăţarea colaborativă, cât şi pentru 
alte activităţi ce necesită utilizarea chat-ului în grupuri mai mari, a adus un plus faţă de 
sistemele de chat obişnuite. 

Determinarea automată a referinţelor dintr-un chat este o problemă foarte dificilă. 
În acest moment, nu există nici un sistem de chat care să utilizeze această tehnică sau 
care să încerce să sugereze utilizatorului crearea unor legături către alte replici. Din 
acest motiv, munca de cercetare desfăşurată pe această temă foloseşte transcripturi de 
chat-uri pentru a încerca determinarea referinţelor dintre replici. Întrucât aceste 
referinţe nu sunt specificate în mod explicit de către utilizatori, ele se pot numi 
referinţe implicite, întrucât ele sunt inferate automat din informaţia prezentă în cadrul 
replicii. În următoarele părţi ale acestui capitol este prezentată o metodă pentru 
descoperirea referinţelor implicite din conversaţiile chat.    

8.3.2 Abordări curente pentru identificarea subiectelor unui chat 

Cunoscând toate relaţiile dintre replicile unui chat, identificarea subiectelor 
conversaţiei devine o sarcină uşoară, întrucât un subiect poate fi identificat cu un set de 
replici ce sunt înlănţuite prin relaţia de referenţiere. Totuşi, întrucât determinarea 
referinţelor implicite dintr-un chat este o problemă dificilă, de multe ori ne putem 
mulţumi cu aflarea subiectelor unui chat. În acest fel, cunoscând replicile care 
alcătuiesc un subiect, putem deduce că între aceste replici există anumite legături, chiar 
dacă nu putem determina precis setul de legături şi tipul acestora.  

Datorită particularităţilor conversaţiilor chat prezentate anterior, din gama largă de 
tehnici folosite pentru detectarea subiectelor într-un text (Allan et al., 1998) foarte 
puţine oferă rezultate satisfăcătoare. Detectarea subiectelor discutate pe ansamblul unui 
chat (Bengel et al., 2004), precum şi clasificarea conversaţiilor într-un număr predefinit 
de clase (Elnahrawy, 2002) sunt sarcini mai simple şi care pot fi realizate cu o precizie 
satisfăcătoare. Pentru aceasta se folosesc tehnici de prelucrarea limbajului natural, 
precum detectarea similaritatății replicilor la nivel lexical, gruparea şi clasificarea 
acestora folosind tehnici clasice pentru texte (Support Vector Machines, Nearest 
Neighbour etc). Pentru detectarea subiectelor discutate la nivelul local al replicii şi 
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determinarea replicilor ce alcătuiesc un subiect, sunt folosite, în special, diverse 
metode de grupare a replicilor în funcţie de subiect. Pentru aceasta se recurge la 
diverse tehnici pentru reducerea numărului de cuvinte şi determinarea relaţiilor 
semantice între acestea, cele mai folosite fiind determinarea lemelor sau a rădăcinii 
cuvintelor şi indexarea semantică latentă. O parte importantă a studiilor efectuate au 
pornit de la ideea că o conversaţie chat este un semnal în cadrul căreia subiectele sunt 
semnale slabe ce sunt suprapuse. De aceea, metodele principale de grupare folosite 
provin din teoria semnalelor şi sunt, de fapt, metode de recuperare a diferitelor semnale 
care suprapuse formează discuţia chat. În acest context, Kolenda et al. (2001) propune 
folosirea analizei semantice latente a textului combinată cu analiza componentelor 
independente. O metodologie aparte, care este potrivită independent de tehnica de 
grupare utilizată pentru segmentare, este bazată pe analiza fragmentelor de chat de 
dimensiuni mai mici, folosind ferestre glisante (Hamamoto et al., 2005). În acest fel, se 
pot determina cu succes schimbările de subiect din cadrul discuţiei, ca fiind modificări 
în cadrul unei instanţe ale acestei ferestre.  

Totuşi, există şi abordări bazate pe determinarea referinţelor dintre replicile unei 
conversaţii. Feng et al. (2006) propune folosirea unui graf orientat asociat conversaţiei, 
pentru a cărui generare se porneşte de la identificarea actelor de vorbire prezente în 
cadrul replicilor. Pentru determinarea legăturilor între replici se foloseşte similaritatea 
lexicală bazată pe distanța cosinus şi scalarea TF*IDF. Pentru a obţine rezultate mai 
bune, nu sunt calculate decât similarităţile între replicile ce au fost deja adnotate ca 
fiind acte de vorbire, întrucât acestea sunt considerate mai importante pentru 
conversaţie. Pentru determinarea legăturilor între replici au fost folosite şi euristici 
simple ce exploatează caracteristicile conversaţiilor chat (Tuulos şi Tirri, 2004). Printre 
acestea se află: utilizarea numelor participanţilor la chat în cadrul replicilor, reacţia 
imediată după o replică, precum şi dialogul privit ca un schimb rapid de replici între o 
parte din participanţi. Deşi folosirea acestor euristici nu garantează obţinerea unor 
rezultate corecte şi nici nu detectează toate referinţele între replici, ele pot fi rafinate 
pentru a obţine rezultate mai bune, dar pot fi şi folosite în cadrul unor tehnici mai 
avansate. 

8.4 O ABORDARE MIXTĂ PENTRU DESCOPERIREA SUBIECTELOR 
UNUI CHAT 

8.4.1 O paradigmă dialogistică, socio-culturală a învăţării 

Paradigma socio-culturală este bazată pe ideile psihologului rus Lev Vîgoțki, care a 
scos în evidenţă rolul artefactelor construite social în cadrul comunicării şi învăţării 
(Vîgoțki, 1978). În aceaşi direcţie sunt şi ideile lui Mihail Mihailovici Bahtin, care a 
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subliniat rolul limbajului şi al discursului şi, în mod special, al vorbirii şi dialogului. 
Bahtin se concentrează asupra ideii de dialog, pe care o consideră o categorie filosofică 
fundamentală, dialogistica: “… Orice întelegere adevărată este dialogică în natură” 
(Voloshinov, 1973). Mai mult, Lotman consideră textul ca fiind un “dispozitiv al 
gândirii” (Wertsch, 1991), determinând că: “Structura semantică a unui discurs intern 
persuasiv nu este finită, ea este deschisă; în toate contextele noi de dialog acest discurs 
poate să ofere întotdeauna noi forme ale înţelesului” (Bahtin, 1981). 

În conversaţiile chat, din discurs se nasc cunoştinţe de grup, care sunt păstrate în 
artefacte lingvistice al căror înţeles este construit colaborativ în cadrul interacţiunilor 
grupului (Schegloff, 1981). Comunităţile de voci, în paralel cu orientarea lor spre 
unitatea grupului, au şi un caracter diferenţial, opus unităţii: “Intersectarea, consonanţa 
sau interferenţa vorbirii din dialogul extern cu vorbirea din dialogurile interioare ale 
eroilor sunt prezente peste tot. Totalitatea specifică de idei, gânduri şi cuvinte este 
întotdeauna trecută prin mai multe voci necontopite, având un sunet diferit în fiecare 
din acestea” (Bahtin, 1973). Această natură duală a comunităţii şi individualităţii 
vocilor este exprimată de Bahtin folosind conceptul muzical de polifonie, pe care îl 
consideră a fi unul dintre meritele principale ale romanelor lui Dostoievski (Bahtin, 
1973). Relaţia dintre discurs şi comunităţi, pe de o parte, şi muzică, de cealaltă parte, a 
fost remarcată de asemenea de către Tannen: “Dialogul se combină cu repetiţia pentru 
a crea ritm. Dialogul este liminal între repetiţii şi imagini: precum repetiţiile, el este 
foarte sonor.” (Tannen, 1989). 

În conversaţiile chat, vocile diferite sunt recunoscute fără dubiu dacă le asociem, 
cîte una, fiecărui participant în parte. Totuşi, pornind de la ideile lui Bahtin, vocile nu 
sunt limitate la numărul de participanţi din chat, ele depăşind conotaţia sonoră. Din 
această perspectivă, o voce este un lucru spus de un participant la un anumit moment 
de timp, care este prezent în replici, ca un ecou, astfel încât fiecare replică poate să 
conţină un număr nelimitat de voci. 

8.4.2 Prelucrarea textului bazată pe cunoştinţe 

Ontologiile precum WordNet sau FrameNet (http://framenet.icsi.berkeley.edu) sunt 
urmaşele de succes ale cercetărilor efectuate în reprezentarea cunoştinţelor în 
inteligenţa artificială. Ele reprezintă reţele semantice sau structuri de cadre (în engleză: 
frames), construite pornind de la experienţa umană şi sunt, de fapt, o modalitate de a 
partaja această experienţă. Orice colaborare care foloseşte limbajul natural, orice 
discurs trebuie să pornească de la un vocabular comun, de la o ontologie partajată. 

Termenul “ontologie” este folosit în filosofie pentru a indica teoria lucrurilor care 
există în natură. Orice sistem filosofic începe de la o ontologie, adică de la 
identificarea conceptelor şi a relaţiilor dintre ele, ce sunt considerate fundamentale. 
Ontologiile surprind categoriile, conceptele, proprietăţile şi relaţiile fundamentale. Una 
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dintre relaţiile cele mai importante între concepte este cea taxonomică, de la un 
concept mai general la unul mai specific. Această relaţie poate fi folosită ca o 
modalitate de a “moşteni” proprietăţi de la conceptele mai generale (“hipernimice”). 
Alte relaţii importante sunt “parte-întreg” (“meronimie”), “sinonimie” sau 
“antonimie”. 

Vizualizarea cunoştinţelor bazată pe ontologii oferă avantaje importante pentru 
dezvoltatorii de sisteme bazate pe cunoştinţe. În primul rând, o ontologie este 
dezvoltată ca un substrat coerent cu realitatea şi, drept urmare, ea facilitează achiziţia 
cunoştinţelor şi învăţarea automată. Un concept nou este uşor de adăugat într-o 
asemenea platformă prin găsirea unuia sau mai multor concepte mai generale şi 
definirea unor diferenţe între noul concept şi cele mai generale. 

Ontologiile sunt foarte importante în mineritul textelor şi în orice aplicaţie de 
prelucrarea limbajului natural. Pentru acest tip de aplicaţii, ele oferă substratul necesar 
pentru analiza semantică şi, foarte important, permit definirea unei măsuri a distanţei 
semantice între concepte şi cuvinte, bazată, de exemplu, pe structura de latice (folosind 
relaţiile de ordine de hipernimie) a ontologiilor. Această distanţă semantică este foarte 
importantă în analiza textelor, de exemplu în găsirea textelor ce nu conţin un anumit 
cuvânt, dar care conţin un sinonim sau un alt cuvânt apropiat semantic. 

8.5 DETECTAREA FIRELOR DE DISCUŢIE PORNIND DE LA 
VOCILE DIN CHAT 

8.5.1 Identificarea subiectelor conversaţiei 

Folosind metode de prelucrare statistică a limbajului natural, subiectele chat-ului sunt 
identificate ca o listă de concepte (cuvinte) ce apar cel mai frecvent în cadrul 
conversaţiei. Astfel, importanţa unui subiect este determinată de frecvenţa sa în cadrul 
chat-ului. Primul pas în determinarea subiectelor conversaţiei constă în eliminarea din 
cadrul textului a cuvintelor nerelevante (în engleză: stop-words), a emoticoanelor (ex. 
“:)”, “:D” şi “:P”), a abrevierilor uzuale folosite în chat (de exemplu, “brb”, “np” şi 
“thx”), precum şi a altor cuvinte considerate nefolositoare în aceasta etapă. 

Apoi, chat-ul rezultat este împărţit în cuvinte şi fiecare cuvânt diferit este considerat 
un concept candidat în analiză. Pentru fiecare candidat se foloseşte WordNet pentru 
determinarea sinonimelor. Dacă un concept nu este găsit în WordNet, se foloseşte 
serviciul Google Suggest pentru căutarea greşelilor de tipar. Dacă se găseşte un cuvânt 
corect, se vor determina sinonimele acestuia. Dacă nu este oferită nici o sugestie, se 
consideră că avem de a face cu un cuvânt specific chat-ului analizat şi i se cer detalii 
utilizatorului. În acest fel, acesta poate alege partea de vorbire reprezentată de cuvântul 
respectiv şi adăuga sinonimele acestuia. Toate aceste informaţii sunt salvate într-un 
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fişier cache, astfel încât utilizatorul nu va fi întrebat a doua oară pentru acelaşi termen. 
În plus, folosind această tehnică, toate cuvintele sunt tratate la fel, chiar dacă nu sunt 
găsite direct în WordNet. Totuşi, caracteristica de interogare a utilizatorului pentru 
cuvintele necunoscute poate fi deselectată dacă se doreşte o rulare mai rapidă. 

 

 
Figura 8.1 Interfaţa pentru determinarea subiectelor 

 
Ultima etapă pentru identificarea subiectelor conversaţiei constă în unificarea 

conceptelor candidat descoperite în cadrul chat-ului. Pentru aceasta, se foloseşte lista 
de sinonime a fiecărui concept: dacă un concept din chat apare în lista de sinonime a 
unui alt concept, atunci listele de sinonime ale celor două concepte sunt contopite. În 
cadrul acestui proces, se asigură ca lista nou creată să conţină un cuvânt doar o singură 
dată. În acest punct, frecvenţa conceptului rezultat este suma frecvenţelor celor două 
concepte unificate. Procesul continuă până când nu se mai găsesc concepte ce pot fi 
unificate. La acest moment, vom prezenta subiectele chat-ului ca fiind lista conceptelor 
rezultate, ordonate descrescător în funcţie de frecvenţă. Folosind această metodă, 
conceptele rezultate pot să fie formate dintr-o listă destul de lungă de cuvinte, unele 
dintre acestea conţinând peste 10-15 cuvinte. 

În plus faţă de metoda anterioară folosită pentru determinarea subiectelor chat-ului, 
există şi o posibilitate de a le deduce folosind o tehnică de analiză de suprafaţă a 
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conversaţiei. Observând că subiectele noi sunt introduse în conversaţie folosind, în 
general, nişte expresii standard precum “let’s talk about email” sau “what about wikis”, 
putem construi o metodă simplă şi eficientă pentru deducerea subiectelor din 
conversaţie, căutând momentul cînd sunt menţionate pentru prima oară. 

Am definit manual o listă de şabloane pentru determinarea momentului în care un 
subiect nou este introdus în discuţie. Aceste şabloane sunt aplicate pe fiecare replică 
din chat şi, dacă o replică se potriveşte cu unul dintre şabloane, atunci înseamnă că 
replica introduce un subiect nou. Un şablon constă dintr-un număr de cuvinte care 
trebuie identificate în cadrul replicii, însoţite de un cuvânt cheie care urmează să fie 
asociat subiectului nou determinat în conversaţie (ex. “let’s talk about <topic>” sau 
“what about <topic>”). Procesul de identificare a unui subiect nou într-o replică se 
desfăşoară folosind setul de sinonime (synset) al fiecărui cuvânt din cadrul replicii – 
acestea fiind deja extrase din WordNet. Şabloanele sunt salvate într-un fişier text şi pot 
fi modificate atât direct în fişier, cât şi din cadrul aplicaţiei.  

Această tehnică poate fi îmbunătăţită în viitor prin folosirea unor metode de 
învăţare automată pentru detectarea şabloanelor specifice folosite pentru introducerea 
subiectelor noi. Ideea este de a adnota replicile ce introduc subiecte noi într-un corpus 
de chat-uri, iar aplicaţia să descopere singură reguli noi folosite pentru introducerea de 
subiecte în discuţie. O altă opţiune o reprezintă extinderea şabloanelor simple descrise 
anterior la metode de parsare mai complexe. 

8.5.2 Reprezentarea grafică a conversaţiei 

Reprezentarea grafică a chat-ului a fost concepută pentru a permite cea mai bună 
vizualizare a conversaţiei, pentru a o analiza, pentru a face evaluarea contribuţiei 
studenţilor şi pentru a maximiza uşurinţa urmăririi elementelor care alcătuiesc un chat 
(Trăuşan-Matu et al., 2007). Pentru fiecare participant la discuţie există o linie 
orizontală separată şi fiecare replică este plasată pe linia corespunzătoare 
participantului care a scris replica respectivă, ţinând cont şi de poziţia replicii în 
fişierul chat – folosind momentul de timp când aceasta a fost scrisă ca axă orizontală. 
Fiecare replică este reprezentată ca un dreptunghi aliniat în funcţie de participantul 
care a scris replica pe axa verticală şi având o lungime pe axa orizontală proporţională 
cu dimensiunea replicii (ca număr de cuvinte). Distanţa între două replici diferite este 
proporţională cu durata dintre scrierea replicilor. Desigur, există nişte limitări minime 
şi maxime ale dimensiunilor fiecărei măsuri pentru a elimina anomaliile ce ar putea 
apare în reprezentarea grafică ca urmare a cazurilor extreme (replici sau pauze foarte 
lungi sau foarte scurte) sau a erorilor de logare a chat-ului. 

Relaţiile dintre replici sunt reprezentate folosind linii colorate care conectează 
replicile implicate. Referinţele explicite, cunoscute datorită folosirii programului 
ConcertChat, sunt înfăţişate cu linii albastre, în timp ce referinţele implicite, ce sunt 
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deduse folosind metodele descrise în cadrul acestui capitol, sunt descrise prin linii de 
culoare roşie sau verde, în funcţie de dorinţa utilizatorului. Replicile ce introduc un 
subiect nou în discuţie sunt reprezentate într-un chenar roşu. O altă opţiune constă în 
determinarea subiectelor chat-ului folosind recunoaşterea componentelor conexe ale 
grafului conversaţiei, prin metoda descrisă în capitolele următoare. Toate detaliile cu 
privire la replicile din chat – conţinutul replicii, referinţele implicite şi explicite din 
cadrul replicii precum şi alte detalii – pot fi vizualizate prin selectarea dreptunghiului 
reprezentând replica respectivă. 

Reprezentarea grafica a chat-ului are un factor de scalare ce permite atât o 
observare atentă a detaliilor din cadrul conversaţiei, cât şi o privire de ansamblu asupra 
acestuia. Diferitele elemente vizuale determinate de către aplicaţia noastră, precum 
replicile din cadrul unui subiect, replicile ce introduc subiecte noi şi relaţiile între 
replici – pot fi pornite sau oprite prin selectarea sau deslectarea opţiunilor respective 
din interfaţa grafică. 

 

 
Figura 8.2 Fereastra pentru reprezentarea grafică 

 
În partea superioară a reprezentării grafice a conversaţiei, se află o zonă specială ce 

reprezintă importanţa fiecărei replici privită ca o voce separată în cadrul conversaţiei. 
Modul de calcul al acestei importanţe este prezentat mai târziu în aceast capitol. 
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8.5.3 Descoperirea vocilor implicite 

Considerând fiecare replică din discuţie ca o voce din chat ce are o anumită importanţă 
în cadrul conversaţiei, este evident că fiecare replică conţine în general mai mult de o 
singură voce, întrucât include atât vocea curentă. cât şi cel puţin o voce anterioară la 
care se face referire. Deoarece s-au folosit fişiere de transcriere (transcript) ale 
ConcertChat, vocile referite explicit de către participanţii la discuţie sunt deja 
cunoscute, datorită folosirii facilităţii de referenţiere a aplicaţiei. Totuşi, probabil din 
cauza grabei şi lipsei de atenţie ale participanţilor, o parte dintre replici nu au nici o 
referinţă explicită. În plus, programul nu oferă posibilitatea de referenţiere explicită a 
mai multor replici. De aceea este necesară o metodă pentru descoperirea referinţelor 
implicite din cadrul unei replici; în acest fel, vom identifica mai multe relaţii între 
replicile din cadrul chat-ului.  

Metoda propusă de noi este similară cu cea prezentată mai sus pentru determinarea 
introducerii de subiecte noi în discuţie. Folosim o altă listă de şabloane ce sunt formate 
dintr-un set de cuvinte (expresii) şi un subiect local, numit cuvântul referit. Când 
identificăm că o replică se potriveşte unui şablon, trebuie să determinăm în primul rând 
cuvântul referit în cadrul replicii respective (ex. “I don’t agree with your assessment”). 
Apoi, căutăm acest cuvânt într-un număr prederminat de replici anterioare. Dacă găsim 
acest cuvânt într-una dintre aceste replici, atunci am găsit o relaţie implicită între 
aceste două linii, replica curentă referindu-se la cea identificată. Metoda folosită pentru 
descoperirea unui şablon în cadrul unei replici este asemănătoare cu metoda descrisă în 
secţiunea anterioară utilizată la determinarea subiectelor noi.  

De asemenea, am implementat şi două metode empirice, care oferă rezultate extrem 
de bune indiferent de mediul de chat folosit. Prima metodă se bazează pe faptul că, în 
cazul în care un participant transmite o replică afirmativă sau negativă scurtă – care 
conţine cel mult un cuvânt după eliminarea cuvintelor irelevante – şi această replică nu 
are ataşată nici o referinţă explicită, atunci această replică se referă, în mod implicit, la 
replica imediat anterioară. Această afirmaţie se bazează pe faptul că o replică scurtă 
permite o scriere rapidă. În exemplul prezentat mai jos relaţia (implicită) între cele 
două replici este evidentă: 

 
 A – I think wikis are the best 
 B – I disagree 

 
Bineînţeles că această euristică poate uşua dacă sunt mai mulţi participanţi şi nu se 

ştie la cine răspunde replica scurtă. 
A doua metodă empirică se bazează pe următoarea euristică: dacă între trei replici 

există două relaţii explicite de la prima la a două şi de la a doua la a treia replică, iar a 
doua replică este o replică aprobativă sau negativă scurtă, atunci între prima şi a treia 
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replică există o relaţie implicită. Să considerăm exemplul următor, în care au fost 
definite relaţiile explicite între replicile A şi B, respectiv între replicile B şi C. În 
ultima replică, avem influenţe atât de la vocea A, cât şi de la vocea B: 

 
 A – I think wikis are the best   
 (…) 
 B – I disagree             
    REF A 
 (…) 
 C – Maybe we should talk about them anyway   REF B 

 
Descoperirea unui set cât mai complet de relaţii între replicile unei discuţii este 

esenţială pentru o analiză cât mai detaliată a acesteia. Din acest motiv, descoperirea 
referinţelelor implicite are o importanţă ridicată, iar metodele prezentate anterior pot fi 
extinse atât prin aplicarea unor tehnici de invăţare automată pe corpusuri de chat-uri 
adnotate cu referinţe implicite, cât şi prin deducerea altor metode empirice. 

8.5.4 Graful conversaţiei  

Pornind de la referinţele existente în cadrul conversaţiei analizate, atât cele explicite, 
oferite de către mediul de chat folosit, cât şi cele implicite, determinate de către 
program folosind metodologia expusă anterior, putem  construi un graf al conversaţiei. 
În cadrul acestui graf, fiecare replică din discuţie este un nod, în timp ce referinţele 
între replici (atât cele explicite cât şi cele implicite) reprezintă arcele. Rezultatul este 
un graf orientat specific conversaţiei analizate. 

Deoarece nu pot exista referinţe către replici viitoare, ci numai către cele anterioare, 
rezultă că graful conversaţiei este un graf orientat aciclic. Pe baza replicilor şi a 
referintelor între acestea, am construit graful conversaţiei, ce poate fi folosit atât pentru 
determinarea unei măsuri de tărie a fiecărei replici din chat considerată ca o voce 
separată, cât şi pentru evidenţierea unor subiecte (fire) ale discuţiei. 

Una dintre proprietăţile esenţiale ale grafurilor orientate aciclice este că acceptă o 
sortare topologică, adică o ordonare a nodurilor sale. În cazul chat-urilor, replicile 
(nodurile) sunt sortate topologic în funcţie de momentul când au fost “rostite”. 

8.5.5 Determinarea unei măsuri a tăriei unei replici 

Importanţa unei replici într-o conversaţie poate fi calculată după diverse caracteristici, 
cum ar fi lungimea ei, precum şi prin evaluarea cuvintelor ce o alcătuiesc – o replică cu 
impact tare trebuie să conţină cât mai multe cuvinte cheie (importante). Această 
abordare se poate dovedi utilă in rezumarea chat-urilor. Totuşi, este posibilă şi o altă 
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abordare: o replică este importantă dacă influenţează evoluţia ulterioară a conversaţiei. 
Pornind de la această definiţie, putem să deducem că o replica importantă va fi acea 
replică care este referinţă pentru cât mai multe replici ulterioare. 

Deşi această abordare poate fi extinsă pentru a ţine cont de tipul referinţelor 
ulterioare (implicite sau explicite, aprobări sau dezaprobări), în cazul de faţă s-a 
preferat o abordare mai simplă, care nu face diferenţă între tipul referinţelor către 
replica curentă, urmând ca aceste variante să fie luate în calcul în viitor.  

În acest fel, importanţa unei replici poate fi considerată ca o masură a tăriei pentru 
replica respectivă, unde o replică este tare dacă influenţează viitorul conversaţiei (ca un 
fel de ştire bombă în domeniul ştirilor). Pentru determinarea tăriei unei replici se 
foloseşte tăria replicilor care o referă în mod direct, explicit şi implicit. Astfel, dacă o 
replică este referită de alte replici considerate ca fiind importante, evident acea replică 
devine şi ea mai importantă.  

Din această cauză, pentru calculul importanţei fiecărei replici, graful este parcurs în 
sensul invers al arcelor, deci în ordinea inversă a momentului tipăririi replicilor. 
Replicile ce nu au referinţe către ele (printre care se enumeră în mod sigur şi ultima 
replică a discuţiei) primeşte o importanţă standard – considerată a fi unitatea. 

Apoi, parcurgând graful în ordinea inversă a referinţelor, deci şi a arcelor, fiecare 
replică primeşte o imporanţă egală cu cea standard plus o pondere (subunitară) din 
suma importanţelor replicilor ce referă replica curentă. O altă modalitate de calcul 
poate fi importanţa standard plus numărul de replici ce referă replica curentă, dar 
această alegere ni s-a părut mai nepotrivită, întrucât nu ţine cont de importanţa acestora 
din urmă. În schimb, o variantă care se poate dovedi mai bună este: 

 
1 + pondere1 * număr referinţe + pondere2 * suma importanţei referinţelor 
 
Folosind această metodă de calcul a importanţei unei replici, pot fi uşor evidenţiate 

replicile care au dat naştere unei discuţii importante în cadrul chat-ului, precum şi 
replicile care deschid noi subiecte sau care marchează trecerile între subiecte. Dacă 
relaţiile explicite ar fi folosite întotdeauna şi cele implicite ar putea fi determinate 
corect şi în număr cât mai mare, atunci această metodă de calcul al importanţei unei 
voci ar dovedi un succes şi mai mare. 

8.5.6 Segmentarea conversaţiei în subiecte de discuţie, pornind de la graf 

Folosind un algoritm pentru determinarea componentelor conexe ale grafului 
conversaţiei, am putut determina replicile ce ce sunt conectate prin cel puţin o 
referinţă, explicită sau implicită. Este normal să considerăm că toate aceste replici fac 
parte din cadrul aceluiaşi subiect de discuţie.  
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Această metodă poate fi folosită pentru descoperirea cu succes a firelor de discutie 
numai dacă referinţele explicite au fost utilizate corect, iar relaţiile implicite au fost 
determinate cât mai precis posibil. Am considerat că subiectele de discuţie importante 
sunt cele formate din minim 4 replici. Acest numar minim de replici dintr-un subiect ar 
trebui să fie parametrizat funcţie de lungimea discuţiei, dar 4 replici este considerat ca 
fiind un minim necesar. Pentru fiecare subiect determinat s-au evidenţiat conceptele 
cele mai frecvente (ca o listă de sinonime) din cadrul respectivului fir de discuţie. 
Astfel, fiecare subiect al discuţiei este descris prin conceptele cele mai relevante 
conţinute în replicile ce formează subiectul respectiv. Pentru determinarea acordurilor 
şi dezacodurilor în cadrul unei replici, se foloseşte o listă destul de completă de cuvinte 
şi expresii folosite pentru exprimarea acestora. 

O observaţie interesantă ce trebuie făcută referitor la această metodă de evidenţiere 
a subiectelor unei conversaţii este că produce nişte rezultate remarcabile. Astfel, 
discuţia poate avea mai mult de un subiect la un moment dat – participanţii fiind 
implicaţi în subiecte diferite în acelaşi timp. De asemenea, se pot observa uşor pe 
graficul chat-ului intersecţii între subiecte diferite, precum şi subiecte începute şi 
încheiate în cadrul unui subiect mai important ce este abandonat doar pentru moment, 
pentru a fi mai apoi continuat. 

Această metodă poate fi imbunatăţită prin considerarea similarităţii între replicile ce 
apar în subiectele apropiate în timp. De asemenea, putem combina soluţia prezentată 
cu o analiză a timpului scurs între replici. Două replici similare, dar care sunt separate 
de o distanţă mare în timp pot fi considerate ca fiind parte din subiecte diferite.  

8.5.7 Evaluarea competenţei participanţilor la conversaţie 

Pentru a determina competenţele participanţilor la discuţie, mai întâi am determinat 
cele mai importante subiecte din conversaţia chat analizată folosind metoda prezentată 
anterior. Graficul generat de aplicaţie evaluează competenţa fiecărui utilizator pornind 
de la lista de subiecte determinate ca o listă de concepte reprezentate prin liste de 
sinonime şi foloseşte şi alte criterii precum întrebări, acorduri, dezacorduri sau 
referinţe explicite şi implicite. Graficul este generat utilizând o serie de parametrii 
precum: factori pentru relaţiile între replici, bonusuri pentru acord, penalizari pentru 
dezacord, o valoare minimă pentru o replică din chat, factori de penalizare pentru 
replici de acord sau dezacord, întrucât acestea prezintă mai puţină originalitate decât 
cele care le-au generat. Rezultatele sunt salvate sub forma unui fişier text cu valori 
separate prin virgule (“.csv”) ce poate fi importat din Microsoft Excel, iar dacă 
Microsoft Office 2003 este instalat pe calculator, foaia de calcul Excel este generată 
automat de către aplicaţie. Graficul este generat de către Excel, în mod automat, ca un 
grafic de funcţie din conţinutul foii de calcul. 
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În cadrul primului pas al generării graficului, este calculată valoarea fiecărei replici 
din discuţie, prin raportarea sa la o replică abstractă ce este construită din cele mai 
importante concepte identificate în cadrul conversaţiei, determinate prin metoda 
prezentată anterior. La construirea acestei replici, se iau în considerare numai acele 
concepte a căror frecvenţă de apariţie este mai mare decât o limită inferioară dată. 
Apoi, toate replicile din chat sunt scalate în intervalul 0 – 100, prin compararea 
fiecăreia dintre ele cu replica abstractă. Această comparaţie se face folosind seturile de 
sinonime ale fiecărui cuvânt din cadrul replicii. Astfel, acest proces foloseşte numai 
relaţiile orizontale din WordNet. O replică cu scorul 0 nu conţine nici un concept din 
replica abstractă, iar o replică cu un scor 100 conţine toate conceptele din replica 
abstractă. 

 

 
Figura 8.3 Graficul competenţelor participanţilor 

 
Pe axa Ox a graficului se află toate replicile din cadrul discuţiei, iar pe axa Oy 

valoarea atribuită fiecărui participant la conversaţie, reprezentând competenţa acestuia. 
În acest fel, la fiecare replică, se modifică valoarea competenţei a cel puţin unui 
utilizator – acela care a scris replica respectivă. 

Pentru fiecare replică din cadrul discuţiei, valorile competenţelor participanţilor se 
modifică conform următoarelor reguli: 
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1. utilizatorul care a tipărit replica curentă primeşte scorul replicii respective, 

eventual penalizată, dacă replica este un acord sau dezacord exprimat faţă de o 
replică anterioară – astfel se încurajează originalitatea; 

2. toţi utilizatorii care sunt prezenţi literal – prin numele lor – în replica curentă sunt 
răsplătiţi cu un procent din valoarea replicii curente, considerându-se că au un 
merit în valoarea acesteia, întrucât menţionarea lor în cadrul replicii ne 
încurajează să credem acest lucru; 

3. participantul care a tastat replica referită explicit de către replica curentă este 
răsplătit dacă replica curentă este un acord, respectiv penalizat dacă aceasta este 
un dezacord, cu o valoare constantă; 

4. participantul care a tastat replica referită explicit de către replica curentă, iar 
aceasta nu este acord sau dezacord, este răsplătit cu o fracţiune din valoarea 
replicii curente; 

5. dacă replica curentă a avut scorul 0, participantul care a scris această replică va 
primi un scor minim, pentru a separa utilizatorii activi de cei inactivi în discuţie.  

 
Toate procentajele şi toţi ceilalţi factori folosiţi pentru calcularea competenţei 

fiecărui utilizator sunt parametri ai acestui proces de calcul şi pot fi uşor modificaţi din 
interfaţa aplicaţiei. Procesul descris mai sus generează o funcţie a competenţei pentru 
fiecare participant la discuţie. La începutul acestuia, fiecare utilizator are o competenţă 
nulă. Trebuie să menţionăm că, pentru un participant, competenţa nu este o funcţie 
strict crescătoare, ea putând chiar descreşte prin penalizarea replicilor ce sunt în 
dezacord cu opiniile celorlalţi participanţi la discuţie. 

În plus, această metodă este interesantă deoarece permite observarea evoluţiei unui 
participant de-a lungul unei conversaţii. Se pot observa cazuri când un participant care 
nu a fost foarte implicat în cadrul unei parţi a discuţiei, obţine nişte punctaje foarte 
importante pe baza unui număr destul de mic de replici considerate relevante în cadrul 
conversaţiei. 

Precizări 

Cercetările prezentate în acest capitol au fost parțial finanțate în cadrul proiectului 
european FP7 STREP ”LTfLL” (”Language Technology for Longlife Learning”, în 
engleză) și a proiectului CNCSIS ”K-teams”. 
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Rezumat. În cadrul acestei lucrări va fi prezentat un sistem de chat ce utilizează şi tehnici de 
inteligenţă artificială, bazate pe ontologii, pentru a facilita lucrul colaborativ. Se vor scoate în 
evidenţă principalele diferenţe faţă de sistemele de chat uzuale şi avantajele aduse de noutăţile 
introduse atât la nivelul interfeţei cu utilizatorul cât şi la nivelul cunoştinţelor.   

Cuvinte cheie: Chat, lucru colaborativ, sisteme de recomandare, cunoştinţe, baze de date XML  

9.1 INTRODUCERE 

Comunicarea reprezintă un punct cheie în cadrul mediilor colaborative, cum ar fi 
conferinţele chat. De aceea, este un atu esenţial faptul de a dispune de instrumente de 
comunicare adecvate, care să permită realizarea de conferinţe organizate şi clare. În 
multe scenarii de lucru colaborativ, comunicarea (în special cea facilitată de calculator) 
reprezintă o gâtuire semnificativă şi de aceea punerea la dispoziţia membrilor unei 
echipe a unor unelte special concepute în acest scop se poate dovedi a fi un avantaj 
crucial în dezvoltarea proiectelor.  

Mediile de chat existente în momentul de faţă prezintă dezavantaje semnificative, 
cele mai multe neîndeplinind cerinţele unui mediu de lucru colaborativ. Astfel, 
comunicarea este adesea dezorganizată, ambiguă sau redundantă, pierzându-se sau 
reiterându-se idei în mod ineficient. În egală masură, trebuie remarcat faptul că ele nu 
dispun de functionalităţi ce ar favoriza extragerea de informaţii adiţionale din corpul 
discuţiilor.  
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Dificultatea susţinerii unei conversaţii bine organizate este direct proporţională cu 
numărul de participanţi. Pe măsură ce discuţia se dezvoltă apar multiple puncte de 
vedere, fiecare participant este nerăbdător să şi-l expună pe cel propriu, conversaţia 
poate deveni din ce în ce mai haotică, în lipsa posibilităţii impunerii unei politici de 
discuţie. Folosind programele de chat tradiţionale, singura şansă de a menţine un 
caracter organizat al conferinţei rămâne pe seama participanţilor înşişi (Vronay et al.). 

În mediile tradiţionale de chat este imposibilă definirea şi urmărirea anumitor teme 
de discuţie în cadrul unei conversaţii. Astfel, se întâmplă foarte des ca discuţia să 
devieze foarte mult de la subiectul propus şi să se creeze mai multe fire de discuţie ce 
curg în paralel, rezultând un dialog foarte greu de descifrat. În cazul colaborării pentru 
realizarea unui proiect, acest lucru înseamnă de fapt o scădere a eficienţei ceea ce se 
traduce în pierderi economice. 

 

 
Ambiguitatea este o altă problemă reală ce poate aparea adesea in cazul 

conferinţelor, fie ca rezultat al necunoaşterii cu exactitate a subiectului, fie din cauza 
mai multor replici interogative ce pot avea acelaşi răspuns, precum în exemplul din 
figura de mai sus.  

In fragmentul prezentat în figura 9.1, este imposibil de decis dacă Michael i-a 
raspuns lui Mark sau lui William. In cel mai bun caz, aceasta ar rezulta în cererea de 
explicaţii suplimentare din partea celor doi, dar în situaţia cea mai defavorabilă, unul 
dintre cei doi ar putea înţelege greşit situaţia, luând o decizie gresită privind soarta 
proiectului. 

O facilitate care lipseşte din majoritatea sistemelor de chat tradiţionale este 
păstrarea unei istorii detaliate a dialogului şi mai ales posibilitatea de a revedea într-un 
mod cât mai relevant această istorie. Jurnalele se pot dovedi foarte utile pentru 
participanţii la un proiect şi de aceea ele trebuie să conţină cât mai multă informaţie. 
Acestea nu constituie doar o bază pentru regăsirea de informaţie ci poate fi un punct de 
plecare pentru construirea de cunoştinţe. 

Figura 9.1 Exemplu de conversaţie ambiguă 

Mark: Crezi ca ar fi bine sa trimitem produsul in 
varianta curenta? 
William: Ar trebui sa imbunatatim ceva? 
Michael: Da. 
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9.2 ALTE PROIECTE SEMNIFICATIVE 

ConcertChat (ConcertChat) este o implementare în Java a unui sistem de chat creat 
de  Fraunhofer Integrated Publication and Information Systems Institute, ce are o 
facilitate inedită, care permite crearea de referinţe către replici anterioare. Se pot astfel 
crea referinţe către părţi ale unei replici sau către whiteboard-ul inclus în această 
platformă. O altă facilitate importantă pusă la dispoziţia utilizatorilor este aşa numitul 
“History Slider”, care permite vizualizarea oricărui moment de timp a istoriei 
whiteboard-ului. 

ConcertChat are însă dezavantajul că nu permite dezvoltarea si integrarea facilă de 
module adiţionale care ar putea să sporească eficienţa lucrului colaborativ. Nu există 
sisteme de recomandare sau alte unelte care să caute şi să propună informaţii noi sau 
informaţii ce se regăsesc implicit în jurnalele unui dialog. 

În (Golbeck şi Mutton, 2004) este descris un mecanism de interacţiune între om şi 
webul semantic (baze de cunoştinţe + servicii web) ce utilizează boţi IRC (Internet 
Relay Chat). Boţii IRC sunt programe care simulează comportamentul utilizatorilor în 
astfel de reţele de chat. Acestea sunt uşor de implementat, au o interfaţă 
conversaţională intuitivă cu utilizatorii umani şi răspund astfel la cereri de informaţii 
specifice web-ului semantic. Implementările de boţi din lucrarea menţionată 
interacţionează cu servicii web şi cu date în format FOAF (Friend of a Friend - 
http://www.foaf-project.org/). Deoarece majoritatea datelor şi funcţionalităţilor 
specifice web-ului semantic nu sunt accesibile prin pagini web, autorii descriu metode 
alternative de acces la aceste date într-un mediu interactiv. 

În cadrul capitolului de față vom prezenta şi un mod de accesare transparentă a 
bazelor de cunoştinţe, din interiorul unui mediu de chat, prin intermediul unui sistem 
de recomandare de resurse ce analizează conţinutul dialogului. 

9.3 SOLUŢIA POLYPHONY 

Proiectul Polyphony îşi propune să rezolve problemele menţionate mai sus, prin 
oferirea unui set de funcţionalităţi dezvoltate special pentru mediile de lucru 
colaborativ. O mare parte din funcţionalităţile ce vor fi prezentate se bazează pe 
posibilitatea de a referi din cadrul unei replici o frază anterioară. Această facilitate 
permite nu numai crearea de moduri de vizualizare inovative şi moderne ci şi studierea 
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şi analiza relaţiilor sociale existente în cadrul comunităţii de utilizatorii ai sistemului 
Polyphony. 

Soluţia propusă de sistemul “Polyphony” doreşte să îmbunătăţească sistemele 
convenţionale din două puncte de vedere. În primul rând, la nivelul cunoştinţelor, 
sistemul încearcă sa genereze informaţie adiţională ce ar putea să fie folositoare pentru 
participanţii la discuţie. Totodată, server-ul Polyphony va transforma şi salva toate 
datele legate de un dialog pentru ca acestea să poată fi analizate şi de alte unelte 
software, care la rândul lor să producă informaţii relevante contextului discuţiei. 
Informaţiile ce se pot genera astfel pot să provină din surse externe ce au legătură cu 
conţinutul dialogului sau pot să fie date ascunse în jurnalul discuţiei din care să se 
poată deduce anumite informaţii legate de participanţi sau de discuţia însăşi. 

Îmbunătăţiri importante, care facilitează o mai bună privire de ansamblu asupra 
desfăşurării dialogului sunt aduse şi la nivel vizual, acestea având la bază opţiunea de a 
referi o replică anterioară. Un studiu recent a demonstatat că, în special în grupuri mici, 
se poate eficientiza radical procesul de lucru şi învăţare prin folosirea unor funcţii de 
referire în chaturi. 

Din punct de vedere al interfeţei, Polyphony aduce o serie de noi moduri de 
vizualizare, fiecare menit să ofere o perspectivă diferită asupra conversaţiei. Interfaţa 
grafică a fost gândită astfel încât să fie prietenoasă şi intuitivă, folosind un “look and 
feel” comod şi plăcut. 

9.4 AVANTAJE LA NIVEL VIZUAL 

9.4.1 Vizualizarea standard cu legături între replici (Classic View with 

Utterance Linking) 

Acest mod de vizualizare extinde stilul clasic al majorităţii aplicaţiilor de chat, 
urmărind să elimine ambiguozitatea. În cazul unei situaţii potenţial incerte, utilizatorii 
au posibilitatea de a indica replica anterioară la care raspund, cu un simplu click pe 
aceasta. O linie conectoare va fi trasată între cele două replici, având grijă să se 
păstreze vizibilitatea celorlalte în noul context (vezi figura 9.2). În acest fel, 
participanţii nu vor mai pierde timp preţios cerând explicaţii suplimentare, fluxul 
conversaţional fiind redat intuitiv. 
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Figura 9.2 Vizualizarea standard cu legături 

Polyphony merge un pas mai departe, oferind două noi moduri de vizualizare, 
pentru a oferi o mai bună înţelegere a informaţiilor vehiculate în cadrul conversaţiei: 
vizualizarea firelor de discuţie (Threaded View), precum şi un mod de vizualizare 
temporală (Flow View – Smith et al.). 

9.4.2 Vizualizarea firelor de discuţie (Threaded View) 

În acest mod de vizualizare, referinţele indicate de către utilizatori sunt folosite 
pentru a reda conversaţia sub formă arborescentă, în care fiecare replică reprezintă un 
nod (figura 9.3). Replicile ce referă alte replici anterioare sunt prezentate ca noduri-
copil ale acestora. 

Participanţii pot selecta, printr-un click, replicile din arborele conversaţional, pentru 
a crea noi legături. Pe măsură ce discuţia se dezvoltă, firele de discuţie se formeaza tot 
mai evident, permiţând participanţilor să îşi plaseze replicile în locul corespunzator. 
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Prin modul de structurare a ideilor folosit în acest mod de vizualizare rezultă o 
dezambiguizare a discuţiei. Utilizatorul poate practic filtra replicile care nu-l 
interesează închizând firele de discuţie respective. Astfel, noile replici aparţinând 
acestor fire de discuţie nu vor mai apărea în interfaţa cu utilizatorul. 

 

 
Figura 9.3 Vizualizarea firelor de discuţie 

9.4.3 Vizualizarea temporală (Flow View) 

În acest mod de vizualizare, conversaţia este redată secvențial, în timp, folosindu-se 
blocuri corespunzătoare fiecărei replici (figura 9.4). Lungimea acestora este 
proporţională cu durata scrierii lor, iar poziţionarea lor corespunde cu momentul 
începerii tastării răspunsului. În partea inferioară a ecranului este reprezentată o axă a 
timpului, pentru referinţă. 
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Figura 9.4 Vizualizarea temporală 

 

9.5 ARHITECTURA SISTEMULUI 

Soluţia Polyphony se bazează pe o arhitectură modulară şi eterogenă. Sistemul a 
fost conceput astfel încât să permită ca modulele să fie scrise în limbaje de programare 
diferite şi să ruleze pe platforme diferite. De fapt, am pornit de la ideea că modulele ar 
putea fi programe de sine stătătoare care în plus să ofere facilităţi de acces de la 
distanţă şi astfel să fie pregătite să accepte şi să proceseze cererile primite. Totodată 
dorim să oferim posibilitatea de a integra cu cât mai puţin efort module software 
existente sau viitoare care au ca scop analiza comunicării mediate de calculator. Deşi 
întreaga aplicaţie ar putea rula pe un singur sistem de calcul, Polyphony şi modulele 
sale pot fi distribuite în reţea pentru a obţine o balansare a încărcării sistemelor. 



166 Alexandru Gartner 
 
 

Pentru a atinge scopurile prezentate mai sus, comunicaţia între server-ul de chat 
propriu-zis şi module se face prin protocolul XML-RPC (XML – Remote Procedure 
Call - http://www.xmlrpc.com/). Astfel, tot ceea ce trebuie să facă un modul pentru a 
interopera cu server-ul Polyphony este să implementeze anumite rutine (un API-
Application Programming Interface) simple. 

Pe de altă parte, având în vedere că atât aplicaţia client cât şi server-ul de chat sunt 
scrise în Java, am luat decizia de a utiliza facilităţile puse la dispoziţie de sistemul de 
comunicaţie oferit prin API-ul RMI (Remote Method Invocation). Posibilitatea de a 
transfera orice tip de obiect Java serializabil corelată cu facilitatea de încărcare a 
claselor de la distanţă (Remote Class Loading) prezintă un avantaj important deoarece 
permite ca anumite modificări ale surselor server-ului să nu necesite recompilări ale 
clientului de chat. Cu alte cuvinte am dorit ca utilizatorii să nu fie forţaţi prea des să 
descarce noi versiuni ale clientului. 

 

 
 

Din punct de vedere al sistemelor de stocare a datelor, platforma ”Polyphony” 
foloseşte, pe lângă baza de cunoştinţe utilizată de sistemul de recomandare, baza de 
date nativă XML (Native XML Database - NXD) „eXist” (Meier, 2002). NXD are ca 
unitate fundamentală de stocare logică un document XML şi pune la dispoziţie un 
model pentru gruparea acestor documente denumit ”colecţie” (collection). În unele 
implementări de NXD (printre care şi ”eXist”) colecţiile au o structură asemănătoare 
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cu cea a directoarelor dintr-un sistem de fişiere. Majoritatea sistemelor NXD actuale 
folosesc indexarea documentelor XML pentru a rezolva problemele de performanţă 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Xml_database). Din moment ce am hotărât să păstrăm 
jurnalele discuţiilor într-un format XML anume, folosirea unei baze de date XML 
open-source a fost alegerea naturală. 

Prezentăm mai jos o listă de module de analiză a jurnalelor generate de sistemul 
Polyphony, care sunt în curs de a fi implementate, o parte dintre acestea fiind deja 
finalizate: 

 
• Sistem de recomandare: generează recomandări specifice pornind de la 

subiectul discuţiei şi analizând ultimele replici introduse 
• Sumarizare:  crează un rezumat al discuţiei  
• Identificarea personalităţii: încearcă să determine personalitatea 

utilizatorilor pe baza nivelului de implicare al acestora în discuţie  
• Identificarea stării emoţionale: încercă să determine starea emoţională a 

utilizatorilor prin analizarea emoticoanelor si a cuvintelor utilizate   
• Identificarea competenţelor: încearcă să determine nivelul de competenţă al 

unui utilizator prin studierea comportamentului celorlalţi utilizatori în 
raport cu acesta 

 
În secţiunea următoare va fi prezentat sistemul de recomandări. Acesta, ca şi 

celelalte module, au fost dezvoltate în cadrul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare 
din Universitatea Politehnica Bucureşti. Majoritatea celelorlalte module au făcut 
obiectul unor alte lucrări. 

9.6 SISTEMUL DE RECOMANDARE 

Sistemul de recomandare (Rexys) este un modul format din o bază de cunoştinţe, un 
parser, un analizor care realizează predicţii şi un sistem care permite votarea 
recomandărilor oferite. Baza de cunoştinţe are două componente. Prima este o 
ontologie care grupează  concepte într-o forma ierarhizată, iar cea de a doua este un 
dicţionar lexicographic utilizat pentru a extrage sensurile cuvintelor din corpul 
chatului. 

9.6.1 Ontologia 

Scopul sistemului de recomandare Rexys este să ofere resurse care tratează un 
anumit domeniu de ştiinţă în funcţie de un context dat. Pentru aplicaţia Polyphony, 
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unul din contexte este cel matematic, implementarea ontologiei de mai jos bazându-se 
pe biblioteca virtuală a portalului matematic Mathforum 
(http://www.mathforum.org/library). 

Ontologia are un nod rădăcină şi alte 200 de topicuri care sunt structurate în funcţie 
de ierarhia de noţiuni de pe site. Pentru realizarea ontologiei, s-a utilizat mediul 
Protégé (http://protege.stanford.edu), conţinutul fiind stocat în format RDF, în două 
fişiere. 

Unul din fişiere conţine conceptele şi relaţiile ierarhice între concepte, iar cel de-al 
doilea fişier mapează pentru concept cu o serie de resurse corespunzătoare.  La nivel de 
structuri de date, conceptul este reprezentat de o clasă. Există o clasă rădăcina, care în 
acest caz este “Mathematics”, celelalte concepte fiind subclase ale acestei clase. 
Relaţia de înrudire între clase, între un concept părinte (un nod în ontologie) şi un 
concept derivat (alt nod din, care particularizează un aspect al părintelui), este cea 
„subClassOf”, definită în spaţiul de nume al RDF-ului. 

De exemplu, în următorul fragment XML din documentul ”mathontology.rdfs”, 
Algebraic_Geometry reprezintă un subdomeniu al domeniului Geometry: 

 
<rdfs:Class rdf:about="&kb;Algebraic_Geometry" 

  rdfs:label="Algebraic_Geometry"> 

 <rdfs:subClassOf rdf:resource="&kb;Geometry"/> 

</rdfs:Class> 

 
Al doilea fişier conţine resurse pentru fiecare concept. Fiecare nod clasă conţine cel 

puţin o clasă copil sau o resursă. De exemplu, conceptul Algebraic_Geometry are o 
resursă, un link de pe MathForum: 

 
<kb:Algebraic_Geometry rdf:about="&kb;mathontology_Instance_10088" 

  kb:created_by="Tomita Alexandru" 

 kb:url="http://mathforum.org/library/ pics/algebraic_g/"  

rdfs:label="mathontology_Instance_10088"/> 

 
În aplicaţie se mapează instanţele de clase din ontologie în obiecte corespunzătoare 

din limbajul JAVA. 
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Figura 9.6 - Arhitectura sistemului de recomandare 

9.6.2 Dicţionarul lexicografic 

Pentru identificarea sensurilor cuvintelor din chat, este utilizat dicţionarul 
(ontologia lexicală) WordNet (http://wordnet.princeton.edu ). Acesta este organizat ca 
un graf a cărui celulă de baza o reprezintă synset-ul. Un synset este o mulțime de 
sinonime. Un cuvânt poate avea sensuri multiple şi poate aparţine mai multor 
synseturi. Synseturile sunt legate între ele prin relaţii ca hiponimie, hypernimie, 
holonimie, meronimie. Legăturile hypernimie şi hiponimie sunt foarte asemănătoare cu 
relaţia din ontology subclassof si sunt folosite în analizor.  

9.6.3 Analizorul 

Cuvintele sunt primite de la serverul Polyphony utilizând un protocol XML-RPC. 
Mai întâi trec printr-un filtru şi sunt eliminate acele cuvinte care apar de obicei în chat 
şi nu aduc nici un fel de informaţie în discuţie (“stop-words”). Pentru fiecare substantiv 
sau adjectiv rămas, este creată o instanţă a  obiectului “Word”. Pentru fiecare instanţă 
se calculeaza similaritatea între sensurile proprii şi conceptele din ontologie.  

9.6.4 Modul de funcţionare 

Pentru fiecare sesiune de chat există o listă de concepte, fiecare concept având un 
calificativ (rang) propriu. Când se analizează similaritatea dintre un cuvânt şi un 
concept, rangul conceptului este actualizat. Similaritatea este dată de distanţa dintre 
synseturile cospunzătoate cuvântului din chat şi respectiv conceptul din ontologie. Cu 
cât distanţa este mai mare, cu atât cuvintele sunt mai puţin apropiate. Rangul se 
actualizează cu inversul distanţei din graful dicţionarului. 
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Rangul este format din două componente: 
 

• Rangul direct, care se incrementează când distanţa este mai mică de o 
anumită valoare 

• Rangul indirect, care se incrementează când distanţa este mai mare de 
această constantă. 

 
De asemenea, dacă pentru un concept se găseşte un cuvânt cu o similaritate 

suficient de mare, conceptul părinte din ontologie este actualizat cu o fracţiune din 
similaritatea iniţială. De asemenea, există două moduri de calcul a similarităţilor. 
Abordarea simplă constă în a realiza produsul cartezian între conceptele din ontologie 
şi cuvintele din chat si a se calcula similarităţile in cazul acestor perechi. Consumul de 
timp este astfel foarte mare, deoarece se realizează multe calcule. În abordarea 
ierarhică se porneşte cu un cuvânt de la nodul radacină din ontologie. Se calculează 
similarităţile între cuvânt şi conceptul radacină, apoi se calculează similarităţile 
subclaselor. Se alege apoi dintre acestea conceptul cu cea mai mare similaritate şi se 
continuă calculul recursiv pe ierarhia de concepte. La fiecare calcul se actualizează 
rangul fiecărui concept prelucrat. În această abordare se renunţă la acurateţea analizei, 
în favoarea timpului de calcul mai scazut. 

9.6.5 Filtrare colaborativă – Votarea recomandărilor 

Recomandările găsite în urma analizei similarităţilor sunt oferite sub forma unei 
liste top N, reprezentând cele N recomandări cu rangul cel mai mare. Această listă este 
trimisă către serverul Polyphony, care o trimite mai departe utilizatorilor din sesiunea 
de chat. Aceştia au posibilitatea să voteze recomandările ca relevante sau irelevante 
relativ la discuţie. Sistemul porneşte prin a oferi un vot neutru tuturor conceptelor şi 
apoi, pe masură ce utilizatorii votează, rangurile conceptelor sunt actualizate şi în 
funcţie de acest vot. Pentru un vot pozitiv, rangul este mărit, în timp ce pentru vot 
negativ rangul este scăzut. Dacă în urma acestor actualizări topul recomandărilor se 
schimbă ca ordine sau concepte, o listă cu topul nou de recomandări este trimisă către 
serverul Polyphony. 
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Figura 9.7 Filtrare colaborativă 

9.7 UTILIZAREA SISTEMULUI POLYPHONY PENTRU CREAREA DE 
REŢELE SOCIALE 

Având în vedere că sistemul stochează în baza de date XML nu numai replicile 
discuţiei ci şi informaţii legate de intervențiile pe care acestea le referă,  Polyphony 
poate fi folosit pentru generarea de reţele sociale (vezi cap. “Analiza reţelelor 
sociale”). 

Cu ajutorul limbajului XQuery, se poate accesa informaţia din logurile XML şi  
apoi transforma într-un format care să descrie un graf orientat în care nodurile 
reprezntă utilizatorii iar muchiile referinţele. Proprietatea de orientare apare datorită 
referinţelor salvate în istoria discuţiei. 

Poate că la prima vedere, a crea o reţea socială pe baza unei singure camere de 
discuţii nu pare să fie de mare folos. Cu toate acestea, chiar într-un dialog cu un număr 
moderat de participanţi pot exista câteva concluzii importante ce vor putea fi deduse. 
De exemplu, dacă un nod are multe muchii îndreptate către sine probabil că ceilalţi 
consideră că deţine o cantitate de informaţie destul de ridicată şi relevantă pentru 
subiectul discutat. Dacă aceeaşi persoană este şi sursa multor muchii acest lucru 
dovedeşte că a fost foarte activă în cadrul discuţiei respective. Aceste informaţii pot fi 
utilizate, spre exemplu, pentru a deduce într-o oarecare măsură competenţa 
participanţilor referitor la subiectul discutat. 

O facilitate importantă pusă la dispoziţie de sistemul Polyphony este de a crea reţele 
sociale pornind de la mai multe sesiuni (camere) de chat. Dacă un astfel de graf conţine 
dialoguri cu tematici diferite, atunci acest lucru ne permite să descoperim persoanele 
care joacă un rol important în transferul de informaţie între grupuri de utilizatori 
specializaţi în domenii diferite. 
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Figura 9.8 Reţea socială 

9.8 CONCLUZII 

Mediilor de lucru colaborative virtuale le lipsesc în general informaţii şi perspective 
existente în întâlnirile din viaţa reală. Sistemul Polyphony încearcă să ofere o privire 
de anasamblu mai bună asupra dialogurilor dintr-un mediu de chat şi să ajute 
utilizatorii în rezolvarea problemelor în discuţie prin oferirea a cât mai multe informaţii 
relevante. 

Polyphony este o platformă deschisă ce are la bază o multitudine de standarde XML 
(RDF, XPath, XQuery, Xupdate, XSLT, XML-RPC, etc.) ce asigură fundaţia pentru o 
dezvoltare continuă de module pentru analiza chat-urilor.  

O facilitate foarte importantă din punctul nostru de vedere, pe care dorim să o 
integrăm cât mai curând în platforma noastră şi care este deja în curs de dezvoltare este 
aceea de a avea un modul pentru analiza interconexiunilor sociale din cadrul 
utilizatorilor sistemului Polyphony. Acest modul va pune la dispoziţie măsurători (ex: 
“centrality degree”, “betweenness”, “closeness”), ce se calculează automat din 
reţelele sociale existente. 

În acest moment, modulul de recomandări este integrat cu serverul Polyphony şi 
oferă recomandări în timp real utilizatorilor aplicaţiei. Extinderea recomandărilor către 
alte domenii poate fi realizată foarte simplu prin schimbarea fişierelor care stochează 
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ontologia. Sistemul este conceput sa lucreze în domenii destul de specifice în care 
termenii şi conceptele sunt bine definite şi legate prin relaţii explicite. 

Câteva îmbunătăţiri pentru viitor ale sistemului sunt: 
 

• Reglarea coeficienţilor în cazul calculării rangului. Acest lucru trebuie 
realizat prin examinări ale unei cantităţi mari de corpusuri de chat şi 
realizarea de recomandări cu diferiţi coeficienţi. Se va analiza şi chatul si se 
vor alege acele constante care realizează recomandări cât mai aproape de o 
recomandare umană. 

• Analiza sintactică a frazelor. După ce se identifică părţile de vorbire, s-ar 
mai putea determina structurile propoziţionale, utilizând metode de 
prelucrarea limbajului natural. Astfel se poate identifica cuvântul cel mai 
reprezentativ dintr-o propoziţie, acestuia acordandu-i-se o importanţă mai 
mare în calculul recomandărilor. 

• La nivel colaborativ se mai poate realiza şi o istorie a sesiunilor de chat. Pe 
baza acestei istorii şi a unor cuvinte cheie extrase (de alte module), s-ar 
putea oferi recomandări prin transfer. Dacă două chaturi sunt asemanatoare 
(au aceleaşi cuvinte reprezentative), recomandările se pot transfera între 
chaturi. 

Precizări 

Cercetările prezentate în acest capitol au fost parțial finanțate în cadrul proiectului 
european FP7 STREP ”LTfLL” (”Language Technology for Longlife Learning”, în 
engleză) și a proiectului CNCSIS ”K-teams”. 
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