
 

 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστηµάτων 

 

Γραπτή εξέταση στο µάθηµα: Γνωστική επιστήµη                                     18/11/2011 

∆ιάρκεια εξέτασης: 2 ώρες 

 
Τα ερωτήµατα είναι ισοβαρή (10% το καθένα) –  Οι απαντήσεις σας να είναι σύντοµες (5 -10 σειρές) 

 

1. Για µια δασκάλα χορού, το σώµα της δασκάλας αποτελεί ένα τέχνηµα. Μπορούµε όµως να 

πούµε ότι και το σύνολο που σχηµατίζεται από τα σώµατα των µαθητών αποτελεί τέχνηµα.  

α)  Σε ποιο αντικείµενο-στόχο διαµεσολαβεί το κάθε ένα;  

β)  Ποια η σχέση ανάµεσα σε αυτά τα δύο τεχνήµατα; Προσπαθήστε να αποτυπώσετε την  

απάντηση σας µέσω τριγώνων Υποκειµένου – Τεχνήµατος – Αντικειµένου. 

 

2. Τι είναι οι διακρίσεις, πως αναδύονται και πως συµβάλουν στην κατασκευή οντολογίας. 

Προσπαθήστε να δώσετε ένα προσωπικό παράδειγµα. 

 

3. Τι είναι αυτό που κάνει το πρόβληµα του πύργου του Ανόι πιο εύκολο όταν παίζεται µε 

τρεις  κούπες καφέ παρά όταν παίζεται µε τους στύλους και τα κουλούρια; 

 

4. Τί συµπεράσµατα πιθανολογείτε ότι θα βγάλετε µετά από τη µελέτη του συστήµατος 
αρχειοθέτησης µουσικών κοµµατιών ενός DJ; Σε τι µας βοηθά η συγκεκριµένη µελέτη 

όταν θέλουµε να αναλύσουµε τη γνωστική οργάνωση της εργασίας του;  

 

5. Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να κάνουµε τον υπολογισµό: 17 φορές το 19. Υποδείξτε τρία 

διαφορετικά τεχνήµατα που µπορεί να διαµεσολαβήσουν για αυτή τη δραστηριότητα. Τί 

είδους γνώση-επιτηδιότητες απαιτεί το κάθε ένα; 

 

6. Οι δύο βασικές διεργασίες γέννησης (ή οικειοποίησης) των τεχνηµάτων είναι η 

αποκρυστάλλωση και η ενσωµάτωση. Ποια είναι η βασική τους διαφορά; ∆ώστε ένα 

παράδειγµα και για τις δύο διεργασίες. 
 

7. Σε πείραµα µε έµπειρους µουσικούς και µη-µουσικούς έχει δειχθεί ότι ελάχιστος απτικός 

ερεθισµός των µικρών δαχτύλων ενεργοποιεί όχι µόνο µεγαλύτερες αλλά και διαφορετικές 

νευρωνικές περιοχές στον εγκέφαλο. Σε ποια από τις δύο οµάδες αναµένετε να 

ενεργοποιούνται µεγαλύτερες νευρωνικές περιοχές;  Τι µπορεί να σηµαίνει αυτό το εύρηµα 

όσον αφορά τα φαινόµενα µάθησης και κατ΄ επέκταση την απόκτηση γνώσης (αναφέρετε 

δύο τουλάχιστον εναλλακτικές θεωρίες προσέγγισης του φαινοµένου). 

 

8. Για ποιο λόγο ένα εργαλείο που είναι εύκολο στη χρήση για κάποιο ανειδίκευτο άνθρωπο 

µπορεί όχι µόνο να µην είναι το ίδιο εύκολο για έναν εξειδικευµένο αλλά να δυσχεραίνει 

και την εργασίας του; ∆ώστε ένα παράδειγµα 

 

9. Πως εξηγείται η έννοια της συνείδησης σύµφωνα µε το φαινοµενολογικό µοντέλο της 

ανθρώπινης δραστηριότητας;  
 

 

 

. 

Καλή Επιτυχία! 


