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1 Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια, πολλοί ερευνητές έχουν επικεντρώσει τις ερευνητικές τους
εργασίες στον νέο πεδίο έρευνας της διαδραστικής αφήγησης. Πρόκειται για
εφαρµογές υπολογιστικών συστηµάτων, όπου οι διαδράσεις του χρήστη έχουν σαν
αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός αφηγήµατος στο οποίο ο χρήστης είναι ο
πρωταγωνιστής. ∆ιαφορετικές διαδράσεις του χρήστη οδηγούν στη δηµιουργία
διαφορετικών αφηγηµάτων. Ο λόγος του µεγάλου ερευνητικού ενδιαφέροντος είναι
η πίστη πολλών ερευνητών ότι πρόκειται για ένα νέο αφηγηµατικό µέσο, τόσο
επαναστατικό όσο το θέατρο, το βιβλίο και ο κινηµατογράφος. Όµως η διαδραστική
αφήγηση βρίσκεται ακόµα σε εµβρυακό στάδιο. Οι κλάδοι από τους οποίους η
διαδραστική αφήγηση αντλεί πολλές ιδέες και θεωρίες είναι η τεχνητή νοηµοσύνη και
η δοµιστική αφηγηµατολογία. Οι σηµαντικότερες εφαρµογές αναµένονται να γίνουν
πάνω στην ψυχαγωγία και την εκπαίδευση.
Η διαδραστική αφήγηση, ουσιαστικά γεννήθηκε µέσα από το πλαίσιο έρευνας της
αφηγηµατικής νοηµοσύνης και αποτελεί έναν υπό-κλάδο της. Σύµφωνα µε πολλούς
ερευνητές [Bruner 1991], [Worth 2008α], [Worth 2008β] ένας πολύ σηµαντικός
τρόπος µέσω του οποίου ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται τον κόσµο που τον περιβάλει
είναι τα αφηγήµατα. Με βάση την παρατήρηση αυτή η αφηγηµατική νοηµοσύνη
προσπαθεί να δοµήσει τον τρόπο λειτουργίας, αναπαράστασης και διάδρασης των
σύγχρονων υπολογιστικών συστηµάτων βασισµένη σε αφηγηµατικές δοµές. Με τον
τρόπο αυτό γίνεται πιο εύκολη η επικοινωνία ανθρώπου - υπολογιστή, αλλά και οι
υπολογιστές παρουσιάζουν περισσότερο ευφυή συµπεριφορά.
Μέσα από τη µελέτη των σηµαντικότερων συστηµάτων διαδραστικής αφήγησης που
έχουν σχεδιαστεί µέχρι σήµερα, παρατηρήθηκε η ύπαρξη τριών κύριων σχεδιαστικών
προσεγγίσεων, οι δενδροειδείς δοµές, η αλγοριθµική παραγωγή και τα µεταβλητά
τµήµατα. Κάθε µια από τις παραπάνω προσεγγίσεις παρουσιάζει τα δικά της
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Ο κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η
επιλογή µιας προσέγγισης, στη συνέχεια ο σχεδιασµός ενός συστήµατος
διαδραστικής αφήγησης που θα λύνει κάποιο από αυτά τα µειονεκτήµατα καθώς και
η δηµιουργία ενός θεωρητικού πλαισίου στο οποίο η λύση που θα προταθεί θα
βασιστεί.
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1.1 Μεθοδολογία
Στην παρούσα εργασία ακολουθήθηκε η παρακάτω µεθοδολογία:

Σχεδιάγραµµα 1: Η µεθοδολογία

Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικότερα το στάδιο της διερεύνησης:

Σχεδιάγραµµα 2: Το στάδιο της διερεύνησης
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Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικότερα το στάδιο του σχεδιασµού:

Σχεδιάγραµµα 3: Το στάδιο του σχεδιασµού

Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικότερα το στάδιο της αξιολόγησης:

Σχεδιάγραµµα 4: Το στάδιο της αξιολόγησης

Το στάδιο της αξιολόγησης ουσιαστικά δεν υλοποιήθηκε καθώς ο όγκος της δουλειάς
ήταν πολύ µεγάλος για τα πλαίσια µια διπλωµατικής εργασίας. Για τον λόγο αυτό,
στο τέλος της εργασίας γίνεται µια θεωρητική αξιολόγηση του συστήµατος που
σχεδιάστηκε.
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Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικό σχεδιάγραµµα µαζί µε τις ανατροφοδοτήσεις
µεταξύ των επιπέδων.

Σχεδιάγραµµα 5: Αναλυτικό σχεδιάγραµµα µε ανατροφοδοτήσεις
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1.2 Στόχοι και υπό - στόχοι
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι στόχοι και οι υπό – στόχοι της παρούσας
εργασίας.
Α) Καθορισµός των χαρακτηριστικών,
συστήµατος διαδραστικής αφήγησης.

απαιτήσεων

και

συγκρούσεων

ενός

1) Μελέτη της βιβλιογραφίας σε σχέση µε τη διαδραστική αφήγηση, τα
χαρακτηριστικά των αφηγηµάτων και τις προσεγγίσεις της τεχνητής
νοηµοσύνης.
2) Καθορισµός του τι είναι η διαδραστική αφήγηση.
3) Σύγκριση µεταξύ διαδραστικής αφήγησης και παιχνιδιών για υπολογιστή.
4) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των αφηγηµάτων.
5) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του υπολογιστή ως αφηγηµατικό µέσο.
6) Πως λύνεται η σύγκρουση µεταξύ διάδρασης και αφηγήµατος.
7) Ποιος είναι ο τρόπος προσέγγισης της διαδραστικής αφήγησης από την
οπτική της τεχνητής νοηµοσύνης.
Β) Καθορισµός των κύριων προσεγγίσεων των αρχιτεκτονικών των ήδη υπαρχόντων
συστηµάτων διαδραστικής αφήγησης.
1) Μελέτη της βιβλιογραφίας σε σχέση µε τις υπάρχουσες αρχιτεκτονικές
συστηµάτων διαδραστικής αφήγησης.
2) Καθορισµός των κύριων προσεγγίσεων.
3) Καθορισµός των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων της κάθε
προσέγγισης µε βάση κάποιο ενιαίο σύστηµα αξιολόγησης.
4) Ταξινόµηση των αρχιτεκτονικών διαδραστικής αφήγησης µε βάση τις
προσεγγίσεις.
Γ) Σχεδιασµός ενός διαχειριστή σεναρίου µε βάση την προσέγγιση των µεταβλητών
τµηµάτων που να λύνει το πρόβληµα της περιορισµένης καθολικής µεσολάβησης.
1)
2)
3)
4)

Επιλογή µιας προσέγγισης.
Καθορισµός του µειονεκτήµατος που θα επιλυθεί.
Προτεινόµενη λύση.
Συµπεράσµατα, µελλοντική έρευνα.

1.3 ∆ιάρθρωση του κειµένου και στόχοι των κεφαλαίων
Το κείµενο έχει την παρακάτω διάρθρωση.

Κεφάλαιο: ∆ιαδραστική αφήγηση
Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται µια αρχική διερεύνηση της διαδραστικής αφήγησης µέσα
από διάφορους ορισµούς ερευνητών της διαδραστικής αφήγησης. Στη συνέχεια
γίνεται µια σύντοµη ιστορική αναδροµή στο πως η επιστήµη των υπολογιστών
συνειδητοποίησε τη σηµασία της φυσικής γλώσσας και των αφηγηµατικών δοµών.
Τέλος γίνεται µια σύντοµη αναφορά στο πως τα παιχνίδια για υπολογιστή
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ενσωµατώνουν αφηγηµατικές δοµές, καθώς και τη σχέση τους µε τη διαδραστική
αφήγηση.
Στόχος του κεφαλαίου αυτού, είναι ο καθορισµός του τι είναι η διαδραστική
αφήγηση, πως προέκυψε, καθώς και η σύγκριση της µε τις αφηγηµατικές τεχνικές
που χρησιµοποιούνται από τα παιχνίδια για υπολογιστή.

Κεφάλαιο: Αφήγηση και ιστορία
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια διερεύνηση των διάφορων θεωριών από τους κλάδους
της φιλοσοφίας και της δοµιστικής αφηγηµατολογίας πάνω στις αφηγηµατικές δοµές.
Με βάση τις θεωρίες αυτές προκύπτει ένα γενικό δοµικό µοντέλο του αφηγήµατος,
το οποίο θα χρησιµοποιηθεί παρακάτω στην κατηγοριοποίηση των διάφορων
µοντέλων διαδραστικής αφήγησης.
Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι ο καθορισµών των χαρακτηριστικών ενός
αφηγήµατος.

Κεφάλαιο: Το νέο µέσο
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο υπολογιστής ως αφηγηµατικό µέσο. Στη συνέχεια
αναλύεται η σύγκρουση µεταξύ διάδρασης και αφηγήµατος. Τέλος γίνεται αναφορά
στο πόσο σηµαντική είναι η ψευδαίσθηση στα αφηγηµατικά µέσα και πόσο
σηµαντική είναι στο τρόπο που πρέπει να προσεγγίσει η τεχνητή νοηµοσύνη τη
διαδραστική αφήγηση.
Στόχος του κεφαλαίου αυτού, είναι ο καθορισµός των χαρακτηριστικών του
υπολογιστή ως αφηγηµατικό µέσο, η επίλυση της σύγκρουσης µεταξύ διάδρασης και
αφηγήµατος και τέλος ο τρόπος προσέγγισης της διαδραστικής αφήγησης από την
οπτική της τεχνητής νοηµοσύνης.

Κεφάλαιο: Μοντέλα διαδραστικής αφήγησης
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι µηχανισµοί που χρησιµοποιούνται στα
σηµαντικότερα µοντέλα διαδραστική αφήγησης που έχουν παρουσιαστεί µέχρι
σήµερα.
Στόχος του κεφαλαίου αυτού, είναι η παρουσίαση των κυριότερων µοντέλων
διαδραστικής αφήγησης.

Κεφάλαιο: Ανάλυση µοντέλων διαδραστικής αφήγησης
Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται µια κατηγοριοποίηση στα µοντέλα διαδραστικής
αφήγησης που παρουσιάστηκαν σε τρεις προσεγγίσεις. Παράλληλα παρουσιάζονται
τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της κάθε προσέγγισης. Τέλος γίνεται
σύγκριση των προσεγγίσεων.
Στόχος του κεφαλαίου αυτού, είναι ο καθορισµός των κύριων προσεγγίσεων µαζί µε
τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους καθώς και η ταξινόµηση των µοντέλων
διαδραστικής αφήγησης µε βάση τις προσεγγίσεις.

Κεφάλαιο: Το προτεινόµενο µοντέλο
Αρχικά αναλύεται το πρόβληµα της περιορισµένης µεσολάβησης που παρουσιάζει η
προσέγγιση των µεταβλητών τµηµάτων. Στη συνέχεια προτείνεται ένα µοντέλο που
να λύνει το πρόβληµα αυτό. Τέλος γίνεται µια αξιολόγηση του µοντέλου, καθώς και
οι στόχοι της µελλοντικής έρευνας.
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Στόχος του κεφαλαίου αυτού, είναι ο σχεδιασµός ενός διαχειριστή σεναρίου µε βάση
την προσέγγιση των µεταβλητών τµηµάτων, που να λύνει το πρόβληµα της
περιορισµένης καθολικής µεσολάβησης.

Κεφάλαιο: Συµπεράσµατα
Στο κεφάλαιο παρατίθενται τα γενικά συµπεράσµατα της εργασίας αυτής.
Στόχος είναι η σύνοψη των συµπερασµάτων.
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2 ∆ιαδραστική Αφήγηση

2.1 Εισαγωγή
Τις τελευταίες δεκαετίες οι επιστήµονες διαπίστωσαν πως τα αφηγήµατα πέρα από
προϊόντα του ανθρώπινου πολιτισµού έχουν και κοµβική σηµασία στην λειτουργία
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Έτσι ξεκίνησε µια συστηµατική µελέτη των
αφηγηµάτων και της δοµής τους. Η επιστήµη των υπολογιστών δεν έµεινε
ανεπηρέαστη από την εξέλιξη αυτή. Μια από τις νέες τάσεις που ξεπήδησε µέσα από
την διερεύνηση των αφηγηµάτων σε συνδυασµό µε την επιστήµη των υπολογιστών
ήταν και η ανάπτυξη εφαρµογών διαδραστικής αφήγησης. Οι διάφοροι ερευνητές
που διερευνούν το νέο αυτό πεδίο δεν έχουν καταλήξει σε έναν κοινό τίτλο και
ορολογία του θέµατος. Μερικοί από τους πιο συχνούς τίτλους που εµφανίζονται στην
βιβλιογραφία είναι οι ακόλουθοι: Interactive Storytelling, Interactive Drama,
Interactive Narrative και Interactive Story System. Στα πλαίσια της διπλωµατικής
αυτής θα επιλεχθεί ο όρος διαδραστική αφήγηση. Στην προσπάθεια να προσεγγιστεί
καλύτερα το θέµα, παρακάτω παρατίθενται µερικοί ορισµοί που έχουν δοθεί από
ερευνητές της διαδραστικής αφήγησης.
“Μια µορφή διαδραστικής ψυχαγωγίας στην οποία ο χρήστης υποδύεται τον ρόλο
του πρωταγωνιστή σε ένα πλούσιο δραµατικά περιβάλλον.” [Crawford C. 2005]
“Ένα διαδραστικό δράµα, είναι µια εµπειρία πρώτου προσώπου µέσα σε ένα
φανταστικό κόσµο, στον οποίο ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει, να υποδυθεί και
να παρατηρήσει έναν χαρακτήρα του οποίου οι επιλογές και οι δράσεις επηρεάζουν
την πορεία των γεγονότων, όπως και σε ένα θεατρικό έργο. Η δοµή του συστήµατος
που προτείνεται σε αυτήν την εργασία, χρησιµοποιεί ένα έµπειρο σύστηµα
σεναριογραφίας, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα της συµµετοχής του χρήστη σε
πρώτο πρόσωπο στην ανάπτυξη της ιστορίας ή πλοκής, και καθοδηγεί τα γεγονότα
και τους χαρακτήρες που ελέγχει το σύστηµα, έτσι ώστε η δράση να ακολουθεί µια
ενδιαφέρουσα από δραµατικής απόψεως πορεία.” [Laurel B. 1986]
“Η ∆ιαδραστική Αφήγηση είναι η κλάση των αφηγηµάτων που παράγονται από µια
story engine. Στις περισσότερες περιπτώσεις, επιτρέπει στον χρήστη να υποδυθεί τον
ρόλο του πρωταγωνιστή και να βιώσει τα γεγονότα από µια προοπτική πρώτου
προσώπου.” [Grasbon D. και Braun N. 2001]
Συνθέτοντας τους παραπάνω ορισµούς, σε συνδυασµό µε την αφαίρεση προτάσεων,
οι οποίες αναφέρονται σε συγκεκριµένες υλοποιήσεις, προκύπτει ο ακόλουθος
ορισµός:
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Ένα σύστηµα διαδραστικής αφήγησης, είναι ένας διαδραστικός κόσµος/περιβάλλον ο
οποίος διέπεται από κάποιους νόµους που φροντίζουν να εφαρµόζουν αφηγηµατικές
αρχές στη συνολική εµπειρία. Ο χρήστης αλληλεπιδρά µε τον κόσµο αυτόν και ο
υπολογιστής ερµηνεύει τις ενέργειες αυτές σε σχέση µε το αφηγηµατικό πλαίσιο και
ανάλογα εφαρµόζει ή ανανεώνει τους νόµους που τον διέπουν. ∆ηλαδή, ο χρήστης
αλληλεπιδρά στο επίπεδο της ιστορίας. Προεκτείνοντας τον παραπάνω ορισµό, ένα
σύστηµα ∆ιαδραστικής αφήγησης από την οπτική του χρήστη, είναι η κλάση των
αφηγηµάτων που µπορεί να κατασκευάσει το σύστηµα. Κάθε φορά που ο χρήστης
ολοκληρώνει τον κύκλο διάδρασης του µε το σύστηµα, το αποτέλεσµα είναι ένα
στιγµιότυπο της κλάσης αυτής, δηλαδή ένα γραµµικό αφήγηµα.

2.2 Τεχνητή νοηµοσύνη και επεξεργασία της φυσικής γλώσσας
Προσπαθώντας να εντοπίσουµε τις πρώτες απόπειρες προσέγγισης της αφηγηµατικής
νοηµοσύνης από τους ερευνητές της τεχνητής νοηµοσύνης, γυρνάµε πίσω στη
δεκαετία του 70, µια εποχή που αποκαλείται «ροµαντική» για την Τεχνητή
Νοηµοσύνη. Ο Roger Schank ίδρυσε µια οµάδα έρευνας στο Yale µε κύριο στόχο την
κατανόηση της φυσικής γλώσσας από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Την έρευνα
τη χρηµατοδοτούσε το υπουργείο άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής, που
ήθελε να αναπτυχθούν προγράµµατα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα οποία θα
ήταν σε θέση να κατανοήσουν οποιοδήποτε µήνυµα σε φυσική γλώσσα.
Απόπειρες για την κατανόηση της φυσικής γλώσσας από υπολογιστικά συστήµατα
είχαν γίνει και παλαιότερα, χωρίς όµως κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσµα. Η
στασιµότητα αυτή πήγαζε από την προσκόλληση στην συντακτική δοµή της
πρότασης και όχι στο νόηµα και το γενικότερο πλαίσιό της. Ένα χαρακτηριστικό
παράδειγµα διηγούνται οι Russel και Norvig από το ψυχροπολεµικό 1957. Τα εθνικό
συµβούλιο έρευνας των Η.Π.Α. χρηµατοδοτούσε αδρά την έρευνα πάνω στη
µηχανική µετάφραση µε σκοπό να επιταχυνθεί η µετάφραση ρωσικών επιστηµονικών
δηµοσιεύσεων ενόψει της εκτόξευσης του Sputnik. Η φιλοσοφία των τότε
προγραµµάτων ήταν ότι ο απλός συντακτικός µετασχηµατισµός µε βάση την αγγλική
και τη ρωσική γραµµατική, και η αντικατάσταση των λέξεων µε τη χρήση ενός
ηλεκτρονικού λεξικού αρκούσε για να αποδοθεί το ακριβές νόηµα των προτάσεων.
Το 1966 διακόπηκε η κρατική χρηµατοδότηση για ακαδηµαϊκά έργα µετάφρασης
λόγο της αποτυχίας της να έχει πρακτικά αποτελέσµατα. Ένα χαρακτηριστικό
παράδειγµα της αποτυχίας αυτής αποτελεί η διάσηµη µετάφραση της φράσης «το
πνεύµα είναι πρόθυµο αλλά η σάρκα ασθενής» σε «η βότκα είναι καλή αλλά το κρέας
σάπιο» [Russel και Norvig 2003 σελ. 52].

2.2.1 Μια διαφορετική προσέγγιση
Το 1974 έφτασε στο Yale ο Schank και µαζί του έφερε µερικές ριζοσπαστικές ιδέες.
Το σηµαντικότερο στην κατανόηση της φυσικής γλώσσας για τον Schank δεν ήταν η
γραµµατική και οι συντακτικοί της κανόνες, αλλά ότι ήταν άµεσα συνυφασµένη µε τη
νόηση. Όπως το έθεσε ένας µαθητής του, ο Meehan σε µια συνέντευξή του, «αν
κάποιος δεν καταλαβαίνει τι του λένε, δεν έχει σηµασία αν µπορεί να αναγνωρίσει τη
δοµή της πρότασης. Αντίστοιχα αν καταλαβαίνει το νόηµα της πρότασης, δεν
πειράζει αν η πρόταση δεν έχει σωστή δοµή» [grandtextauto.org]. Σύντοµα έγινε
αντιληπτό ότι µια πρόταση δεν γίνεται κατανοητή αποµονωµένη, αλλά χρειάζεται να
συσχετιστεί µε τις υπόλοιπες προτάσεις, την κοινή γνώση και το γενικότερο πλαίσιο.

30

Έτσι το ερευνητικό ενδιαφέρον της οµάδας µετατοπίστηκε από την ίδια τη γλώσσα
στην αναπαράσταση και τη συλλογιστική της απαιτούµενης γνώσης για την
κατανόηση της. Ό ίδιος ο Schank είπε το 1975 επαναπροσδιορίζοντας τους στόχους
της οµάδας, πως «προεκτείνουµε την προηγούµενη αντίληψη της γλωσσικής
ανάλυσης στο πρόβληµα της κατανόησης γενικότερα» [Schank 1975].
Ο Schank πίστευε πως υπάρχει ένα καθολικό σχήµα αναπαράστασης στην
επεξεργασία των προτάσεων, ανεξάρτητο από τη συγκεκριµένη γλώσσα µε την
οποία ειπώθηκε η πρόταση. ∆υο οποιεσδήποτε προτάσεις µε όµοιο νόηµα,
ανεξάρτητα από τη γλώσσα που ειπώθηκαν, θα πρέπει να έχουν κοινή
αναπαράσταση. Με βάση την ιδέα αυτή δηµιούργησε την γλώσσα των εκφράσεων
εννοιολογικής εξάρτησης (conceptual dependency expressions) [Schank και Tesler
1969]. Για παράδειγµα η πρόταση της φυσικής γλώσσας «Ο µεγαλόσωµος άνδρας
έκλεψε το κόκκινο βιβλίο από το κοριτσάκι» αναπαρίσταται µε την παρακάτω
έκφραση εννοιολογικής εξάρτησης:

Σχεδιάγραµµα 6: Μια έκφραση εννοιολογικής εξάρτησης

Στην πραγµατικότητα η παραπάνω έκφραση δεν είναι στην τελική της µορφή καθώς
ο Schank όρισε έντεκα πρωτογενείς ενέργειες, µέσω των οποίων και σε συνδυασµό
µε έναν πλούσιο συµβολισµό, µπορούσε να εκφράσει σχεδόν οποιαδήποτε πρόταση
της φυσικής γλώσσας. Ωστόσο η πλήρης παρουσίαση της γλώσσας αυτή δεν κρίνεται
απαραίτητη στην παρούσα διπλωµατική. Μια πλήρης περιγραφή βρίσκεται στο βιβλίο
«Scripts, plans, goals and understanding» που έγραψε µαζί µε τον Abelson το 1977.
Στη συνέχεια µε βάση τις εκφράσεις εννοιολογικής εξάρτησης δηµιούργησε τα
σενάρια (scripts) [Schank 1975] τα οποία είναι µια υποκλάση των πλαισίων (frames)
(ή αλλιώς σχήµατα (schemata)) του Minsky [Minsky 1975] [Wilson και Keil 1999]. Τα
σενάρια προσπαθούσαν να µοντελοποιήσουν τις δοµές που χρησιµοποιεί ο άνθρωπος
για να δράσει σε στερεοτυπικές καταστάσεις. Το πιο κλασσικό παράδειγµα της δοµής
των σεναρίων είναι το σενάριο του εστιατορίου από την πλευρά του πελάτη. Το
σενάριο αυτό έχει τους εξής ρόλους: του πελάτη, του σερβιτόρου, του µάγειρα και
του ταµεία. Σαν στόχο έχει την καταπολέµηση της πείνας καθώς και την ικανοποίηση
του πελάτη και χωρίζεται σε τέσσερις σκηνές. Για παράδειγµα, η δεύτερη σκηνή
ονοµάζεται «παραγγελία» και αποτελείται από τα ακόλουθα βήµατα: πάρε τον
κατάλογο, κοίτα τον, αποφάσισε τι θα παραγγείλεις, πες την παραγγελία σου στον
σερβιτόρο. Τα σενάρια και τα πλαίσια σήµερα αποτελούν έναν κοινά αποδεκτό τρόπο
κατανόησης της αναπαράστασης της γνώσης που χρησιµοποιεί ο άνθρωπος αλλά όχι
τον µοναδικό [Wilson και Keil 1999].
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2.2.2 Tale-Spin
Τα project που δηµιουργήθηκαν από την οµάδα µε βάση τις θεωρίες αυτές ήταν
πολλά. Αυτό που παρουσιάζει όµως το µεγαλύτερο ενδιαφέρον από την σκοπιά της
παρούσας διπλωµατικής ήταν το Tale-spin [Meehan 1977] του James Meehan, το
οποίο είναι και το πρώτο σύστηµα παραγωγής ιστοριών (story generation systems).
Σκοπός του ήταν να κάνει το πρώτο βήµα στην δηµιουργία του µετά-αφηγήµατος.
Με τον όρο µετά-αφήγηµα εννοούσε «ένα πρόγραµµα υπολογιστή που λέει ιστορίες
που µόνο ένας υπολογιστής µπορεί να πει, ιστορίες µε τόσο πολύπλοκες
λεπτοµέρειες που µόνο ένας υπολογιστής θα µπορούσε να χειριστεί, ιστορίες µε τόσο
προσαρµοστικά – ακόµα και αναστρέψιµα – γεγονότα και χαρακτήρες που ένας
άνθρωπος δεν µπορεί να χειριστεί. Ένα σύστηµα παράλληλης επεξεργασίας (time
sharing) µετά-αφηγήµατος µπορεί να λέει ιστορίες σε πολλούς ανθρώπους
ταυτόχρονα και καµία ιστορία να µην είναι ίδια µε κάποια άλλη, επειδή εξέφρασαν
διαφορετικές προτιµήσεις σε γεγονότα και χαρακτήρες που προτιµούν και επειδή
προτιµούν διαφορετικό είδος αφήγησης. Και όµως, ανάµεσα σε όλους αυτούς τους
αναγνώστες υπάρχει µια µόνο ιστορία, το µετά-αφήγηµα, και ο κάθε αναγνώστης
ακολουθεί τα νήµατα της ιστορίας που τον ενδιαφέρουν» [Meehan 1976].

2.2.3 Ο τρόπος λειτουργίας του Tale-spin
Τo tale-spin µπορεί είτε να παράγει αυτόµατα ένα αφήγηµα, είτε να το παράγει µε τη
βοήθεια της διάδρασης του χρήστη. Ωστόσο δε θεωρείται σύστηµα διαδραστικής
αφήγησης, αφού ο χρήστης δεν χειρίζεται τον πρωταγωνιστή του αφηγήµατος. Το
σύστηµα ζητά από τον χρήστη να διαδράσει όταν χρειάζεται κάποια πληροφορία. Για
παράδειγµα µπορεί να ρωτήσει τον χρήστη αν κάποιος χαρακτήρας συµπαθεί ή όχι
κάποιον άλλο χαρακτήρα.
Το tale-spin εξοµοιώνει τη λογική συµπεριφορά των χαρακτήρων που κατοικούν
στον εικονικό κόσµο του. Αποτελείται από τέσσερις οντότητες:

Σχεδιάγραµµα 7: Η αρχιτεκτονική του Tale-spin

32

Επιλυτής προβληµάτων
∆έχεται σαν είσοδο στόχους και παράγει υποστόχους και γεγονότα που λύνουν τον
στόχο.
Μνήµη
Καταγράφει τη γνώση του συστήµατος για τον κόσµο (τι υπάρχει στον κόσµο, ποιες
είναι οι κοινωνικές σχέσεις µεταξύ των χαρακτήρων και ότι άλλο χρειαστεί).
Μηχανισµός συµπερασµάτων
∆έχεται σαν είσοδο γεγονότα και από αυτά συµπεραίνει είτε άλλα γεγονότα, είτε
νέους στόχους.
Μηχανισµός καταχώρησης
∆έχεται σαν είσοδο τις εισόδους του χρήστη, τα γεγονότα και τους στόχους που
παράγονται από τον µηχανισµό συµπερασµάτων καθώς και τα γεγονότα που
παράγονται από τον επιλυτή προβληµάτων. Αυτά τα καταχωρεί στη µνήµη και αν
είναι στόχοι τα στέλνει και στον επιλυτή προβληµάτων, αν είναι γεγονότα τα στέλνει
και στο µηχανισµό συµπερασµάτων.
Τα γεγονότα του κόσµου αναπαριστάνονται µε εκφράσεις εννοιολογικής εξάρτησης
µεταφρασµένες σε µια γλώσσα που να µπορεί να καταλάβει ο υπολογιστής. Για
παράδειγµα η έκφραση:
«Ο Τζο είναι στη σπηλιά»
γράφεται ως:
((ACTOR*JOBEAR*IS (*LOC*VAL (*PROX*PART*CAVE*0))))
Το tale-spin όµως δεν χρησιµοποιεί την θεωρία των σεναρίων καθώς σύµφωνα µε
τον Meehan θα είχε τόσο προβλέψιµα αποτελέσµατα που δεν θα είχαν κάποιο
ενδιαφέρον σαν ιστορίες.
Παρακάτω ακολουθεί µια ιστορία που «δηµιούργησε» το Tale-spin στα πλαίσια της
έκθεσης Smart Machines του 1987 στο µουσείο ηλεκτρονικών υπολογιστών της
Βοστόνης.

«Μια φορά και έναν καιρό… Ο Τζο ήταν στη σπηλιά. Ο Ίρβινγκ ήταν στη
βελανιδιά. Η Λούση ήταν στο λιβάδι. Το νερό ήταν στο ποτάµι. Το µέλι ήταν
στη φτελιά. Το σκουλήκι ήταν στο έδαφος. Το ψάρι ήταν στο ποτάµι. Το
άχυρο ήταν στον αχυρώνα. Τα µούρα ήταν στο λιβάδι. Ο Τζο ήταν
λυπηµένος. Ήθελε να γίνει χαρούµενος. Νόµιζε ότι άρεσε στη Λούση. Ήθελε
να την πείσει να τον φιλήσει. Την εµπιστευόταν. Σε αυτόν δεν άρεσε η
Λούση. Αποφάσισε ότι αν της έδινε το άχυρο µπορεί να τον φιλούσε. Ήθελε
να την ρωτήσει αν θα τον φίλαγε αν της έδινε το άχυρο. Ήθελε να πάει κοντά
της. Πήγε στο λιβάδι. Την ρώτησε: ‘θα µε φιλήσεις αν σου δώσω το άχυρο;’
Αυτή ήξερε ότι αυτός δεν την εµπιστευότανε. Αποφάσισε ότι αν της έδινε το
άχυρο τότε θα του έλεγε πως είναι ηλίθιος. Του είπε: ’Αν µου δώσεις το άχυρο
τότε θα σε φιλήσω.’ Αυτός ήθελε να πάρει το άχυρο. Ήθελε να πάει κοντά
στο άχυρο. Πήγε στον αχυρώνα. Πήρε το άχυρο. Ήθελε να πάει κοντά της.
Πήγε στο λιβάδι. Της έδωσε το άχυρο. Αυτή είχε το άχυρο. Αυτός δεν είχε το
33

άχυρο. Αυτή πεινούσε. Του είπε: ‘Είσαι ηλίθιος.’ ∆εν του άρεσε αυτή. Αυτή
ήθελε να ικανοποιήσει την πείνα της. Έφαγε το άχυρο. ∆εν ήταν πια
πεινασµένη. ∆εν τον φίλησε. Αυτός δεν την εµπιστευόταν. Την φοβόταν. ∆εν
µπορούσε να την πείσει να τον φιλήσει. Ήταν ακόµα λυπηµένος. Τέλος.»
Παρόλο που σήµερα φαντάζει απλοϊκό το παραπάνω αφήγηµα, το tale-spin είχε
µεγάλη επίδραση. Ήταν το πρώτο σύστηµα που επιχείρησε την παραγωγή ιστοριών
και µάλιστα µε σχετική επιτυχία. Πολλοί θεωρητικοί µάλιστα αναφέρουν το tale-spin
σαν το µέλλον της λογοτεχνίας.

2.2.4 Η νίκη των «µεθοδικών»
Σύµφωνα µε τους Russel και Norvig οι ερευνητές της τεχνητής νοηµοσύνης
χωρίζονταν σε δυο αντίπαλα στρατόπεδα. Από τη µια µεριά ήταν οι «µεθοδικοί»
(neats), που πίστευαν ότι οι θεωρίες της τεχνητής νοηµοσύνης πρέπει να βασίζονται
στην αυστηρότητα των µαθηµατικών αρχών, και από την άλλη ήταν οι
«τσαπατσούληδες» (scruffies), που πίστευαν ότι πρέπει να δοκιµάζουν πολλές ιδέες,
να γράφουν προγράµµατα και στη συνέχεια να συµπεραίνουν ποιες ιδέες φαίνεται να
λειτουργούν. [Russel και Norvig 2003 σελ. 56] Η προσέγγιση της οµάδας του Schank
που αναφέρθηκε παραπάνω αντιπροσώπευε τους «τσαπατσούληδες». Το 1981 όταν
ο Schank εκφωνούσε το πρόγραµµα έρευνας του Yale πάνω στην τεχνητή
νοηµοσύνη, είπε:

«Για εµάς η δηµιουργία µιας θεωρίας είναι µια διαδικασία σκέψης που
ακολουθείται από προγραµµατισµό και µετά από νέα σκέψη και το κάθε
στάδιο εξυπηρετεί τα άλλα. Έτσι η τεχνητή νοηµοσύνη λειτουργεί µε βάση
µια νέα αντίληψη της επιστήµης. Οι συνήθεις επιστηµονικές µέθοδοι
υπαγορεύουν ότι πρώτα πρέπει να οριστεί µια θεωρία και µετά να δοκιµαστεί
για το αν είναι σωστή ή λάθος. Αλλά στην τεχνητή νοηµοσύνη οι θεωρίες µας
δεν είναι ποτέ ολοκληρωµένες επειδή οι διαδικασίες που προσπαθούµε να
µοντελοποιήσουµε είναι τόσο πολύπλοκες. Συνεπώς οι δοκιµές που κάνουµε
δεν είναι ποτέ καθοριστικές ως προς την ορθότητα της θεωρίας. Φτιάχνουµε
προγράµµατα που µας δείχνουν που πρέπει να επικεντρωθούµε στην
κατασκευή του νέου προγράµµατος.» [Mateas και Sengers 1999]
Στα µέσα της δεκαετίας του 80 όµως οι χρηµατοδοτήσεις προς τα διάφορα
ερευνητικά προγράµµατα ανάδειξαν ως νικητές του «µεθοδικούς». Ο κύριος λόγος
της νίκης αυτής ήταν από την µία µεριά η αποτυχία των «τσαπατσούληδων» να
δηµιουργήσουν συστήµατα που θα επέφεραν κέρδος και από την άλλη, η ανάπτυξη
από τη µεριά των «µεθοδικών» συστηµάτων που βοηθούσαν στην παραγωγική
διαδικασία. Μαζί µε τους «τσαπατσούληδες» όµως σταµάτησε και η έρευνα πάνω σε
πολύπλοκα πολιτισµικά φαινόµενα όπως το αφήγηµα. Σήµερα είναι αποδεκτό ότι οι
δυο αυτές προσεγγίσεις είναι εξίσου χρήσιµες και αλληλοσυµπληρωµατικές [Russel
και Norvig 2003 σελ. 56].
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2.3 Αφηγηµατική Νοηµοσύνη
Την ίδια στιγµή που η τεχνητή νοηµοσύνη άλλαζε κατεύθυνση, η επιστήµη των
υπολογιστών άρχισε να συνεργάζεται µε άλλα πεδία από τις ανθρωπιστικές επιστήµες
και τις τέχνες, αγκαλιάζοντας κατά µια έννοια την προσέγγιση των
«τσαπατσούληδων». Ο λόγος της στροφής αυτής ήταν η ανάγκη για επιτυχή
σχεδιασµό πολύπλοκων υπολογιστικών συστηµάτων, για και ανάµεσα σε, διάφορα
πολιτισµικά πλαίσια. Η νέα αυτή κατεύθυνση σύµφωνα µε τον Mateas και Sengers
ονοµάζεται αφηγηµατική νοηµοσύνη (narrative intelligence) [Mateas και Sengers
1999].

2.3.1 Πεδία επιρροής
Σύµφωνα µε τους Mateas και Sengers τα γνωστικά πεδία από τα οποία αντλεί ιδέες η
αφηγηµατική νοηµοσύνη είναι πολλά και διαφορετικά µεταξύ τους. Από τα πρώτα
της βήµατα, η τεχνητή νοηµοσύνη ήταν συνηθισµένη στο να χρησιµοποιεί έννοιες
και ιδέες από άλλα επιστηµονικά πεδία (φιλοσοφία, µαθηµατικά, οικονοµικά,
νευροεπιστήµες, ψυχολογία, µηχανική υπολογιστών, κυβερνητική, γλωσσολογία)
[Russel και Norvig 2003 σελ. 36], αλλά δεν ήταν συνηθισµένη να προέρχονται από
τις ανθρωπιστικές επιστήµες. Τα σηµαντικότερα από αυτά είναι [Mateas και Sengers
1999]:
Τέχνη
Στην τέχνη, η αφήγηση νοείται σαν ένα ισχυρό µέσο αναπαράστασης. Ειδικά στην
σύγχρονη τέχνη ένα µεγάλο της κοµµάτι ασχολείται µε τους τρόπους
αναπαράστασης, εξερευνώντας τα όρια της. Για τον ερευνητή της αφηγηµατικής
νοηµοσύνης η τέχνη µπορεί να προσφέρει µια πλούσια µεθοδολογική πηγή τρόπων
αναπαράστασης της αφήγησης αλλά και της αναπαράσταση γενικότερα.
Ψυχολογία
Στην ψυχολογία το αφήγηµα νοείται σαν ο τρόπος µε τον οποίο το ανθρώπινο είδος
δίνει νόηµα στον κόσµο που τον περιβάλει. Η αντίληψη αυτή διατυπώθηκε πρώτα
από τον Bruner J. το 1990. Συνεχίζοντας τον συλλογισµό του πρόσθεσε πως η
αφήγηση είναι απαραίτητη στην κατανόηση των προθέσεων της συµπεριφοράς των
γύρω µας. Στον ερευνητή της αφηγηµατικής νοηµοσύνης όλα αυτά µπορούν να
χρησιµεύσουν σαν µέσα για τον σχεδιασµό περισσότερο κατανοητών συστηµάτων,
διεπαφών και πρακτόρων, µέσω της παρουσίασής τους διαµέσω δοµών που µπορούν
να ερµηνευτούν από αφηγηµατικές δοµές.
Πολιτισµικές σπουδές
Στις πολιτισµικές σπουδές, το αφήγηµα µελετάται ως ο τρόπος µε τον οποίο ο
πολιτισµός δοµεί και διαδίδει τη γνώση. Επειδή οι άνθρωποι αφοµοιώνουν πολύ
γρήγορα τα αφηγήµατα, αυτά είναι µια πολύ σηµαντική µορφή συλλογικής γνώσης
και ιδεολογικής καθοδήγησης. Οι ερευνητές της αφηγηµατικής νοηµοσύνης
χρησιµοποιώντας αυτήν την αντίληψη για το αφήγηµα, ενδιαφέρονται για τις
κοινωνικές ή συλλογικές µορφές του αφηγήµατος και στον εντοπισµό κρυµµένων
αφηγηµάτων.
Λογοτεχνικές σπουδές
Οι λογοτεχνικές σπουδές προσπαθούν να αναλύσουν τις ιδιότητες των ιστοριών σαν
αφηγήµατα. Μέσα από την έρευνα στις λογοτεχνικές σπουδές έχουν προκύψει
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πολλές και διαφορετικές µελέτες πάνω στην ιστορία, την αφήγηση και την επίδραση
στην κουλτούρα. Από αυτό το γνωστικό πεδίο ο ερευνητής της αφηγηµατικής
νοηµοσύνης µπορεί να ανασύρει χρήσιµες ιδέες και µοντέλα για την κατανόηση και
την αλγοριθµική κατασκευή αφηγηµάτων.
∆ράµα
Με τον όρο δράµα εννοείται η παράσταση µιας ιστορίας µπροστά σε κοινό (θέατρο
και κινηµατογράφος). Το δράµα έχει διαφορετικές ιδιότητες από τη λογοτεχνία.
Σύµφωνα µε την Laurel το δράµα έχει τις ιδιότητες της αναπαράστασης της
υποκριτικής (enactment), της εντατικοποίησης (intensification) και της ενότητας της
δράσης (unity of action) σε αντίθεση µε τη λογοτεχνική ιστορία η οποία έχει τις
ιδιότητες της περιγραφής (description), της µη εντατικοποίησης (extensification) και
της επεισοδιακής δοµής (episodic structure) [Laurel 1991]. Με δεδοµένη την
οµοιότητα µεταξύ της αναπαράστασης του δράµατος και της βασισµένης σε δράση
και σε πραγµατικό χρόνο, ανταπόκριση των διαδραστικών υπολογιστικών
συστηµάτων, οι ερευνητές της αφηγηµατικής νοηµοσύνης έχουν αρχίσει να
δανείζονται έννοιες και τεχνικές από την παράδοση του θεάτρου και του
κινηµατογράφου.

2.3.2 Πεδία έρευνας
Παρακάτω παρατίθενται τα σηµαντικότερα πεδία έρευνας της αφηγηµατικής
νοηµοσύνης σύµφωνα µε τον διαχωρισµό των Mateas και Sengers [Mateas και
Sengers 1999].
Αφηγηµατικές διεπαφές
Πολλοί ερευνητές της επικοινωνίας ανθρώπου µηχανής (H.C.I.) συµφωνούν ότι η
αφήγηση θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ως η βάση του τρόπου διάδρασης του
ανθρώπου µε τη µηχανή. Αν οι άνθρωποι δηµιουργούν το νόηµα για τον κόσµο που
τους περιβάλλει µε την χρήση αφηγηµατικών λειτουργιών, τότε είναι λογικό να
σχεδιαστούν τα διαδραστικά συστήµατα µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν στον
χρήστη να χρησιµοποιεί τις καλά εξασκηµένες αφηγηµατικές του ικανότητες στην
κατανόηση του τρόπου διάδρασης µε το σύστηµα.
Σχεδιασµός αφηγηµατικών πρακτόρων
Η παραπάνω άποψης επεκτείνεται και στους πράκτορες. Πιο συγκεκριµένα οι
πράκτορες θα είναι περισσότερο κατανοητοί αν η ορατή συµπεριφορά τους δοµείται
µέσα σε ένα αφήγηµα. Αυτό σηµαίνει ότι η αρχιτεκτονική των πρακτόρων θα πρέπει
να µπορεί να επιλέξει κατάλληλες συµπεριφορές έτσι ώστε το συνολικό αποτέλεσµα
να µπορεί να νοηθεί ως αφήγηµα.
Πράκτορες που χρησιµοποιούν αφηγηµατικές δοµές
Μια άλλη προσέγγιση που έχει να κάνει µε τους πράκτορες, αναφέρει ότι αν το
αφήγηµα είναι µια σηµαντική λειτουργία της ανθρώπινης νόησης, τότε θα πρέπει να
είναι και ένα σηµαντικό στοιχείο της τεχνητής νοηµοσύνης των πρακτόρων που
µοντελοποιούν τµήµατα της ανθρώπινης συµπεριφοράς.
Υποστήριξη ανθρώπινης αφήγησης
Εδώ έχουµε να κάνουµε µε τον σχεδιασµό συστηµάτων που θα παίζουν τον ρόλο
του βοηθού του ανθρώπου αφηγητή.
Βάσεις δεδοµένων ιστοριών
Πολλοί ερευνητές έχουν αρχίσει να σχεδιάζουν βάσεις δεδοµένων µε ιστορίες. Αυτό
έχει σαν σκοπό την παρουσίαση µιας πληροφορίας µέσω ενός αφηγήµατος. Αυτό
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κάνει τη συλλογή πληροφοριών περισσότερο ευχάριστη και την διαδικασία της
µάθησης πιο εύκολη.
Συστήµατα που κατανοούν ιστορίες
Τα συστήµατα αυτά προσπαθούν να µοντελοποιήσουν τη διαδικασία µε την οποία ο
άνθρωπος κατανοεί µια ιστορία. Ποιο συγκεκριµένα στόχος είναι η ικανότητα να
απαντάει κανείς σε ερωτήσεις σε σχέση µε την ιστορία ακόµα και όταν η απάντηση
δεν αναφέρεται µε σαφή τρόπο µέσα στην ιστορία καθώς επίσης και η ικανότητα
παράφρασης ή περίληψης της ιστορίας.
Συστήµατα παραγωγής ιστοριών
Τα συστήµατα αυτά προσπαθούν να µοντελοποιήσουν τη γνώση και τις διαδικασίες
που χρειάζονται για να αφηγηθεί µια ιστορία. Σύµφωνα µε τον Bailey [Bailey 1999]
τα συστήµατα αυτά χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: τα συστήµατα από τη µεριά του
συγγραφέα (author-centric), που µοντελοποιούν τον τρόπο µε τον οποίο σκέφτεται
και παράγει ένα αφήγηµα ο συγγραφέας, τα συστήµατα από τη µεριά των
χαρακτήρων (character-centric), που µοντελοποιούν τους στόχους και την
προσωπικότητα των χαρακτήρων και η ιστορία προκύπτει µέσα από την
αλληλεπίδρασή τους, και τέλος τα συστήµατα από τη µεριά της ιστορίας (storycentric), που µοντελοποιούν τις ιδιότητες των ιστοριών και προσπαθούν µέσα από
αυτές να παράγουν αφηγήµατα. Το tale-spin που αναφέρθηκε παραπάνω ανήκει
στην κατηγορία συστηµάτων από τη µεριά των χαρακτήρων.
∆ιαδραστική αφήγηση
Εδώ έχουµε να κάνουµε το αντικείµενο της διπλωµατικής αυτής. Το πεδίο της
διαδραστικής αφήγησης προσπαθεί να σχεδιάσει συστήµατα όπου θα επιτρέπουν
στον χρήστη ή στους χρήστες να συµµετέχουν ενεργά στην δηµιουργία του
αφηγήµατος.
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2.4 Η αφήγηση στα παιχνίδια για υπολογιστή
Η αφήγηση είναι ένα στοιχείο που εµπεριέχεται σχεδόν σε όλους τους τίτλους
παιχνιδιών για υπολογιστή. Σε πολλά από αυτά µάλιστα παίζει και πολύ σηµαντικό
ρόλο (όπως στα Adventure games για παράδειγµα). Ακόµα και στα πρώτα χρόνια της
βιοµηχανίας των ηλεκτρονικών παιχνιδιών (τα Coin-ops), η αφήγηση, αν και
υποτυπώδης, ήταν παρών. Για παράδειγµα στο Space Invaders, ένα παιχνίδι που
βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο gameplay, ο πρωταγωνιστής προσπαθούσε να
αποκρούσει τις επιθέσεις των εξωγήινων εισβολέων. Καθώς όµως η τεχνολογία έγινε
περισσότερο προσιτή και ήταν πιο εύκολο κάποιος να έχει ένα υπολογιστικό σύστηµα
στο σπίτι, οι απαιτήσεις στον σχεδιασµό των ηλεκτρονικών παιχνιδιών άλλαξαν. Το
νέο δεδοµένο ήταν ότι πλέον ο σχεδιαστής δεν προσπαθούσε να κάνει το παιχνίδι
όσο το δυνατόν πιο σύντοµο για περισσότερα κέρδη, αλλά να του δώσει όσο
µεγαλύτερο βάθος για µεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. Ένα από τα στοιχεία που
έστρεψαν οι σχεδιαστές την προσοχή τους για να επιτύχουν τους νέους στόχους,
ήταν η ιστορία και η αφήγηση αυτής. Σε αυτό τη σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι οι
περισσότερες τεχνικές αφήγησης που αναπτύχθηκαν δανείστηκαν στοιχεία από µη
διαδραστικά µέσα (π.χ. κινηµατογράφος, λογοτεχνία κ.τ.λ.). Παρακάτω θα
αναφερθούν οι κυριότερες τεχνικές αφήγησης που συναντιόνται στα ηλεκτρονικά
παιχνίδια σύµφωνα µε τον διαχωρισµό του Rouse [Rouse 2005]. Τα περισσότερα
παιχνίδια σήµερα χρησιµοποιούνε παραπάνω από µια τεχνικές ή ακόµα και τις τρεις.

2.4.1 Εκτός παιχνιδιού αφήγηση
Πρόκειται για µη διαδραστικά κοµµάτια ιστορίας που παρατίθενται ανάµεσα στα
επίπεδα του διαδραστικού µέρους του παιχνιδιού.
Μη διαδραστικές σκηνές (cut-scenes)
Ίσως η πιο διαδεδοµένη τεχνική αφήγησης εκτός παιχνιδιού σήµερα, είναι η χρήση
αφήγησης µέσα από µη διαδραστικές σκηνές που δανείζονται εκφραστικά µέσα από
τον κινηµατογράφο. Ουσιαστικά πρόκειται για ταινίες µικρού µήκους που
παρατίθενται ανάµεσα σε µια διαδραστική εµπειρία.

Εικόνα 1: Μια µη διαδραστική σκηνή απο το Starcraft
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Παρόλα τα αισθητικά πλεονεκτήµατα που οι µη διαδραστικές σκηνές προσθέτουν
στην εµπειρία του χρήστη, έχουν σαν µειονέκτηµα ότι πολλές φορές αποτελούν ξένο
σώµα από το ίδιο το παιχνίδι, µε αποτέλεσµα να διακόπτεται η εµβύθιση.

Εικόνα 2: Η κύρια οθόνη παιχνιδιού του Starcraft

Κείµενο
Μια άλλη τεχνική είναι η χρήση κειµένου για αφήγηση αλλά και ορισµό στόχων στο
παιχνίδι.
Εικόνες
Στατικές εικόνες χρησιµοποιούνται πολλές φορές για να αφηγηθούν κάποια κοµµάτια
της ιστορίας.
Ήχος
Πολλές φορές χρησιµοποιείται και ο ήχος ως µέσο για αφήγηση. Για παράδειγµα σε
πολλά παιχνίδια η αφήγηση γίνεται µέσω κάποιου ηχογραφηµένου κειµένου.

2.4.2 Εντός παιχνιδιού αφήγηση (in-game)
Η αφήγηση της ιστορίας γίνεται µε τη µηχανή γραφικών του παιχνιδιού και τις
περισσότερες φορές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Το πλεονέκτηµα σε σχέση µε
την παραπάνω τεχνική είναι πως επειδή η αφήγηση γίνεται εντός του παιχνιδιού, η
εµβύθιση που βιώνει ο χρήστης είναι µεγαλύτερη. Το µειονέκτηµα είναι ότι πολλές
φορές ο χρήστης χάνει σηµαντικά κοµµάτια της αφήγησης επειδή δεν έχει
εστιασµένη την προσοχή του.

39

Εικόνα 3: Αφήγηση µέσω του συστήµατος διαλόγων στο Monkey Island

2.4.3 Εξωτερικό υλικό
Είναι µια προσέγγιση που εµφανίστηκε στα πρώτα χρόνια των οικιακών
υπολογιστικών συστηµάτων, όπου λόγω των περιορισµένων υπολογιστικών
δυνατοτήτων των συστηµάτων αυτών, δεν επιτρεπόταν στους σχεδιαστές να
συµπεριλάβουν όλα τα στοιχεία της ιστορίας που θα ήθελαν εντός του παιχνιδιού.
Έτσι συµπεριλήφθηκαν πολλά στοιχεία στο εγχειρίδιο και σε πρόσθετα έντυπα –
χάρτες. Η τεχνική αυτή τείνει τα τελευταία χρόνια να εκλείψει.

Εικόνα 4: Ο χάρτης που βρισκόταν στο κουτί του Might and Magic
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Συνήθως όµως οι ιστορίες που αφηγούνται τα ηλεκτρονικά παιχνίδια δεν
επηρεάζονται από τη διάδραση του χρήστη, αλλά ακολουθούν γραµµική πορεία όπως
και τα περισσότερα µη διαδραστικά µέσα που εµπεριέχουν αφήγηση. Προκύπτει
λοιπόν το ερώτηµα κατά πόσο είναι χρήσιµα τα µη διαδραστικά στοιχεία, σε ένα
µέσο όπως τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που το κυριότερο χαρακτηριστικό του είναι η
διάδραση. Μήπως η προσέγγιση αυτή δηµιουργεί εµπόδια σε µια από τις
σηµαντικότερες ιδιότητες των ψηφιακών κόσµων, την εµβύθιση;
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2.5 Παιχνίδια µε µη-γραµµική αφήγηση
Κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει τίτλοι που δεν ακολουθούν απόλυτα γραµµική
πορεία σε σχέση µε το σενάριο. Οι τίτλοι αυτοί δίνουν κάποιες περιορισµένες
δυνατότητες διάδρασης του χρήστη µε το σενάριο. Παρακάτω αναφέρονται οι δυο
κυριότερες τεχνικές που χρησιµοποιούνται.

2.5.1 ∆ενδροειδείς δοµές
Οι δενδροειδείς δοµές είναι η πιο πολυχρησιµοποιηµένη τεχνική. Η αναπαράσταση
της τεχνικής αυτής είναι ένα δέντρο, όπου κάθε κόµβος του αντιπροσωπεύει και µία
επιλογή του χρήστη. Έτσι σε κάποια σηµεία του παιχνιδιού δίνεται η δυνατότητα
στον χρήστη να επηρεάσει το αποτέλεσµα της ιστορίας ή τον τρόπο που θα λυθεί
µια κατάσταση. Στην πρώτη περίπτωση ο κόµβος του δέντρου έχει πολλά παιδιά
όπου κάθε παιδί αντιπροσωπεύει και µία επιλογή του χρήστη, όπως φαίνεται στο
παρακάτω σχήµα:

Σχεδιάγραµµα 8: Μια δενδροειδής δοµή

Συνήθως αυτό γίνεται σε κοµβικά σηµεία του παιχνιδιού όπου ο χρήστης καλείται να
επιλέξει ανάµεσα στις δύο κυριότερες δυνάµεις του παιχνιδιού.
Στη δεύτερη περίπτωση πολλοί κόµβοι οδηγούν σε έναν κόµβο, όπως φαίνεται και
στο παρακάτω σχήµα:
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Σχεδιάγραµµα 9: Μια δενδροειδής δοµή µε επανάληψη

Ο τρόπος αυτός δίνει περιορισµένα δικαιώµατα επιλογής στον χρήστη καθώς το
αποτέλεσµα της πράξης του είναι ανεξάρτητο από την πράξη του.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι µερικοί από τους πιο επιτυχηµένους τίτλους παιχνιδιών για
υπολογιστές, χρησιµοποιούν δενδροειδείς δοµές. Μερικοί χαρακτηριστικοί τίτλοι είναι
το Kings Quest VI: Heir today, gone tomorrow, Baldurs Gate II: Shadows of Amn,
Might and Magic VII: For blood and Honor και Last Express. Το Last Express
αναλύεται παρακάτω καθώς αποτελεί την πιο ενδιαφέρουσα και καινοτοµική χρήση
δενδροειδών δοµών.
Οι τίτλοι αυτοί όµως, δεν είναι συστήµατα διαδραστικής αφήγησης καθώς η ιστορία
µπορεί να καθοδηγηθεί ανάµεσα σε έναν µικρό αριθµό προκαθορισµένων
µονοπατιών. Θεωρητικά η τεχνική αυτή θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σε
συστήµατα διαδραστικής αφήγησης αλλά πρακτικά αυτό είναι αδύνατο. Αυτό
προκύπτει κάνοντας έναν απλό υπολογισµό. Αν υποθέσουµε ότι έχουµε ένα δυαδικό
δέντρο (όπου είναι και η απλούστερη αναπαράσταση επιλογών αφού σε κάθε κόµβο
δίνονται δύο ακριβώς επιλογές), για δέκα επιλογές του χρήστη χρειάζεται να
σχεδιαστούν 210 – 1 καταστάσεις. Ο αριθµός αυτός είναι πολύ µεγάλος για δέκα
µόλις επιλογές του χρήστη. Οι δενδροειδείς δοµές σε σχέση µε τη διαδραστική
αφήγηση αναλύονται παρακάτω.
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2.5.1.1 Last express
Το Last express σχεδιάστηκε από τον Jordan Mechner και κυκλοφόρησε το 1997.
Αποτελεί ένα από τα επαναστατικότερα παιχνίδια για υπολογιστή που κυκλοφόρησαν
ποτέ και παράλληλα µια από τις µεγαλύτερες εµπορικές αποτυχίες όλων των εποχών
παρόλο που απέσπασε ενθουσιώδεις κριτικές από τον τύπο. Ο Mechner πριν από το
Last express είχε κυκλοφορήσει τα παιχνίδια, Karateka (1984), Prince of Persia
(1989) και Prince of Persia 2 (1993). Τα παιχνίδια αυτά πέρα από το ότι ήταν πολύ
πετυχηµένα εµπορικά, ήταν και ιδιαίτερα καινοτόµα στο είδος των action games. Στη
συνέχεια όµως ήθελε να σχεδιάσει ένα παιχνίδι περισσότερο εστιασµένο στο
σενάριο. Το είδος παιχνιδιών που ήταν πιο κοντά στην απαίτηση του αυτή ήταν τα
adventure games. Ωστόσο σύµφωνα µε τον ίδιο, τα adventure games είχαν µείνει
στάσιµα πολλά χρόνια και είχαν δυο βασικά προβλήµατα τα οποία και ήθελε να
αποφύγει. «Καταρχήν πρέπει να κάνεις κάποια συγκεκριµένα πράγµατα για να
προχωρήσει το παιχνίδι στην επόµενη µη διαδραστική σκηνή που θα συνεχίσει και
την αφήγηση της ιστορίας. Αν δεν κάνεις τίποτα δε θα γίνει τίποτα και στο παιχνίδι.
∆εύτερον, οι δενδροειδείς δοµές, στις οποίες υπάρχουν µερικά προκατασκευασµένα
µονοπάτια και κάθε µονοπάτι έχει πάντα το ίδιο αποτέλεσµα» [Rouse 2005].

Εικόνα 5: Μια µη διαδραστική σκηνή από την εισαγωγή του Last Express

Η ιστορία του Last express εξελίσσεται γύρω από ένα πολύ συγκεκριµένο ιστορικό
πλαίσιο και ένα πολύ συγκεκριµένο ιστορικό µέρος, στο Orient express µε το
δροµολόγιο Παρίσι – Κωνσταντινούπολη στο χρονικό διάστηµα 24 - 27 Ιουλίου, λίγες
µέρες πριν ξεκινήσει ο πρώτος παγκόσµιος πόλεµος δηλαδή. Ο ήρωας είναι ο Robert
Cath, ένας γιατρός από τις Ηνωµένες πολιτείες που καταζητείται από την αστυνοµία
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του Παρισιού ως ύποπτος για τον φόνο ενός Ιρλανδού αστυνοµικού. Ο φίλος του
Tyler Whitney τον προσκαλεί στο Orient express στο οποίο αυτός ήδη βρίσκεται και
ο Robert αποφασίζει να πάει θεωρώντας πως είναι ένας τρόπος διαφυγής από τα
προβλήµατά του. Μέσα στο τραίνο υπάρχουν 30 χαρακτήρες και ο κάθε χαρακτήρας
έχει το δικό του υπόβαθρο αλλά και ρόλο στην ιστορία που βαδίζει σταθερά από την
ειρήνη προς τον πόλεµο.
Το παιχνίδι ξεκινά µόλις ο Robert επιβιβαστεί στο τραίνο. Η διάδραση γίνεται
αποκλειστικά µε το ποντίκι και το αριστερό του κουµπί. Ο Mechner ήθελε η
διάδραση να είναι τόσο απλή ώστε να µπορεί να απευθυνθεί και σε ενήλικες που δεν
έχουν παίξει ποτέ τους παιχνίδια για υπολογιστή. Μόλις ο χρήστης τοποθετήσει το
ποντίκι στην περιοχή που θέλει να διαδράσει (µέρος του σκηνικού, χαρακτήρας ή
αντικείµενο) ο κέρσορας αλλάζει σε κάποια εικόνα που αντιπροσωπεύει τη διάδραση
που µπορεί να κάνει.

Εικόνα 6: Η κύρια οθόνη παιχνιδιού του Last Express

Παρακάτω θα γίνει µια καταγραφή των καινοτοµιών του παιχνιδιού ως προς τη
διάδραση και την αφήγηση της ιστορίας. Ωστόσο το παιχνίδι είχε πολλές καινοτοµίες
και στους άλλους του τοµείς όπως τα γραφικά και τον ήχο. Μια αναλυτική περιγραφή
των καινοτοµιών αυτών αλλά και της σχεδιαστικής διαδικασίας βρίσκεται στην
συνέντευξη του Mechner στο [Rouse 2005].
Το παιχνίδι µπορεί να τελειώσει µε πολλούς τρόπους, από τους οποίους περίπου οι
τριάντα αποτελούν τρόπους µε τους οποίους ο Robert πεθαίνει ή συλλαµβάνεται και
οι τέσσερις τερµατίζουν την εµπειρία. Από αυτούς τους τέσσερις ο ένας τρόπος είναι
πιο σωστός. Μπορεί τελικά ο Mechner να µην απόφυγε τις δενδροειδής δοµές,
ωστόσο βρήκε έναν πολύ πρωτότυπο και λειτουργικό µη-γραµµικό τρόπο διάδρασης
µε αυτές. Αυτό έχει ως συνέπεια, κάθε φορά που παίζει κανείς το παιχνίδι παρόλο
που πάντα θα έχει ένα από τα προκαθορισµένα αποτελέσµατα η διαδροµή να είναι
πάντα µοναδική.
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Ο βασικός λόγος που συµβαίνει αυτό είναι ότι η δράση εκτυλίσσεται σε πραγµατικό
χρόνο. Αυτό σηµαίνει ότι το περιβάλλον δεν παραµένει στατικό, όπως συµβαίνει σε
όλα τα adventure games, περιµένοντας να δράσει ο χρήστης για να προχωρήσει ο
χρόνος αλλά είναι σε διαρκή κίνηση. Ο κάθε χαρακτήρας έχει το δικό του πρόγραµµα
δράσης και για να κάνει ο χρήστης κάποιες συγκεκριµένες διαδράσεις πρέπει να
βρίσκεται σε ένα συγκεκριµένο σηµείο µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Με την
τεχνική αυτή ο Mechner κατάφερε να δηµιουργήσει έναν πολύ ζωντανό και
αληθοφανή κόσµο που αλλάζει διαρκώς. Ένα άλλο πολύ σηµαντικό στοιχείο του
τρόπου διάδρασης του χρήστη µε το παιχνίδι είναι η δυνατότητα που έχει ο χρήστης
να γυρίσει τον χρόνο πίσω ή µπροστά µε την χρήση ενός ρολογιού που βρίσκεται
στο κεντρικό menu. Μπορεί δηλαδή να γυρίσει σε οποιαδήποτε στιγµή του
παιχνιδιού και είτε να δοκιµάσει να κάνει κάτι διαφορετικό είτε να δει ή να κάνει κάτι
που δεν έχει δει.

Εικόνα 7: Το βασικό menu πλοήγησης στο χρόνο του Last Express

Το Last Express ακόµα και σήµερα αποτελεί µια ξεχωριστή εµπειρία καθώς κανένα
παιχνίδι ως τώρα δεν έχει ακολουθήσει το µονοπάτι που χάραξε. Μπορεί να µην
αποτελεί ένα σύστηµα διαδραστικής αφήγησης αφού ο χρήστης δεν µπορεί να
αλλάξει την ιστορία, ωστόσο αποτελεί µια πηγή έµπνευσης για τον επαναστατικό
τρόπο αφήγησης που εγκαινιάζει. Ο λόγος που δεν πέτυχε εµπορικά δεν είναι
ξεκάθαρος. Ίσως να µην προωθήθηκε αρκετά από την εταιρία, ίσως να ήταν πολύ
µπροστά από την εποχή του. Το σίγουρο είναι πως αποτελεί ένα παιχνίδι που
προσφέρει µια ξεχωριστή εµπειρία.
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2.5.2 Εξοµοίωση (Simulation)
Η τεχνική της εξοµοίωσης χρησιµοποιείται σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια για
υπολογιστή. Ένα παράδειγµα εξοµοίωσης είναι η φυσική των αυτοκινήτων σε ένα
παιχνίδι αγώνων ταχύτητας µε αυτοκίνητα. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι
εξοµοιώσεις αυτές δεν επηρεάζουν το σενάριο του παιχνιδιού το οποίο παραµένει
στατικό. Στο παιχνίδι Half Life για παράδειγµα υπάρχει εξοµοίωση κίνησης, όπλων και
νοηµοσύνης στρατιωτών αλλά οι σεναριακές αλλαγές παραµένουν αναλλοίωτες.
Ωστόσο τα τελευταία χρόνια µετά την κυκλοφορία του Sims (το οποίο αναλύεται
παρακάτω) τα οποία εξοµοιώνουν κοινωνικές δοµές και δεν έχουν σενάριο. Αυτά τα
δυο χαρακτηριστικά δίνουν στον χρήστη την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει σενάριο ενώ
στην πραγµατικότητα δηµιουργείται µόνο στο µυαλό του. Οι διαφορές της
προσέγγισης αυτής µε τη διαδραστική αφήγηση αναλύεται στην επόµενη
παράγραφο.

2.5.2.1 Sims
Ο Will Wright είναι µια ακόµα ιδιόµορφη περίπτωση σχεδιαστή παιχνιδιών για
υπολογιστή, καθώς κατάφερε να κάνει τη βιοµηχανία παιχνιδιών για υπολογιστή να
σκέφτεται µε το δικό του τρόπο. Το πρώτο παιχνίδι που σχεδίασε ήταν το Raid over
bungeling bay για τους υπολογιστές Commodore. Πρόκειται για ένα arcade παιχνίδι
µε ελικόπτερα µάχης.

Εικόνα 8: Η κύριο οθόνη παιχνιδιού του SimCity
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Ωστόσο ο Wright συνειδητοποίησε ότι διασκέδαζε πιο πολύ να παίζει µε τον editor
που είχε αναπτύξει για να σχεδιάζει τις πίστες του παιχνιδιού, παρά να παίζει το ίδιο
το παιχνίδι. Η παρατήρηση αυτή σε συνδυασµό µε την έρευνα που έκανε εκείνη την
εποχή πάνω στη δουλειά του Jay Forester (θεωρείται ο πατέρας των δυναµικών
συστηµάτων) και τα cellular automata (διακριτά συστήµατα ανατροφοδότησης),
οδήγησε στη σύλληψη της ιδέας ενός εξοµοιωτή πόλης, το πασίγνωστο σήµερα
SimCity [Rouse 2005]. Όπως όµως αποδείχθηκε η ιδέα του SimCity ήταν το εύκολο
µέρος. Το δύσκολο ήταν να βρει χρηµατοδότηση από τη βιοµηχανία των παιχνιδιών
για υπολογιστή, αφού κανείς δεν πίστευε πως πρόκειται για ένα ενδιαφέρον παιχνίδι
που θα αποφέρει κέρδη. Το γεγονός αυτό οδήγησε τον Wright να δηµιουργήσει τη
εταιρία Maxis και να κυκλοφορήσει το SimCity το 1989 ενώ είχε ολοκληρωθεί από το
1985. Αµέσως γνώρισε τεράστια εµπορική επιτυχία. Αυτό είχε ως συνέπεια η
βιοµηχανία παιχνιδιών για υπολογιστή να αρχίσει να δηµιουργεί κλώνους και
παραλλαγές του SimCity.

Εικόνα 9: Η κύρια οθόνη παιχνιδιού των Sims

Ανάλογη αντιµετώπιση από τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών παιχνιδιών είχε και η
επόµενη ιδέα του Wright για ένα παιχνίδι εξοµοίωση της ανθρώπινης
καθηµερινότητας, το Sims. Αντίστοιχη όµως ήταν και η εµπορική του επιτυχία µε
αποτέλεσµα να έχει δηµιουργηθεί µια νέα κατηγορία παιχνιδιών εξοµοίωσης των
κοινωνικών δοµών. Σύµφωνα µε τον Wright τα παιχνίδια του ακολουθούν τη
φιλοσοφία της «απούσας συγγραφής» (abdicating authorship). Με το όρο αυτόν
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εννοούσε πως η συγγραφή του συγκεκριµένου περιεχοµένου γίνεται από τον χρήστη
και όχι από τον σχεδιαστή. Ένας ακόµα λόγος που παρουσιάζεται το Sims στην
παρούσα εργασία είναι για να τονιστεί γιατί δεν είναι ένα σύστηµα διαδραστικής
αφήγησης.
Αρχικά το σύστηµα ζητά από το χρήστη να δηµιουργήσει τον χαρακτήρα που
επιθυµεί, δίνοντας τιµές στα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την προσωπικότητά
του. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούνται από το πόσο τακτοποιηµένος είναι, πόσο
συχνά θέλει να βγαίνει, πόσο ενεργός είναι, πόσο παιχνιδιάρης είναι και πόσο
ευχάριστος είναι. Τέλος ο χρήστης καλείται να επιλέξει το σπίτι του χαρακτήρα του.

Εικόνα 10: Οι ανάγκες και η εικονική γλώσσα των Sims

Μια από τις κύριες δραστηριότητες του χρήστη είναι να εξοπλίσει το σπίτι µε τα
κατάλληλα αντικείµενα που καλύπτουν τις ανάγκες των χαρακτήρων. Οι χαρακτήρες
παρουσιάζουν αυτόνοµη συµπεριφορά, η οποία καθορίζεται από την προσωπικότητά
τους, τις ανάγκες τους και τις σχέσεις τους µε τους άλλους χαρακτήρες. Οι ανάγκες
των χαρακτήρων αποτελούνται από οκτώ δείκτες τους οποίους µπορεί να δει ο
χρήστης. Οι δείκτες αυτοί είναι η πείνα, η ενέργεια, η άνεση, η χαρά, η υγιεινή, η
κοινωνικοποίηση, η υπερηφάνεια και η ευρυχωρία. Ο τρόπος που επικοινωνούν οι
χαρακτήρες τα θέλω τους στο χρήστη, είναι µέσω µιας πρωτότυπης εικονικής
γλώσσας. Παρόλο που, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι χαρακτήρες παρουσιάζουν
αυτόνοµη συµπεριφορά για καλύψουν τις ανάγκες τους, ο χρήστης µπορεί να
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παρακάµψει τις συµπεριφορές τους και να τους υπαγορεύσει πως θα ικανοποιήσουν
τις ανάγκες τους. Η παρέµβαση του χρήστη είναι πολύ σηµαντική, καθώς από µόνοι
τους οι χαρακτήρες τείνουν να κάνουν µόνο τα απολύτως απαραίτητα και κατά
συνέπεια να είναι δυστυχισµένοι.
Η βασικότερη διαφορά του Sims από τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι η έλλειψη σαφούς
στόχου. ∆εν υπάρχει κάποια συνθήκη νίκης ή ήττας, και το παιχνίδι τελειώνει µόνο
όταν θεωρήσει ο χρήστης ότι τελείωσε. Κατά συνέπεια πρόκειται για ένα παιχνίδι που
ποτέ δεν τελειώνει. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τα συµβατικά παιχνίδια όπου
πάντα υπάρχουν σαφείς στόχοι για να πετύχει ο χρήστης και να µην χάσει. Όσο
αφορά τη σύγκριση µε τα συστήµατα διαδραστικής αφήγησης, η πρώτη διαφορά
είναι πως ένα αφήγηµα, όπως φαίνεται και στο παρακάτω κεφάλαιο, πρέπει να έχει
πάντα διακριτό µέγεθος, µε αρχή, µέση και τέλος. Αυτή η αρχή είναι τελείως
αντίθετη µε την αρχιτεκτονική και λογική του Sims. Η δεύτερη διαφορά έχει να κάνει
µε τους κανόνες λειτουργίες του συστήµατος. Το Sims βασίζεται σε ένα αφαιρετικό
µοντέλο της ανθρώπινης συµπεριφοράς και όχι σε κάποιες αφηγηµατικές αρχές.
Μπορεί ο χρήστης καθώς παίζει το παιχνίδι να δηµιουργεί αφηγήµατα στο µυαλό του
που εξηγούν τη συµπεριφορά των χαρακτήρων, όµως η αλήθεια είναι πως η
συµπεριφορά των χαρακτήρων καθορίζεται εξολοκλήρου σε µια σειρά από αριθµούς
που αντιπροσωπεύουν απλές ανάγκες. Αντίθετα σε ένα σύστηµα διαδραστικής
αφήγησης οι κανόνες έχουν να κάνουν µε αφηγηµατικά κριτήρια.
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3 Αφήγηση και Ιστορία

3.1 Εισαγωγή
Ένα από τα σηµαντικότερα κοµµάτια του ανθρώπινου πολιτισµού είναι τα
αφηγήµατα που έχει δηµιουργήσει και δηµιουργεί. Οι εµφανίσεις τους αναρίθµητες.
Η λογοτεχνία µαζί µε το θέατρο αποτελούν ίσως τις διαχρονικότερες εκφάνσεις της
αφηγηµατικής δοµής. Έργα όπως το «Έγκληµα και τιµωρία» του Τολστόι και το
«Ρωµαίος και Ιουλιέτα» θεωρούνται από τις µεγαλύτερες πολιτισµικές µας
κληρονοµιές. Στις µέρες µας µια από τις πιο επικερδείς βιοµηχανίες είναι αυτή του
κινηµατογράφου καθώς και η εµπορική εκµετάλλευση των κόσµων των ταινιών µέσα
από µπλουζάκια, φιγούρες, παιχνίδια και άλλα. Ακόµα και οι διαφηµίσεις των
προϊόντων αποτελούνται από µικρά αφηγήµατα µε κρυµµένα νοήµατα προς τον
καταναλωτή. Πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο παρατηρούµε ότι όλοι οι αρχαίοι
πολιτισµοί ανέπτυξαν τη θρησκεία τους µέσω των µυθολογιών που εξηγούσαν πως
δηµιουργήθηκε ο κόσµος. Οι θρησκείες είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα του
πως χρησιµοποιούνται οι αφηγηµατικές δοµές για να µεταδοθούν ιδέες και
αντιλήψεις στο σύνολο της κοινωνίας. Σύµφωνα µε τον Barthes «τα αφηγήµατα
εµφανίζονται µαζί µε την ανθρωπότητα» [Barthes 1966].

Εικόνα 11: Εικόνα από την ταινία «ο ταξιτζής» του Scorsese
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Είναι όµως τα αφηγήµατα ένας τρόπος να περνάµε απλά την ώρα µας, ή µήπως είναι
κάτι πολύ παραπάνω; Ο ιδρυτής της δοµιστικής ανθρωπολογίας Claude Levi-Strauss
ήταν ο πρώτος που µελέτησε τη µυθολογία των λεγόµενων «πρωτόγονων» λαών
της Βόρειας και Νότιας Αµερικής σε συνάρτηση µε την κοινωνική δοµή, τις δοξασίες
και τις τελετουργίες τους. Σκοπός του ήταν η ανάλυση των διαφόρων µορφών
επικοινωνίας και ο εντοπισµός των κανόνων που διέπουν αυτά τα συστήµατα
επικοινωνίας. Σύµφωνα µε τον ίδιο η επικοινωνία πραγµατώνεται σε τρία επίπεδα.
Στο επίπεδο της ανταλλαγής µηνυµάτων περιέχεται ο λόγος, ο µύθος και οι
παραστάσεις. Οι µυθολογίες αποτελούν το όχηµα µέσα από το οποίο οι κοινωνίες
δοµούν και µεταφέρουν τη γνώση από γενιά σε γενιά [Καψωµένος 1995]. Το
αφήγηµα όµως είναι µέσο επικοινωνίας, όχι µόνο στο επίπεδο της κοινωνίας, αλλά
και στο επίπεδο της επικοινωνίας ανθρώπου µε άνθρωπο. Τα µηνύµατα που
µεταδίδουµε σχεδόν πάντα διέπονται από αφηγηµατικές δοµές.

Εικόνα 12: Ο Θεός της βροχής Τλάλοκ των Αζτέκων

Πέρα από ένα πολιτισµικό προϊόν και ένα µέσο επικοινωνίας, τις τελευταίες δεκαετίες
το αφήγηµα εξετάστηκε και ως τρόπος λειτουργίας της ανθρώπινης νόησης.
Σύµφωνα µε τον Bruner τον ιδρυτή της αφηγηµατικής ψυχολογίας, µόλις η «νοητική
επανάσταση» των ανθρωπιστικών επιστηµών έθεσε το θέµα του πως αναπαρίσταται
η πραγµατικότητα κατά τις γνωστικές λειτουργίες, έγινε φανερό ότι δεν αρκούσε να
εξισώνεται η αναπαράσταση µε εικόνες, προτάσεις ή λεκτικά δίκτυα. Μόλις τη
δεκαετία του ογδόντα, οι ψυχολόγοι αντιλήφθηκαν ότι ίσως τα αφηγήµατα δεν είναι
απλώς µια µορφή αναπαράστασης, αλλά ή ίδια η πραγµατικότητα. Ο µηχανισµός
µέσω του οποίου ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται την πραγµατικότητα [Bruner 1991]. Η
Worth επεκτείνοντας τα συµπεράσµατα του Bruner [Worth 2008α] [Worth 2008β]
επισήµανε πως η ανθρώπινη λογική χωρίζεται στην αναλυτική λογική (discursive
reasoning) και την αφηγηµατική λογική (narrative reasoning). Η αναλυτική λογική
βασίζεται σε λογικές προτάσεις που διαδέχονται η µια την άλλη ώστε να οδηγήσουν
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σε κάποιο λογικό συµπέρασµα, ενώ η αφηγηµατική λογική βασίζεται στα
αφηγηµατικά στοιχεία της ιστορίας για να οργανώσει µια εµπειρία. Η αφηγηµατική
λογική γενικώς δεν αποδεικνύει τίποτα, αλλά δίνει πειστικές εξηγήσεις για το λόγο
που συνέβη κάτι. «Ο τρόπος που εξηγούµε τις καθηµερινές µας εµπειρίες βασίζεται
σε σενάρια, και τις περισσότερες φορές τα σενάρια αυτά παράγουν τις πιο λογικές
δηλώσεις και εξηγήσεις των εµπειριών και των πιστεύω µας» [Worth 2008α].

3.2 Ορισµοί
Πριν αναφερθούν οι θεωρίες της αφηγηµατολογίας που θα χρησιµοποιηθούν στη
συνέχεια, κρίνεται σκόπιµο να δοθούν µερικοί ορισµοί.
Αναστολή της δυσπιστίας (Suspension of Disbelief):
Η ιδιότητα που έχουν τα αφηγήµατα να κάνουν τον δέκτη τους να πιστεύει ότι
βρίσκεται σε µια διαφορετική πραγµατικότητα. Ότι το αφήγηµα συµβαίνει στα
αλήθεια. Μέσα από αυτήν την διαδικασία έρχεται και η ταύτιση µε κάποιον
χαρακτήρα της ιστορίας και η Αριστοτελική κάθαρση.
Κόσµος της ιστορίας (Diegesis):
Ο όρος diegesis προέρχεται από την ελληνική λέξη «διήγησης», αλλά µεταξύ των
θεωρητικών της αφηγηµατολογίας έχει αποκτήσει διαφορετική ερµηνεία, αυτή του
κόσµου της ιστορίας ενός αφηγήµατος που αποτελείται από όλα όσα υπάρχουν και
είτε αφηγούνται σαφώς, είτε εννοούνται. Αποτελείται από την εποχή και τον τόπο
που εκτυλίσσεται το αφήγηµα, καθώς και τους χαρακτήρες µε τις αξίες και τους
στόχους τους. Όσο καλύτερα σκιαγραφείται ο κόσµος της ιστορίας τόσο µεγαλύτερη
η αναστολή της δυσπιστίας από τον δέκτη του αφηγήµατος.

Εικόνα 13: Εικόνα από την ταινία Star Wars
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Για παράδειγµα ο κόσµος της ιστορίας της σειράς ταινιών Star Wars αποτελείται από
τα ακόλουθα στοιχεία. Έναν φανταστικό γαλαξία όπου κατοικούν διάφορες µορφές
ζωής και ροµπότ. Στον γαλαξία αυτόν υπάρχει µια απανταχού παρούσα µορφή
ενέργειας, η «δύναµη». Αυτοί που έχουν το χάρισµα µπορούν να χρησιµοποιούν τη
«δύναµη». Αν χρησιµοποιούν την καλή πλευρά της δύναµης ανήκουν στους Jedi,
ενώ αν χρησιµοποιούν την κακή πλευρά της δύναµης ανήκουν στους Sith. Οι
περισσότεροι πλανήτες του γαλαξία ανήκουν στην «Γαλακτική ∆ηµοκρατία» που
αργότερα θα µετατραπεί στην «Γαλακτική Αυτοκρατορία» µέσα από τις ραδιουργίες
ενός Sith. Το γεγονός αυτό ωθεί στη δηµιουργία µιας οµάδας επαναστατών που
προσπαθεί να ανατρέψει τα σχέδια του αυτοκράτορα σε συνεργασία µε τους Jedi.
Από τον κόσµο της ιστορίας του Star Wars έχουν δηµιουργηθεί µέχρι σήµερα έξι
µεγάλες ταινίες και πολλά µικρότερα αφηγήµατα και παιχνίδια.
Ιστορία (Story):
Ο όρος ιστορία αναφέρεται στην απλή χρονική παράθεση των γεγονότων του
αφηγήµατος. Συνήθως η σειρά που παρουσιάζονται τα γεγονότα της ιστορίας στο
τελικό αφήγηµα διαφέρει.
Σενάριο ή πλοκή (Plot):
Το σενάριο αναφέρεται στην σειρά που επιλέγει ο συγγραφέας του αφηγήµατος να
παρουσιάσει τα γεγονότα της ιστορίας. Στον κινηµατογράφο το σενάριο συνήθως
ταυτίζεται µε τον προσωπικό λόγο αφού περιέχει και τον τρόπο που γίνεται η
αφήγηση µέσω του καθορισµού του πλάνου, ωστόσο στα πλαίσια της διπλωµατικής
αυτής θα εννοείται µόνο η σειρά µε την οποία παρουσιάζονται τα γεγονότα της
ιστορίας.

Εικόνα 14: Η µονοµαχία του Skywalker µε τον Darth Vader
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Παίρνοντας πάλι ως παράδειγµα το Star Wars, το γεγονός πως ο Darth Vader είναι
πατέρας του Skywalker στην ιστορία προηγείται από την ανακάλυψη του Skywalker
στον πλανήτη Tatooin από τον Obi-Wan. Στο σενάριο όµως το γεγονός αυτό
αποκαλύπτεται στο θεατή (µαζί και στον Skywalker) πολύ αργότερα από τον ίδιο τον
Darth Vader µετά το τέλος της µονοµαχίας του µε τον Skywalker όταν και του
προτείνει να τον ακολουθήσει στην «σκοτεινή πλευρά».
Αφήγηση (Narration):
Η αφήγηση αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο αφηγούνται τα γεγονότα του
σεναρίου. Αξίζει να σηµειωθεί πως υπάρχει αφήγηση µε λόγο και αφήγηση µε εικόνα.
Ο κινηµατογράφος συνδυάζει και τις δυο µορφές αφήγησης. Η αφήγηση χωρίζεται
σε δυο βασικές κατηγορίες, την αφήγηση πρώτου προσώπου και την αφήγηση
τρίτου προσώπου. Η αφήγηση πρώτου προσώπου όταν πραγµατώνεται µέσω του
λόγου, γίνεται από κάποιον χαρακτήρα της ιστορίας στον πρώτο ενικό ή στον πρώτο
πληθυντικό, ενώ όταν πραγµατώνεται µέσω της εικόνας, η παρατήρηση της γίνεται
µέσα από τα µάτια του χαρακτήρα. Η αφήγηση τρίτου προσώπου όταν
πραγµατώνεται µέσω του λόγου γίνεται από κάποιον παρατηρητή (συνήθως τον
αφηγητή) ή χαρακτήρα της ιστορίας σε τρίτο ενικό ή πληθυντικό. Η αφήγηση τρίτου
προσώπου µέσω του λόγου διαχωρίζεται επίσης, ανάλογα µε το αν το πρόσωπο που
αφηγείται είναι παντογνώστης ή έχει περιορισµένη γνώση. Όταν πραγµατώνεται
µέσω της εικόνας, η παρατήρηση της γίνεται έξω από την οπτική των χαρακτήρων.
Κλιµάκωση, κορύφωση και δραµατική δοµή:
Σε κάθε αφήγηµα τα γεγονότα της ιστορίας οργανώνονται και παρουσιάζονται µε
τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει κλιµάκωση συναισθηµάτων στον δέκτη. Το τελικό
σηµείο της κλιµάκωσης ονοµάζεται κορύφωση. Αυτός ο τρόπος οργάνωσης των
γεγονότων ονοµάζεται δραµατική δοµή.

Σχεδιάγραµµα 10: Η δραµατική δοµή
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Η δραµατική δοµή αποτελείται από την αρχή, όπου ο συγγραφέας παρουσιάζει τον
κόσµο της ιστορίας, τη µέση, όπου εξελίσσεται η δράση του αφηγήµατος µέχρι την
κορύφωση, και το τέλος, όπου ο συγγραφέας παρουσιάζει το τι θα απογίνουν οι
χαρακτήρες της ιστορίας.
Αγωνία (Suspense):
Αναφέρεται στην αγωνία που νοιώθει ο δέκτης του αφηγήµατος για να µάθει τη
συνέχεια. Όσο µεγαλύτερη είναι η αγωνία που νοιώθει, τόσο πιο ενδιαφέρον είναι το
αφήγηµα.
Προσωπικός λόγος (Discourse):
Ο προσωπικός λόγος αναφέρεται στον τρόπο που ο συγγραφέας παρουσιάζει το
αφήγηµα. Στη λογοτεχνία για παράδειγµα προσωπικός λόγος είναι οι συγκεκριµένες
προτάσεις που χρησιµοποιεί ο συγγραφέας, ενώ στον κινηµατογράφο προσωπικός
λόγος είναι οι συγκεκριµένες εικόνες και ήχοι που χρησιµοποιούνται. Το σενάριο και
η αφήγηση που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι µέρη του προσωπικού λόγου. Ο
προσωπικός λόγος επηρεάζεται άµεσα από τη φύση του αφηγηµατικού µέσου. Άλλα
εκφραστικά µέσα χρησιµοποιεί ο συγγραφέας ενός βιβλίου και άλλα εκφραστικά
µέσα ο δηµιουργός µιας ταινίας.
Αφηγηµατικό µέσο (Narrative Medium):
Το αφηγηµατικό µέσο αναφέρεται στο µέσο που επιλέγει ο συγγραφέας για να
αφηγηθεί την ιστορία του. Παραδείγµατα αφηγηµατικών µέσων είναι το βιβλίο, ο
κινηµατογράφος, το τραγούδι. Το αφηγηµατικό µέσο επηρεάζει άµεσα τον
προσωπικό λόγο µέσα από τον οποίο εκφράζεται το αφήγηµα.
Αφήγηµα (Narrative):
Αναφέρεται στο συνολικό αφήγηµα όπως το αντιλαµβάνεται ο θεατής άσχετα µε το
αφηγηµατικό µέσο που τα εκπέµπει. Παραδείγµατα αφηγηµάτων είναι η ταινία «ο
Ταξιτζής» του Scorsese και το βιβλίο «Έγκληµα και τιµωρία» του Dostoyevsky.
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3.3 Από τη γλωσσολογία στην αφηγηµατολογία
Το να προσπαθεί να ανακαλύψει κανείς πότε δηµιουργήθηκε το πρώτο αφήγηµα
είναι µάλλον το ίδιο ανούσιο µε το να προσπαθεί να ανακαλύψει ποια ήταν η πρώτη
γλώσσα από την οποία ξεπήδησαν οι υπόλοιπες. Για πολλά χρόνια η εύρεση της
πρώτης αυτής γλώσσας ήταν το ιερό δισκοπότηρο της γλωσσολογίας. Σήµερα είναι
γνωστό πως η αναζήτηση αυτή δεν µπορεί να έχει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσµα,
καθώς η γλώσσα δηµιουργήθηκε µαζί µε την ανθρώπινη σκέψη. Ο Saussure είπε
σχετικά:

«Ο λόγος µπορεί να παροµοιασθεί µ’ ένα φύλο χαρτιού, η σκέψη αποτελεί τη
µια όψη του κι οι ήχοι (η γλώσσα) την άλλη. ∆εν µπορεί κανείς να κόψει τη
µια όψη, χωρίς να κόψει συγχρόνως και την άλλη. Το ίδιο και η γλώσσα. ∆εν
µπορεί κανείς ν’ αποµονώσει ούτε τους φθόγγους από τη σκέψη ούτε τη
σκέψη από τους φθόγγους.» [Μπαµπινιώτης 1998].
Ο Saussure ήταν ο πρώτος που διαχώρισε τη µελέτη της γλώσσας, στα στοιχεία που
συνυπάρχουν σε ορισµένο γλωσσικό σύστηµα κατά το ίδιο – ορισµένο – χρονικό
διάστηµα (συγχρονία) και τις µεταβολές της γλώσσας στο χρόνο (διαχρονία). Με τον
διαχωρισµό αυτόν ουσιαστικά µετέφερε το ερευνητικό ενδιαφέρον της
γλωσσολογίας από την αναζήτηση της πρώτης γλώσσας, στη λειτουργία της ίδιας
της γλώσσας σαν σύστηµα. Η νέα αυτή κατεύθυνση ουσιαστικά δηµιούργησε την
δοµιστική γλωσσολογία, τον δοµισµό και τη σηµειολογία γενικότερα.
Καθώς όµως η δοµιστική γλωσσολογία προσπαθούσε να βρει τη δοµή του λόγου,
σκόνταφτε, επειδή η µεγαλύτερη µονάδα που µπορούσε να µελετήσει ήταν η
πρόταση. Σύντοµα έγινε αντιληπτό πως «ο λόγος οργανώνεται, και µέσω της
οργάνωσης αυτής γίνεται αντιληπτός ως το µήνυµα µιας άλλης «γλώσσας», που
λειτουργεί σε ένα ανώτερο επίπεδο από αυτό της γλώσσας της γλωσσολογίας. Ο
λόγος έχει τις δικές του µονάδες, τους δικούς του κανόνες, τη δική του γραµµατική»
[Barthes 1966]. Έτσι το ενδιαφέρον των δοµιστών στράφηκε στο αφήγηµα
δηµιουργώντας την επιστήµη της αφηγηµατολογίας.
Μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη της αφηγηµατολογίας έδωσε η µετάφραση κειµένων
του ρωσικού φορµαλισµού (1915 - 1930) στις δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες. Οι Ρώσοι
φορµαλιστές ερευνούσαν το σύνολο των ιδιοτήτων που καθιστούν ένα κείµενο
λογοτεχνικό, δηλαδή την ειδοποιό διαφορά της γλώσσας µε τη λογοτεχνία. Την πιο
σηµαντική επίδραση στους ερευνητές της αφηγηµατολογίας είχε η µετάφραση του
κειµένου του Vladimir Propp «Η µορφολογία του παραµυθιού». Ο λόγος είναι ότι
κληροδότησε στη δοµική ανάλυση του αφηγήµατος, την βασική της δοµική µονάδα,
τη λειτουργία.
Η αφηγηµατολογία βασίζεται στην πίστη πως όλα τα αφηγήµατα βασίζονται σε ένα
πλέγµα καθολικών αφηγηµατικών δοµών. Οι δοµές αυτές είναι προϊόν της
µακροχρόνιας καλλιέργειας της αφηγηµατικής ικανότητας του ανθρώπου.
Αναγνωρίζει στα αφηγήµατα δυο επίπεδα ανάγνωσης:
α) την αφηγηµένη ιστορία που αναφέρεται στην δοµή του αφηγήµατος και
απώτερος σκοπός είναι η σύνταξη µια γραµµατικής της αφήγησης
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β) την πράξη της διήγησης που σκοπό έχει να συγκροτήσει µια θεωρία του
αφηγηµατικού λόγου και να µελετήσει, στο υφολογικό επίπεδο, τα προβλήµατα
σύνθεσης και τις τεχνικές της αφηγηµατικής γραφής [Καψωµένος 1995].
Αντίστοιχα η έρευνα της αφηγηµατολογίας έχει δυο κύριες κατευθύνσεις. Η µια
κατεύθυνση αντιπροσωπεύεται από τους ερευνητές που επικεντρώνουν το
ενδιαφέρον τους στην έρευνα των δοµών βάθους. Μελετούν το δοµικό επίπεδο των
αφηγηµατικών κειµένων, µε στόχο να αναγνωρίσουν τους αφηρηµένους κανόνες
µέσω των οποίων απορρέουν οι συγκεκριµένες αφηγηµατικές πραγµατώσεις. Η άλλη
κατεύθυνση αντιπροσωπεύεται από τους ερευνητές που επικεντρώνουν το
ενδιαφέρον τους στην έρευνα των δοµών της επιφάνειας του αφηγήµατος.
Μελετούν το υφολογικό επίπεδο των αφηγηµατικών κειµένων, µε στόχο να
διευκρινίσουν και να µελετήσουν τους αφηγηµατικούς τρόπους, τη σύνθεση και τις
τεχνικές µέσω των οποίων εκδηλώνεται και λειτουργεί η πράξη της αφήγησης
[Καψωµένος 1995].
Στα πλαίσια της διπλωµατικής αυτής επιλέχθηκε να διερευνηθεί εκ νέου, από την
οπτική της διαδραστικής αφήγησης, η ήδη υπάρχουσα έρευνα των ερευνητών της
αφηγηµατολογίας πάνω στο δοµικό επίπεδο του αφηγήµατος. ∆υο είναι οι
σηµαντικότεροι λόγοι της επιλογής αυτής. Ο πρώτος λόγος είναι πως σε οποιοδήποτε
σύστηµα διαδραστικής αφήγησης είναι απαραίτητη η συνολική δοµή του
αφηγήµατος, καθώς αποτελεί µια αφαίρεση που εύκολα µπορεί να επεξεργαστεί ο
υπολογιστής. Ο δεύτερος λόγος είναι πως η φιλοσοφία της διπλωµατικής αυτής δεν
είναι να αποµακρυνθεί ο δηµιουργικός έλεγχος από το συγγραφέα. Σκοπός είναι η
δηµιουργία συστηµάτων που θα χρησιµοποιεί ο συγγραφέα για να εκφράσει τον
κόσµο της ιστορίας που επιθυµεί. Έτσι το επίπεδο του προσωπικού λόγου παραµένει
ένα στοιχείο που την κύρια ευθύνη φέρει ο συγγραφέας. Η αιτιολόγηση του
δεύτερου αυτού λόγου παρουσιάζεται σε παρακάτω κεφάλαιο.
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3.4 Ποιητική του Αριστοτέλη
Πριν αναφερθούν οι δοµιστικές θεωρίες της αφηγηµατολογίας κρίνεται σκόπιµο να
αναφερθούν οι ιδέες που παραθέτει ο Αριστοτέλης στο έργο του «Ποιητική» για το
δράµα. Οι ιδέες αυτές άσκησαν σηµαντική επίδραση όχι µόνο στη φιλοσοφία και τις
ανθρωπιστικές επιστήµες αλλά και στην αφηγηµατική νοηµοσύνη [Laurel B. 1991]
[Mateas 2002].
Ο Αριστοτέλης, σε αντίθεση µε τον Πλάτωνα, δεν πίστευε ότι η ουσία των
πραγµάτων προϋπάρχει των πραγµάτων, αλλά είναι το αποτέλεσµα µίας σύνθετης
διαδικασίας. Η διαδικασία αυτή καθορίζεται από τέσσερις αιτίες: την ύλη, τη µορφή,
την ενέργεια και το σκοπό. Το µορφικό αίτιο αναφέρεται στη µορφή ή το σχήµα που
ένα πράγµα προσπαθεί να αποκτήσει. Οι καθολικές µορφές υπάρχουν στο µυαλό του
δηµιουργού και τον επηρεάζουν στο τελικό αποτέλεσµα µαζί µε τις απαιτήσεις και το
προσωπικό του γούστο. Το υλικό αίτιο αναφέρεται στο υλικό από το οποίο το
πράγµα είναι φτιαγµένο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το υλικό επηρεάζει τις ιδιότητες του
πράγµατος. Το ποιητικό αίτιο αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο το πράγµα
δηµιουργήθηκε, περιλαµβάνοντας τον δηµιουργό και τα εργαλεία που
χρησιµοποίησε. Το τελικό αίτιο αναφέρεται στον σκοπό του πράγµατος αφού
δηµιουργηθεί.
Εφαρµόζοντας τις αιτίες αυτές στο θέατρο προκύπτουν οι παρακάτω ερµηνείες:
Το µορφικό αίτιο αναφέρεται στο σενάριο της παράστασης. Εδώ να διευκρινιστεί ότι
στην έννοια «σενάριο» περιλαµβάνεται η συνολική δράση του έργου και όχι µόνο οι
διάλογοι.
Το υλικό αίτιο αναφέρεται στα µέσα τα οποία χρησιµοποιούνται. Κάποια µέσα από
αυτά µπορεί να είναι η υποκριτική πρακτική των ηθοποιών, τα σκηνικά, η µουσική
αλλά και πολλά άλλα.
Το ποιητικό αίτιο αναφέρεται σε όλους τους συντελεστές της παράστασης (ηθοποιοί,
σκηνογράφοι, σκηνοθέτης, φωτιστές κ.τ.λ.) και τα εργαλεία που χρησιµοποιούν είτε
αυτά είναι υλικά ή άυλα.
Το τελικό αίτιο αναφέρεται στην κάθαρση που νοιώθει ο θεατής µετά το πέρας της
παράστασης. Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι η έννοια «κάθαρση» αναφέρεται µόνο µια
φορά στον ορισµό της τραγωδίας. Παρόλο που στο έργο «Περί ποιητικής» ενώ όλες
οι άλλες έννοιες του ορισµού εξηγούνται, αυτή όχι. Αυτό µπορεί να συµβαίνει είτε
επειδή έχει χαθεί το συγκεκριµένο κοµµάτι, είτε επειδή ο Αριστοτέλης δεν το
θεώρησε απαραίτητο.

3.4.1 Τα έξι βασικά στοιχεία της τραγωδίας
Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη το δράµα είναι ένα οργανικό σύνολο. Αυτή η αντίληψη
πηγάζει από την άποψη ότι υπάρχουν αναλογίες µεταξύ ζωντανών οργανισµών και
θεατρικών έργων. Πρότεινε έξι ουσιώδη συστατικά του δράµατος, καθώς και τις
σχέσεις µεταξύ τους µε βάση το µορφικό και το υλικό αίτιο.
∆ράση/Μύθος:
Είναι το πιο σηµαντικό συστατικό της τραγωδίας και αναφέρεται στην πλοκή των
γεγονότων. «Γιατί η τραγωδία δεν είναι µίµηση ανθρώπων, αλλά µίµηση πράξης και
ζωής» [Αριστοτέλης 1982 σελ. 227]
Χαρακτήρας:
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Είναι εκείνο που φανερώνει προς τα πού κατευθύνεται η πρόθεση ενός προσώπου.
Ποια πράγµατα προτιµά ή αποφεύγει.
Σκέψη:
Είναι η ικανότητα ένα προσώπου να λέει «όσα είναι σχετικά µε το θέµα και όσα
ταιριάζουν στην περίπτωση» [Αριστοτέλης 1982 σελ. 229].
Λεκτικό ύφος:
Είναι η διατύπωση των σκέψεων µε κατάλληλες φράσεις, η χρήση της γλώσσας.
Αναφέρεται στον πεζό και στον έµµετρο λόγο.
Μουσική σύνθεση:
Αναφέρεται στη µουσική που «εξωραΐζει το λόγο πιο πολύ από όλα».
Θέαµα:
Είναι το θεαµατικό µέρος, η παράσταση, η υποκριτική.

3.4.2 Χαρακτηριστικά του µύθου
Στη συνέχεια ο Αριστοτέλης αναφέρεται στα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του
µύθου. Η τραγωδία είναι µίµηση µιας πράξης ολοκληρωµένης που αποτελεί µια
ολότητα. Σαν ολότητα οφείλει να έχει αρχή, µέση και τέλος. Το µέγεθος του µύθου
πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να µπορεί να το συγκρατεί εύκολα η µνήµη. Σαν αρκετό
όριο του µεγέθους ορίζεται εκείνο που επιτρέπει να γίνεται η µεταβολή από δυστυχία
σε ευτυχία ή από ευτυχία σε δυστυχία. Τα γεγονότα που παρουσιάζονται από τον
µύθο πρέπει να αποτελούν µια ενότητα. «Τα συστατικά µέρη των συµβάντων να
συνθέτονται έτσι, ώστε αν µεταθέσουµε ή αφαιρέσουµε ένα µέρος να εξαρθρώνεται
και να ανατρέπεται το σύνολο» [Αριστοτέλης 1982 σελ. 237].
Πολύ µεγάλο βάρος έδωσε επίσης στην αιτιώδη εσωτερική συνοχή του µύθου
[Αριστοτέλης 1982 σελ. 239 - 243]. Ο ποιητής, σύµφωνα πάντα µε τον Αριστοτέλη,
δε λέει όπως ο ιστορικός όσα απλώς έγιναν, αλλά όσα µπορούν να γίνουν σύµφωνα
τον χαρακτήρα των προσώπων που συµµετέχουν στο µύθο. Τα γεγονότα του µύθου
πρέπει να απορρέουν το ένα µέσα από το άλλο και να είναι απροσδόκητα. Η αιτιώδης
αυτή συνοχή των γεγονότων κάνει έναν µύθο καλό και τον διαχωρίζει από έναν κακό
µύθο.
Τα µέρη του µύθου είναι τρία. Η περιπέτεια, που αναφέρεται στη µεταβολή από
ευτυχία σε δυστυχία ή το αντίθετο. Η αναγνώριση αναφέρεται στη µεταβολή από
την άγνοια στη γνώση, που καταλήγει σε φιλία ή έχθρα των προσώπων που είναι
προορισµένα για ευτυχία ή δυστυχία. Η πιο καλή αναγνώριση είναι όταν γίνεται µαζί
µε την περιπέτεια. Τέλος το πάθος, που αναφέρεται σε πράξεις καταστροφικές και
οδυνηρές που εµφανίζονται στη σκηνή. [Αριστοτέλης 1982 σελ. 247 - 249]

3.4.3 Πηγές ενότητας
[Αριστοτέλης 1982]

60

3.5 Η Μορφολογία του Παραµυθιού του V. Propp
Ο Propp προσπάθησε να αναλύσει τα «µαγικά παραµύθια» (πρόκειται για µια
υποκατηγορία παραµυθιών) στα συστατικά τους µέρη, τη σχέση των µερών µεταξύ
τους, καθώς και µε το σύνολο. Μέσα από τη έρευνα αυτή προέκυψε η µορφολογία
του παραµυθιού. Ουσιαστικά η µορφολογία του παραµυθιού πυροδότησε τη
δηµιουργία του κλάδου της δοµιστικής αφηγηµατολογίας στη δύση, όταν µερικές
δεκαετίες αργότερα µεταφράστηκαν τα κείµενά του.
Πιο συγκεκριµένα παρατήρησε πως µπορεί να µεταβάλλονται τα ονόµατα και οι
ιδιότητες των δρώντων προσώπων αλλά δεν µεταβάλλονται οι λειτουργίες τους.
«Προτρέχοντας µπορούµε να πούµε ότι οι λειτουργίες είναι εξαιρετικά λίγες ενώ τα
πρόσωπα είναι εξαιρετικά πολλά. Έτσι εξηγείται η διπλή ποιότητα του µαγικού
παραµυθιού: από το ένα µέρος, η καταπληκτική του πολυµορφία, η ποικιλοχρωµία
και η γλαφυρότητά του, από το άλλο µέρος, η όχι λιγότερο εκπληκτική οµοιοµορφία
του, η επαναληπτικότητά του» [Propp V. σελ. 26].
Ως λειτουργία εννοείται η ενέργεια ενός δρώντος προσώπου, που ορίζεται από την
άποψη της σηµασία της για την πορεία της δράσης [Propp V. σελ. 27].
Οι θέσεις που προσπάθησε να αποδείξει η εργασία του Propp είναι οι ακόλουθες:
1) Τα µόνιµα, σταθερά στοιχεία του παραµυθιού είναι οι λειτουργίες των δρώντων
προσώπων, ανεξάρτητα από το ποιοι και πως τις επιτελούν. Οι λειτουργίες
συγκροτούν τα θεµελιώδη συστατικά µέρη του παραµυθιού [Propp V. σελ. 27].
2) Ο αριθµός των λειτουργιών που γνωρίζει το µαγικό παραµύθι είναι περιορισµένες
[Propp V. σελ. 27].
3) Η ακολουθία των λειτουργιών είναι πάντοτε η ίδια [Propp V. σελ. 28].
4) Όλα τα µαγικά παραµύθια είναι µονοτυπικά κατά τη δοµή τους [Propp V. σελ.
29].
Όλα τα παραµύθια δεν δίνουν όλες τις λειτουργίες, κάτι το οποίο δεν έρχεται σε
αντίθεση µε τον νόµο της ακολουθίας. Η απουσία ορισµένων λειτουργιών δεν
µεταβάλλει την διάταξη των υπολοίπων.

3.5.1 Λειτουργίες των δρώντων προσώπων
Παρακάτω αναφέρονται επιγραµµατικά οι λειτουργίες που αναγνώρισε ο Propp
[Propp V. σελ. 31 - 72]:
(a) αρχική κατάσταση
Ορίζει την αρχική κατάσταση που ξεκινά το παραµύθι. Η κατάσταση αυτή παρόλο
που δεν είναι λειτουργία, αντιπροσωπεύει ένα σηµαντικό µορφολογικό στοιχείο.
Ι - (β) απουσία
«ένα από τα µέλη της οικογένειας απουσιάζει από το σπίτι»
ΙΙ - (γ) απαγόρευση
«στον ήρωα προβάλλεται µια απαγόρευση»
ΙΙΙ - (δ) παράβαση
«η απαγόρευση παραβαίνεται»
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Στο σηµείο αυτό κάνει την εµφάνισή του ο ανταγωνιστής του ήρωα (κακοποιός).
ΙV - (ε) διερεύνηση
«ο ανταγωνιστής επιχειρεί να κάνει ανίχνευση»
V - (ζ) εκχώρηση
«στον ανταγωνιστή δίνονται πληροφορίες για το θύµα του»
Οι λειτουργίες (ε) και (ζ) αποτελούν ζευγαρωτό στοιχείο. Και εδώ η (ζ) µπορεί να
υπάρχει κάποιες φορές χωρίς την (ε).
VI - (η) εξαπάτηση
«ο ανταγωνιστής επιχειρεί να ξεγελάσει το θύµα του, για να γίνει κύριος αυτού ή
των υπαρχόντων του»
Ο ανταγωνιστής ή κακοποιός παίρνει ξένη όψη.
VII - (θ) συνενοχή
«το θύµα ενδίδει στην απάτη και έτσι παρά τη θέλησή του βοηθάει τον εχθρό»
Οι απαγορεύσεις πάντοτε παραβαίνονται, και οι εξαπατητικές προτάσεις, αντίστροφα,
πάντοτε γίνονται δέκτες και εκπληρώνονται.
Μια ειδική µορφή της εξαπατητικής πρότασης και της αντίστοιχης συναίνεσης
εµφανίζει η εξαπατητική συµφωνία. Η συναίνεση, µε τις συνθήκες αυτές, αποσπάται
εκβιαστικά, και συνάµα ο εχθρός επωφελείται από κάποια δύσκολη θέση του
θύµατός του. Το στοιχείο αυτό µπορεί να οριστεί ως προκαταρκτική δυστυχία (λ).
VIII - (Α) δολιοφθορά
«Ο ανταγωνιστής προξενεί σε ένα από τα µέλη της οικογένειας φθορά ή ζηµιά»
Αυτή η λειτουργία είναι εξαιρετικά βασική, καθώς ουσιαστικά µ’ αυτήν δηµιουργείται
η κίνηση του παραµυθιού. Οι πρώτες εφτά λειτουργίες µπορούν να θεωρούνται ως
προπαρασκευαστικό µέρος του παραµυθιού, ενώ µε την δολιοφθορά εγκαινιάζεται η
αρχή της πλοκής. Ο αντίπαλος συχνά προκαλεί πάνω από µια δολιοφθορά.
Όλα τα παραµύθια δεν αρχίζουν µε την διάπραξη της βλάβης. Υπάρχουν και άλλες
αρχές, που συχνά παρέχουν την ίδια εξέλιξη. Τα παραµύθια αυτά ξεκινούν από
κάποια κατάσταση ανεπάρκειας ή έλλειψης, πράγµα που οδηγεί σε αναζήτηση
ανάλογη µε την αναζήτηση που ακολουθεί τη δολιοφθορά. Από εδώ βγαίνει το
συµπέρασµα ότι η έλλειψη µπορεί να θεωρηθεί ως το µορφολογικό ισοδύναµο, για
παράδειγµα, της αρπαγής.
VIII a – (α) έλλειψη
«Κάτι δεν αρκεί σε κάποιο από τα µέλη της οικογένειας, επιθυµεί να έχει κάτι»
Γενικά οι λειτουργίες Α ή α είναι υποχρεωτικές για καθένα από τα παραµύθια της
τάξης που µελετάται, ωστόσο όλα τα παραµύθια δεν αρχίζουν µε αυτές. Κάποτε τα
στοιχεία που ιδιάζουν στη µέση του παραµυθιού, µεταφέρονται στην αρχή.
IX – (Β) µεσολάβηση, συνδετική στιγµή
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«Η δυστυχία ή η έλλειψη γνωστοποιείται, απευθύνουν στον ήρωα παράκληση ή
εντολή, τον αποστέλλουν ή τον αφήνουν να φύγει»
Αυτή η λειτουργία εισάγει στο παραµύθι τον ήρωα ο οποίος µπορεί να είναι είτε
αναζητητής είτε ήρωας - θύµα. Η σηµασία της λειτουργίας αυτής, συνίσταται στο να
προκαλεί την αναχώρηση του ήρωα από το σπίτι του.
X – (Γ) έναρξη της αντενέργειας
«Ο ήρωας αναζητητής συµφωνεί ή αποφασίζει για την αντενέργεια»
Η λειτουργία αυτή εµφανίζεται µόνο στην περίπτωση του ήρωα αναζητητή.
ΧΙ – (↑) αναχώρηση
«Ο ήρωας εγκαταλείπει το σπίτι του»
Οι αναχωρήσεις των ηρώων – αναζητητών και των ηρώων – θυµάτων είναι,
παρόµοια, διαφορετικές. Οι πρώτες έχουν σκοπό την αναζήτηση, οι δεύτερες
αρχίζουν χωρίς αναζητήσεις τον δρόµο τους, στον οποίο ποικίλες περιπέτειες
περιµένουν τον ήρωα. Από µερικά παραµύθια απουσιάζει η τοπική µετακίνηση του
ήρωα. Όλη η δράση γίνεται σε έναν τόπο. Κάποτε, αντίθετα, η αναχώρηση
ενισχύεται, και της δίνεται ο χαρακτήρας της φυγής.
Οι λειτουργίες ΑΒΓ↑ αντιπροσωπεύουν την αρχή της πλοκής του παραµυθιού. Η
πορεία της δράσης αναπτύσσεται κατόπιν.
Στο παραµύθι µπαίνει ένα καινούργιο πρόσωπο, που µπορεί να ονοµαστεί δωρητής ή
προµηθευτής.
XII – (∆) πρώτη λειτουργία του δωρητή
«Ο ήρωας δοκιµάζεται, ρωτιέται, δέχεται επίθεση κτλ., πράγµατα που προετοιµάζουν
τη λήψη εκ µέρους του ενός µαγικού µέσου ή βοηθού»
XIII – (E) αντίδραση του ήρωα
«Ο ήρωας αντιδρά στις πράξεις του µελλοντικού δωρητή»
XIV – (Ζ) λήψη του µαγικού µέσου
«Στη διάθεση του ήρωα τίθεται το µαγικό µέσο»
Το µαγικό µέσο µπορεί να είναι είτε κάποιο ζώο, είτε κάποιο µαγικό αντικείµενο µέσα
από το οποίο εµφανίζονται οι µαγικοί βοηθοί, είτε κάποιο αντικείµενο που έχει µαγικά
γνωρίσµατα, είτε κάποιες ιδιότητες που δίνονται άµεσα στον ήρωα.
Όσο αφορά την ακολουθία λειτουργιών ∆ΕΖ ο Propp παρατηρεί ότι υπάρχουν δυο
τύποι λήψης. Ο διαχωρισµός της λήψης του µαγικού µέσου γίνεται µέσω του
δωρητή, αν δηλαδή είναι φιλικός ή εχθρικός προς τον ήρωα.
Ύστερα από τη λήψη του µαγικού µέσου ακολουθεί η χρησιµοποίησή του. Έτσι ο
ήρωας φαινοµενικά χάνει όλη του τη σηµασία αφού ο ίδιος δεν κάνει τίποτα αλλά ο
βοηθός του επιτελεί τα πάντα. Παρόλα αυτά η µορφολογική σηµασία του ήρωα είναι
πολύ σηµαντική αφού οι προθέσεις του συνιστούν τον άξονα της αφήγησης.
XV – (Η) ταξίδι µε οδηγό
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«Ο ήρωας µεταφέρεται, παραδίδεται ή οδηγείται στον τόπο όπου βρίσκεται το
αντικείµενο της αναζήτησης»
Η λειτουργία Η είναι η φυσική προέκταση της λειτουργίας ↑.
XVI – (Θ) πάλη
«Ο ήρωας και ο ανταγωνιστής του συναντιούνται σε άµεση πάλη»
XVII – (Ι) στιγµάτισµα
«Τον ήρωα τον σηµαδεύουν»
XVIII – (Κ) νίκη
«Ο ανταγωνιστής νικιέται»
XIX – (Λ) εξάλειψη της δυστυχίας ή της έλλειψης
«Η αρχική δυστυχία ή έλλειψη εξαλείφεται»
Η λειτουργία αυτή αποτελεί ζεύγος µε την επιφορά βλάβης ή µε τη δυστυχία στην
αρχή της πλοκής (Α). Με αυτή τη λειτουργία η διήγηση φτάνει στο αποκορύφωµά
της.
XX – (↓) επιστροφή
«Ο ήρωας επιστρέφει»
XXI – (Μ) καταδίωξη
«Ο ήρωας υφίσταται καταδίωξη»
XXII – (Ν) διάσωση
«Ο ήρωας σώζεται από την καταδίωξη»
Σε αυτό το σηµείο πολλά παραµύθια τελειώνουν, ο ήρωας φτάνει σπίτι του,
παντρεύεται κ.τ.λ. Ωστόσο δεν συµβαίνει αυτό σε όλα τα παραµύθια, αλλά πολλές
φορές ο ήρωας υποχρεούται να δοκιµάσει µια νέα δυστυχία. Έτσι παρέχεται η αρχή
µιας νέας διήγησης και επαναλαµβάνεται η αρχική δολιοφθορά, κάποτε µε τις ίδιες
ακριβώς µορφές που εµφανίστηκε και στην αρχή, κάποτε µε άλλες, καινούργιες για
το συγκεκριµένο παραµύθι. Το φαινόµενο αυτό σηµαίνει ότι πολλά παραµύθια
αποτελούνται από δυο σειρές λειτουργιών που µπορούµε να τις ονοµάσουµε
κινήσεις. Η καινούργια δυστυχία δηµιουργεί την καινούργια κίνηση, και µε αυτόν τον
τρόπο κάποτε συνενώνεται σε µια διήγηση µια ολόκληρη σειρά παραµυθιών.
XXII – (Ξ) µη αναγνωρίσιµη άφιξη
«Ο ήρωας, αγνώριστος φτάνει στ σπίτι του ή σε άλλη χώρα»
XXIV – (Ο) αβάσιµες απαιτήσεις
«Ο ψεύτικος ήρωας προβάλλει ψεύτικες απαιτήσεις»
XXV – (Π) δύσκολο πρόβληµα
«Στον ήρωα τίθεται ένα δύσκολο πρόβληµα»
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Ο Propp έκανε µια ταξινόµηση κατά προσέγγιση των περιπτώσεων που
παρουσιάζονται στο υλικό που µελέτησε: δοκιµασία µε φαγητό και ποτό, δοκιµασία
µε φωτιά, άθλοι στο µάντεµα, άθλοι στο διάλεγµα, κρυφτό, να φιλήσει την
πριγκίπισσα στο παράθυρο, να πηδήσει πάνω από την πύλη, δοκιµασία υποµονής,
άθλος για προµήθεια και κατασκευή, άθλοι για κατασκευή, άλλοι άθλοι.
XXVI – (Ρ) λύση
«το πρόβληµα λύνεται»
XXVII – (Σ) αναγνώριση
«τον ήρωα τον αναγνωρίζουν»
XXVIII – (Τ) ξεσκέπασµα
«ο ψεύτικος ήρωας ή ο ανταγωνιστής ή ο κακοποιός, ξεσκεπάζεται»
XXIX – (Υ) µεταµόρφωση
«στον ήρωα δίνεται µια νέα όψη»
XXX – (Φ) τιµωρία
«ο εχθρός τιµωρείται»
XXXI – (Χ) γάµος
«ο ήρωας παντρεύεται και ανεβαίνει στο θρόνο»
Με βάση τις παραπάνω λειτουργίες παρατήρησε ότι πάντα ένα µαγικό παραµύθι
περιέχει µία ή παραπάνω κινήσεις. Σαν κίνηση όρισε την εξέλιξη από τη λειτουργία
της δολιοφθοράς (Α) ή της έλλειψης (α) σε λειτουργίες που αποτελούν τη λύση του
προβλήµατος. Τέτοιες λειτουργίες είναι ο γάµος (Χ), η λήψη του µαγικού µέσου (Ζ),
η εξάλειψη της δυστυχίας ή της έλλειψης (Λ) καθώς και άλλες.

3.5.2 ∆ρώντα πρόσωπα
Μια ακόµα σηµαντική παρατήρηση που έκανε ο Propp αφορούσε τους χαρακτήρες
των παραµυθιών. Παρατήρησε πως τα ίδια πρόσωπα µπορεί να εκτελούν
διαφορετικούς ρόλους από παραµύθι σε παραµύθι. Για παράδειγµα ο δράκος σε ένα
παραµύθι µπορεί να είναι ο ανταγωνιστής και σε ένα άλλο ο δωρητής. Με βάση την
παρατήρηση αυτή, αναγνώρισε τα δρώντα πρόσωπα, που µένουν αναλλοίωτοι σε
κάθε παραµύθι, ανεξάρτητα από το ποιος συγκεκριµένος χαρακτήρας τους
υποδύεται. Πιο συγκεκριµένα, αναγνώρισε τα παρακάτω δρώντα πρόσωπα:
Ήρωας
Ανταγωνιστής
∆ωρητής
Βοηθός
Πριγκίπισσα
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Αποστολέας
Ψεύτικος ήρωας
Το όνοµα καθώς και το σύνολο των συγκεκριµένων χαρακτηριστικών των δρώντων
προσώπων (ηλικία, φύλλο, θέση, εξωτερική εµφάνιση, ιδιοµορφίες κτλ.)
παρουσιάζονται ως µεταβλητά µεγέθη του παραµυθιού. «Αυτές είναι οι λεπτοµέρειες
που δίνουν στο παραµύθι την λαµπρότητα και την οµορφιά του» [Propp V. σελ. 96].
Οι αντικαταστάσεις των συγκεκριµένων χαρακτηριστικών των δρώντων προσώπων
επηρεάζονται και καθορίζονται από το τρέχον πολιτισµικό πλαίσιο (θρησκεία,
ιστορικό πλαίσιο, κοινωνική οµάδα κτλ.) µέσα από το οποίο δηµιουργείται το
παραµύθι.

3.5.3 Πηγές ενότητας
[Propp V. 1928], [Καψωµένος 1995], [Cavazza και Pizzi 2006]
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3.6 Οι ακολουθίες λειτουργιών του Bremond
Προσπάθησε να αναπτύξει την έρευνα του Propp σε ένα µοντέλο γενικής εφαρµογής
για όλα τα αφηγήµατα και συνέβαλε σηµαντικά στην καθιέρωση της
αφηγηµατολογίας ως αυτόνοµου γνωστικού πεδίου.
Ο Bremond προσεγγίζει το πρόβληµα της αφηγηµατικής λογικής µε την οποία
οργανώνονται οι λειτουργίες, µέσα από κατηγορίες συντακτικές. Πιστεύει, όπως και ο
Propp, ότι η τεχνική του αφηγήµατος υλοποιείται µε τους νόµους που διέπουν τη
χρονική διαδοχή των λειτουργιών και συνθέτουν την αφηγηµατική ακολουθία.
Σε αντίθεση µε τον Propp που πρότεινε ένα γραµµικό σχήµα, ο Bremond
αντιπρότεινε ένα σχήµα που περιλαµβάνει επίπεδα. Κάθε επίπεδο περιλαµβάνει µια
στοιχειώδη ακολουθία. Ο ακολουθίες αυτές παρατίθενται, υπερτίθενται η µια πάνω
στην άλλη, διασταυρώνονται, αντιπαρατίθενται, δένονται σε ευρύτερα σύνολα πιο
περίπλοκα και πιο εύθραυστα που επιδέχονται ποικίλες µεταβολές, µέσα σε ένα
παιχνίδι συγκλίσεων και απωθήσεων που εγκαθιδρύεται µεταξύ τους.
Ξεχώρισε δυο τύπους συνδέσεων µεταξύ των λειτουργιών:
α) Ορισµένες λειτουργίες συνδέονται µεταξύ τους µε µια σειρά αµετάβλητη.
β) Άλλες συνδέονται µε σχέσεις δυνητικής συχνότητας. Οι δυνητικές οµαδοποιήσεις
επιδέχονται παραλείψεις, συντµήσεις ή µεταβολές, χωρίς η σηµασία των στοιχείων
που παραµένουν να αλλοιώνεται απ’ αυτό.
Εντόπισε µια αυτόνοµη δοµή ενδιάµεση της λειτουργίας και της συνολικής
ακολουθίας λειτουργιών. Η δοµή αυτή είναι ένας µηχανισµός µικροακολουθιών στον
οποίο µπορούν να εµπλέκονται όλες οι λειτουργίες. Κατά την άποψή του, αυτές οι
µικροακολουθίες είναι τα πραγµατικά νήµατα της πλοκής. Κάθε νήµα είναι µια
µικροακολουθία λειτουργιών που συµπλέκονται υποχρεωτικά µεταξύ τους.
Με βάση τα παραπάνω έκανε τις παρακάτω παρατηρήσεις:
1) Η στοιχειώδης αφηγηµατική µονάδα είναι η λειτουργία σε συνάρτηση µε τις
δράσεις και τα γεγονότα που οργανωµένα σε κατάλληλες ακολουθίες γεννούν ένα
αφήγηµα.
2) Μια πρώτη οµαδοποίηση τριών λειτουργιών γεννά τη στοιχειώδη ακολουθία. Αυτή
η τριάδα αντιστοιχεί στις τρεις υποχρεωτικές φάσεις κάθε εξέλιξης:
Πιθανότητα:
Μια λειτουργία που ανοίγει τη δυνατότητα της εξέλιξης, µε τη µορφή µιας
συµπεριφοράς που πρέπει να ακολουθηθεί ή ενός γεγονότος που µπορεί να
παραλειφθεί.
Ενεργοποίηση:
Μια λειτουργία που κάνει πράξη αυτή τη δυνατότητα µε τη µορφή µιας
συµπεριφοράς ή ενός γεγονότος που έχει πραγµατωθεί.
Επίτευξη:
Μια λειτουργία που κλείνει την εξέλιξη, µε τη µορφή ενός αποτελέσµατος που έχει
επιτευχθεί.
3) Καµία από αυτές τις λειτουργίες δεν καθιστά αναγκαστική την εµφάνιση της
λειτουργίας που ακολουθεί στην αφηγηµατική σειρά. Ο αφηγητής διατηρεί την
ελευθερία να την πραγµατώσει είτε να την κρατήσει στην κατάσταση της
δυνητικότητας. Αν ο αφηγητής επιλέξει να πραγµατώσει το γεγονός, διατηρεί την
επιλογή να αφήσει την εξέλιξη να φτάσει ως το τέρµα είτε να την τερµατίσει σε
κάποιο σηµείο.
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Σχεδιάγραµµα 11: Η βασική ακολουθία λειτουργιών

4) Οι στοιχειώδεις ακολουθίες συνδυασµένες µεταξύ τους παράγουν σύνθετες
ακολουθίες, οι συνδυασµοί των οποίων πραγµατοποιούνται κατά διάφορους
σχηµατισµούς.

3.6.1 Σύνθετες ακολουθίες
Παρακάτω αναφέρονται οι πιο χαρακτηριστικές σύνθετες ακολουθίες:
Αλυσιδωτή σύνδεση

Σχεδιάγραµµα 12: Η αλυσιδωτή σύνδεση

Το (=) συµβολίζει ότι το ίδιο γεγονός επιτελεί ταυτόχρονα δυο διαφορετικές
λειτουργίες, στα πλαίσια του ίδιου ρόλου. Στο παραπάνω παράδειγµα ο
«ανταποδότης» έχει τον παθητικό ρόλο του µάρτυρα της κακουργίας και τον
ενεργητικό ρόλο του τιµωρού.
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Ενθετική σύνδεση

Σχεδιάγραµµα 13: Η ενθετική σύνδεση

Αυτή η διάταξη εµφανίζεται όταν µια διαδικασία, προκειµένου να ολοκληρωθεί
υποχρεούται να περικλείει µια άλλη, ενδιάµεση, η οποία µπορεί µε τη σειρά της να
περικλείει µια τρίτη, και πάει λέγοντας. Η ενθετική διάταξη αποτελεί το βασικό
µηχανισµό εξειδίκευσης των ενοτήτων.
Συζευκτική σύνδεση

Σχεδιάγραµµα 14: Η συζευκτική σύνδεση

Τα αρχικά vs (versus) που χρησιµεύουν εδώ ως σηµείο σύνδεσης των δυο
ακολουθιών σηµαίνουν ότι το ίδιο γεγονός που εκπληρώνει µια λειτουργία (α) στα
πλαίσια δράσης ενός υποκειµένου Α εκπληρώνει και µια λειτουργία (β) αν περάσουµε
στη σφαίρα δράσης του υποκειµένου Β.

3.6.2 Αφηγηµατικός κύκλος
Το αφήγηµα είναι λόγος εµπεριέχων διαδοχή γεγονότων ανθρωποκεντρικών που
εκτυλίσσονται στα πλαίσια της ίδιας ενιαίας δράσης. Τα γεγονότα αποκτούν έννοια
και οργανώνονται σε µια δοµηµένη χρονική συνέχεια µόνο σε συνάρτηση µε ένα
ανθρώπινο πρόγραµµα δράσης. Αναλόγως αν ευνοούν ή εµποδίζουν την έκβαση του
προγράµµατος αυτού, τα αφηγηµατικά γεγονότα µπορούν να ταξινοµηθούν σε δυο
βασικούς τύπους:
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Βελτίωση

Σχεδιάγραµµα 15: Η βελτίωση

Υποβάθµιση

Σχεδιάγραµµα 16: Η υποβάθµιση

Οι τρόποι µε τους οποίους βελτίωση και υποβάθµιση συνδυάζονται µέσα στο
αφήγηµα είναι οι ακόλουθοι:
Αλυσιδωτή διαδοχή
Μπορεί να εναλλάσσονται, ακολουθώντας µια αδιάσπαστη περιοδικότητα. Η διαδοχή
αυτή είναι απαραίτητη.

Σχεδιάγραµµα 17: Η αλυσιδωτή διαδοχή
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Ενθετική διαδοχή
Η αποτυχία µιας διαδικασίας βελτίωσης ή υποβάθµισης είναι το αποτέλεσµα µιας
εµβόλιµης αντίστροφης διαδικασίας που εµποδίζει την πρώτη να φτάσει στο
φυσιολογικό τέλος της.

Σχεδιάγραµµα 18: Η ενθετική διαδοχή

ή

Σχεδιάγραµµα 19: Η ενθετική διαδοχή

Συζευκτική διαδοχή
Μια ακολουθία γεγονότων µπορεί να είναι ταυτόχρονα βελτίωση και υποβάθµιση, αν
αφορά συγχρόνως δυο δρώντα υποκείµενα µε αντίθετη συµπεριφορά. Η επιδείνωση
της µοίρας του ενός συµπίπτει µε τη βελτίωση της τύχης του άλλου.

Σχεδιάγραµµα 20: Η συζευκτική διαδοχή
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Το πέρασµα από την οπτική ενός δρώντος υποκειµένου σε αυτή ενός άλλου, οδηγεί
στην παρακάτω παρατήρηση:
Κάθε δρών υποκείµενο είναι ήρωας για τον εαυτό του. Οι υπόλοιποι χαρακτήρες
χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε τη δική του άποψη ως σύµµαχοι, αντίπαλοι, κλπ.,
κάτω από τη δική του σκοπιά. Αυτοί οι χαρακτηρισµοί αντιστρέφονται όταν περνά
κανείς από τη µια οπτική στην άλλη.

3.6.3 Βασικές ακολουθίες λειτουργιών
Όλες οι βασικές ακολουθίες που αναφέρονται παρακάτω είναι εξειδικεύσεις της
βελτίωσης ή της υποβάθµισης.
∆ιαδικασία βελτίωσης
Η ανεπαρκής αρχική κατάσταση του υποκειµένου συνεπάγεται την παρουσία ενός
εµποδίου που αντιτίθεται στην πραγµατοποίηση µιας πιο ικανοποιητικής κατάστασης
και το οποίο εξαλείφεται βαθµιαία ακολουθώντας την ανάπτυξη της διαδικασίας
βελτίωσης. Η εξάλειψη αυτή του εµποδίου έχει µε τη σειρά τη, αποτέλεσµα την
παρέµβαση παραγόντων που δρουν ως µέσα εναντίον του εµποδίου και υπέρ του
επωφελούµενου υποκειµένου.

Σχεδιάγραµµα 21: Η διαδικασία βελτίωσης

Με βάση τη διαδικασία βελτίωσης ο Bremond όρισε τις παρακάτω βασικές
ακολουθίες λειτουργιών που αποτελούν σύνθετες πραγµατώσεις της διαδικασίας
βελτίωσης. Πιο συγκεκριµένα αναγνώρισε την εκπλήρωση του καθήκοντος, την
παρέµβαση του συµµάχου, τον αποκλεισµός του αντιπάλου, την διαπραγµάτευση,
την επίθεση και τις ανταποδόσεις: ανταµοιβή και εκδίκηση. Κάθε µια από αυτές τις
βασικές ακολουθίες λειτουργιών ο Bremond τις ανέλυσε στο έργο του «Η λογική των
αφηγηµατικών πιθανοτήτων» [Bremond 1991]. Για παράδειγµα, παρακάτω
παρατίθεται το σχήµα που αντιστοιχεί στην παρέµβαση του συµµάχου.
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Σχεδιάγραµµα 22: Η παρέµβαση του συµµάχου

∆ιαδικασία υποβάθµισης
Μια διαδικασία βελτίωσης, φτάνοντας στο τέλος της επιτυγχάνει µια κατάσταση
ισορροπίας η οποία µπορεί είτε να σηµάνει το τέλος της αφήγησης, είτε να ξεκινήσει
µια διαδικασία υποβάθµισης. Η υποβάθµιση αυτή µπορεί να οφείλεται είτε στην
τύχη, είτε στην πρωτοβουλία ενός δρώντος υποκειµένου.
Οι µορφές υποβάθµισης όπως παρατηρεί ο Bremond δεν είναι µόνο αντίθετες
µορφές βελτίωσης, αλλά και συµπληρωµατικές ανάλογα µε το πια οπτική γωνία
επιλεγεί.
Πιο συγκεκριµένα έχουµε:
α)

β)
γ)

δ)

Η βελτίωση που επιτυγχάνεται µετά από εξυπηρέτηση που προσφέρει ένας
σύµµαχος – πιστωτής, µπορεί να αντιστοιχηθεί µε την υποβάθµιση που είναι
επακόλουθο της θυσίας που γίνεται προς όφελος ενός συµµάχου – οφειλέτη.
Η βελτίωση που παρουσιάζεται µετά από την πρόκληση επίθεσης, αντιστοιχεί
σε υποβάθµιση που είναι αποτέλεσµα επίθεσης.
Η βελτίωση που προέρχεται από την επιτυχή παγίδευση του αντιπάλου,
αντιστοιχεί στην υποβάθµιση από εσφαλµένη δράση η οποία µπορεί να
θεωρηθεί σαν το αντίθετο του καθήκοντος.
Η βελτίωση από επιτευχθείσα εκδίκηση µπορεί να αντιστοιχηθεί µε την
υποβάθµιση που είναι αποτέλεσµα επιληφθείσας τιµωρίας.

Μια διαδικασία υποβάθµισης µπορεί είτε να εξελιχθεί χωρίς να συναντήσει εµπόδια,
είτε να συναντήσει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, τα εµπόδια αυτά λειτουργούν
προστατευτικά ως προς την προηγούµενη ικανοποιητική κατάσταση. Τα εµπόδια
µπορούν είτε να επιτύχουν, είτε να αποτύχουν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η
υποβάθµιση που ακολουθεί εισαγάγει τη δυνατότητα κάποιων επανορθωτικών
διαδικασιών βελτίωσης, µεταξύ των οποίων, ορισµένες παίρνουν τη µορφή µιας
βελτίωσης ειδικά προσαρµοσµένης στον τύπο της προκληθείσας υποβάθµισης.
Αντίστοιχα µε βάση τη διαδικασία υποβάθµισης όρισε τις παρακάτω βασικές
ακολουθίες λειτουργιών που αποτελούν σύνθετες πραγµατώσεις της διαδικασίας
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υποβάθµισης. Πιο συγκεκριµένα αναγνώρισε το λάθος, την υποχρέωση, τη θυσία,
την επιτελεσθείσα επίθεση και την τιµωρία.

3.6.4 Πηγές ενότητας
[Bremond 1991], [Καψωµένος 1995], [Cavazza και Pizzi 2006]
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3.7 Οι πέντε κώδικες του Barthes
Ο Barthes προσπάθησε να ενώσει τις δύο κύριες τάσεις της αφηγηµατολογίας και να
την εγκαθιδρύσει σαν έναν από τους σηµαντικότερους κλάδους της σηµειολογίας.
Αναγνώρισε ότι το όριο της ανάλυσης της γλωσσολογίας είναι η πρόταση. Ωστόσο,
όπως µια πρόταση είναι κάτι παραπάνω από το άθροισµα των λέξεων που περιέχει
(αφού µέσα από την πρόταση αναδύεται ένα νόηµα),αντίστοιχα και ο προσωπικός
λόγος (discourse) είναι κάτι παραπάνω από το άθροισµα των προτάσεων που
περιέχει. Ο προσωπικός λόγος οργανώνεται σε ένα ανώτερο επίπεδο από αυτό της
γλώσσας που η γλωσσολογία εξετάζει, και µέσω της οργάνωσης αυτής γίνεται
αντιληπτό ως το µήνυµα µιας άλλης «γλώσσας» µε τις δικές της µονάδες, κανόνες
και «γραµµατική». Επειδή όµως ο προσωπικός λόγος αποτελείται από προτάσεις,
είναι λογικό να θεωρηθεί ότι υπάρχουν κοινές φορµαλιστικές αρχές. Αυτή η αντίληψη
πηγάζει από την πεποίθηση ότι τα σηµειωτικά συστήµατα, ανεξάρτητα από το υλικό
ή την διάστασή τους, διέπονται από κοινές αρχές.
Τα αφηγήµατα αποτελούν ένα είδος προσωπικού λόγου, και για να µελετηθούν
πρέπει να βρεθούν οι φορµαλιστικοί κανόνες που τα διέπουν. Σε ένα πρώτο επίπεδο
ανάλυσης θα µπορούσε να ανακαλύψει κανείς κοινές αρχές ανάµεσα στην πρόταση
και το αφήγηµα. Για παράδειγµα, το ρήµα είναι το ανάλογο (µε τις κατάλληλες
επεκτάσεις και µεταµορφώσεις) των αφηγηµατικών λειτουργιών και το υποκείµενο
µπορεί να θεωρηθεί σαν το ανάλογο των χαρακτήρων ενός αφηγήµατος. Αυτές οι
κοινές αρχές, πέρα από εργαλεία έρευνας, αποτελούν ένα βασικό επιχείρηµα πάνω
στη συγγένεια µεταξύ γλώσσας και αφηγήµατος.
Σύµφωνα µε τη γλωσσολογία, µια πρόταση µπορεί να περιγραφεί σε πολλά επίπεδα
(φωνητικό, φωνολογικό, γραµµατική, περιεχόµενο κτλ.) και τα επίπεδα αυτά έχουν
ιεραρχικές σχέσεις µεταξύ τους. Το νόηµα µιας πρότασης παράγεται µέσα από την
ιεραρχία των επιπέδων. Αντίστοιχα και το νόηµα ενός αφηγήµατος παράγεται µέσα
από αντίστοιχα επίπεδα. «Το να διαβάσεις (ή να ακούσεις) ένα αφήγηµα δεν είναι
µόνο να περνάς από τη µια λέξη στην άλλη, αλλά και να περνάς από το ένα επίπεδο
στο άλλο» [Barthes 1966 σελ. 243].
Τα επίπεδα της οργάνωσης των αφηγηµάτων που πρότεινε ο Barthes είναι τρία: το
επίπεδο των λειτουργιών (µε βάση τον ορισµό του Propp και της επέκτασης του
Bremond), το επίπεδο των δράσεων (µε βάση την έννοια του Greimas για τους
χαρακτήρες σαν δράστες (actants)) και το επίπεδο της αφήγησης (το οποίο βασίζεται
στην έννοια που έδωσε ο Todorov στον προσωπικό λόγο (discourse)).

3.7.1 Οι πέντε κώδικες
Σύµφωνα µε τον Barthes, όλα τα αφηγήµατα περιέχουν πέντε κώδικες που
επηρεάζουν την «ανάγνωση» του δέκτη του αφηγήµατος. Το γεγονός αυτό δεν το
θεωρούσε περιοριστικό, αλλά αντίθετα, σαν µια ευκαιρία για πολλαπλές αναγνώσεις
του αφηγήµατος, µε τέτοιον τρόπο ώστε να αποκαλυφθούν τα πολλαπλά νοήµατα
και υπονοούµενα του. Ο Barthes πίστευε πως ο δέκτης προσεγγίζει πάντα ένα
αφήγηµα σαν συγγραφέας, εννοώντας πως το νόηµα κατασκευάζεται ξανά µε βάση
τις εµπειρίες και τα πιστεύω του δέκτη. Για αυτόν το λόγο σε ένα από τα πιο γνωστά
του κείµενα ανακοίνωσε το «θάνατο» του συγγραφέα.
Η γραµµική εξέλιξη των γεγονότων του σεναρίου αποτελεί µόνο ένα µέρος των
νοηµάτων του αφηγήµατος. Οι δυο από τους πέντε κώδικες αναφέρονται στο πώς τα
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γεγονότα του σεναρίου δηµιουργούν στον δέκτη την επιθυµία να µάθει τη συνέχεια,
ενώ οι υπόλοιποι τρεις αναφέρονται στα νοήµατα που κρύβονται πίσω από τα
γεγονότα και σε αντίθεση µε τους δυο πρώτους δεν απαιτούν την γραµµική
«ανάγνωση» του αφηγήµατος.
Ερµηνευτικός κώδικας (Hermeneutic code)
Αναφέρεται σε κάθε στοιχείο του αφηγήµατος που δεν εξηγείται πλήρως, και κατά
συνέπεια δηµιουργεί στον δέκτη του αφηγήµατος ερωτηµατικά, που θέλει να
απαντηθούν. Τα περισσότερα αφηγήµατα δεν αποκαλύπτουν από την αρχή κάποιες
λεπτοµέρειες του κόσµου της ιστορίας, µεθοδεύοντας την κορύφωση της ιστορίας
στην αποκάλυψή τους. Για παράδειγµα, σε πολλά αστυνοµικά αφηγήµατα
παρουσιάζεται στην αρχή κάποιο έγκληµα χωρίς να αποκαλύπτεται ποιος το
διέπραξε. Με τον τρόπο αυτόν δηµιουργείται αγωνία στον δέκτη όσο αφορά τα
ερωτηµατικά που δηµιουργούνται. Ένα αφήγηµα προσφέρει ικανοποίηση όταν
απαντά σε όλα τα ερωτήµατα.
Προαιρετικός κώδικας (Proairetic code)
Αναφέρεται σε οποιαδήποτε γεγονός υποκινεί κάποιο άλλο γεγονός. Αν για
παράδειγµα ένας χαρακτήρας της ιστορίας βγάλει το όπλο του, τότε δηµιουργείται
αγωνία στον δέκτη ως προς την αντίδραση της δράσης αυτής. Έτσι η αγωνία
δηµιουργείται µέσω δράσης και όχι µέσω αναπάντητων ερωτηµάτων. Σύµφωνα µε
τον Barthes ο ερµηνευτικός και ο προαιρετικός κώδικας προκαλούν την αγωνία στον
δέκτη του αφηγήµατος.
Σηµαντικός κώδικας (Semantic code)
Αναφέρεται σε κάθε στοιχείο στο αφήγηµα που υπονοεί κάποιο νόηµα. Αυτό δεν
σηµαίνει ότι ο σηµαντικός κώδικας περιλαµβάνει νοήµατα άσχετα µεταξύ τους και µε
το αφήγηµα, αλλά νοήµατα που έχουν άµεση σχέση µε την κεντρική ιδέα. Για
παράδειγµα στο αφήγηµα Sarrazine του Balzac ο ίδιος ο τίτλος υπονοεί τη
θηλυκότητα, αφού του Sarrazin είναι ένα ανδρικό όνοµα µε την κατάληξη ‘e’, που
αποτελεί ένα βασικό γνώρισµα του θηλυκού γένους στη γραµµατική της γαλλικής
γλώσσας. Επίσης, ο τίτλος Sarrasine σύµφωνα µε τον Barthes ερµηνεύεται και µε
βάση τον ερµηνευτικό κώδικα αφού δηµιουργεί ερωτήµατα ως προς το τι είναι.
Όνοµα; Πράγµα; Άνδρας; Γυναίκα;
Συµβολικός κώδικας (Symbolic code)
Αναφέρεται στην βαθύτερη δοµική αρχή που οργανώνει νοήµατα του σηµαντικού
κώδικα. Αυτό συνήθως γίνεται µε την χρήση δυαδικών αντιθέσεων σε ιδέες και
όρους, και των νοηµάτων που δηµιουργούνται από την σύγκρουση αυτή. Αν για
παράδειγµα σε ένα αφήγηµα περιγράφεται η διαµάχη µεταξύ ενός νέου και ενός
µεγάλου άνδρα, τότε συµβολίζεται η µάχη µεταξύ ζωής και θανάτου.
Πολιτιστικός κώδικας (Cultural code)
Αναφέρεται σε κάθε στοιχείο του αφηγήµατος που χρησιµοποιεί την «κοινή γνώση»
της ανθρωπότητας. Ο πολιτισµός, η ιστορία, η επιστήµη, τα ρητά και οι παροιµίες
επηρεάζει τον τρόπο που ερµηνεύουµε τον πολιτισµικό κώδικα. Το νόηµα µπορεί να
χαθεί όταν ο συγγραφέας χρησιµοποιεί γνώση που δεν είναι κοινή, αλλά
συγκεκριµένη για κάποιον πολιτισµό.
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3.7.2 Πηγές ενότητας
[Barthes 1966], [Barthes 1977], [www.cla.purdue.edu/English/theory/narratology/],
[Καψωµένος 1995], [Cavazza και Pizzi 2006]
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3.8 Γενικό δοµικό µοντέλο του αφηγήµατος
Στην ενότητα αυτή θα γίνει µια προσπάθεια ταξινόµησης των σηµαντικότερων
δοµικών επιπέδων του αφηγήµατος που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο αυτό. Το
αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής είναι η δηµιουργία του γενικού δοµικού µοντέλου
του αφηγήµατος, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για την κριτική και την
κατηγοριοποίηση των υπαρχόντων µοντέλων διαδραστικής αφήγησης, αλλά και στη
λύση που θα προταθεί στο τέλος της εργασίας. Από τα θεωρητικά µοντέλα
επιλέχθηκαν τα στοιχεία των οποίων η αφαιρετική λογική προσφέρεται για µια
υπολογιστική µοντελοποίηση. Το µοντέλο που προκύπτει δεν αποτελεί κάποιου
είδους απόλυτη αλήθεια του αφηγήµατος, αλλά ένα µοντέλο που συγκεντρώνει τα
στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την οπτική του ερευνητή της διαδραστικής
αφήγησης.

Σχεδιάγραµµα 23: Το γενικό δοµικό µοντέλο του αφηγήµατος

Ακολουθεί η περιγραφή των οντοτήτων του µοντέλου.
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3.8.1 Ενέργειες
Το επίπεδο αυτό αναφέρεται στην πιο πρωτόγονη δοµική µονάδα της αφηγηµατικής
δοµής, τις δυνατές ενέργειες. ∆εν αναφέρονται µε σαφή τρόπο σε κάποια θεωρία
επειδή είναι προφανείς, ωστόσο αποτελούν ένα απαραίτητο δοµικό στοιχείο. Θα
µπορούσαν να παροµοιασθούν µε τα ρήµατα µιας πρότασης. Κάποια παραδείγµατα
ενεργειών είναι το κοίτα, πάρε, χτύπα, µίλα.

3.8.2 ∆ρώντα πρόσωπα
Πρόκειται για τα πρόσωπα που δρουν στο αφήγηµα. Ο Propp στην εργασία του
αναγνώρισε εφτά τύπους δρώντων προσώπων. Τον ήρωα, τον ανταγωνιστή, τον
δωρητή, τον βοηθό, το αναζητούµενο πρόσωπο, τον αποστολέα και τον ψεύτικο
ήρωα. Ο διαχωρισµός δεν γίνεται µε βάση τα χαρακτηριστικά της εµφάνισης ή του
χαρακτήρα τους, αλλά µε βάση την λειτουργία που επιτελούν στο αφήγηµα. Για
παράδειγµα ο δράκος θα µπορούσε σε ένα αφήγηµα να είναι ο ανταγωνιστής ενώ σε
κάποιο άλλο ο βοηθός ή ο δωρητής.

3.8.3 Γεγονός
Η επιλογή και η εφαρµογή µιας ενέργειας µέσα σε µια συγκεκριµένη κατάσταση από
κάποιον χαρακτήρα του αφηγήµατος εγείρει ένα γεγονός. Θα µπορούσε να
παροµοιαστεί ένα γεγονός µε µια πρόταση, όπου το ρήµα της πρότασης είναι η
ενέργεια και το υποκείµενο και αντικείµενο της πρότασης ή ένα από τα δυο, είναι
χαρακτήρες της ιστορίας.
Για παράδειγµα, αν ο ήρωας έχει στην κατοχή του ένα µαγικό ραβδί το οποίο µπορεί
να το χρησιµοποιήσει για να µεταµορφώσει έναν χαρακτήρα σε βάτραχο, τότε αυτό
αποτελεί µια δυνατή ενέργεια. Αν ο ήρωας το χρησιµοποιήσει για να µεταµορφώσει
σε βάτραχο κάποιον συγκεκριµένο χαρακτήρα τότε εγείρεται ένα γεγονός που θα
µπορούσε να αναπαρασταθεί µε την ακόλουθη πρόταση:
«ο ήρωας µεταµόρφωσε τον ανταγωνιστή σε βάτραχο»

3.8.4 Λειτουργίες
Το επίπεδο αυτό αναφέρεται στην έννοια των αφηγηµατικών λειτουργιών όπως τις
όρισε ο Propp, δηλαδή ως η δράση ενός δρώντος προσώπου, που ορίζεται από την
άποψη της σηµασίας της για την πορεία της δράσης.
Ένα παράδειγµα λειτουργίας είναι: «ο ήρωας αναχωρεί για να βρει την πριγκίπισσα» .
Η λειτουργία αυτή περιέχει ένα σύνολο γεγονότων, των οποίων το επίπεδο
λεπτοµέρειας και το πλήθος, εξαρτώνται από τον συγγραφέα του αφηγήµατος. Για
παράδειγµα η λειτουργία «ο ήρωας αναχωρεί για να βρει την πριγκίπισσα», θα
µπορούσε να περιέχει τα γεγονότα: «ο ήρωας αποχαιρετά τον πατέρα του», «ο
πατέρας δίνει την ευχή του», «ο ήρωας καβαλά το άλογό του», «ο ήρωας φεύγει».

3.8.5 Ακολουθίες λειτουργιών
Το επίπεδο αυτό αναφέρεται στην επέκταση του Bremond πάνω στις λειτουργίες του
Propp. Οι λειτουργίες σύµφωνα µε τον Bremond οργανώνονται σε αφηγηµατικά
νήµατα τα οποία εξελίσσονται παράλληλα. Τα νήµατα αυτά αποτελούνται από
ακολουθίες λειτουργιών που αποτελούν νοηµατικές ενότητες για το συνολικό
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αφήγηµα. Ένα από τα πλεονεκτήµατα της ανάλυσης του Bremond είναι ότι το
µοντέλο του λαµβάνει υπόψη και τις αφηγηµατικές πιθανότητες που µπορεί να
χρησιµοποιήσει ο συγγραφέας άσχετα αν τελικά θα τις χρησιµοποιήσει. Μια βασική
ακολουθία λειτουργιών περιγράφεται από το παρακάτω σχήµα:

Σχεδιάγραµµα 24: Η βασική ακολουθία λειτουργειών

Ένα παράδειγµα ακολουθίας λειτουργιών θα µπορούσε να είναι οι παρακάτω
λειτουργίες: «Ο ήρωας µαθαίνει το τρωτό σηµείο του δράκου που έχει φυλακισµένη
την πριγκίπισσα», «Ο ήρωας χρησιµοποιεί τη γνώση αυτή για να νικήσει το δράκο»,
«Ο ήρωας νικάει το δράκο». Αυτή ακολουθία λειτουργιών θα µπορούσε να εξελιχθεί
και αλλιώς. Για παράδειγµα θα µπορούσε να µην εκτελεστεί η λειτουργία «Ο ήρωας
χρησιµοποιεί τη γνώση αυτή για να νικήσει το δράκο» και να ενεργοποιηθεί από τον
συγγραφέα κάποια άλλη ακολουθία λειτουργιών. ∆ηλαδή να ακολουθηθεί το σχήµα:
πιθανότητα, απουσία εκδήλωσης.

3.8.6 ∆ραµατική δοµή
Το επίπεδο αυτό αναφέρεται στον τρόπο που οργανώνονται τα γεγονότα και οι
λειτουργίες του αφηγήµατος ώστε να κλιµακώνεται η δράση µέχρι την τελική
κορύφωση.
Αποτελείται από την αρχή, όπου ο συγγραφέας παρουσιάζει τον κόσµο της ιστορίας,
τη µέση, όπου εξελίσσεται η δράση του αφηγήµατος µέχρι την κορύφωση, και το
τέλος, όπου ο συγγραφέας παρουσιάζει το τι θα απογίνουν οι χαρακτήρες της
ιστορίας.

3.8.7 Αφήγηµα
Το επίπεδο αυτό αναφέρεται στο συνολικό αφήγηµα έτσι όπως λαµβάνεται από τον
δέκτη. Πρόκειται για το αποτέλεσµα των επιπέδων που αναφέρθηκαν.
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4 Το νέο µέσο

4.1 Εισαγωγή
Η ιδέα των υπολογιστών είναι µάλλον πολύ παλιά. Από την προϊστορία, ο άνθρωπος
χρησιµοποιούσε εργαλεία για να κάνει υπολογισµούς. Έχουν ανακαλυφθεί κόκαλα
που χρονολογούνται από το 35.000 π.Χ., τα οποία έχουν σκαλισµένες διακριτές
χαρακιές. Οι ανθρωπολόγοι πιστεύουν ότι χρησιµοποιούνταν για µαθηµατικούς
υπολογισµούς. Η πιο γνωστή υπολογιστική µηχανή από την αρχαιότητα είναι ο
άβακας, τον οποίο χρησιµοποίησαν οι περισσότεροι αρχαίοι πολιτισµοί για να κάνουν
µαθηµατικές πράξεις, όπως πρόσθεση και αφαίρεση.

Εικόνα 15: Ο άβακας

Τους επόµενους αιώνες κατασκευάστηκαν πολλές υπολογιστικές µηχανές. Το
αστρονοµικό ρολόι της Πράγας κατασκευάστηκε το 1410. Πέρα από την ώρα, µπορεί
να υπολογίσει τους µήνες, τις εποχές, την κίνηση της σελήνης και των πλανητών του
ηλιακού µας συστήµατος, το πότε έχει πανσέληνο, καθώς και την κίνηση κάποιων
αστεριών που ήταν σηµαντικά για τις αστρολογικές προβλέψεις. Το 1613 ο Wilhelm
Schickard κατασκεύασε µια µηχανή που µπορούσε να κάνει πρόσθεση και αφαίρεση
εξαψήφιων αριθµών. Όταν κάποιος υπερέβαινε την αριθµητική χωρητικότητα της
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µηχανής, χτύπαγε ένα καµπανάκι. Οι µηχανές αυτές όµως δεν έχουν την έννοια που
έχουν σήµερα οι υπολογιστές, καθώς δεν µπορούσαν να προγραµµατιστούν ξανά για
να υπολογίζουν κάτι διαφορετικό.

Εικόνα 16: Το αστρονοµικό ρολόι της Πράγας

Το 1937 ο Allan Turing περίγραψε µια µηχανή που θεωρείται η απαρχή των
σύγχρονων υπολογιστών [Turing 1937]. Η µηχανή αυτή ονοµάστηκε µηχανή Turing
και αποτελούσε ένα πείραµα σκέψης για τα όρια των µηχανικών υπολογισµών.
Αποτελείται από τις ακόλουθες οντότητες. Μια ταινία µε άπειρο µήκος που
χρησιµεύει ως µνήµη και αποθηκεύει σύµβολα. Μια κεφαλή ανάγνωσης που κινείται
µπροστά και πίσω στην ταινία και έχει τη δυνατότητα να γράφει και να διαβάζει
σύµβολα στην ταινία. Ένα πρόγραµµα οδηγιών το οποίο είναι αποθηκευµένο στην
ταινία της µηχανής και υπαγορεύει στην κεφαλή ανάγνωσης τις ενέργειες που πρέπει
να πράξει. Η µηχανή Turing, µε βάση το κατάλληλο πρόγραµµα οδηγιών µπορεί να
εκτελέσει από µια απλή µαθηµατική πράξη µέχρι και επαναπρογραµµατισµό του ίδιου
του προγράµµατος οδηγιών. Σύµφωνα µε το άρθρο του περιοδικού Times, που
εξηγούσε γιατί ο Turing ήταν µια από τις σηµαντικότερες προσωπικότητες του 20ου
αιώνα, «οποιοσδήποτε πληκτρολογεί σε ένα πληκτρολόγιο, ανοίγει ένα φύλλο
εργασίας ή έναν κειµενογράφο, ουσιαστικά χρησιµοποιεί µια µετενσάρκωση της
µηχανής Turing».
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Τα επόµενα χρονιά κατασκευάστηκαν πολλοί υπολογιστές, ωστόσο είναι δύσκολο να
διακρίνει κανείς ποιος ήταν ο πρώτος. Οι πρώτοι υπολογιστές είχαν το µέγεθος
δωµατίων ή και κτιρίων και χρησιµοποιούνταν µόνο από επιστήµονες για πειράµατα
και πολύπλοκους υπολογισµούς. Μαζί µε την τεχνολογική εξέλιξη όµως µειώθηκε και
το µέγεθος των υπολογιστών. Σήµερα η επεξεργαστική ισχύς ενός κινητού
τηλεφώνου είναι πολλές φορές µεγαλύτερη από τους πρώτους εκείνους υπολογιστές.
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι υπολογιστές σήµερα να βρίσκονται ενσωµατωµένοι σε
πολλά αντικείµενα της καθηµερινής µας ζωής.

Εικόνα 17: Ένα µικρό µέρος του υπολογιστή Eniac

Το γεγονός πως οι υπολογιστές έχουν γίνει τόσο προσιτοί, τους έχει καταστήσει ως
ένα από τα χρησιµότερα εργαλεία για σχεδόν οποιαδήποτε ανθρώπινη
δραστηριότητα. Οι επιχειρήσεις µε τη βοήθεια υπολογιστών µπορούν και κρατούν το
αρχείο τους, κινούν τους λογαριασµούς τους και επικοινωνούν µε τους συνεργάτες
τους. Η βιοµηχανική παραγωγή κατάφερε να επιταχύνει τον ρυθµό παραγωγής και
να κάνει ακόµα φτηνότερα τα προϊόντα της µέσω της αυτοµατοποίησης της γραµµής
παραγωγής. Ροµπότ µπορούν και εκτελούν εργασίες που θα ήταν πολύ επικίνδυνες ή
ακόµα και ανέφικτες για τον άνθρωπο. Ακόµα και σε δραστηριότητες που δεν είναι
εµφανής η παρουσία των υπολογιστών, όπως το σύστηµα φωτεινής σηµατοδότησης
στους δρόµους της πόλης, είναι απαραίτητοι. Οι γρήγοροι ρυθµοί της σύγχρονης
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κοινωνίας οφείλονται σε µεγάλο βαθµό στην ραγδαία ανάπτυξη των υπολογιστικών
συστηµάτων.
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4.2 Ο υπολογιστής ως αφηγηµατικό µέσο
Όταν καθιερώθηκαν οι υπολογιστές σαν αντικείµενο ευρείας χρήσης, τα τεχνικά
χαρακτηριστικά τους, περιόριζαν τις εφαρµογές που µπορούσαν να σχεδιαστούν.
Όπως είναι γνωστό όµως, η εξέλιξη της τεχνολογίας των υπολογιστών είναι
αλµατώδης. Σήµερα οι υπολογιστές έχουν φτάσει σε τέτοιο τεχνολογικό επίπεδο,
που οι εφαρµογές που σχεδιάζονται, περιορίζονται τελικά από την φαντασία και την
ικανότητα του ίδιου του σχεδιαστή. Με βάση το γεγονός αυτό, πολλοί ερευνητές
οραµατίστηκαν νέες κατευθύνσεις στην σχεδιαστική αντίληψη των υπολογιστικών
εφαρµογών. Ανάµεσα σε αυτούς είναι η Laurel Brenda και η Janet Murray οι οποίες
µέσα από τις εργασίες τους έβαλαν τις βάσεις για την χρήση των υπολογιστών σαν
αφηγηµατικά µέσα. Ουσιαστικά, τα συστήµατα διαδραστικής αφήγησης είναι µια
υποκατηγορία των αφηγηµατικών συστηµάτων που η Laurel Brenda και η Janet
Murray οραµατίστηκαν.
Την ανακάλυψη του ηλεκτρονικού υπολογιστή η Murray την θεωρεί το ίδιο
επαναστατική όσο και την ανακάλυψη της τυπογραφίας, της κινηµατογραφικής
κάµερας ή του ραδιόφωνου. Ωστόσο από την ανακάλυψη της τεχνολογίας του µέσου
µέχρι την ανακάλυψη των ιδιαιτεροτήτων του προσωπικού λόγου του κάθε
αφηγηµατικού µέσου, µεσολαβεί ένα διάστηµα. Για παράδειγµα τα πρώτα βιβλία που
τυπώθηκαν µετά την ανακάλυψη της τυπογραφίας από τον Gutenberg το 1455, ήταν
άµεσα επηρεασµένα από την προφορική παράδοση των προηγούµενων αιώνων.
Μόλις το 1605 ο Cervantes εξέδωσε τον ∆ον Κιχώτη και σηµατοδότησε την απαρχή
της ευρωπαϊκής πεζογραφίας όπως τη γνωρίζουµε.

Εικόνα 18: Σχέδιο του ∆ον Κιχώτη από τον Picasso
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Η Murray αναγνώρισε δυο στάδια στην εξέλιξη κάθε αφηγηµατικού µέσου, το
προσθετικό (additive), όπου το µέσο δανείζεται στοιχεία από άλλα µέσα, και το
εκφραστικό (expressive), όπου το µέσο έχει αποκτήσει την δικιά του προσωπική
εκφραστική γλώσσα. Για παράδειγµα όταν πρωτοξεκίνησε ο κινηµατογράφος, τα
πρώτα φιλµ που γυρίστηκαν χρησιµοποιούσαν τεχνικές από την φωτογραφία και το
θέατρο. Έτσι τα πρώτα αφηγηµατικά φιλµ ήταν γυρισµένα µε µια στατική κάµερα
που κινηµατογραφούσε την παράσταση. Με τον καιρό όµως αναδύθηκαν νέες
τεχνικές µέσα από το ίδιο το µέσο (µοντάζ, διαφορετικές γωνίες λήψης κτλ), οι
οποίες σχηµάτισαν µε τον καιρό, το µέσο που σήµερα ονοµάζουµε κινηµατογράφο.
Αντίστοιχα και οι εφαρµογές των υπολογιστικών συστηµάτων είναι ακόµα στο
προσθετικό στάδιο αφού απλά δανείζονται στοιχεία από άλλα µέσα, τα οποία στη
συντριπτική τους πλειοψηφία είναι γραµµικά.
Εξετάζοντας την εξέλιξη των αφηγηµατικών µέσων στο χρόνο σε συνδυασµό µε τις
δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η Murray πιστεύει πως ο υπολογιστής
σαν αφηγηµατικό µέσο µπορεί να φέρει επανάσταση στην ψυχαγωγία µέσω
αφηγηµατικών δοµών. Αυτό δεν σηµαίνει πως γραµµικά αφηγηµατικά µέσα, όπως το
βιβλίο, θα περάσουν στην λήθη του χρόνου. Κάτι τέτοιο δε συνέβη ούτε όταν
δηµιουργήθηκε ο κινηµατογράφος, ούτε θα συµβεί µε τη δηµιουργία της
διαδραστικής αφήγησης. Το κάθε αφηγηµατικό µέσο προσφέρει µια ξεχωριστή
ευχαρίστηση και παραµένει µια διαχρονική αξία του ανθρώπινου πολιτισµού. Η
έρευνα πάνω σε συστήµατα διαδραστικής αφήγησης προσπαθεί να δηµιουργήσει ένα
νέο αφηγηµατικό µέσο µε την προσωπική του αισθητική.

4.2.1 Οι βασικές ιδιότητες των υπολογιστικών συστηµάτων
Για να µπορέσει κανείς να οραµατιστεί το νέο µέσο και τις δυνατότητές του, είναι
απαραίτητο να αναγνωριστούν οι βασικές του ιδιότητες. Οι τέσσερις ιδιότητες που
αναγνώρισε η Murray [Murray 1997 σελ. 71] είναι οι ακόλουθες:
Επεξεργασία (procedural):
Ένας υπολογιστής δεν είναι απλά µια δίοδος πληροφοριών, αλλά ένας επεξεργαστής
πληροφοριών. Οι πληροφορίες που δέχεται σαν είσοδο ο υπολογιστής
µετασχηµατίζονται σύµφωνα µε ένα σύνολο κανόνων. Το σύνολο αυτό καθορίζεται
από το είδος της εφαρµογής. Η επεξεργασία των πληροφοριών γίνεται σε ταχύτητες
που είναι απλησίαστες από τον άνθρωπο.
Συµµετοχή (participatory):
Τα ψηφιακά περιβάλλοντα είναι ελκυστικά σε εµάς, όχι µόνο για τις επεξεργαστικές
τους δυνατότητες, αλλά και επειδή µπορούµε να παρακινήσουµε την επεξεργασία.
Με άλλα λόγια η έξοδος της επεξεργασίας είναι ανάλογη της εισόδου του χρήστη. Οι
ιδιότητες της επεξεργασίας και της συµµετοχής σχηµατίζουν τη διάδραση.
Χωρική περιήγηση (spatial):
Τα ψηφιακά περιβάλλοντα χαρακτηρίζονται από την δυνατότητα που δίνουν στον
χρήστη να περιηγηθεί στο χώρο της εφαρµογής. Παρόλο που η χωρική ιδιότητα
χρησιµοποιείται κατά κύριο λόγω σε γραφικές αναπαραστάσεις (χάρτες,
φωτογραφίες και τρισδιάστατα περιβάλλοντα), αναφέρεται γενικότερα στην έννοια
της περιήγησης, όπως για παράδειγµα η περιήγηση σε ένα υπερκείµενο (hypertext).
Εγκυκλοπαιδικότητα (encyclopedic):
Οι υπολογιστές είναι το µέσο µε τη µεγαλύτερη χωρητικότητα, παρέχοντας έτσι
δυνατότητες για σχεδόν απεριόριστο όγκο δεδοµένων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα
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στον σχεδιαστή µιας εφαρµογής που να περιλαµβάνει όσες πληροφορίες κρίνει αυτός
ότι χρειάζονται.

4.2.2 Η αισθητική του νέου µέσου
Κάθε εκφραστικό µέσο έχει τον δικό του τρόπο να δίνει ευχαρίστηση. Η ευχαρίστηση
αυτή πηγάζει από την αισθητική του µέσου. Η Murray αναγνώρισε τρεις αισθητικές
κατηγορίες για την ανάλυση του υπολογιστή ως αφηγηµατικού µέσου [Murray 1997
σελ. 95].

4.2.2.1 Εµβύθιση (immersion)
Η έννοια της εµβύθισης είναι ένας µεταφορικός όρος που προέρχεται από τη φυσική
εµπειρία της κατάδυσης στο νερό. Χρησιµοποιείται για να ορίσει την αίσθηση του
χρήστη όταν βρίσκεται σε µια νέα ψηφιακή πραγµατικότητα, έχοντας παράλληλα
ενεργό ρόλο στη δράση του κόσµου. Όταν ο χρήστης έχει εµβυθιστεί δέχεται τη
λογική της νέας πραγµατικότητας ως το µόνο που υπάρχει, ακόµα και αν αυτό
έρχεται σε αντίθεση µε την πραγµατικότητα. Το αίσθηµα της εµβύθισης δεν είναι
αποκλειστικό προνόµιο των ψηφιακών µέσων, αλλά ένα γνώριµο γνώρισµα όλων
των αφηγηµατικών µέσων (για παράδειγµα τα βιβλία και οι ταινίες). Αυτό που
αλλάζει στα ψηφιακά µέσα είναι η ενεργή συµµετοχή του χρήστη.

4.2.2.2 Μεσολάβηση (agency)
Η µεσολάβηση είναι η δυνατότητα που παρέχεται στον χρήστη να ενεργήσει µε
βάση το τρέχον αφηγηµατικό πλαίσιο και στη συνέχεια να δει τις συνέπειες των
αποφάσεων και των επιλογών του στο αφήγηµα που προκύπτει. Η έννοια της
µεσολάβησης δεν πρέπει να µπερδεύεται µε αυτές της δράσης και της συµµετοχής. Η
µεσολάβηση πηγαίνει πέρα από αυτές, καθώς για κάθε δράση του χρήστη πρέπει το
σύστηµα να µπορεί να αντιδράσει µε βάση την πρόθεση του χρήστη.
Η µεσολάβηση σπάνια εµφανίζεται στα παραδοσιακά καλλιτεχνικά µέσα (αλλά και
όταν εµφανίζεται δεν είναι ισχυρή). Στο παιχνίδι ωστόσο είναι η σηµαντικότερη
ιδιότητα. Ως ανώτερη µορφή µεσολάβησης η Murray αναγνωρίζει την δηµιουργία
αυτόνοµων οντοτήτων που λαµβάνουν ενεργό ρόλο µέσα στα πλαίσια της ιστορίας
[Murray 1997 σελ. 147]. Ένα τέτοιο σύστηµα θα µπορούσε να αναγνωρίσει τις
προθέσεις του χρήστη ως προς τη φύση της εµπειρίας (σε ένα βαθµό) και να
δηµιουργήσει τις κατάλληλες οντότητες που θα επιτρέψουν στον χρήστη να
δηµιουργήσει την εµπειρία του. Αυτή η ιδέα έχει σαν συνέπεια την αποµάκρυνση
από τη δυαδική σχέση νίκης και ήττας που υιοθετούν τα περισσότερα παιχνίδια στον
υπολογιστή και ταυτόχρονα την συµµετοχική δηµιουργία πολύπλοκων εναλλακτικών
κόσµων.
Τοπική και καθολική µεσολάβηση
Με βάση τον ορισµό της µεσολάβησης οι Mateas και Stern έκαναν µια ακόµη
διάκριση όσο αφορά τα είδη της µεσολάβησης [Mateas 2002]. Αναγνώρισαν την
τοπική µεσολάβηση (local agency) και την καθολική µεσολάβηση (global agency). Η
τοπική µεσολάβηση αναφέρεται στις άµεσες αντιδράσεις του εικονικού κόσµου στις
διαδράσεις του χρήστη. Παράδειγµα τοπικής µεσολάβησης είναι όταν ο χρήστης
συνοµιλεί µε κάποιον χαρακτήρα ή ανοίγει µια πόρτα. Η καθολική µεσολάβηση
αναφέρονται στο κατά πόσο οι διαδράσεις του χρήστη επηρεάζουν το συνολικό
αφήγηµα που προκύπτει από το σύστηµα διαδραστικής αφήγησης. Μια πολύ
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σηµαντική παράµετρος της καθολικής µεσολάβησης είναι ο χρήστης να έχει την
εντύπωση ότι το σύστηµα µπορεί να καταλάβει την πρόθεση των ενεργειών του. Να
µεταβάλλεται δηλαδή το αφήγηµα ανάλογα µε την πρόθεση του χρήστη.
Σχέση τοπικής και καθολικής µεσολάβησης
Για να βιώσει ο χρήστης υψηλό βαθµό µεσολάβησης είναι απαραίτητο να υπάρχει
υψηλός βαθµός τοπικής και καθολικής µεσολάβησης, καθώς και ισορροπία µεταξύ
τους. Στην περίπτωση που υπάρχει υψηλός βαθµός τοπικής µεσολάβησης και
χαµηλός βαθµός καθολικής µεσολάβησης, η µεσολάβηση που αισθάνεται ο χρήστης
δεν είναι ισχυρή. Αν για παράδειγµα ο χρήστης εκτελεί συνέχεια ενέργειες, αλλά οι
ενέργειες αυτές δεν έχουν κάποια επίδραση στο συνολικό αφήγηµα ή η επίδραση δεν
είναι αυτή που ο χρήστης επιθυµούσε, τότε ο χρήστης δε βιώνει υψηλό βαθµό
µεσολάβησης. Αντίστοιχα αν υπάρχει υψηλός βαθµός καθολικής µεσολάβησης και
χαµηλός βαθµός τοπικής µεσολάβησης, η µεσολάβηση που αισθάνεται ο χρήστης δεν
είναι ισχυρή. Αυτό συµβαίνει όταν οι ενέργειες που καλείται να εκτελέσει ο χρήστης
είναι λίγες και η κάθε ενέργεια προχωράει την ιστορία. Αν δηλαδή ένα αφήγηµα έχει
δέκα κρίσιµα σηµεία στα οποία πρέπει να ασκήσει καθολική µεσολάβηση ο χρήστης,
αλλά τα σηµεία αυτά αποτελούν και τις µοναδικές ενέργειες του χρήστη, τότε και η
µεσολάβηση που αισθάνεται ο χρήστης δεν θα είναι ισχυρή.
Η ιδανική ισορροπία είναι ο χρήστης να µπορεί να διαδρά άµεσα µε τον κόσµο, αλλά
και να αισθάνεται πως η δράση του επηρεάζει άµεσα τη συνολική εξέλιξη του
αφηγήµατος. Όταν υπάρχει ισορροπία µεταξύ τοπικής και καθολικής µεσολάβησης
αυξάνεται η αίσθηση ελευθερίας του χρήστη καθώς και η εµβύθιση που αισθάνεται ο
χρήστης.

4.2.2.3 Μεταµόρφωση (transformation)
Το τρίτο χαρακτηριστικό των ψηφιακών περιβαλλόντων, η µεταµόρφωση,
εµφανίζεται µε τρεις διαφορετικούς τρόπους.
Μεταµόρφωση ως µασκάρεµα
Ο πρώτος αναφέρεται στην αίσθηση του χρήστη, ότι υποδύεται κάποιον φανταστικό
χαρακτήρα.
Μεταµόρφωση ως ποικιλοµορφία
Ο δεύτερος τρόπος αναφέρεται στην ικανότητα των υπολογιστικών συστηµάτων να
µεταλλάσουν τα περιβάλλοντα που υλοποιούν. Το σύστηµα µπορεί να παραθέσει ένα
µεγάλο αριθµό παραλλαγών πάνω σε κάποιο συγκεκριµένο θέµα (κάτι που δίνει στο
χρήστη τη δυνατότητα να εξερευνήσει τις παραλλαγές αυτές και κατά συνέπεια να
αποκτήσει κατανόηση του θέµατος). Η Murray παρατηρεί ότι ένα από τα
σηµαντικότερα θέµατα που θα πρέπει να λυθούν όσο αφορά το δεύτερο τρόπο, είναι
οι συµβάσεις µέσω των οποίων θα αλληλεπιδρά ο χρήστης µε το σύστηµα. Όσο πιο
πετυχηµένες είναι οι συµβάσεις αυτές, τόσο πιο ισχυρή θα είναι και η εµβύθιση και η
µεσολάβηση.
Προσωπική µεταµόρφωση
Τέλος, ο τρίτος τρόπος αναφέρεται στην προσωπική µεταµόρφωση που συντελείται
στον χρήστη όταν υποδύεται ρόλους µέσα σε αφηγηµατικά ψηφιακά περιβάλλοντα.
Η προσωπική µεταµόρφωση παρουσιάζεται σε όλα τα αφηγηµατικά µέσα, ωστόσο
στα ψηφιακά περιβάλλοντα ο χρήστης δεν είναι πλέον ένας απλός παρατηρητής των
γεγονότων, αλλά ο πρωταγωνιστής. Το γεγονός αυτό µπορεί να δηµιουργήσει ένα
µέσο τόσο ισχυρό που πέρα από τα ευεργετικά του αποτελέσµατα, µπορεί και να
έχει επικίνδυνες κοινωνικές συνέπειες. Ωστόσο για να µπορέσει κανείς να
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χρησιµοποιήσει στο µέγιστο βαθµό την προσωπική µεταµόρφωση που µπορεί να
προσφέρει το νέο µέσο στον χρήστη, θα πρέπει να βρεθεί ο ανάλογος τρόπος
έκφρασης της κάθαρσης που βιώνει ο χρήστης στο τέλος ενός γραµµικού
αφηγήµατος.
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4.3 ∆ιάδραση και αφήγηµα
Η ειδοποιός διαφορά του υπολογιστή ως αφηγηµατικό µέσο σε σχέση µε τα
υπόλοιπα αφηγηµατικά µέσα είναι η διάδραση. Από το χαρακτηριστικό αυτό όµως
πηγάζει και το πιο σηµαντικό πρόβληµα. Η διάδραση προϋποθέτει ελευθερία
κινήσεων στο χρήστη, ενώ ένα αφήγηµα είναι προκαθορισµένο από τον συγγραφέα.
Με βάση την σύγκρουση αυτή είναι πολλοί αυτοί που υποστηρίζουν πως η
διαδραστική αφήγηση δεν είναι δυνατή [Juul 1999], [Juul 2005], [Frasca 1999],
[Aarseth 2001]. ∆υο είναι οι κύριες τάσεις που έρχονται σε αντιπαράθεση µε τη
διαδραστική αφήγηση, οι Ludologists και οι Narratologists.

4.3.1 Ludologists
Οι Ludologists προέρχονται από το πεδίο έρευνας των παιχνιδιών (game studies) και
χρησιµοποιούν σαν παράδειγµα τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Πιστεύουν πως, παρόλο
που τα παιχνίδια έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά µε τα αφηγήµατα, τα
χαρακτηριστικά αυτά είναι δευτερεύοντα. Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι οι
αφηρηµένοι κανόνες που διέπουν το παιχνίδι και µέσω των οποίων διαδρά ο
χρήστης. Συνεπώς, η ακαδηµαϊκή µελέτη των ηλεκτρονικών παιχνιδιών θα πρέπει να
γίνεται µε βάση αυτούς τους αφηρηµένους κανόνες [Juul 1999], [Juul 2005],
[Aarseth 2001].

Εικόνα 19: Η κύρια οθόνη παιχνιδιού του Tetris
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Το παιχνίδι που χρησιµοποιείται συνήθως ως παράδειγµα είναι το Tetris [Juul 2005].
Το παιχνίδι αυτό δεν έχει κάποιο εµφανές αφηγηµατικό χαρακτηριστικό και βασίζει
την επιτυχία του αποκλειστικά στο gameplay. Αντίθετα χρησιµοποιείται ως αντί
παράδειγµα η περίπτωση των Adventures games που βασίζονται κατά κύριο λόγο
στο σενάριο και όχι στο gameplay. Σύµφωνα µε τους Ludologists αυτός είναι και ο
λόγος που παράκµασε το είδος.
Η βασική τους διαφωνία όµως ως προς τη διαδραστική αφήγηση είναι η σύγκρουση
µεταξύ αφηγήµατος και διάδρασης. Οι Ludologists υποστηρίζουν πως οι
αφηγηµατικές δοµές περιορίζουν την ελευθερία του χρήστη και κατά συνέπεια
καταστρέφουν τη διάδραση. Τέλος υποστηρίζουν πως τεχνικά είναι αδύνατη η
δηµιουργία ενός συστήµατος τεχνητής νοηµοσύνης που θα δηµιουργεί αφηγήµατα.
Το συµπέρασµα που προκύπτει από την κριτική τους είναι πως θα πρέπει να
περιοριστούν τα αφηγηµατικά στοιχεία από τα παιχνίδια, αφού καταστρέφουν το ίδιο
το παιχνίδι.

4.3.2 Narratologists
Οι Narratologists από την άλλη προέρχονται από τις λογοτεχνικές σπουδές και
χρησιµοποιούν σαν παράδειγµα το υπερκείµενο (hypertext). Υποστηρίζουν πως η
διάδραση έρχεται σε αντίθεση µε την αφηγηµατική δοµή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα
τα αφηγήµατα που µπορεί να αφηγηθεί ένα διαδραστικό µέσο, να είναι πολύ απλοϊκά
και να µην παρουσιάζουν κανένα ενδιαφέρον για τον χρήστη. Σύµφωνα µε τους
Narratologists ένα υπολογιστικό σύστηµα δε θα είναι ποτέ ικανό να προσφέρει στο
χρήστη όσες αφηγηµατικές επιλογές θέλει. Το συµπέρασµα που προκύπτει από την
κριτική τους είναι πως θα πρέπει να περιοριστεί η διάδραση. Προτείνουν το
υπερκείµενο σαν µια νέα µορφή λογοτεχνίας που θα προεκτείνει την αισθητική µας
αντίληψη πάνω στο αφήγηµα.
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4.3.3 Από το αφήγηµα στο µετά-αφήγηµα
Οι κριτικές των Ludologists και Narratologists που παρουσιάστηκαν παραπάνω,
προκύπτουν µέσα από τους «παραδοσιακούς» ορισµούς των ηλεκτρονικών
παιχνιδιών και του αφηγήµατος. Οι Ludologists στηρίζουν ένα µεγάλο µέρος της
επιχειρηµατολογίας τους στα πρώτα ηλεκτρονικά παιχνίδια, και στην κατάσταση που
έχει διαµορφωθεί από την βιοµηχανία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, η οποία δεν
ρισκάρει στην ανάπτυξη τίτλων που δεν θα ακολουθούν τις συµβάσεις κάποιου
συγκεκριµένου είδους. ∆εν λαµβάνουν όµως υπόψη τα είδη παιχνιδιών που θα βγουν
στο µέλλον. Το SimCity και το Sims αποτελούν ένα καλό παράδειγµα παιχνιδιών που
αρχικά απορρίφθηκαν από όλες τις µεγάλες εταιρίες παραγωγής παιχνιδιών, επειδή
δεν άνηκαν σε κάποια γνωστή κατηγορία παιχνιδιών. Σήµερα όµως είναι δυο από τα
πιο πετυχηµένα παιχνίδια όλων των εποχών.

Εικόνα 20: Το πρώτο SimCity

Το γεγονός ότι πολλοί τίτλοι ηλεκτρονικών παιχνιδιών δεν δίνουν πολύ µεγάλη
βαρύτητα σε αφηγηµατικά στοιχεία δε σηµαίνει ότι είναι και ανέφικτος ο στόχος.
Ωστόσο ακόµα και σε παιχνίδια που βασίζονται αποκλειστικά στο game play, οι
αφηγηµατικές δοµές βρίσκονται στην αντίληψη του χρήστη. Στο παράδειγµα του
Tetris που αναφέρθηκε παραπάνω σύµφωνα µε την Murray, ο παίκτης βιώνει το
παιχνίδι σαν µια µεταφορική διαδραµάτιση εµπειριών της ζωής όπως η νίκη ή η ήττα,
ο αγώνας για επιβίωση. Οι εµπειρίες αυτές είναι άµεσα συνυφασµένες µε την
αφηγηµατική ερµηνεία του κόσµου από τον άνθρωπο [Murray 1997].
Ωστόσο το πιο σηµαντικό πρόβληµα, προκύπτει από τον ορισµό του αφηγήµατος.
Ένα αφήγηµα είναι όντως προκαθορισµένο από τον συγγραφέα. Η διαδραστική
αφήγηση όµως δεν προσπαθεί να κάνει ένα αφήγηµα διαδραστικό. Για παράδειγµα
δεν προσπαθεί να πάρει το πρώτο επεισόδιο του Star Wars και να το κάνει
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διαδραστικό. Αυτό εξ ορισµού είναι αδύνατο, αφού το πρώτο επεισόδιο και
οποιοδήποτε άλλο συγκεκριµένο αφήγηµα, βασίζεται σε ένα προκαθορισµένο
γραµµικό σενάριο. Άρα η διάδραση δε µπορεί να γίνει στο επίπεδο του σεναρίου.
Αυτός είναι ο λόγος που τα περισσότερα παιχνίδια που βασίζονται σε ταινίες,
ακολουθούν τη γραµµική πορεία του σεναρίου της ταινίας µέσω µη διαδραστικών
σκηνών, και παραθέτουν ενδιάµεσα διαδραστικά τµήµατα τα οποία βασίζονται σε
σκηνές που προσφέρονται για να διαδράσει ο χρήστης όπως π.χ. µια µάχη ή ένας
αγώνας ταχύτητας.
Αυτό που προσπαθεί όµως να κάνει η διαδραστική αφήγηση, είναι η δηµιουργία ενός
κόσµου της ιστορίας που να διέπεται από συγκεκριµένους αφηγηµατικούς κανόνες
και κάθε φορά που ο χρήστης θα ολοκληρώνει έναν κύκλο διάδρασης µε το σύστηµα
της διαδραστικής αφήγησης θα προκύπτει ένα ολοκληρωµένο αφήγηµα. Η
διαδραστική αφήγηση δεν προσπαθεί να δηµιουργήσει ένα αφήγηµα, αλλά ένα µετάαφήγηµα, ένα σύστηµα δηλαδή που παράγει αφηγήµατα. Παίρνοντας πάλι το
παράδειγµα του Star wars, o στόχος ενός συστήµατος διαδραστικής αφήγησης είναι
η δηµιουργία του κόσµου της ιστορίας του Star wars. Μόλις ένα από τα πολλά
δυνατά αποτελέσµατα της διάδρασης µε τον κόσµο της ιστορίας θα είναι το πρώτο
επεισόδιο του Star wars. Το παράδειγµα αυτό βέβαια είναι εξαιρετικά πολύπλοκο σε
σχέση µε τα αποτελέσµατα που έχουν µέχρι σήµερα τα συστήµατα διαδραστικής
αφήγησης, ωστόσο σκιαγραφεί το βασικό στόχο. Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο
Crawford, η διάδραση είναι ασύµβατη µε το αφήγηµα αλλά όχι µε το µετά-αφήγηµα
[Crawford 2005].
Σύµφωνα µε τους Ludologists και τους Narratologists, η δηµιουργία του µετάαφηγήµατος είναι αδύνατη, ωστόσο µετά την κυκλοφορία του façade, του πρώτου
ολοκληρωµένου συστήµατος διαδραστικής αφήγησης, το επιχείρηµα αυτό φαίνεται
να καταρρίπτεται.

4.3.3.1 Συγγραφέας και δέκτης του µετά-αφηγήµατος
Η έννοια του µετά-αφηγήµατος αλλάζει τις έννοιες του δέκτη και του συγγραφέα του
αφηγήµατος. Ο δέκτης του αφηγήµατος δεν είναι πλέον παθητικός απέναντι στην
εξέλιξη που του παρουσιάζεται αλλά ενεργός. Οι επιλογές του έχουν άµεση επίδραση
στο αφήγηµα που τελικά θα δηµιουργηθεί. Ο συγγραφέας του αφηγήµατος από την
άλλη, δεν θα προσπαθεί να δοµήσει ένα ενδιαφέρον σενάριο που θα κρατά αµείωτο
το ενδιαφέρον του δέκτη του αφηγήµατος, αλλά να δοµήσει έναν κόσµο της
ιστορίας που θα προσφέρει στον ενεργό πλέον δέκτη ενδιαφέρουσες αφηγηµατικές
δυνατότητες. Είναι µάλλον δύσκολο να φανταστεί κανείς τους νέους αυτούς ρόλους
καθώς τα πιο συνηθισµένα αφηγηµατικά µέσα είναι γραµµικά, ωστόσο οι ενδείξεις
από το µεγάλο ενδιαφέρον των ερευνητών πάνω σε συστήµατα διαδραστικής
αφήγησης, καθώς και την επιτυχία κάποιων προσπαθειών δείχνουν πως στο µέλλον
αυτό θα αλλάξει.

4.3.3.1 Κριτήρια αξιολόγησης
Μια άλλη πολύ σηµαντική διαφοροποίηση που υπάρχει µεταξύ αφηγήµατος και µετάαφηγήµατος είναι το κριτήρια αξιολόγησης. Ένα αφήγηµα αξιολογείται µε βάση το
γραµµικό του σενάριο και κατά πόσο κρατά αµείωτο το ενδιαφέρον του δέκτη. Από
την άλλη ένα µετά-αφήγηµα δεν αξιολογείται µε βάση ένα γραµµικό σενάριο, αλλά
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µε βάση το πλήθος και την ποιότητα των γραµµικών σεναρίων που µπορεί να
παράξει.
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4.4 Η ψευδαίσθηση στα αφηγηµατικά και καλλιτεχνικά µέσα
Ένα από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά των αφηγηµατικών και των
καλλιτεχνικών µέσων είναι ότι προσπαθούν να δηµιουργήσουν ψευδαισθήσεις στον
δέκτη. Η ιστορία της ζωγραφικής µέχρι και την ανακάλυψη της φωτογραφίας
προσπαθούσε να δηµιουργήσει µια πιστή αναπαράσταση της πραγµατικότητας.
Επειδή όµως η υλική και δυσδιάστατη επιφάνεια ενός πίνακα έχει πολλούς
περιορισµούς σε σχέση µε την πραγµατικότητα, δηµιουργήθηκαν πολλές τεχνικές
που δίνουν στον θεατή ενός πίνακα την ψευδαίσθηση πως έχει παραπάνω ιδιότητες
από αυτές που στην πραγµατικότητα έχει. Μια τέτοια τεχνική είναι και αυτή της
προοπτικής, που δίνει στον θεατή την ψευδαίσθηση πως η εικόνα που αναπαριστά ο
πίνακας έχει τρεις διαστάσεις.

Εικόνα 21: Νωπογραφία του Correggio στο θόλο του ναού της Πάρµα

Ο κινηµατογράφος δηµιουργεί στον θεατή την ψευδαίσθηση πως βλέπει µια
κινούµενη εικόνα, ενώ στην πραγµατικότητα βλέπει στατικές εικόνες που
εναλλάσσονται µε µεγάλη ταχύτητα. Οι σχεδιαστές ψηφιακών εφέ στον υπολογιστή
όταν προσπαθούν να δηµιουργήσουν την αναπαράσταση ενός φυσικού φαινόµενου,
χρησιµοποιούν µόνο τις φυσικές ιδιότητες που δίνουν την οπτική ψευδαίσθηση στο
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θεατή και όχι όλες εκείνες που χρησιµοποιεί ένας επιστήµονας που προσπαθεί να
αναλύσει το φυσικό φαινόµενο.
Μια από τις σηµαντικότερες ψευδαισθήσεις που δηµιουργούν τα αφηγηµατικά µέσα
είναι η αναστολή της δυσπιστίας. Μέσω της αναστολής της δυσπιστίας ο δέκτης του
αφηγήµατος εκλαµβάνει τον κόσµο που το παρουσιάζεται σαν να είναι αληθινός.
Όλες οι ψευδαισθήσεις που περιγράφηκαν παραπάνω, καθώς και πολλές άλλες,
συντελούν στην αναστολή της δυσπιστίας. Ο δέκτης ενός αφηγήµατος στην
πραγµατικότητα ξέρει ότι όταν του αφηγούνται, την καταστροφή της Νέας Υόρκης,
τα προβλήµατα που απασχολούν τον ήρωα, τον θάνατο κάποιου χαρακτήρα, δεν του
αφηγούνται πραγµατικά γεγονότα. Παρόλα αυτά, όσο διαρκεί η αφήγηση του
αφηγήµατος υποσυνείδητα µπαίνει σε µια κατάσταση αναστολής της δυσπιστίας που
τον κάνει να δέχεται αυτό που του παρουσιάζεται ως πραγµατικότητα.

4.4.1 Η Eliza και η επίδρασή της
Στα µέσα της δεκαετίας του 60 ο Weizenbaum σχεδίασε και υλοποίησε την Eliza
[Weizenbaum 1966], έναν εικονικό πράκτορα που ανάλογα µε το σενάριο (script)
που θα χρησιµοποιούσε µπορούσε να συνοµιλήσει µε ανθρώπους. Το πιο γνωστό
σενάριο είναι αυτό του γιατρού που εξοµοιώνει έναν ψυχοθεραπευτή της σχολής του
Roger. Σύµφωνα µε τη σχολή αυτή ο θεραπευτής δηµιουργεί ένα άνετο και µη
επικριτικό περιβάλλον µέσω της συµφωνίας, της συναισθηµατικής κατανόησης και
της απεριόριστης θετικής κρίσης, µε σκοπό ο ασθενής να βρει µόνος του τη λύση
στα προβλήµατά του. Για να επικοινωνήσει κανείς µε την Eliza αρκούσε να
πληκτρολογήσει αυτό που ήθελε να πει σε µια γραφοµηχανή που ήταν συνδεδεµένη
µε το τερµατικό που έτρεχε το πρόγραµµα. Η Eliza απαντούσε και αυτή µέσω της
γραφοµηχανής. Αυτός ο τρόπος διάδρασης ήταν επαναστατικός για την εποχή.
Το σύστηµα ξεκίνησε να σχεδιάζεται σαν ένα πείραµα πάνω στον νέο τοµέα έρευνας
για την εποχή, την επεξεργασία της φυσικής γλώσσας (Natural Language
Processing), ωστόσο όπως θα φανεί και παρακάτω τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν
άλλαξαν σε µεγάλο βαθµό τη φιλοσοφία της τεχνητής νοηµοσύνης. Παρακάτω
ακολουθεί ο πιο γνωστός διάλογος µε την Eliza:
Χρήστης:
Eliza:
Χρήστης:
Eliza:
Χρήστης:
Eliza:
Χρήστης:
Eliza:
Χρήστης:
Eliza:
Χρήστης:
Eliza:
Χρήστης:
Eliza:
Χρήστης:
Eliza:
Χρήστης:

Όλοι οι άντρες είναι ίδιοι.
Με ποιόν τρόπο;
Συνέχεια µας ενοχλούν µε το ένα ή το άλλο.
Μπορείς να σκεφτείς κάποιο συγκεκριµένο παράδειγµα;
Λοιπόν, το αγόρι µου µε ανάγκασε να έρθω εδώ.
Το αγόρι σου σε ανάγκασε να έρθεις εδώ.
Λέει ότι είµαι θλιµµένη τον περισσότερο καιρό.
Λυπάµαι που ακούω ότι είσαι θλιµµένη.
Είναι αλήθεια. Είµαι λυπηµένη.
Πιστεύεις ότι το να έρθεις εδώ θα σε βοηθήσει να µην είσαι λυπηµένη;
Χρειάζοµαι βοήθεια, αυτό φαίνεται σίγουρο.
Τι θα σήµαινε για εσένα αν έβρισκες βοήθεια;
Ίσως να µπορούσα να µάθω να συνυπάρχω µε τη µητέρα µου.
Πες µου περισσότερα για την οικογένειά σου.
Η µητέρα µου µε φροντίζει.
Ποιος άλλος σε φροντίζει στην οικογένειά σου;
Ο πατέρας µου.
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Eliza:
Χρήστης:
Eliza:
Χρήστης:
Eliza:
Χρήστης:
Eliza:
Χρήστης:
Eliza:
Χρήστης:
Eliza:
Χρήστης:
Eliza:

Ο πατέρας σου.
Είσαι σαν τον πατέρα µου σε κάποια πράγµατα.
Τι οµοιότητες βλέπεις;
∆εν είσαι πολύ επιθετική αλλά νοµίζω ότι δεν θες να το παρατηρήσω
αυτό.
Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι δεν είµαι επιθετική.
∆εν διαφωνείς µαζί µου.
Γιατί πιστεύεις ότι δε διαφωνώ µαζί σου;
Επειδή µε φοβάσαι.
Σε ευχαριστεί να πιστεύεις ότι σε φοβάµαι;
Ο πατέρας µου φοβάται τους πάντες.
Τι άλλο σου έρχεται στο µυαλό όταν σκέφτεσαι τον πατέρα σου;
Ψευτοπαλίκαρα.
Αυτό έχει να κάνει µε το γεγονός ότι το αγόρι σου σε ανάγκασε να
έρθεις εδώ;

Η λειτουργία του συστήµατος στην πραγµατικότητα είναι πολύ απλή, η είσοδος του
χρήστη αποθηκεύεται και στη συνέχεια γίνεται αναζήτηση για λέξεις κλειδιά. Όταν
βρεθεί µια τέτοια λέξη, η είσοδος του χρήστη µετασχηµατίζεται ανάλογα µε τον
κανόνα που αντιστοιχεί στη λέξη κλειδί. Οι λέξεις κλειδιά που ψάχνει το σύστηµα
έχουν µια µεταξύ τους ιεραρχία, έτσι σε περίπτωση που βρεθούν παραπάνω από µια
λέξεις κλειδιά, επιλέγεται εκείνη που είναι πιο ψηλά στην ιεραρχία. Για παράδειγµα
έστω ότι ο χρήστης εισάγει την πρόταση «Όλοι γελάνε µαζί µου». Το σύστηµα τότε
µπορεί να εφαρµόσει τον κανόνα της λέξης κλειδί «µαζί µου» και να µετασχηµατίζει
την πρόταση ως «Λες ότι όλοι γελάνε µαζί σου». Με τον τρόπο αυτόν εφαρµόζεται η
µέθοδος του ψυχοθεραπευτή της σχολής του Roger σύµφωνα µε την οποία
αντανακλώνται οι δηλώσεις του ασθενή χωρίς κάποια κρίση. Στη συγκεκριµένη
περίπτωση το σύστηµα θα εφάρµοζε τον κανόνα που αντιστοιχεί στη λέξη κλειδί
«όλοι» αφού είναι πιο ψηλά στην ιεραρχία. Η πρόταση σύµφωνα µε τον κανόνα
αυτόν µετασχηµατίζεται σε «Ποιους σκέφτεσαι δηλαδή;». Σε περίπτωση που δεν
βρεθεί κάποια λέξη κλειδί εφαρµόζεται, είτε κάποιος από τους ειδικούς
µετασχηµατισµός για όταν δεν υπάρχει λέξη κλειδί, είτε κάποιος παλαιότερος. Αυτό
συµβαίνει και στον διάλογο που παρατέθηκε παραπάνω, όταν η Eliza ρωτάει τον
χρήστη «Τι άλλο σου έρχεται στο µυαλό όταν σκέφτεσαι τον πατέρα σου;» και
αυτός απαντάει «Ψευτοπαλίκαρα». Η είσοδος του χρήστη δεν περιέχει κάποια λέξη
κλειδί και έτσι το σύστηµα επιλέγει να χρησιµοποιήσει έναν παλαιότερο
µετασχηµατισµό.
Εξετάζοντας σήµερα τη σηµασία της Eliza για την επιστήµη των ηλεκτρονικών
υπολογιστών, µπορεί αρχικά να δηµιουργηθεί η εντύπωση ότι πρόκειται για ένα απλό
και ξεπερασµένο πρόγραµµα, ωστόσο αν αναλογιστεί τις συνέπειές του, εύκολα
εξάγεται το συµπέρασµα ότι ήταν επαναστατικό για την εποχή του και άλλαξε σε
µεγάλο βαθµό τον τρόπο σκέψης των ερευνητών. Το παραπάνω συµπέρασµα
εξάγεται από τους τρεις παρακάτω λόγους: καταρχάς, ήταν µια σηµαντική
συνεισφορά στον κλάδο της επεξεργασίας της φυσικής γλώσσας στην τεχνητή
νοηµοσύνη. ∆εύτερον είναι µάλλον ο πρώτος εικονικός χαρακτήρας που έγινε
διάσηµος εκτός των ερευνητών των υπολογιστικών συστηµάτων. Η Eliza δεν είναι
ένα απρόσωπο µοντέλο επεξεργασίας αλλά ένας κωµικός ρόλος που διακωµωδεί την
ψυχοθεραπεία.
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Η πιο σηµαντική ωστόσο επίδραση της Eliza είναι αυτό που ονοµάζεται µεταξύ των
ερευνητών των υπολογιστικών συστηµάτων «η επίδραση της Eliza» (the Eliza
effect). Η επεξεργασία που κάνει η Eliza στη φυσική γλώσσα, δεν περιέχει κάποια
µοντελοποίηση του συντακτικού ή του νοήµατος. Απλά ψάχνει να βρει λέξεις κλειδιά
όπως «όλοι», «θλιµµένος», «πατέρας». Παρόλα αυτά είναι περισσότερο πιστευτό
από άλλα προγράµµατα που έχουν αναλυτικότερη µοντελοποίηση της δοµής της
γλώσσας. «Η επίδραση της Eliza» αναφέρεται σε αυτό ακριβώς το γεγονός, στο να
αποδίδει κανείς σε ένα πρόγραµµα περισσότερη νοηµοσύνη και σκοπιµότητα από
όση στην πραγµατικότητα διαθέτει. Σύµφωνα µε την Murray [Murray 1997, σελ:
224] «Η επίδραση της Eliza» µπορεί να παροµοιαστεί µε την αναστολή της
δυσπιστίας. «Η επίδραση της Eliza» είναι και ο λόγος που παρουσιάστηκε η Eliza
στην παρούσα διπλωµατική, καθώς δίνει ένα σηµαντικό µάθηµα ως προς την
σχεδίαση συστηµάτων διαδραστικής αφήγησης. ∆εν είναι ανάγκη το σύστηµα να
«καταλαβαίνει» το αφήγηµα νοηµατικά, αλλά να δίνει στο χρήστη την εντύπωση
πως «καταλαβαίνει» παράγοντας αφηγηµατικά ενδιαφέροντα αποτελέσµατα ανάλογα
µε τις διαδράσεις του χρήστη.
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4.4.2 Η προσέγγιση των Αληθοφανών πρακτόρων
Στα τέλη της δεκαετίας του ογδόντα στο Carnegie Mellon University δηµιουργήθηκε
από τον Joseph Bates το Oz project. Ουσιαστικά αποτέλεσε την πρώτη οµάδα που
ασχολήθηκε µε την δηµιουργία εφαρµογών διαδραστικής αφήγησης. Η αρχιτεκτονική
και η κριτική των εφαρµογών αυτών θα παρουσιαστούν στο επόµενο κεφάλαιο, εδώ
ωστόσο θα παρουσιαστεί η φιλοσοφία της οµάδας. Για να γίνει όµως περισσότερο
κατανοητή θα αναφερθούν επιγραµµατικά οι δυο κύριες προσεγγίσεις στην τεχνητή
νοηµοσύνη µέχρι τότε.

4.4.2.1 Κλασσική τεχνητή νοηµοσύνη (Classical A.I.)
Η κλασσική τεχνητή νοηµοσύνη ήταν η πρώτη προσέγγιση που εµφανίστηκε στην
τεχνητή νοηµοσύνη. Χαρακτηρίζεται από το χειρισµό συµβόλων και την επίλυση
προβληµάτων. Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή υπάρχει αυστηρός διαχωρισµός
µεταξύ των εγκεφαλικών δραστηριοτήτων που συµβαίνουν εντός του εγκεφάλου και
των δράσεων που συµβαίνουν εκτός του εγκεφάλου. Κατά συνέπεια υπάρχει και
διαχωρισµός µεταξύ εγκεφάλου και σώµατος. Μια από τις βασικές υποθέσεις της
κλασσικής τεχνητής νοηµοσύνης είναι πως ο κόσµος µπορεί να παρατηρηθεί πλήρως
από το πρόγραµµα. Ένας γνωστός τέτοιος κόσµος είναι ο κόσµος των κύβων.

Εικόνα 22: Ο κόσµος των κύβων

Η έρευνα επικεντρώνεται στη δηµιουργία θεωριών και µηχανικών δοµών που είναι
απαραίτητες στη δηµιουργία εγκεφάλων που επιδεικνύουν ευφυΐα, όπως η
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συµβολική αναπαράσταση της γνώσης, ο συµπερασµός µε βάση τη γνώση, η µνήµη,
η χρήση της γλώσσας. Όλοι αυτοί οι τοµείς έρευνας αναπτύσσονται αποµονωµένοι
µεταξύ τους και ο σκοπός είναι κάποια στιγµή στο µέλλον θα τοποθετηθούν µαζί για
να δηµιουργηθεί ένα νοήµον ων.

4.4.2.2 Συµπεριφοριστική τεχνητή νοηµοσύνη (Behavioral A.I.)
Στις αρχές της δεκαετίας του ογδόντα ο Rodney Brooks [Brooks 1991] άσκησε
κριτική στην προσέγγιση της κλασσικής τεχνητής νοηµοσύνης. Θεώρησε λάθος τη
µέχρι τότε τακτική της, να σπάει τα προβλήµατα που προσπαθούσε να λύσει σε δύο
τµήµατα, στο τµήµα που αφορούσε την τεχνητή νοηµοσύνη και στο τµήµα που δεν
αφορούσε την τεχνητή νοηµοσύνη. Με αυτόν τον τρόπο τοµείς όπως η κίνηση και η
αντίληψη έµεναν εκτός της έρευνας. Σύµφωνα όµως µε τον Brooks, οι τοµείς αυτοί
είναι το πιο δύσκολο πρόβληµα που πρέπει να επιλυθεί και επίσης η λύση που
υλοποιείται κάθε φορά επηρεάζει σε πολύ µεγάλο βαθµό και τη λύση του µικρού
τµήµατος της νοηµοσύνης που αποµένει.

Εικόνα 23: Το Sojourner rover προσεδαφίστηκε στον Άρη το 1997

Ο Brooks πρότεινε να στραφεί η έρευνα της τεχνητής νοηµοσύνης σε
ολοκληρωµένους πράκτορες που δρουν σε κάποιο συγκεκριµένο περιβάλλον, είτε
εικονικό είτε φυσικό. Η προσέγγιση αυτή που ονοµάζεται συµπεριφοριστική τεχνητή
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νοηµοσύνη (behavioral AI). Το σηµαντικότερο πρόβληµα που καλείται να
αντιµετωπίσει η προσέγγιση αυτή είναι η συνεχής διάδραση του πράκτορα µε το
δυναµικό περιβάλλον. Σύµφωνα µε τη συµπεριφοριστική προσέγγιση, η δράση του
σώµατος σε πραγµατικές καταστάσεις είναι πολύ σηµαντική για τη νοηµοσύνη. Η
συµπεριφοριστική προσέγγιση εφαρµόστηκε µε µεγάλη επιτυχία στην ροµποτική.
Σύµφωνα µε το Mateas οι σηµαντικότερες διαφορές µεταξύ κλασσικής τεχνητής
νοηµοσύνης και συµπεριφοστικής τεχνητής νοηµοσύνης είναι οι ακόλουθες [Mateas
2002].
Κλασσική τεχνητή νοηµοσύνη
α) µελετά συγκεκριµένους τοµείς της νόησης σε βάθος
β) αναζητά γενικές αλήθειες
γ) πιστεύει στο διαχωρισµό σώµατος και µυαλού
δ) χρησιµοποιεί σηµαντικούς συµβολισµούς
ε) χρησιµοποιεί σχεδιασµό σε στατικά περιβάλλοντα
Συµπεριφοριστική τεχνητή νοηµοσύνη
α) µελετά την νοηµοσύνη γενικά και επιφανειακά
β) αναζητά λύσεις για συγκεκριµένα περιβάλλοντα
γ) πιστεύει πως το σώµα αποτελεί ένα σηµαντικό µέρος της νόησης
δ) δεν πιστεύει στην αναγκαιότητα της συµβολικής αναπαράστασης
ε) χρησιµοποιεί τον αναδραστικό (reactive) σχεδιασµό

4.4.2.3 Αληθοφανείς Πράκτορες
Μια από τις πρώτες παρατηρήσεις που έκαναν οι ερευνητές του Oz project, ήταν πως
ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία για την ανάπτυξη συστηµάτων διαδραστικής
αφήγησης ήταν η δηµιουργία των κατάλληλων χαρακτήρων που θα κατοικούσαν στο
εικονικό περιβάλλον. Χαρακτήρες σαν αυτούς που συναντάµε στα αφηγήµατα, που
δίνουν την ψευδαίσθηση πως είναι πραγµατικά όντα, που συντελούν στην αναστολή
της δυσπιστίας. Οι πράκτορες αυτοί ονοµάστηκαν αληθοφανείς πράκτορες
(believable agents) και συνεχίζουν την παράδοση που ξεκίνησε η Eliza [Bates 1991].
Οι αληθοφανείς πράκτορες είναι ένας συνδυασµός των αυτόνοµων πρακτόρων που
αναπτύχθηκαν από τη συµπεριφοριστική τεχνητή νοηµοσύνη και των πλουσίων σε
προσωπικότητα και συναισθήµατα χαρακτήρων που δηµιουργούνται στα πλαίσια των
δραµατικών τεχνών. Στόχος των χαρακτήρων αυτών δεν είναι ο ρεαλισµός και η
µοντελοποίηση της ανθρώπινης συµπεριφοράς, αλλά η καλλιτεχνική αφαίρεση και η
ψευδαίσθηση που δίνεται στον δέκτη ότι ο χαρακτήρας αυτός υπάρχει, κάτι που µε
την σειρά του έχει σαν συνέπεια την εµβύθιση του δέκτη στον κόσµο της ιστορίας
και την αναστολή της δυσπιστίας.
Τα στοιχεία που αναγνωρίστηκαν ως αναγκαία για τους αληθοφανείς πράκτορες από
την οµάδα του Oz project είναι τα ακόλουθα:
Προσωπικότητα:
Η προσωπικότητα καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο κάνει το οτιδήποτε ένας
χαρακτήρας. Η προσωπικότητα αναφέρεται στις ειδικές και µοναδικές συµπεριφορές
και όχι στις γενικές.
Συναίσθηµα:
Οι χαρακτήρες εκφράζουν τα συναισθήµατα τους και αντιδρούν στα συναισθήµατα
των άλλων χαρακτήρων µε τρόπους που καθορίζονται από την προσωπικότητά τους.
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Προσωπικά κίνητρα:
Οι χαρακτήρες δρουν και αντιδρούν σύµφωνα µε τα προσωπικά τους κίνητρα.
Αλλαγή:
Οι χαρακτήρες αλλάζουν µε το πέρασµα του χρόνου, µε τρόπους συµβατούς µε την
προσωπικότητά τους.
Κοινωνικές σχέσεις:
Οι κοινωνικές επαφές µεταξύ των χαρακτήρων καθορίζονται από τις µεταξύ τους
κοινωνικές σχέσεις, αλλά και οι µεταξύ τους κοινωνικές σχέσεις καθορίζονται από τις
κοινωνικές επαφές τους.
Ψευδαίσθηση της ζωής:
Περιέχει ιδιότητες όπως η µνήµη, αντίληψη, κίνηση, κυνήγι πολλαπλών στόχων κτλ.
Σύµφωνα µε τον Mateas η κλασσική και η συµπεριφοριστική τεχνητή νοηµοσύνη
µοιράζονται κάποιους κοινούς στόχους έρευνας που έρχονται σε αντίθεση µε την
προσέγγιση των αληθοφανών πρακτόρων [Mateas 1999]. Στους αληθοφανείς
πράκτορες η προσωπικότητα του χαρακτήρα είναι το πιο σηµαντικό στοιχείο ενώ
στην κλασσική και συµπεριφοριστική προσέγγιση είναι η αποδοτικότητα µε βάση το
πρόβληµα. Οι αληθοφανείς πράκτορες κρίνονται µε βάση την αντίληψη του κοινού
που παρακολουθεί την «υποκριτική» τους ικανότητα ενώ στην κλασσική και
συµπεριφοριστική προσέγγιση υπάρχουν αντικειµενικά κριτήρια µέσω των οποίων
µετριέται η αποτελεσµατικότητα του πράκτορα. Οι αληθοφανείς πράκτορες
σχεδιάζονται κάθε φορά µε βάση τις συγκεκριµένες απαιτήσεις του συγγραφέα ενώ
στην κλασσική και συµπεριφοριστική προσέγγιση προσπαθούν να βρεθούν γενικές
αρχές και λύσεις. Τέλος οι αληθοφανείς πράκτορες έχουν σαν στόχο την
καλλιτεχνική αφαίρεση µέσω της δηµιουργίας χαρακτήρων ενώ στην κλασσική και
συµπεριφοριστική προσέγγιση ο στόχος η προσοµοίωση της πραγµατικότητας.

4.4.3 Τεχνητή νοηµοσύνη και διαδραστική αφήγηση
Η προσέγγιση των αληθοφανών πρακτόρων είναι πολύ σηµαντική καθώς για πρώτη
φορά στην έρευνα της τεχνητής νοηµοσύνης αναγνωρίστηκε η σηµασία του
παρατηρητή. Αυτό ίσως σήµερα να µοιάζει αυτονόητο αλλά τότε δεν ήταν. Η έρευνα
και η ανάπτυξη εφαρµογών βασιζόταν εξολοκλήρου στις λειτουργίες και όχι στην
επικοινωνία της εφαρµογής µε το χρήστη. Όπως εύστοχα παρατηρεί η Sengers, η
κλασσική τεχνητή νοηµοσύνη δεν λαµβάνει καθόλου υπόψη της το περιβάλλον, η
συµπεριφοριστική τεχνητή νοηµοσύνη λαµβάνει υπόψη της το περιβάλλον χωρίς τον
παρατηρητή και το πολιτιστικό υπόβαθρο. Αυτό σαν αποτέλεσµα, ο σχεδιασµός να
επικεντρώνεται στο πως το πρόγραµµα θα λύνει σωστά το πρόβληµα και όχι στο πως
θα επικοινωνεί στον χρήστη τη λειτουργία του [Sengers 1996], [Sengers 1998].
Κοιτώντας την προσέγγιση των αληθοφανών πρακτόρων από την οπτική της
διαδραστικής αφήγησης παρατηρείται ότι πρώτη αναγνώρισε την αναγκαιότητα της
ψευδαίσθησης του θεατή µε µέσα της τεχνητής νοηµοσύνης. Ωστόσο κρίνεται να
απαραίτητο να γίνει µια γενίκευση της προσέγγισης. Η αληθοφάνεια δεν θα πρέπει
να νοείται µόνο σαν χαρακτηριστικό των χαρακτήρων της ιστορίας αλλά σαν µια
ιδιότητα όλου του συστήµατος της διαδραστικής αφήγησης. Να χαραχθεί δηλαδή µια
γενικότερη προσέγγιση που θα µεταφέρει τις αρχές των αληθοφανών χαρακτήρων
σε όλους τους τοµείς της εφαρµογής. Αυτό δε σηµαίνει πως οι προσεγγίσεις της
κλασσικής και της συµπεριφοριστικής τεχνητή νοηµοσύνης δεν είναι χρήσιµες.
Αντιθέτως αποτελούν την πηγή από την οποία ο ερευνητής της διαδραστικής
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αφήγησης αντλεί ιδέες και τεχνικές, τις οποίες τις διαµορφώνει κατάλληλα ώστε να
ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του κόσµου της ιστορίας.
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5 Μοντέλα ∆ιαδραστικής Αφήγησης

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα σηµαντικότερα µοντέλα διαδραστικής
αφήγησης που έχουν δηµοσιευθεί. Στην παρουσίαση των µοντέλων θα δοθεί
µεγαλύτερη έµφαση, στις δοµές δεδοµένων που χρησιµοποιούνται για την
αναπαράσταση του κόσµου της ιστορίας, καθώς και στον µηχανισµό που συνδυάζει
τα δεδοµένα αυτά σε αφηγήµατα. Ο µηχανισµός αυτός ονοµάζεται διαχειριστής
σεναρίου. Η ανάλυση των µοντέλων ως ολοκληρωµένες εφαρµογές κρίνεται
αδύνατη, καθώς στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ακόµα σε ερευνητικό
επίπεδο. Προς το παρών οι ερευνητές της διαδραστικής αφήγησης προσπαθούν να
βρουν µοντέλα τα οποία να µπορεί να χρησιµοποιήσει κάποιος συγγραφέας για τη
συγγραφή ενός µετά-αφηγήµατος.
Με βάση τα µοντέλα που θα παρουσιαστούν, στο τέλος του κεφαλαίο θα
καθοριστούν οι κύριες σχεδιαστικές προσεγγίσεις ως προς τον διαχειριστή σεναρίου
µαζί µε τα πλεονεκτήµατά και τα µειονεκτήµατα τους.
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5.1 Bates J. et al “Oz project”
Το Oz project ξεκίνησε σαν ένα γκρουπ έρευνας του Carnegie Mellon university
(C.M.U.) στα τέλη της δεκαετίας του ογδόντα και είχε σαν καθοδηγητή τον Joseph
Bates. Το γκρουπ είχε σαν πεδίο έρευνας τη διαδραστική αφήγηση και πιο
συγκεκριµένα το διαδραστικό δράµα (επηρεασµένοι από την εργασία της Laurel
Brenda πάνω στην ποιητική του Αριστοτέλη [Laurel 1991]). Όρισαν ότι το δράµα
αποτελείται από χαρακτήρες, ιστορία. Μέσα από τον διαχωρισµό αυτόν προέκυψαν
και τα συγκεκριµένα πεδία έρευνας της οµάδας που ήταν: ο σχεδιασµός κατάλληλων
αυτόνοµων πρακτόρων που θα µπορούσαν να υποδυθούν τους χαρακτήρες της
ιστορίας (οι πράκτορες αυτοί θα πρέπει να είναι αναδραστικοί, να ενεργούν σύµφωνα
µε τους προσωπικούς τους στόχους, να εκφράζουν συναισθήµατα, να είναι ευφυείς
σε κάποιο βαθµό και τέλος να µπορούν να χρησιµοποιήσουν τη φυσική γλώσσα), η
συνολική καθοδήγηση της ιστορίας και τεχνικές παρουσίασης της ιστορίας. Η έρευνα
όµως εστιάστηκε κυρίως στους πράκτορες. Υλοποιήθηκαν δυο διαφορετικοί τρόποι
αναπαράστασης του project, ένας µε γραφικά (edge o intention) και ένας µε κείµενο
(Lyotard και Playground).

Εικόνα 24: Μια εικόνα από το «edge of intention»

106

5.1.1 Η αρχιτεκτονική του συστήµατος
Το σύστηµα αυτό έχει τέσσερα βασικά συστατικά: µια εξοµοίωση ενός φυσικού
περιβάλλοντος, ένα σύνολο από αληθοφανείς πράκτορες που κατοικούν στο
περιβάλλον, την διεπαφή του χρήστη που δίνει τη δυνατότητα σε έναν ή παραπάνω
χρήστες να παρέµβουν στον κόσµο και τέλος τον διαχειριστή σεναρίου, ο οποίος
διαµορφώνει τη συνολική δοµή της εµπειρίας του χρήστη.

Σχεδιάγραµµα 25: Η αρχιτεκτονική του Oz project

5.1.2 Αληθοφανείς πράκτορες
Παρόλο που η φιλοσοφία πίσω από την ιδέα των αληθοφανών πρακτόρων
παρουσιάστηκε αναλυτικά στο προηγούµενο κεφάλαιο, κρίνεται σκόπιµο να γίνει µια
σύντοµη περιγραφή και εδώ για την πληρότητα της παρουσίασης του Oz project.
Στόχος των αληθοφανών χαρακτήρων δεν είναι ο ρεαλισµός και η µοντελοποίηση
της ανθρώπινης συµπεριφοράς, αλλά η καλλιτεχνική αφαίρεση και η ψευδαίσθηση
που δίνεται στον δέκτη ότι ο χαρακτήρας αυτός υπάρχει, κάτι που µε την σειρά του
έχει σαν συνέπεια την εµβύθιση του δέκτη στον κόσµο της ιστορίας και την
αναστολή της δυσπιστίας.
Τα στοιχεία που αναγνωρίστηκαν ως αναγκαία για τους αληθοφανείς πράκτορες από
την οµάδα του Oz project είναι τα ακόλουθα:
Προσωπικότητα:
Η προσωπικότητα καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο κάνει το οτιδήποτε ένας
χαρακτήρας. Η προσωπικότητα αναφέρεται στις ειδικές και µοναδικές συµπεριφορές
και όχι στις γενικές.
Συναίσθηµα:
Οι χαρακτήρες εκφράζουν τα συναισθήµατα τους και αντιδρούν στα συναισθήµατα
των άλλων χαρακτήρων µε τρόπους που καθορίζονται από την προσωπικότητά τους.
Προσωπικά κίνητρα:
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Οι χαρακτήρες δρουν και αντιδρούν σύµφωνα µε τα προσωπικά τους κίνητρα.
Αλλαγή:
Οι χαρακτήρες αλλάζουν µε το πέρασµα του χρόνου, µε τρόπους συµβατούς µε την
προσωπικότητά τους.
Κοινωνικές σχέσεις:
Οι κοινωνικές επαφές µεταξύ των χαρακτήρων καθορίζονται από τις µεταξύ τους
κοινωνικές σχέσεις, αλλά και οι µεταξύ τους κοινωνικές σχέσεις καθορίζονται από τις
κοινωνικές επαφές τους.
Ψευδαίσθηση της ζωής:
Περιέχει ιδιότητες όπως η µνήµη, αντίληψη, κίνηση, κυνήγι πολλαπλών στόχων κτλ.
Μερικά από τα σηµαντικότερα επιτεύγµατα της οµάδας στον τοµέα των αληθοφανών
πρακτόρων είναι τα παρακάτω. Ο Bryan Loyall δηµιούργησε τη HAP, µια
αναδραστική γλώσσα σχεδιασµού, σχεδιασµένη για να ελέγχει αληθοφανείς
πράκτορες. Μέσω της HAP µπορούσε να γράψει κανείς συµπεριφορές για τους
χαρακτήρες. Οι συµπεριφορές αυτές µπορεί να είναι είτε υψηλού επιπέδου (για
παράδειγµα η συµπεριφορά που χρησιµοποιεί όταν είναι χαρούµενος ο χαρακτήρας)
και συµπεριφορές χαµηλού επιπέδου (για παράδειγµα η συµπεριφορά που
χρησιµοποιείται κατά το περπάτηµα). Έτσι για τη δηµιουργία κάποιου χαρακτήρα
πρέπει να οριστούν οι συµπεριφορές υψηλού επιπέδου και κατόπιν οι πολλές
συµπεριφορές χαµηλού επιπέδου που µπορούν να υλοποιήσουν τις συµπεριφορές
υψηλού επιπέδου. Κάθε συµπεριφορά έχει κάποιες προαπαιτήσεις για να υλοποιηθεί,
οι οποίες βρίσκονται εντός της συµπεριφοράς. Ο Scott Neal Reilly σχεδίασε το Em,
ένα σύστηµα συναισθηµάτων το οποίο λειτουργούσε µαζί µε τη Hap. Τέλος η
Phoebe Sengers δηµιούργησε τον Expressivator, µια αρχιτεκτονική βασισµένη στη
HAP, που είχε σαν σκοπό να κάνει τη συµπεριφορά των πρακτόρων πιο κατανοητή
στους θεατές.

5.1.3 ∆ιαχειριστής σεναρίου
Το Oz project ήταν το πρώτο σύστηµα που χρησιµοποίησε διαχειριστή σεναρίου. Ο
ρόλος του διαχειριστή σεναρίου ήταν να καθοδηγεί την συνολική εµπειρία του
χρήστη ώστε να δηµιουργείται ένα αφήγηµα µε αφηγηµατική συνοχή. Ο σχεδιαστής
του διαχειριστή σεναρίου Moe ήταν ο Weyhrauch [Weyhrauch 1997]. Ο Moe ελέγχει
το µετά-αφήγηµα µε βάση την έννοια των σεναριακών σηµείων (plot points). Τα
σεναριακά σηµεία είναι οι σηµαντικές στιγµές σε ένα αφήγηµα. Για παράδειγµα σε
µια ταινία διάρκειας µιάµισης ώρας υπάρχουν δώδεκα µε δεκαπέντε σεναριακά
σηµεία. Τα πιθανά αφηγήµατα που µπορούν να παραχθούν από το µετά-αφήγηµα
προκύπτουν από όλου τους δυνατούς συνδυασµούς των σεναριακών σηµείων.
Ο χρήστης και οι αληθοφανείς πράκτορες εκτελούν ενέργειες σύµφωνα µε τους
στόχους τους ελεύθερα. Ωστόσο µόλις ικανοποιηθούν κάποιες συνθήκες που ορίζουν
τα σεναριακά σηµεία ο διαχειριστής σεναρίου καλείται να επέµβει. Ο διαχειριστής
σεναρίου έχει στη διάθεση του ένα σύνολο από πιθανές ενέργειες. Η κάθε ενέργεια
αλλάζει τους στόχους των χαρακτήρων αλλά και την κατάσταση του περιβάλλοντος.
Ο διαχειριστής σεναρίου υπολογίζει όλους τους πιθανούς συνδυασµούς των
ενεργειών που µπορεί να εκτελέσει µέχρι το τέλος του αφηγήµατος, µε το αφήγηµα
που έχει προκύψει µέχρι εκείνη τη στιγµή. Στη συνέχεια αξιολογεί όλες τις πιθανές
ακολουθίες ενεργειών µε βάση µια εξίσωση αξιολόγησης που έχει ορίσει ο
συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος. Τέλος ο διαχειριστής σεναρίου επιλέγει και
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εκτελεί την ενέργεια που έχει την υψηλότερη βαθµολογία σύµφωνα µε την εξίσωση
αξιολόγησης.

5.1.4 Παρουσίαση της ιστορίας
Σε όλα τα παραδοσιακά αφηγηµατικά µέσα η παρουσίαση του περιεχοµένου είναι µια
βασική παράµετρος. Ένας από τους στόχους της οµάδας ήταν να δηµιουργήσουν
εκφραστικές γλώσσες για το νέο µέσο. Οι γλώσσες αυτές είναι ουσιαστικά η διεπαφή
µεταξύ του χρήστη και του συστήµατος, που µε βάση κοινά αποδεκτές συµβάσεις θα
παρουσιάζει στον χρήστη την ιστορία αλλά και θα του δίνει τα µέσα για να διαδρά µε
το σύστηµα. Οι διεπαφές που υλοποίησε η οµάδα είχαν ενεργό ρόλο στην
παρουσίαση και το φιλτράρισµα των στοιχείων που παρουσιάζονται. Στην υλοποίηση
του συστήµατος µε αναπαράσταση κειµένου για παράδειγµα, το σύστηµα παρέχει
στη διεπαφή ένα σύνολο από οντολογικές προτάσεις που περιγράφουν τον κόσµο. Ο
Mark Kantrowitz σχεδίασε το σύστηµα παραγωγής φυσικής γλώσσας που
αναλάµβανε να µετατρέψει τις οντολογικές προτάσεις σε αφηγηµατικό κείµενο
κατανοητό για τον χρήστη. Σε µια αναπαράσταση µε τρισδιάστατα γραφικά
αντίστοιχα, θα µπορούσε η διεπαφή να έχει ενεργό ρόλο ορίζοντας για παράδειγµα
την κίνηση / κλίση της κάµερας ώστε να ακολουθεί τη δράση.

5.1.5 Κριτική
Η έρευνα της οµάδας, ενώ αρχικά ξεκίνησε από το σχεδιασµό ενός ολοκληρωµένου
συστήµατος διαδραστικής αφήγησης, κατέληξε να εστιάσει στο σχεδιασµό των
αληθοφανών πρακτόρων. Το συνολικό σύστηµα είχε κάποιου είδους διαχειριστή
σεναρίου, αλλά λόγω της αυτονοµίας των πρακτόρων αποδυναµώθηκε ο ρόλος του,
µε αποτέλεσµα η αφηγηµατική καθοδήγηση να µην είναι ισχυρή. Το πρόβληµα αυτό
πήγαζε από την αυτονοµία των πρακτόρων, καθώς ο κάθε χαρακτήρας επέλεγε την
συµπεριφορά του αυτόνοµα. Ο συνδυασµός των συµπεριφορών όλων των
χαρακτήρων δηµιουργούσε ένα πολύπλοκο σύστηµα αλληλεπιδράσεων, το οποίο
ωθούσε τους χαρακτήρες να αλλάζουν συνέχεια τη συµπεριφορά τους. Το
αποτέλεσµα ήταν να δηµιουργούνται αφηγήµατα που είναι πολύπλοκα για να τα
κατανοήσει ο χρήστης.
Μπορεί η οµάδα να µην κατάφερε να εκπληρώσει τους στόχους της, ωστόσο η
συµβολή της ήταν πολύ µεγάλη στο πεδίο της διαδραστικής αφήγησης. Η
σηµαντικότητα αυτή οφείλεται στη φιλοσοφία της οµάδας, η οποία προσπαθούσε να
δηµιουργήσει µοντέλα και δοµές που θα ήταν κατάλληλες για την καλλιτεχνική
έκφραση. Μέσα από την εξέλιξη των ιδεών της οµάδας, ένα µέλος της, ο Mateas σε
συνεργασία µε τον Stern δηµιούργησε το πληρέστερο µέχρι σήµερα σύστηµα
διαδραστικής αφήγησης, το façade, το οποίο παρουσιάζεται παρακάτω.

5.1.6 Πηγές ενότητας
[Bates 1992], [Kelso 1993], [Mateas 1999], [Mateas 2002], Grand Text Auto Blog,
www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/project/oz/web/oz.html
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5.2 D. Grasbon και N. Braun
Το µοντέλο των Grasbon και Braun ανήκει στην προσέγγιση των µεταβλητών
τµηµάτων. Λειτουργεί µε βάση τις λειτουργίες που αναγνώρισε ο Propp στη
µορφολογία του παραµυθιού. Οι λόγοι της επιλογής αυτής είναι οι ακόλουθοι:
α)
οι ιστορίες δεν µπορούν να διαιρεθούν σε ξεχωριστά κοµµάτια αφού τα
στοιχεία τους είναι αλληλένδετα και το αίτιο – αιτιατό κάθε γεγονότος είναι
πιο σηµαντικό από το ίδιο το γεγονός. Σύµφωνα µε τους συγγραφείς ο Propp
λύνει το πρόβληµα αυτό ορίζοντας λειτουργίες µε βάση τη συνολική ιστορία.
β)
τα παραµύθια τα οποία ο Propp µελέτησε, είναι αναγνωρίσιµα σε όλα τα
πολιτισµικά πλαίσια και έτσι αποφεύγονται τα προβλήµατα κατανόησης λόγω
διαφορών στο πολιτισµικό υπόβαθρο.
γ)
δεν βλέπει τα διαφορετικά αφηγήµατα σαν ξεχωριστές και γραµµικές
οντότητες, αλλά ως διακλαδώσεις µεταξύ µορφολογικών µεταβλητών.

5.2.1 Η αρχιτεκτονική του µοντέλου
Προς το παρόν έχουν υλοποιηθεί ο διαχειριστής σεναρίου, το σύνολο σκηνών και το
µοντέλο της ιστορίας.

Σχεδιάγραµµα 26: Η αρχιτεκτονική του µοντέλου των Grasbob και Braun
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Περιβάλλον συγγραφέα (authoring environment)
Αποτελεί τη διεπαφή µέσω της οποίας ο συγγραφέας µπορεί να εισάγει τα διάφορα
δεδοµένα που απαιτούνται για τη λειτουργία του συστήµατος.
Μοντέλο της ιστορίας (story model)
Μέσω του µοντέλου της ιστορίας ο συγγραφέας δηλώνει στο σύστηµα ποιες από τις
λειτουργίες της µορφολογίας του παραµυθιού µπορούν να χρησιµοποιηθούν.
Αναπαράσταση (Rendering)
Η αναπαράσταση αναλαµβάνει να παρουσιάζει στον χρήστη την κατάσταση του
κόσµου της ιστορίας.
∆ιεπαφή χρήστη (interface)
Η διεπαφή του χρήστη έχει σαν σκοπό να µετατρέπει τις ενέργειες τους χρήστη σε
δεδοµένα που να µπορεί να επεξεργαστεί το σύστηµα. Ο λόγος που διεπαφή του
χρήστη και η αναπαράσταση είναι διαχωρισµένες από τον διαχειριστή σεναρίου είναι
για µπορούν να αλλάξουν ανάλογα µε τις ανάγκες του συγγραφέα.
Μοντέλο του χρήστη (user model)
Το µοντέλο του χρήστη (user model) αποθηκεύει στατικά και δυναµικά δεδοµένα για
τον χρήστη. Τα στατικά δεδοµένα ορίζονται στην αρχή τις εµπειρίας από τον χρήστη
και παραµένουν αναλλοίωτα έκτοτε. Περιέχουν την ηλικία, το φύλο και τις
προτιµήσεις. Τα δυναµικά δεδοµένα προκύπτουν µέσα από ανάλυση της διάδρασης
του χρήστη και ανανεώνονται συνεχώς. Ο σκοπός τους είναι να αποτυπώσουν το
κατά πόσο ενδιαφέρεται ο χρήστης για το αφήγηµα που προκύπτει. Τα δεδοµένα
αυτά, είναι ένα από τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για τις επιλογές που κάνει το
µοντέλο.
Σύνολο σκηνών (scene database)
Αποτελεί τη δοµή στην οποία αποθηκεύονται οι σκηνές που δηµιουργεί ο
συγγραφέας. Σύµφωνα µε τους σχεδιαστές του µοντέλου, οι λειτουργίες αποτελούν
αφαιρετικές δοµές και οι σκηνές αποτελούν τα συγκεκριµένα στιγµιότυπα των
λειτουργιών.
∆ιαχειριστής σκηνής (scene engine)
Ο διαχειριστής σκηνής αναπαράγει τις σκηνές που επιλέγει ο διαχειριστής σεναρίου.
Οι διαδράσεις του χρήστη αναλύονται και καταγράφονται ως το αποτέλεσµα της
σκηνής. Στη συνέχεια µεταφέρονται στον διαχειριστή σεναρίου.
∆ιαχειριστής σεναρίου (story engine)
Ο διαχειριστής σεναρίου λειτουργεί σε δύο επίπεδα αφαίρεσης. Στο ψηλότερο
επίπεδο επιλέγεται µια ακολουθία λειτουργιών από το µοντέλο της ιστορίας σε
πραγµατικό χρόνο. Η διάδραση του χρήστη και άλλοι περιορισµοί µπορεί να έχουν
ως αποτέλεσµα είτε την παράλειψη κάποιων λειτουργιών, είτε την επιλογή κάποιας
παραλλαγής µίας λειτουργίας. Στο χαµηλότερο επίπεδο µια συγκεκριµένη σκηνή
επιλέγεται για κάθε λειτουργία.
Ο συγγραφέας επηρεάζει όλα τα µέρη του µοντέλου εκτός από το διαχειριστή
σεναρίου και το µοντέλο του χρήστη. Αρχικά ο συγγραφέας πρέπει να ορίσει το
σύνολο των ιστοριών που θέλει να αφηγηθεί µέσω της επιλογής συγκεκριµένων
λειτουργιών του Propp µέσα από το µοντέλο της ιστορίας. Στη συνέχεια πρέπει να
δηµιουργήσει αναλυτικές περιγραφές ενός αριθµού σκηνών, οι οποίες αποθηκεύονται
στο σύνολο σκηνών. Για κάθε σκηνή απαιτείται να οριστεί σε ποια λειτουργία από το
µοντέλο της ιστορίας αντιστοιχεί καθώς και τα χαρακτηριστικά της, όπως είναι η
χρονική διάρκεια, οι απαιτήσεις του περιεχοµένου, οι χαρακτήρες που συµµετέχουν
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και το επίπεδο βίας. Τέλος ο “συγγραφέας” πρέπει να σχεδιάσει την εµφάνιση της
διεπαφής του χρήστη καθώς και τον τρόπο που θα παρουσιαστούν οι οντότητες του
κόσµου της ιστορίας από την αναπαράσταση.

5.2.2 Πολυµορφικές λειτουργίες
Οι περισσότερες σκηνές, από τη στιγµή που θα επιλεγούν από τον διαχειριστή
σεναρίου και θα αρχίσουν να εκτελούνται από τον διαχειριστή σκηνής, δε δίνουν στο
χρήστη τη δυνατότητα να αλλάξει τη µορφολογική τους λειτουργία στο συνολικό
αφήγηµα. Οι σχεδιαστές θέλοντας να δώσουν µεγαλύτερο βαθµό ελευθερίας στο
µοντέλο τους, δηµιούργησαν τις πολυµορφικές λειτουργίες. Οι λειτουργίες που έχουν
υλοποιηθεί ως πολυµορφικές είναι οι ακόλουθες:
VIII - (Α) δολιοφθορά
XIII - (Ε) αντίδραση του ήρωα
Οι σκηνές που αντιστοιχούν σε κάποια πολυµορφική λειτουργία έχουν κάποιο βαθµό
ελευθερίας ως προς τη λειτουργία τους στη συνολικό αφήγηµα. Έτσι όταν ο χρήστης
εισέρχεται σε µια τέτοια σκηνή, το αποτέλεσµα δεν είναι προκαθορισµένο. Όπως
διευκρινίζουν και οι ίδιοι οι σχεδιαστές, δεν εννοούν τις λεπτοµέρειες της σκηνή (τα
περιεχόµενα µιας σκηνή είναι ευέλικτα και σε σκηνές που δεν αντιστοιχούν σε
πολυµορφικές λειτουργίες), αλλά την επίδραση της σκηνής στο συνολικό αφήγηµα.

5.2.3 Επιλογή Σκηνών
Η επιλογή των σκηνών από τον διαχειριστή σεναρίου γίνεται σύµφωνα µε τα
παρακάτω κριτήρια:
1) Το πιο κριτήριο προέρχεται από τους κανόνες της µορφολογίας του παραµυθιού
του Propp. Για παράδειγµα, η λειτουργία:
XII – (∆) πρώτη λειτουργία του δωρητή
ακολουθείται πάντα από τη λειτουργία:
XIII – (E) αντίδραση του ήρωα
2) Το δεύτερο κριτήριο είναι η χρονική διάρκεια της κάθε σκηνής. Ο χρήστης στην
αρχή της εµπειρίας ορίζει την συνολική διάρκεια. Η τιµή αυτή αποθηκεύεται στα
στατικά δεδοµένα του µοντέλου του χρήστη.
3) Το τρίτο κριτήριο είναι η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται ο ήρωας.
4) Το τέταρτο κριτήριο αποτελείται από τις απαιτήσεις περιεχοµένου που ο
συγγραφέας ορίζει για κάθε σκηνή. Μια σκηνή µπορεί να δηµιουργεί καινούργιο
περιεχόµενο (για παράδειγµα η εµφάνιση ενός νέου χαρακτήρα), να απαιτεί κάποιο
συγκεκριµένο περιεχόµενο (για παράδειγµα ένας συγκεκριµένος τύπος κακοτυχίας),
είτε τέλος να αφαιρεί περιεχόµενο (για παράδειγµα η αφαίρεση της κακοτυχίας).
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5) Το πέµπτο κριτήριο είναι τα δεδοµένα που περιέχονται στο µοντέλου του χρήστη.
Αν για παράδειγµα ο χρήστης είναι παιδί, θα παραλειφθούν οι σκηνές µε βίαιο
περιεχόµενο.
6) Αν µετά το φιλτράρισµα των παραπάνω κριτηρίων έχει αποµείνει ακόµα ένα
σύνολο σκηνών, τότε το µοντέλο επιλέγεται µια σκηνή από αυτές στην τύχη.

5.2.4 Κριτική
Το µοντέλο αυτό καταφέρνει και µετατρέπει τη µορφολογία του παραµυθιού του
Propp σε ένα σύστηµα διαδραστικής αφήγησης. Η µορφολογία του παραµυθιού
εγγυάται αποτελέσµατα υψηλής αφηγηµατικής συνοχής από το σύστηµα. Επίσης
διευκολύνει τον συγγραφέα στην συγγραφή των κατάλληλων σκηνών, καθώς µετά
από ένα σύντοµο χρόνο εκµάθησης πάνω στη µορφολογία του παραµυθιού, είναι
εύκολη η συγγραφή συγκεκριµένων σκηνών µε βάση κάποια λειτουργία.
Το βασικό µειονέκτηµα του µοντέλου είναι η περιορισµένη τοπική και καθολική
µεσολάβηση που προσφέρουν οι λειτουργίες. Ο χρήστης δεν µπορεί να επιλέξει
άµεσα την επόµενη λειτουργία. Όταν επιλεχθεί η λειτουργία, το αποτέλεσµα της
είναι σχεδόν πάντα προκαθορισµένο. Ακόµα και στην περίπτωση των πολυµορφικών
λειτουργιών, που το αποτέλεσµα δεν είναι προκαθορισµένο, ο χρήστης δεν έχει
µεγάλη ελευθερία. Για παράδειγµα στην λειτουργία:
XIII - (Ε) αντίδραση του ήρωα
Στη λειτουργία αυτή, ο χρήστης µπορεί να επηρεάσει µόνο το αν τελικά ο ήρωας θα
λάβει ή όχι το µαγικό µέσο.

5.2.5 Πηγές ενότητας
[Grasbon D. και Braun N. 2001]
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5.3 N. M. Sgouros “Defacto”
Ο Σγούρος θεωρείται από τους πρωτοπόρους της διαδραστικής αφήγησης, καθώς η
δηµοσίευσή του 1996 παρουσίαζε το Pegasus, ένα από τα πρώτα συστήµατα
διαδραστικής αφήγησης. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται to Defacto που
παρουσιάσθηκε µερικά χρόνια µετά και αποτελεί βελτιωµένη έκδοση. Το µοντέλο
αυτό ακολουθεί την προσέγγιση της αλγοριθµικής παραγωγής.

5.3.1 Η Αρχιτεκτονική του διαχειριστή σεναρίου

Σχεδιάγραµµα 27: Η αρχιτεκτονική του διαχειριστή σεναρίου του Defacto
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Η καρδιά του µοντέλου είναι ο διαχειριστής σεναρίου, ο οποίος ορίζει την διάδραση
του χρήστη µε το αφήγηµα µέσω του καθορισµού των ενεργειών των χαρακτήρων
και των διαθέσιµων επιλογών του χρήστη. Αποτελείται από τρία στάδια, την
παραγωγή, την εξέλιξη και την ανάλυση. Η παραγωγή και η εξέλιξη δηµιουργούν
µεταξύ τους βρόχο. Όταν τερµατιστεί ο βρόχος ενεργοποιείται η ανάλυση. Το στάδιο
της παραγωγής δέχεται σαν είσοδο ένα σύνολο κανόνων για τις κοινωνικές δράσεις,
τον καθορισµό του κάθε ρόλου που µπορεί να υποδυθεί ένας χαρακτήρας του
κόσµου της ιστορίας και τις αρχικές συνθήκες του αφηγήµατος. Οι αρχικές συνθήκες
του αφηγήµατος αποτελούνται από την περιγραφή των χαρακτήρων του κόσµου της
ιστορίας, τον ρόλο και τον στόχο του κάθε χαρακτήρα καθώς και τις σχέσεις µεταξύ
των χαρακτήρων. Το αφήγηµα κατασκευάζεται δυναµικά µέσω του καθορισµού των
πιθανών συµπεριφορών για τον κάθε χαρακτήρα της ιστορίας µε στόχο τη
δηµιουργία δραµατικά ενδιαφερόντων ακολουθιών γεγονότων.

5.3.2 Ρόλοι
Σε κάθε χαρακτήρα αντιστοιχίζεται και ένας ρόλος µέσω των αρχικών συνθηκών του
αφηγήµατος. Οι ρόλοι συνδέονται άµεσα µε τις κοινωνικές νόρµες και καθορίζουν σε
µεγάλο βαθµό τη συµπεριφορά των χαρακτήρων. Αν ένας χαρακτήρας µέσω της
δράσης του καταπατήσει κάποια κοινωνική νόρµα τότε ο χαρακτήρας που
υπερασπίζεται αυτήν την κοινωνική νόρµα θα πρέπει να παρεµβεί. Παρακάτω
αναφέρονται οι εφτά ρόλοι που υλοποιούνται στο σύστηµα.
∆ικαστής:
Φροντίζει να τηρούνται οι νόµοι και ορίζει την τιµωρία σε περίπτωση παράβασης. Ο
δικαστής επιδιώκει θετική παρέµβαση σε κοινωνικές νόρµες.
Βασιλιάς:
Φροντίζει η συµπεριφορά των χαρακτήρων να συµβαδίζει µε την εγκαθιδρυµένη
πολιτική. Επίσης ορίζει νέους νόµους. Ο βασιλιάς µπορεί να ασκήσει παρέµβαση σε
στόχο αλλά και σε κοινωνικές νόρµες.
Αντάρτης:
Ο αντάρτης αντιτίθεται στην εγκαθιδρυµένη πολιτική, δηλαδή στον βασιλιά, στον
δικαστή και τον ιερέα. Μπορεί είτε να χρησιµοποιήσει αρνητική παρέµβαση σε στόχο
για να αποτρέψει τους στόχους του βασιλιά, είτε αρνητική παρέµβαση σε κοινωνικές
νόρµες.
Ιερέας:
Φροντίζει οι χαρακτήρες να συµβαδίζουν µε τους θρησκευτικούς νόµους. Ο ιερέας
χρησιµοποιεί θετική παρέµβαση σε κοινωνικές νόρµες.
Αγγελιοφόρος:
Ο ∆ιαχειριστής Σεναρίου χρησιµοποιεί τον αγγελιοφόρο για να τον ενηµερώσει για
γεγονότα πού έλαβαν χώρα πέρα από την περιοχή στην οποία βρίσκεται.
Σοφός:
Ο σοφός σκοπό έχει να δώσει συµβουλές στον χρήστη. Ανάλογα µε το περιεχόµενο
της ιστορίας παίρνει και την κατάλληλη µορφή. Χρησιµοποιεί µόνο θετική παρέµβαση
σε στόχο για τον χρήστη.
Κακός:
Ο ρόλος αυτός αντιπροσωπεύει το κακό, δηλαδή έναν χαρακτήρα που νοιάζεται µόνο
για το προσωπικό του όφελος ξέχωρα από τις κοινωνικές νόρµες. Χρησιµοποιεί
αρνητική παρέµβαση σε στόχο και αρνητική παρέµβαση σε κοινωνικές νόρµες.
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5.3.3 Παραγωγή
Το στάδιο της παραγωγής καθορίζει τις πιθανές ενέργειες των χαρακτήρων σε κάθε
στάδιο του αφηγήµατος. Τα κίνητρα για την συµπεριφορά των χαρακτήρων
πηγάζουν από τους παρακάτω παράγοντες:
1) Τις κοινωνικές νόρµες που ο ρόλος του κάθε χαρακτήρα αντιπροσωπεύει.
2) Το σύνολο των κανόνων για κοινωνική δράση.
3) Το σύνολο των προσωπικών στόχων και σχέσεων.

5.3.3.1 Βασικές µονάδες συµπεριφοράς
Οι βασικές µονάδες συµπεριφοράς µέσω των οποίων το σύστηµα υπολογίζει τη
συµπεριφορά των χαρακτήρων είναι οι ακόλουθες:
Κατηγόρηµα

Ερµηνεία

Στόχος(x, k)

Ο x προσπαθεί να πετύχει το k

Παρέµβαση(+, x, y, +, g)

Ο y προσπαθεί να ικανοποιήσει το στόχο ή
κοινωνική νόρµα g βοηθώντας τον x

Παρέµβαση(-, x, y, -, g)

Ο y προσπαθεί να εµποδίσει το στόχο ή κοινωνική
νόρµα g εµποδίζοντας τον x

Παρέµβαση(+, x, y, -, g)

Ο y προσπαθεί να εµποδίσει το στόχο ή κοινωνική
νόρµα g βοηθώντας τον x

Παρέµβαση(-, x, y, +, g)

Ο y προσπαθεί να ικανοποιήσει το στόχο ή
κοινωνική νόρµα g εµποδίζοντας τον x

Απόπειρα(+, x, a, g)

Ο x επιχειρεί να εκτελέσει την ενέργεια a για να
πετύχει ο στόχος ή κοινωνική νόρµα g

Απόπειρα(-, x, a, g)

Ο x επιχειρεί να εκτελέσει την ενέργεια a για να
εµποδίσει το στόχο ή κοινωνική νόρµα g

Κατέχει(x, r)

Ο x κατέχει το αντικείµενο r

Απέκτησε(x, r, y)

O x θέλει να αποκτήσει το αντικείµενο r που
κατέχει ο y

Πέτυχε(a)

Η απόπειρα ενέργειας ή κοινωνική νόρµα ή στόχος
a πέτυχε

Απέτυχε(a)

Η απόπειρα ενέργειας ή κοινωνική νόρµα ή στόχος
a απέτυχε
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Υπηρετεί(a, n)

Η ενέργεια a υπηρετεί την κοινωνική νόρµα n

Καταπατά(a, n)

Η ενέργεια a καταπατά την κοινωνική νόρµα n

Σχετίζεται(x, n)

Ο ρόλος του x σχετίζεται µε την κοινωνική νόρµα
n

Υποστηρίζουν(x, y, n)

Ο x και ο y υποστηρίζουν την κοινωνική νόρµα n

Αντιτίθενται(x, y, n)

Ο x και ο y αντιτίθενται στην κοινωνική νόρµα n

Σχέση(+, x, y)

Ο x και ο y έχουν φιλικές σχέσεις

Σχέση(-, x, y)

Ο x και ο y έχουν εχθρικές σχέσεις

Κίνητρο(a, b, …, w)

Το κίνητρο είναι οι προτάσεις a, b, …, w

Συγκρούονται(a, b)

Οι ενέργειες a και b έρχονται σε σύγκρουση
µεταξύ τους

ΣτόχοςΑφηγήµατος(g)

Ο στόχος g είναι ο βασικός στόχος του
αφηγήµατος

Παρακινείται(i, g)

Η παρέµβαση i σχετίζεται µε τον στόχο του
αφηγήµατος g

ΕνέργειαΚοινωνικήςΝόρµας(a, n) Η ενέργεια a σχετίζεται µε την κοινωνική νόρµα n
Πολλές φορές στους κανόνες που θα παρουσιαστούν παρακάτω αντί για + ή – θα
παρατίθεται το s, που σηµαίνει πως µπορεί να είναι είτε + είτε -. Όταν εµφανίζεται
και το k θα είναι το αντίθετο από το s.
Το στάδιο της παραγωγής µε βάση τις βασικές µονάδες αυτές και τους κανόνες που
θα αναφερθούν παρακάτω, υπολογίζει τις πιθανές συµπεριφορές των χαρακτήρων.

5.3.3.2 Στόχοι, παρεµβάσεις και απόπειρες ενεργειών
Οι παρεµβάσεις και οι απόπειρες ενεργειών είναι το αποτέλεσµα καταστάσεων που
δίνουν κίνητρα. Οι στόχοι των χαρακτήρων δηµιουργούν κατάλληλες απόπειρες
ενεργειών:

Στόχος(x, g) -> Απόπειρα(+, x, a, Στόχος(x, g))
Αντίστοιχα οι παρεµβάσεις δηµιουργούν κατάλληλες απόπειρες ενεργειών:

Παρέµβαση(+, x, y, -, g) ->
Απόπειρα(-, y, a, g) ΚΑΙ Κίνητρο(Παρέµβαση(+, x, y, -, g), Απόπειρα(-, y, a, g))
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Επίσης οι χαρακτήρες µπορεί να έχουν στόχους που σχετίζονται µε την απόκτηση
αντικειµένων.

Πέτυχε(Στόχος(x, Απέκτησε(x, r, y))) -> Κατέχει(x, r)

5.3.3.3 Παρέµβαση
Κάθε χαρακτήρας έχει προσωπικούς στόχους και ενεργεί για να επιτύχει τους
στόχους αυτούς. Οι προσωπικοί στόχοι σε συνδυασµό µε τις κοινωνικές νόρµες και
τις κοινωνικές δράσεις ωθούν τον χαρακτήρα να παρεµβεί. Μια παρέµβαση µε τη
σειρά της πυροδοτεί µια απόπειρα ενέργειας από τον χαρακτήρα για να επιτύχει τον
στόχο της παρέµβασης. Κάθε παρέµβαση κατηγοριοποιείται µε βάση το αν αποτελεί
παρέµβαση σε στόχο ή κοινωνική νόρµα και το αν η παρέµβαση είναι θετική ή
αρνητική µε βάση το πρόγραµµα δράσης του χαρακτήρα στον οποίο γίνεται η
παρέµβαση.
Τα κίνητρα για την παρέµβαση σε στόχο, µπορεί να είναι είτε κάποιος στόχος, είτε οι
προσωπικές σχέσεις (που µπορεί να είναι είτε φιλικές είτε εχθρικές). Για παράδειγµα:

Σχέση(+, x, y) ΚΑΙ Στόχος(x, g) -> Παρέµβαση(+, x, y, +, g)
Τα κίνητρα για την παρέµβαση σε κοινωνικές νόρµες πηγάζουν από τον ρόλο του
κάθε χαρακτήρα. Για παράδειγµα:

Σχετίζεται(x, n) ΚΑΙ Απόπειρα(+, y, a, g) ΚΑΙ Καταπατά(a, n) ->
Παρέµβαση(-, y, x, +, n)
Αντίστοιχα όταν δύο χαρακτήρες προστατεύουν/αντιτίθενται σε κοινές κοινωνικές
νόρµες, συνάπτουν συνεργασία για να προστατεύσουν/αντιταχθούν στις κοινωνικές
νόρµες. Για παράδειγµα:

Σχετίζεται(x, n) KAI Σχετίζεται(y, n) -> Υποστηρίζουν(x, y, n)
Απόπειρα(-, x, a, n) ΚΑΙ Απόπειρα(-, y, a’, n) -> Αντιτίθενται(x, y, n)
Υποστηρίζουν(x, y, n) ΚΑΙ Απόπειρα(+, x, a, n) -> Παρέµβαση(+, y, x, +, n)
Αντιτίθενται(x, y, n) ΚΑΙ Απόπειρα(-, x, a, n) -> Παρέµβαση(+, y, x, -, n)
Όταν οι στόχοι και οι ενέργειες ενός χαρακτήρα υπηρετούν η καταπατούν µια
κοινωνική νόρµα, τότε συµπεραίνεται ότι και ο χαρακτήρας υπηρετεί ή καταπατά την
κοινωνική νόρµα:

Στόχος(x, g) ΚΑΙ Υπηρετεί(g, n) ΚΑΙ Απόπειρα(+, x, a, g) ΚΑΙ Υπηρετεί(a, n) ->
Απόπειρα(+, x, a, n)
Στόχος(x, g) ΚΑΙ Καταπατά(g, n) ΚΑΙ Απόπειρα(+, x, a, g) ΚΑΙ Καταπατά(a, n) ->
Απόπειρα(-, x, a, n)
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5.3.3.4 Κοινωνικές δράσεις
Το στάδιο της παραγωγής µοντελοποιεί τις κοινωνικές δράσεις σαν σχέσεις
ανταπόδοσης µεταξύ των χαρακτήρων. Υπάρχουν δυο ειδών σχέσεις ανταπόδοσης, η
θετική και η αρνητική ανταπόδοση. Η θετική ανταπόδοση εκφράζεται από τον
παρακάτω κανόνα:

Στόχος(y, g) ΚΑΙ Παρέµβαση(+, x, y, s, g’) -> Παρέµβαση(+, y, x, +, Στόχος(y, g))
Αντίστοιχα η αρνητική ανταπόδοση εκφράζεται από τους παρακάτω κανόνες:

Παρέµβαση(-, x, y, -, g) -> Παρέµβαση(-, y, x, +, g)
Παρέµβαση(-, x, y, +, g) -> Παρέµβαση(-, y, x, -, g)

5.3.3.5 Απόπειρες Ενεργειών
Το στάδιο της παραγωγής διαχωρίζει την απόπειρα για ενέργεια ενός χαρακτήρα από
το αποτέλεσµα της ενέργειας αυτής, δηλαδή αν θα πετύχει ή όχι. Μια απόπειρα για
ενέργεια παραµένει απόπειρα µέχρι το σύστηµα να αποφασίσει για το αποτέλεσµά
της. Οι απόπειρες ενεργειών είναι πάντα αποτέλεσµα παρεµβάσεων των
χαρακτήρων. Η µόνη εξαίρεση στον κανόνα αυτόν είναι οι απόπειρες για ενέργεια
από τον χρήστη. Οι απόπειρες ενεργειών επιφέρουν αλλαγές σε προσωπικούς
στόχους και συµµορφώνονται ή αντιτάσσονται σε κοινωνικές νόρµες.
Για κάθε απόπειρα ενέργειας υπάρχουν δυο δυνατά αποτελέσµατα: επιτυχία ή
αποτυχία. Το αποτέλεσµα µια απόπειρας ενέργειας µπορεί, να καθοριστεί είτε από το
στάδιο της ανάλυσης, που αναλύεται παρακάτω, είτε από τις αιτιώδεις σχέσεις της
απόπειρας αυτής µε τις υπόλοιπες απόπειρες στην ιστορία. Αν για παράδειγµα ο
χαρακτήρας x κάνει απόπειρα να σκοτώσει το χαρακτήρα y και πετύχει η απόπειρά
του, θα πρέπει να αποτύχουν όλες οι απόπειρες ενεργειών του x.

5.3.3.6 Εντοπισµός και αποτέλεσµα ενεργειών που συγκρούονται
Το στάδιο της παραγωγής βρίσκει τα κίνητρα για όλες τις απόπειρες ενεργειών και
εντοπίζει τις ενέργειες που έρχονται σε σύγκρουση µεταξύ τους. Πιο συγκεκριµένα
δύο ενέργειες συγκρούονται µεταξύ τους, όταν προσπαθούν να πετύχουν αντίθετα
αποτελέσµατα σε σχέση µε κάποιο κίνητρο και υπάρχει τουλάχιστον µια αρνητική
παρέµβαση µεταξύ των δυο χαρακτήρων.

Κίνητρο(Παρέµβαση(s, x, y, +, m), Απόπειρα(+, y, a, m))
ΚΑΙ Απόπειρα(-, x, b, m) -> Συγκρούονται(a, b)
Κίνητρο(Παρέµβαση(s, x, y, -, m), Απόπειρα(-, y, a, m))
ΚΑΙ Απόπειρα(+, x, b, m) -> Συγκρούονται(a, b)
Ο εντοπισµός των ενεργειών που έρχονται σε σύγκρουση µεταξύ τους είναι
σηµαντικός για να διατηρείται η αφηγηµατική συνοχή. Όταν µια ενέργεια πετυχαίνει
τότε και οι στόχοι και οι κοινωνικές νόρµες που συνδέονται µε αυτήν αποτυγχάνουν
ή πετυχαίνουν ανάλογα µε τον λόγο της παρέµβασης.
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Πέτυχε(Απόπειρα(+, x, a, g)) -> Πέτυχε(g)
Πέτυχε(Απόπειρα(-, x, a, g)) -> Απέτυχε(g)
Αντίστοιχα αν πετύχει µια απόπειρα για ενέργεια που αποσκοπεί στην επίτευξη ενός
στόχου, τότε όλες οι απόπειρες για ενέργειες που έρχονται σε σύγκρουση µε τον
στόχο αυτόν αποτυγχάνουν.

Πέτυχε(Απόπειρα(+, x, a, g)) ΚΑΙ Απόπειρα(-, y, b, g) ΚΑΙ Συγκρούονται(a, b) ->
Απέτυχε(Απόπειρα(-, y, b, g))
Πέτυχε(Απόπειρα(-, x, a, g)) ΚΑΙ Απόπειρα(+, y, b, g) ΚΑΙ Συγκρούονται(a, b) ->
Απέτυχε(Απόπειρα(+, y, b, g))

5.3.3.7 Επιλογή Ενέργειας
Το στάδιο της παραγωγής επιλέγει ποια ενέργεια θα εκτελέσει ο κάθε χαρακτήρας. Η
επιλογή αυτή γίνεται σύµφωνα µε τα παρακάτω κριτήρια.
α) Σύµφωνα µε τον ρόλο του κάθε χαρακτήρα
β) Σύµφωνα µε τους στόχους που ο κάθε χαρακτήρας προσπαθεί να πετύχει ή να
αποτρέψει
γ) Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των προηγούµενων ενεργειών στην ιστορία
Από τα παραπάνω κριτήρια δηµιουργείται ένα σύνολο ενεργειών που τα ικανοποιεί.
Από τις ενέργειες αυτές επιλέγεται εκείνη που χρησιµοποιεί τα περισσότερα στοιχεία
από το υπόβαθρο της ιστορίας. Αυτό το κριτήριο θα παράγει αποτελέσµατα λογικά
στον χρήστη και θα κάνει τους χαρακτήρες της ιστορίας να φαίνονται περισσότερο
νοήµονες.

5.3.4 Αξιολόγηση
Το στάδιο της αξιολόγησης συνεχώς παρακολουθεί τις διαδράσεις µεταξύ των
χαρακτήρων της ιστορίας και προσπαθεί να εντοπίσει δραµατικά ενδιαφέροντες
ακολουθίες γεγονότων. Το στάδιο της αξιολόγησης παρεµβαίνει στο στάδιο της
παραγωγής είτε όταν εντοπίσει κάποιες καταστάσεις που µπορεί να οδηγήσουν σε
δραµατικά ενδιαφέροντα αποτελέσµατα, είτε όταν υπολογίσει πιθανές ενέργειες του
χρήστη.
Χρησιµοποιεί ένα σύνολο από πιθανές δραµατικές καταστάσεις για να αποφασίσει
την εξέλιξη της ιστορίας. Επίσης δηµιουργεί και παρουσιάζει ένα σύνολο µε τις
πιθανές επιλογές του χρήστη. Τέλος υπολογίζει τα αποτελέσµατα των αποπειρών
ενεργειών.

5.3.4.1 ∆ραµατικές Καταστάσεις
Το στάδιο της αξιολόγησης εντοπίζει τις ενδιαφέρουσες δραµατικές καταστάσεις
σύµφωνα µε τους παρακάτω κανόνες. Το σύµβολο >> σηµαίνει πως το γεγονός που
βρίσκεται στα δεξιά του συµβόλου ακολουθεί το γεγονός που βρίσκεται στα
αριστερά.
Το Φιλί της Ζωής
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Συµβαίνει όταν µετά από µια αρνητική παρέµβαση ακολουθεί µία θετική παρέµβαση
για τον χαρακτήρα x. Αυτή η ακολουθία έχει σαν αποτέλεσµα να βελτιωθεί η
κατάσταση του x.

Παρέµβαση(-, x, y, k, g) >> Παρέµβαση(+, x, z, s, g’)
Αναδυόµενο Μπλέξιµο
Συµβαίνει όταν υπάρχει µια αρνητική παρέµβαση µετά από µια άλλη αρνητική
παρέµβαση για τον χαρακτήρα x. Αυτό δηµιουργεί µια δραµατικά έντονη κατάσταση
στον χρήστη που κατά συνέπεια δηµιουργεί ακόµα µεγαλύτερο ενδιαφέρον για το
αναδυόµενο αφήγηµα.

Παρέµβαση(-, x, y, k, g) >> Παρέµβαση(-, x, z, s, g’)
Αντιστροφή της Μοίρας
Συµβαίνει όταν µετά από µια θετική παρέµβαση υπάρχει µια αρνητική παρέµβαση για
τον χαρακτήρα Χ. Αυτή η κατάσταση εµφανίζεται για πρώτη φορά στον χρήστη όταν
αντικρίσει την πρώτη αρνητική παρέµβαση, κάτι που εισάγει και την πρώτη
κορύφωση της ιστορίας κατά τα πρότυπα του Αριστοτελικού δράµατος.

Παρέµβαση(+, x, y, k, g) >> Παρέµβαση(-, x, z, s, g’)
Ειρωνεία
Συµβαίνει όταν µια θετική παρέµβαση του x ως προς τον y ακολουθείται από µια
αρνητική παρέµβαση του y ως προς τον x. Η κατάσταση αυτή είναι µια ισχυρή
δραµατική κατάσταση καθώς δηµιουργεί ανατροπές στην ιστορία και έρχεται σε
αντίθεση µε τον κανόνα της ανταπόδοσης.

Παρέµβαση(+, x, y, k, g) >> Παρέµβαση(-, y, x, s, g’)
Παρέµβαση(-, x, y, k, g) >> Παρέµβαση(+, x, y, s, g’)
Η επιλογή ανάµεσα στις δραµατικές καταστάσεις που µπορούν να προκύψουν γίνεται
µε βάση τον χρήστη. ∆ηλαδή, το σύστηµα επιλέγει την κατάσταση εκείνη που
εµπλέκει τον χρήστη. Αν δεν υπάρχει τέτοια τότε επιλέγει µια στην τύχη.

5.3.4.2 Οι ενέργειες του Χρήστη
Το στάδιο της αξιολόγησης επιτρέπει στον χρήστη να συµµετάσχει στο αφήγηµα
όποτε µια παρέµβαση που απευθύνεται στον χρήστη µεταφράζεται σε µια απόπειρα
ενέργειας. Ο χρήστης τότε µπορεί είτε να δεχτεί την ενέργεια αυτήν, είτε να
αντιδράσει.
Στην περίπτωση µιας θετικής παρέµβασης του x ως προς τον χρήστη, ο χρήστης
µπορεί είτε να δεχτεί, κάτι που υλοποιεί µια θετική παρέµβαση του χρήστη ως προς
τον x µέσω του κανόνα της θετικής ανταπόδοσης, είτε να αρνηθεί, κάτι που υλοποιεί
µια αρνητική παρέµβαση. Η επιλογή αυτή εκτελείται άµεσα και οδηγεί την
παρέµβαση του x να αποτύχει.
Στην περίπτωση µιας αρνητικής παρέµβασης του x ως προς τον χρήστη, ο χρήστης
µπορεί είτε να δεχτεί, είτε να αρνηθεί. Αν δεχτεί, υλοποιείται µια θετική παρέµβαση
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του χρήστη ως προς τον x, η οποία εκτελείται άµεσα και οδηγεί την παρέµβαση του
x να πετύχει. Αν αρνηθεί, υλοποιείται µία αρνητική παρέµβαση του χρήστη ως προς
τον x µε βάση τον κανόνα της αρνητικής ανταπόδοσης. Οι επιλογές που θα δοθούν
στον χρήστη για να εκφράσει την άρνησή του απορρέουν από τα κριτήρια που
αναφέρθηκαν στην ενότητα επιλογή ενέργειας.
Όταν το σύστηµα πρέπει να διαλέξει ανάµεσα στην εφαρµογή µιας δραµατικής
κατάστασης και σε µια επιλογή του χρήστη για την εξέλιξη της ιστορίας, τότε δίνεται
προτεραιότητα στις επιλογές του χρήστη. Η σχεδιαστική επιλογή αυτή έγινε, για να
έχει περισσότερες ευκαιρίες για διάδραση ο χρήστης.

5.3.4.3 Μοντέλο Σεναρίου και επιλογή Αφηγηµατικής Ανάπτυξης
Το σύστηµα υποστηρίζει µια Αριστοτελική αντίληψη του σεναρίου, στην οποία µια
σύγκρουση µεταξύ ανταγωνιστικών δυνάµεων αναπτύσσεται µέσα από µια αρχική
κατάσταση. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω µιας ακολουθίας συγκρούσεων µεταξύ
δράσεων και αντιδράσεων και µιας σαφής λύσης στο τέλος. Το αναπτυσσόµενο
σενάριο ακολουθεί τις απαιτήσεις του Αριστοτέλη για ενότητα και ολότητα.
Πιο συγκεκριµένα το στάδιο της αξιολόγησης επιλέγει έναν στόχο και τον ορίζει ως
τον στόχο του αφηγήµατος. Ακολούθως γύρω από τον στόχο του αφηγήµατος
χτίζεται η κορύφωση κλιµακωτά και η λύση, µέσω του σταδίου της ανάλυσης που θα
δούµε παρακάτω. Σαν στόχος του αφηγήµατος επιλέγεται ένας από τους στόχους
του χρήστη που ορίστηκε στις αρχικές συνθήκες αν υπάρχει, αλλιώς επιλέγεται
τυχαία κάποιος στόχος κάποιου χαρακτήρα.
Μια παρέµβαση συνδέεται µε τον στόχο της ιστορίας αν η παρέµβαση αυτή έχει σαν
κίνητρο το στόχο της ιστορίας, ή έχει σαν κίνητρο µια ενέργεια που σχετίζεται µε
κάποια κοινωνική νόρµα που συνδέεται µε τον στόχο της ιστορίας. Μια ενέργεια που
σχετίζεται µε κάποια κοινωνική νόρµα σηµαίνει ότι η ενέργεια αυτή, είτε καταπατά,
είτε ακολουθεί τη νόρµα αυτή.

ΣτόχοςΑφηγήµατος(g) ΚΑΙ Παρέµβαση(+, x, y, s, g) ->
Παρακινείται(Παρέµβαση(+, x, y, s, g), g)
ΣτόχοςΑφηγήµατος(g) ΚΑΙ Παρέµβαση(-, x, y, s, g) ->
Παρακινείται(Παρέµβαση(-, x, y, s, g), g)
Υπηρετεί(a, n) Ή Καταπατά(a, n) -> ΕνέργειαΚοινωνικήςΝόρµας(a, n)
Παρακινείται(i, g) ΚΑΙ Κίνητρο(i, Απόποειρα(s, x, a, g)) ΚΑΙ
ΕνέργειαΚοινωνικήςΝόρµας(a, n) ΚΑΙ Παρέµβαση(s, y, z, s, n) ->
Παρακινείται(Παρέµβαση(s, y, z, s, n), g)
Το στάδιο της αξιολόγησης φροντίζει να τηρείται η ενότητα της ιστορίας µέσω της
επιλογής σεναριακών αναπτύξεων που σχετίζονται µε το στόχο του αφηγήµατος.
Επίσης ο αλγόριθµος φροντίζει να περιορίζει τις συγκρούσεις που δηµιουργούνται
µεταξύ δυο χαρακτήρων για κάποιον στόχο. Με τον περιορισµό αυτό εξασφαλίζεται
πως δεν θα δηµιουργηθεί µια άπειρη ακολουθία γεγονότων που θα είναι δύσκολο να
τις παρακολουθήσει ο χρήστης. Τέλος φροντίζει αν είναι δυνατόν να συµµετάσχουν
όλοι οι χαρακτήρες ώστε να ικανοποιηθεί η απαίτηση για ολότητα.
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5.3.5 Ανάλυση
Το στάδιο της ανάλυσης υπολογίζει το αποτέλεσµα όλων των ενεργειών και των
αντενεργειών που σχετίζονται µε τον στόχο του αφηγήµατος. Η ανάλυση
εφαρµόζεται όταν η ιστορία φτάσει στην κορύφωσή της, όταν δηλαδή όλες οι
απόπειρες ενεργειών περιµένουν να λυθούν ταυτόχρονα. Για να επιτευχθεί η
µεγαλύτερη δυνατή κορύφωση ο διαχειριστής σεναρίου αποφεύγει να µπει στο
στάδιο της ανάλυσης νωρίτερα.
Οι απαιτήσεις που προσπαθούν να υλοποιηθούν µέσα από το στάδιο αυτό είναι η
εύρεση µίας σαφής της λύσης της ιστορίας, το αποτέλεσµα θα πρέπει να βασίζεται
στην ανάλυση και τη σύγκριση των κινήτρων του χρήστη ώστε να µπορέσουν να
δηµιουργηθούν ηθικά θέµατα και τέλος θα πρέπει να ενισχύεται η αγωνία της
κλιµάκωσης µέσα από αναπάντεχες σεναριακές ανατροπές.
Ο αλγόριθµος αποτελείται από τέσσερα βήµατα:
1ο Βήµα
Καθορίζονται τα κίνητρα όλων των πράξεων του χρήστη και δηµιουργούνται δυο
σύνολα.
Το S+ που περιέχει τους στόχους που θα εκπληρωθούν και τις κοινωνικές
νόρµες που θα προστατευθούν αν πετύχουν όλες οι ενέργειες του χρήστη.
Το S- που περιέχει τους στόχους που θα αποτύχουν και τις κοινωνικές
νόρµες που θα καταπατηθούν αν πετύχουν όλες οι ενέργειες του χρήστη.
Τα κίνητρα που προκύπτουν από την ένωση των δύο συνόλων αυτών, είναι και τα
κυρίαρχα κίνητρα της ιστορίας.
2ο Βήµα
Στην αρχή το σύστηµα ελέγχει αν η τοµή των συνόλων S- και S+ είναι ίση µε το
κενό. Στην περίπτωση που η τοµή είναι διάφορη του κενού συνόλου, το σύστηµα
συµπεραίνει πως ο χρήστης δεν έκανε τις επιλογές του σύµφωνα µε ένα σταθερό
πλάνο. Για τον λόγο αυτό το S+ αποτυγχάνει. Στην περίπτωση που η τοµή είναι ίση
µε το κενό σύνολο, ο αλγόριθµος αποφασίζει πιο από τα δυο σύνολα θα υπερισχύσει.
Αυτή η επιλογή γίνεται µε βάση κάποια ιεραρχία που έχει επιλέξει είτε ο σχεδιαστής
του συστήµατος είτε ο χρήστης στην αρχή της ιστορίας. Στη συγκεκριµένη
υλοποίηση οι προσωπικοί στόχοι κατέχουν τη µικρότερη βαρύτητα, ενώ η τήρηση
των κοινωνικών νορµών την υψηλότερη. Υπερισχύει το σύνολο που περιέχει την
κοινωνική νόρµα που είναι πιο ψηλά στην ιεραρχία.
Στην περίπτωση που το S+ υπερισχύσει τότε όλες οι ενέργειες του χρήστη
πετυχαίνουν, στην αντίθετη περίπτωση πετυχαίνουν όλες οι ενέργειες που
συγκρούονται µε το χρήστη.
Στην περίπτωση που είτε η ιεραρχία δεν µπορεί να εφαρµοστεί στα κίνητρα του
χρήστη, είτε το S- είναι ίσο µε το κενό, τότε το S+ υπερισχύει.
3ο Βήµα
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Το βήµα αυτό αποτελείται από δύο επίπεδα. Αρχικά υπολογίζεται το αποτέλεσµα των
ενεργειών που δεν αναλύθηκαν στο προηγούµενο βήµα. Πιο συγκεκριµένα αν έχει
κυριαρχήσει το S+ τότε επιτυγχάνουν όλες οι ενέργειες των χαρακτήρων που
υποκινούνται από κοινά κίνητρα µε το S- και αποτυγχάνουν όλες οι ενέργειες που
υποκινούνται από κοινά κίνητρα µε το S+. Αντίστοιχα αν έχει κυριαρχήσει το S- τότε
επιτυγχάνουν όλες οι ενέργειες των χαρακτήρων που υποκινούνται από κοινά
κίνητρα µε το S+ και αποτυγχάνουν όλες οι ενέργειες που υποκινούνται από κοινά
κίνητρα µε το S-. Μέσα από αυτή τη διαδικασία επιτυγχάνεται η απαίτηση της
ενίσχυσης της αγωνίας µέσα από αναπάντεχες σεναριακές ανατροπές.
Στη συνέχεια καθορίζεται το αποτέλεσµα των ενεργειών των χαρακτήρων που δεν
υποκινούνται από κάποιο από τα κυρίαρχα κίνητρα της ιστορίας µε τυχαίο τρόπο.
Αυτό δίνει µια απροσδόκητη συµπεριφορά στο σύστηµα, αφού ίδιες ενέργειες δεν
έχουν το ίδιο αποτέλεσµα.
4ο Βήµα
Στο βήµα αυτό δηµιουργείται η σειρά της παρουσίασης των αποτελεσµάτων των
ενεργειών. Το αποτέλεσµα δυο ενεργειών που έρχονται σε σύγκρουση
παρουσιάζονται διαδοχικά. Παρουσιάζεται πρώτα η ενέργεια που πέτυχε και στη
συνέχεια αυτή που απέτυχε.

Συγκρούονται(a, b) ΚΑΙ Πέτυχε(Απόπειρα(s, x, a, g)) -> a >>b
Αυτό συµβαίνει για να δοθεί µε σαφή τρόπο στον χρήστη ο λόγος για τον οποίο
απέτυχε η ενέργεια. Τέλος πάντα παρουσιάζονται πρώτα οι ενέργειες που επιλύθηκαν
στο 3ο βήµα και µετά αυτές που επιλύθηκαν στο 1ο και το 2ο βήµα. Αυτό συµβαίνει
για να παραταθεί η αγωνία του χρήστη µέχρι το τέλος.

5.3.6 Κριτική
Ο Sgouros προσπάθησε να εκφράσει µε απλούς κανόνες τις δραµατικές αρχές των
αφηγηµάτων, αλλά και τον τρόπο που παρουσιάζονται τα γεγονότα στον χρήστη.
Μεγάλη επιρροή στην κατάστρωση των κανόνων αυτών άσκησε η «Ποιητική» του
Αριστοτέλη, και πιο συγκεκριµένα η ενότητα και η ολότητα που πρέπει να
εµφανίζονται πάντα σε ένα αφήγηµα. Πιστώνεται το γεγονός, πως µετά το Tale-spin
είναι το πρώτο σύστηµα παραγωγής αφηγηµάτων που δεν βασίζεται στους
προσωπικούς στόχους των χαρακτήρων αλλά σε δραµατικές αρχές.
Το βασικό πλεονέκτηµα του συστήµατος είναι ο µεγάλος όγκος πιθανών
αποτελεσµάτων σε σχέση τον µικρό όγκο δεδοµένων που απαιτείται. Τα
σηµαντικότερα µειονεκτήµατα αυτού του συστήµατος είναι τα ακόλουθα. Τα
παραγόµενα αφηγήµατα πολλές φορές έχουν χαµηλή αφηγηµατική συνοχή. Παρόλο
που ο Sgouros πρόσθεσε παράγοντες τυχαιότητας στο σύστηµα, οι παράγοντες
αυτοί εφαρµόζονται µόνο σε δευτερευούσης σηµασίας γεγονότα ως προς το
συνολικό αφήγηµα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, η ακολουθία των γεγονότων που
παράγει το σύστηµα, καθώς και ο τρόπος παρουσίασής της να γίνεται προβλέψιµος
µετά από έναν αριθµό συνολικών διαδράσεων µε το σύστηµα. Το τελευταίο
µειονέκτηµα πηγάζει από την αδυναµία του συστήµατος να παράγει ενδιαφέρον
προσωπικό λόγο από την ακολουθία των γεγονότων που παράγει το σύστηµα.
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5.3.7 Πηγές ενότητας
[Sgouros 1996], [Sgouros 1997], [Sgouros 1999]

125

5.4 M. Cavazza et al
Το σύστηµα που παρουσιάζεται παρακάτω αποτελεί την έρευνα πάνω σε τεχνολογίες
διαδραστικής αφήγησης από την οµάδα ερευνητών του πανεπιστηµίου του Teesside
της οποίας ηγείται ο Cavazza. Ο κόσµος της ιστορίας που υλοποιήθηκε είναι άµεσα
επηρεασµένος από την τηλεοπτική σειρά «τα Φιλαράκια» (Friends). Ο λόγος της
επιλογής τους αυτής είναι η δυνατότητα που δίνει για µεγάλο πλήθος διαφορετικών
αφηγηµάτων. Η λύση που προτείνεται στο πρόβληµα της σύγκρουσης µεταξύ
διάδρασης και αφηγήµατος είναι η αλλαγή του ρόλου του χρήστη, από
πρωταγωνιστή σε χαρακτήρα-παρατηρητή που µπορεί να παρεµβεί.

Εικόνα 25: Η κύρια οθόνη του συστήµατος του Cavazza

5.4.1 Η αρχιτεκτονική
Πρόκειται για µια προσέγγιση που δεν βασίζεται στην καθοδήγηση της ιστορίας από
κάποιον διαχειριστή σεναρίου, αλλά στην αλληλεπίδραση µεταξύ των αυτόνοµων
πρακτόρων και του χρήστη. Έτσι η πλοκή εξελίσσεται µέσα από τις δυναµικές
συµπεριφορές των αυτόνοµων πρακτόρων, οι οποίες παράγονται µέσω της τεχνικής
σχεδιασµού µε ιεραρχικά δίκτυα εργασίας (Hierarchical Task Networks). Η διάδραση
µεταξύ των πρακτόρων δηµιουργεί τις διάφορες παραλλαγές του µετά-αφηγήµατος.
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Ο χρήστης µπορεί να παρέµβει οποιαδήποτε στιγµή στα σχέδια των πρακτόρων είτε
µέσω της διάδρασης σε φυσικό επίπεδο (το περιβάλλον), είτε µέσω της διάδρασης
στο λεκτικό επίπεδο (διάλογος µε τους πράκτορες). Οι διαδράσεις του χρήστη έχουν
ως συνέπεια να επηρεάσουν το περιβάλλον και τον σχεδιασµό πλάνων των
χαρακτήρων, άρα να δηµιουργηθούν νέες δραµατικές καταστάσεις που αναπόφευκτα
θα οδηγήσουν σε διαφορετικά αποτελέσµατα.

Σχεδιάγραµµα 28: Ένα H.T.N. ενός χαρακτήρα

Οι λόγοι που οδήγησαν τους σχεδιαστές να χρησιµοποιήσουν τη τεχνική σχεδιασµού
ενεργειών (planning), H.T.N. είναι η καταλληλότητά τους σε προβλήµατα µε µεγάλο
όγκο γνώσης και µπορούν να παρέχουν συγκεκριµένη γνώση για τη διαδικασία
σχεδιασµού των ενεργειών. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι είναι µία κατάλληλη
τεχνική για την αναπαράσταση των ρόλων των πρακτόρων µέσα στην ιστορία, µε τη
χρήση αρχέγονων ενεργειών (primitive tasks).

5.4.2 Αναπαράσταση των χαρακτήρων
Σε κάθε πράκτορα αντιστοιχεί και από ένα Η.Τ.Ν. που ουσιαστικά µοντελοποιεί την
συµπεριφορά του χαρακτήρα σε σχέση µε την ιστορία. Μέσω της τεχνικής
σχεδιασµού Η.Τ.Ν. αναπαρίστανται οι στόχοι καθώς και οι ενέργειες που υλοποιούν
τους στόχους αυτούς. Τα Η.Τ.Ν. αποτελούνται από πολλές αποσυνθέσεις ενεργειών
σε αρχέγονες ενέργειες µε βάση κάποιον σκοπό. Στο σύστηµα αυτό κάθε Η.Τ.Ν. που
συνδέεται µε κάποιον πράκτορα, αντιπροσωπεύει το σύνολο όλων των πιθανών
δράσεων (και κατά συνέπεια και των συµπεριφορών) του πράκτορα µέσα στα
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διάφορα στιγµιότυπα της ιστορίας. Το σύνολο των ιστοριών που µπορούν να
προκύψουν προκύπτει από τις συγκρούσεις των Η.Τ.Ν. του κάθε χαρακτήρα.
Η αναζήτηση στο Η.Τ.Ν. γίνεται µε Αναζήτηση πρώτα σε βάθος (Depth First Search)
από αριστερά προς τα δεξιά και υλοποιεί όποια αρχέγονη ενέργεια συναντάει. Σε
περίπτωση που αποτύχει κάποια αρχέγονη ενέργεια εφαρµόζεται οπισθοδρόµηση. Οι
υπό-στόχοι επιλέγονται µε βάση τις ευριστικές τιµές που εισάγει ο συγγραφέας του
µετά-αφηγήµατος.

Σχεδιάγραµµα 29: Παράδειγµα αναζήτησης σε H.T.N.

Στο παραπάνω παράδειγµα αναζήτησης, ο πρωταγωνιστής προσπαθεί να
συγκεντρώσει πληροφορίες για την Rachel. Οι πιθανοί υπό-στόχοι που µπορούν να
υλοποιήσουν τον στόχο του είναι τρεις. Αρχικά ο χαρακτήρας επιλέγει το στόχο
«δανείσου ηµερολόγιο» λόγω της ευριστικής του τιµής. Αν ο χρήστης έχει πάρει το
ηµερολόγιο τότε η αρχέγονη ενέργεια «πάρε το ηµερολόγιο» αποτυγχάνει. Σε αυτήν
την περίπτωση ο χαρακτήρας επανασχεδιάζει τη συµπεριφορά του, και επιλέγει τον
υπό-στόχο «δανείσου PDA» τον οποίο και ολοκληρώνει.

5.4.3 Παραγόµενα αποτελέσµατα
Παρόλο που ο κάθε πράκτορας έχει ντετερµινιστική συµπεριφορά το σύστηµα
συνολικά παρουσιάζει µη γραµµική συµπεριφορά. Οι παράγοντες που οδηγούν στη
συµπεριφορά αυτή είναι:
α) οι τυχαίες αρχικές θέσεις των χαρακτήρων στην πίστα
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β) η διάδραση µεταξύ των πλάνων των πρακτόρων, ο ανταγωνισµός µεταξύ των
πρακτόρων για τους ίδιους πόρους
γ) τα τυχαία αποτελέσµατα µερικών ενεργειών
δ) η ψυχολογική κατάσταση των χαρακτήρων
ε) η διάδραση του χρήστη
Έτσι τα διάφορα στιγµιότυπα του µοντέλου διαφέρουν σχεδόν πάντα µεταξύ τους.
Το µέγεθος του συνόλου των πιθανών στιγµιότυπων εξαρτάται από το µέγεθος και
την πολυπλοκότητα των Η.Τ.Ν., τις διαδράσεις µεταξύ τους και τέλους τις επιλογές
που έχει ο χρήστης να παρεµβεί στα πλάνα των πρακτόρων.

Εικόνα 26: Ο πρωταγωνιστής δίνει λουλούδια στη Rachel

5.4.4 Κριτική
Το σύστηµα διαδραστικής αφήγησης της οµάδας του Cavazza παρουσιάζει έναν
πρωτότυπο τρόπο αναπαράστασης του κόσµου της ιστορίας. Ωστόσο παρουσιάζει
και αρκετά µειονεκτήµατα. Καταρχήν τα H.T.N. προϋποθέτουν πως µόλις εκτελεστεί
ένα γεγονός, το γεγονός αυτό δεν µπορεί να αναιρεθεί. Ωστόσο αν ένας χαρακτήρας
εκτελέσει µια ενέργεια που αναιρεί µια ενέργεια ενός άλλου χαρακτήρα, ο τελευταίος
δεν έχει τρόπο να το µάθει, και θα συνεχίσει τις δράσεις του σαν ισχύει ακόµα η
ενέργειά του. Επίσης είναι αµφίβολο κατά πόσο ένα H.T.N. µπορεί να εκφράσει µε
επιτυχία ολοκληρωµένους κόσµους της ιστορίας. Το σηµαντικότερο µειονέκτηµα
ωστόσο έχει να κάνει µε το ρόλο του χρήστη ως παρατηρητή. Με τον τρόπο αυτόν,
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είναι πολύ πιθανό ο χρήστης να µην καταφέρει να παρακολουθήσει όλα τα γεγονότα,
και κατά συνέπεια να µην κατανοήσει το αφήγηµα που παράγεται.

5.4.5 Πηγές ενότητας
[Cavazza et al 2002], [Charles et al 2001 α], [Charles et al 2001 β], [Charles et al
2003], [Lugrin και Cavazza 2006]
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5.5 N. Szilas “IDtension”
Το IDtension αποτελεί την έρευνα του Nicolas Szilas του University of Geneva της
Ελβετίας πάνω στη διαδραστική αφήγηση. Το µοντέλο που προτείνει, ανήκει στην
προσέγγιση της αλγοριθµικής παραγωγής. Θεωρεί ότι όλες οι θεωρίες της
αφηγηµατολογίας είναι ελλιπείς αφού εστιάζουν σε συγκεκριµένα γνωρίσµατα του
αφηγήµατος και παραµελούν κάποια άλλα. Έτσι δηµιούργησε ένα θεωρητικό µοντέλο
που συνδυάζει στοιχεία από πολλές θεωρίας και αποτέλεσε τη βάση για το σύστηµα
διαδραστικής αφήγησης που ανέπτυξε.

5.5.1 Το θεωρητικό µοντέλο
Θεωρεί ότι οποιοδήποτε αφήγηµα και πιο συγκεκριµένα οποιοδήποτε δράµα,
αποτελείται από τρία επίπεδα. Το κάθε επίπεδο είναι απαραίτητο για τη δηµιουργία
του αφηγήµατος.
Το επίπεδο του προσωπικού λόγου
Κάθε αφήγηµα µεταφέρει κάποιο µήνυµα στον δέκτη. Οι ενέργειες των χαρακτήρων
λειτουργούν ως προφάσεις για να µεταδοθεί το µήνυµα. Το µήνυµα αυτό συνήθως
βασίζεται σε κάποιες ηθικές αρχές, οι οποίες δεν αποτελούν κάποια αντικειµενική
αλήθεια, αλλά έχουν επιλεχθεί αυθαίρετα από το συγγραφέα του αφηγήµατος.
Κάποιες φορές το επίπεδο αυτό περιγράφεται σαφώς µέσα στο κείµενο, αλλά τις
περισσότερες υπονοείται πίσω από τα γεγονότα.
Το επίπεδο της ιστορίας
Κάθε αφήγηµα είναι ένας συγκεκριµένος τύπος προσωπικού λόγου που εµπεριέχει
µία ιστορία. Κάθε ιστορία αποτελείται από µια ακολουθία γεγονότων και ενεργειών
των χαρακτήρων. Η ακολουθία αυτή ξεκινά µε κάποια αρχική ανισορροπία και
τερµατίζεται µε την τελική λύση. Η ιστορία αποτελείται από έναν πολύπλοκο
συνδυασµό αρκετών ακολουθιών όπως έδειξε και ο Bremond.
Το επίπεδο της αντίληψης
Σύµφωνα µε τον Szilas το βασικό µειονέκτηµα της αφηγηµατολογίας, είναι ότι
παραβλέπει τα συναισθήµατα που δηµιουργούνται στο δέκτη του αφηγήµατος. Η
σκηνοθεσία, ο τρόπος δηλαδή που παρουσιάζεται µια ιστορία, δοµείται µε τέτοιο
τρόπο ώστε να οδηγήσει την αντίληψη του δέκτη σε συγκεκριµένα µονοπάτια και
µέσα από αυτά να αναδυθούν συναισθήµατα. Ο κύριος τρόπος που χρησιµοποιεί το
δράµα για να δηµιουργήσει συναισθήµατα στο δέκτη είναι η σύγκρουση.

5.5.2 Το σύστηµα διαδραστικής αφήγησης
Το µοντέλο αποτελείται από πέντε οντότητες:
Κόσµος της ιστορίας
Περιέχει την αναπαράσταση του κόσµου, η οποία αναπαράσταση αποτελείται από:
Βασικά στοιχεία της ιστορίας:
Περιέχει τους παρακάτω τύπους δεδοµένων: Χαρακτήρες (character), στόχοι
(goal), εργασίες (task), υποεργασίες (sub-task), κοµµάτια (segments) και
εµπόδια (obstacles).
Κατάσταση των χαρακτήρων:
Περιέχει τις επιθυµίες (WISH για στόχο και WANT για εργασία), τις γνώσεις
(KNOW) και τις ευκαιρίες για δράση (CAN) των χαρακτήρων. Για παράδειγµα
η πρόταση:
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WISH(x,a)
σηµαίνει:
«ο x θέλει να πετύχει τον στόχο a»
Κατάσταση του περιβάλλοντος:
Περιέχει την κατάσταση του υλικού κόσµου. Για παράδειγµα: «η πόρτα π είναι
κλειδωµένη»
Αφηγηµατική λογική
Υπολογίζει από τα δεδοµένα του κόσµου της ιστορίας το σύνολο όλων των πιθανών
ενεργειών των χαρακτήρων. Ο υπολογισµός γίνεται µε βάση ένα σύνολο κανόνων
που εφαρµόζονται στον κόσµο της ιστορίας.

Σχεδιάγραµµα 30: Η αρχιτεκτονική του IDtension

Αφηγηµατική αξιολόγηση
Αξιολογεί τις ενέργειες που υπολογίστηκαν από την αφηγηµατική λογική και τις
κατατάσσει σύµφωνα µε τις δραµατικές τους ιδιότητες.
Μοντέλο του χρήστη
Περιέχει την κατάσταση του χρήστη σε συγκεκριµένες στιγµές του αφηγήµατος και
µέσω της κατάστασης αυτής η αφηγηµατική αξιολόγηση µπορεί να υποθέσει την
επίδραση της κάθε ενέργειας στην αντίληψη του χρήστη.
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Θέατρο
Πρόκειται για την διεπαφή του χρήστη, παρουσιάζει την εξέλιξη του αφηγήµατος και
δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να διαδράσει µε το σύστηµα.
Το IDtension έχει δυο τρόπους λειτουργίας. Μπορεί να παράγει αυτόµατα µια
ιστορία, είτε ο χρήστης να επιλέγει τα γεγονότα που θα εκτελεί ο πρωταγωνιστής.
Στη δεύτερη περίπτωση τα γεγονότα εκτελούνται εναλλάξ, ένα από τον
πρωταγωνιστή (χρήστης) και ένα από κάποιον άλλο χαρακτήρα (σύστηµα).

5.5.3 Υπολογισµός ενεργειών
Με τον όρο ενέργεια νοείται µια πράξη που έχει κάποια αφηγηµατική σηµασία. Από
τη θεωρία της αφηγηµατολογίας έχει επιλεχθεί ένα σύνολο γενικών ενεργειών που
είναι οι ακόλουθες: απόφαση (decide), πληροφόρηση (inform), υποκίνηση (incite),
αποτροπή (dissuade), αποδοχή (accept), άρνηση (refuse), εκτέλεση (perform),
καταδίκη (condemn) και επικρότηση (congratulate).
Οι ενέργειες αυτές περιέχουν παραµέτρους, που είναι στοιχεία του κόσµου της
ιστορίας όπως χαρακτήρες, στόχοι εµπόδια, εργασίες, κατάσταση χαρακτήρα και
άλλα. Προς το παρόν έχουν υλοποιηθεί 35 κανόνες που παράγουν τις πιθανές
ενέργειες. Οι κανόνες αυτοί βρίσκονται εντός της αφηγηµατικής λογικής του
συστήµατος. Ένα παράδειγµα τέτοιου κανόνα είναι το ακόλουθο:
Αν
{
CAN(x, a) //ο x µπορεί να εκτελέσει το a
~KNOW(x, CAN(x, a)) //ο x δε γνωρίζει ότι µπορεί να εκτελέσει το a
KNOW(y, CAN(x, a)) //ο y γνωρίζει ότι ο x µπορεί να εκτελέσει το α
}
τότε
{
Inform(y, x, CAN(x, a)) //o y πληροφορεί τον x ότι µπορεί να εκτελέσει
//το a
}

5.5.4 Εµπόδια
Τα εµπόδια σύµφωνα µε τον Szilas, είναι πολύ σηµαντικά σε όλα τα αφηγήµατα.
Ουσιαστικά είναι κάποια στοιχεία που εµποδίζουν την ολοκλήρωση κάποιων στόχων
ή εργασιών. Τα εµπόδια συνδέονται µε κάποια υποεργασία µιας εργασίας. Οι
ιδιότητες που έχει ένα εµπόδιο είναι, το ρίσκο που εισάγουν στην επίτευξη κάποιου
στόχου ή εργασίας καθώς και οι συνθήκες που µπορούν να µειώσουν το ρίσκο αυτό.
Το ρίσκο που επιφέρει το κάθε εµπόδιο παίρνει δύο τιµές, χαµηλό ή υψηλό. Η τιµή
του ρίσκου επηρεάζει την πιθανότητα της εργασίας να πραγµατοποιηθεί.
Οι διαφορετικοί βαθµοί γνώσης των ιδιοτήτων κάποιου εµποδίου, δηµιουργούν
ενδιαφέρουσες δραµατικά καταστάσεις. Για παράδειγµα αν ένας χαρακτήρας αγνοεί
την ύπαρξη ενός εµποδίου σε µια εργασία που θέλει να πετύχει, τότε δηµιουργείται
το φαινόµενο της έκπληξης. Για να αναπαρασταθούν οι έννοιες αυτές,
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χρησιµοποιούνται δυο κατηγορήµατα, το εµπόδιο (για παράδειγµα: «ο x γνωρίζει ότι
για την εργασία t που θέλει να πραγµατοποιήσει υπάρχει ένα εµπόδιο o») και το αίτιο
(για παράδειγµα «ο x γνωρίζει ότι η συνθήκη Ε είναι το αίτιο για το µεγάλο ρίσκο
που υπάρχει µε βάση το εµπόδιο ο»).

5.5.5 Σύστηµα αξιών
Για να υλοποιηθεί το επίπεδο του προσωπικού λόγου που αναφέρθηκε παραπάνω, το
σύστηµα χρησιµοποιεί ένα σύστηµα αξιών. Μια αξία καθορίζεται από τον συγγραφέα
και αποτελεί το κριτήριο αξιολόγησης των εργασιών. Κάθε χαρακτήρας είναι
περισσότερο ή λιγότερο συνδεδεµένος µε κάθε αξία του συστήµατος αξιών. Το
σύστηµα επικεντρώνεται στις εργασίες που αξιολογούνται αρνητικά µε βάση το
σύστηµα των αξιών. Αυτό συµβαίνει όταν για παράδειγµα ένας χαρακτήρας
προσπαθεί να πετύχει ένα στόχο, και ο µόνος τρόπος για να τον πετύχει είναι µέσω
της πραγµατοποίησης µιας εργασίας που έρχεται σε σύγκρουση µε τις ηθικές του
αξίες, τότε δηµιουργείται µια αφηγηµατική ένταση µέσω της σύγκρουσης η οποία
δηµιουργεί έντονα συναισθήµατα στον δέκτη Αυτό σχετίζεται µε το επίπεδο της
αντίληψης που αναφέρθηκε παραπάνω. Το µοντέλο του χρήστη καταγράφει τις
επιλογές του χρήστη και µέσα από αυτές αξιολογεί τον χρήστη µε βάση το σύστηµα
των αξιών.
Σε µελλοντικές υλοποιήσεις και ο αφηγητής θα σχετίζεται µε το σύστηµα των αξιών
και έτσι οι στρατηγική που θα ακολουθεί θα βασίζεται στην τοποθέτησή του.

Σχεδιάγραµµα 31: Ο κόσµος της ιστορίας του IDtension

5.5.6 Αφηγηµατικά Κριτήρια
Στο IDtension, η αφηγηµατική αξιολόγηση περιέχει κάποια κριτήρια, µε βάση τα
οποία αξιολογείται αν µια ακολουθία γεγονότων είναι ικανοποιητική από αφηγηµατική
άποψη. Τα κριτήρια αυτά σε συνδυασµό µε τις ανάγκες του χρήστη που φαίνονται
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από το µοντέλο του χρήστη καθορίζουν το πια ενέργεια θα εκτελεστεί. Τα κριτήρια
που έχουν υλοποιηθεί προς το παρόν στο σύστηµα είναι τα ακόλουθα:
Ηθική συνοχή
Οι ενέργειες των χαρακτήρων θα πρέπει να συνεπείς σε σχέση µε τις προηγούµενες
ενέργειες τους αλλά και τη στάση τους απέναντι στο σύστηµα των αξιών.
Συνοχή κινήτρων
Οι ενέργειες των χαρακτήρων θα πρέπει να είναι συνεπείς σε σχέση µε τους στόχους
τους.
Συνάφεια
Οι ενέργειες πρέπει να είναι συνεπείς µε τις προηγούµενες ενέργειες.
Μικρό-ακολουθίες
Κάθε ενέργεια ανήκει σε κάποια αφηγηµατική µικρό-ακολουθία, όπως τις όρισε ο
Bremond.
Χαρακτηρισµός
Τα γεγονότα του αφηγήµατος βοηθούν τον δέκτη να κατανοήσει την
προσωπικότητα των χαρακτήρων.
Σύγκρουση
Μια δράση είτε υλοποιεί κάποια σύγκρουση, είτε υποκινεί κάποιον χαρακτήρα προς
κάποια εργασία από την οποία θα αναδυθεί κάποια σύγκρουση.
Η ικανοποίηση των παραπάνω κριτηρίων δεν είναι πάντα υποχρεωτική. Για
παράδειγµα όταν η ηθική συνοχή µπορεί να παραληφθεί καθώς είναι ο µόνος τρόπος
για την επίτευξη κάποιου στόχου. Μέσα από την καταπάτηση του κανόνα αυτού,
δηµιουργείται µια σύγκρουση µε µεγάλη αφηγηµατική σηµασία.

5.5.7 Κριτική
Το σύστηµα του Szilas συνεχίζει στην λογική του Sgouros, µε τη διαφορά ότι αντί να
επικεντρώνει στις δραµατικές αρχές προσπαθεί να µοντελοποιήσει τις ηθικές αξίες
των χαρακτήρων, καθώς και τις συγκρούσεις που δηµιουργούνται µέσω της
καταπάτησής τους. Το βασικό πλεονέκτηµα του συστήµατος αυτού είναι ο µεγάλος
όγκος αποτελεσµάτων που µπορεί να παράγει µε τη χρήση πολύ µικρού όγκου
δεδοµένων. Τα µειονεκτήµατά του συστήµατος είναι πως παρόλο που παρουσιάζει
υψηλό βαθµό λογικής συνοχής δεν παρουσιάζει υψηλό βαθµό αφηγηµατικής
συνοχής, και δεν προβλέπει τη µετατροπή των ακατέργαστων γεγονότων που
παράγει σε ενδιαφέρον προσωπικό λόγο.

5.5.8 Πηγές ενότητας
[Szilas N. 1999], [Szilas N. 2002], [Szilas N. 2003], [Szilas N. 2005], [Szilas 2007],
[Szilas 2009], [www.idtension.com]
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5.6 M. Mateas και A. Stern “Façade”
Το Façade [www.interactivestory.net] είναι το πληρέστερο σύστηµα διαδραστικής
αφήγησης που έχει υλοποιηθεί µέχρι σήµερα. Σύµφωνα µε τον αρθογράφο Schiesel
της εφηµερίδας New York Times «αποτελεί το µέλλον των παιχνιδιών στον
υπολογιστή». Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Michael Mateas και τον Andrew
Stern. Και οι δυο είχαν ασχοληθεί στο παρελθόν µε project που συνδύαζαν τεχνητή
νοηµοσύνη και αφηγηµατικότητα, όπως το Terminal time και το Babyz.

Εικόνα 27: Η κύρια οθόνη παιχνιδιού του façade

Οι χαρακτήρες του façade είναι η Grace και ο Trip που είναι παντρεµένοι καθώς και ο
ήρωας. Οι χαρακτήρες γνωρίζονται µεταξύ τους από το πανεπιστήµιο. Η εισαγωγή
αποτελείται από το τηλεφώνηµα του Trip προς τον ήρωα για να τον προσκαλέσει
στο σπίτι τους. Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει το γένος καθώς και το όνοµα του
χαρακτήρα που θέλει να υποδυθεί. Φτάνοντας στο σπίτι ξεκινά και το κυρίως µέρος
του façade. Σύντοµα στον χρήστη αποκαλύπτεται πως ο γάµος της Grace και του
Trip περνάει κρίση. Ανάλογα µε τις επιλογές που θα κάνει ο χρήστης θα κριθεί και το
µέλλον του γάµου αυτού.
Η δράση του façade εξελίσσεται σε πραγµατικό χρόνο σε ένα τρισδιάστατο
περιβάλλον µε οπτική πρώτου προσώπου. Η Grace και ο Trip αποτελούνται από
δυσδιάστατες κινούµενες εικόνες που µετακινούνται στον τρισδιάστατο χώρο. Ο
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κύριος τρόπος διάδρασης του χρήστη µε το σύστηµα είναι µέσω της φυσικής
γλώσσας. Μέσω του πληκτρολογίου ο χρήστης µπορεί να εισάγει τη φράση που
θέλει. Πέρα από τη φυσική γλώσσα ο χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει το
πληκτρολόγιο για να κινηθεί στο χώρο, είτε το ποντίκι για κοινωνικές χειρονοµίες
όπως η χειραψία ή ένα φιλί.

5.6.1 Η αρχιτεκτονική του Façade
Το façade ουσιαστικά αποτελεί τη συνέχεια της έρευνας του Oz project (ο Mateas
ήταν µέλος του Oz project), ωστόσο έχει πολλές καινοτοµίες οι οποίες προσφέρουν
λύση στις αδυναµίες της αρχιτεκτονικής που πρότεινε το Oz project. Αποτελείται από
ένα εικονικό περιβάλλον, δύο αληθοφανείς πράκτορες (την Grace και τον Trip), τον
χαρακτήρα που χειρίζεται ο χρήστης (avatar), καθώς και έναν αόρατο πράκτορα που
λέγεται Drama Manager.

Σχεδιάγραµµα 32: Η αρχιτεκτονική του façade

5.6.2 ∆ιαχειριστής Σεναρίου (Drama Manager)
Ο διαχειριστής σεναρίου παρακολουθεί συνεχώς τα γεγονότα που εγείρει ο χρήστης
και καθοδηγεί τους χαρακτήρες της ιστορίας µε σκοπό το συνολικό αποτέλεσµα να
ακολουθεί τη δραµατική δοµή. Ο έλεγχος που ασκεί ο διαχειριστής σεναρίου στην
ιστορία γίνεται µέσω των beat, τα οποία είναι η µικρότερη µονάδα δραµατικής
πλοκής που εξελίσσει την ιστορία.
Τα beat εκτελούν τις παρακάτω λειτουργίες:
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α)
β)

Είναι η µικρότερη µονάδα αλλαγής αξιών της ιστορίας
Είναι η στοιχειώδης µονάδα της καθοδήγησης και συντονισµού των
πρακτόρων
γ)
Είναι η στοιχειώδης µονάδα της διάδρασης του χρήστη µε την ιστορία
Θα µπορούσαµε να πούµε ότι το façade ουσιαστικά είναι µια συλλογή από beats µαζί
µε κανόνες επιλογής τους. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το πλήθος των δυνατών
αποτελεσµάτων αυξάνει (άρα αυξάνεται και ο βαθµός της µεσολάβησης (agency)
που νοιώθει ο χρήστης), όσο αυξάνει το πλήθος των beats.
Ο Drama manger αποτελείται από δυο µέρη, τη γλώσσα των beat, µέσω της οποίας
ορίζονται οι ιδιότητες του beat, και τον beat sequencer ο οποίος χρησιµοποιεί τις
ιδιότητες των beat σε συνδυασµό µε την δραµατική δοµή και το σύνολο των
προηγούµενων beat (story memory), για να επιλέξει το επόµενο beat. Η επιλογή
νέου beat λαµβάνει χώρα όταν ολοκληρωθεί ή απορριφθεί το τρέχον beat. Εντός
των beat υπάρχουν µηχανισµοί που είναι υπεύθυνοι να ενηµερώνουν τον drama
manager αν το beat ολοκληρώθηκε ή όχι.

Σχεδιάγραµµα 33: Η δραµατική δοµή που χρησιµοποιεί το façade

Ένα παράδειγµα ενός beat είναι το «Φτιαξε_ποτά». Όταν εκτελείται το beat αυτό, ο
Trip προτείνει στον χρήστη να του ετοιµάσει ένα ποτό. Παράλληλα η Grace
απαξιώνει την προσκόλληση του Trip µε τα φανταχτερά ποτά και καλεί τον χρήστη
να τον αγνοήσει. Οι συµπεριφορές του Trip και της Grace ανήκουν στο γενικότερα
πλαίσιο του κόσµου της ιστορίας. Ο Trip είναι ένας τεχνοκράτης και στέλεχος
επιχείρησης που επιζητά εξεζητηµένες υλικές απολαύσεις και την κοινωνική
αναγνώριση. Η Grace από την άλλη έχει κάνει καλλιτεχνικές σπουδές και νοιώθει πως
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ο γάµος της µε τον Trip καταπιέζει την καλλιτεχνική της φύση. Αν ο χρήστης δεχτεί
το ποτό που του προσφέρει ο Trip αυξάνεται η συµπάθεια του Trip προς τον
χρήστη, ενώ αν το απορρίψει αυξάνεται η συµπάθεια της Grace προς τον χρήστη.

5.6.2.1 Πολυµορφικά beats
Πολλές φορές η δραστηριότητα του χρήστη εντός του beat καθορίζει το ποιες αξίες
θα αλλάξουν αλλά και σε ποιο βαθµό. Όταν εκτελούνται τα beat αυτά, ο drama
manager δεν γνωρίζει ποια θα είναι η λειτουργία στο συνολικό αφήγηµα. Τα beat
αυτά ονοµάζονται πολυµορφικά beat. Όταν ο χρήστης ολοκληρώσει το beat µέσω
των επιλογών του, ο drama manager µπορεί να ανανεώσει την ιστορία.

5.6.3 Beat sequencer
Κάθε beat περιέχει γνώση µέσω της οποίας ο beat sequencer επιλέγει το επόµενο
beat, τις αξίες της ιστορίας που θα αλλάξει, κριτήρια επιτυχίας ή αποτυχίας του και
ένα σχέδιο συντονισµού (joint plan) για να ακολουθηθεί από τους πράκτορες.
Η γνώση που περιέχει το κάθε beat χωρίζεται σε 6 κατηγορίες:
Προϋποθέσεις[test]:
Αν οι προϋποθέσεις είναι αληθείς τότε το beat είναι υποψήφιο για να επιλεγεί.
Βάρος:
Ορίζει την πιθανότητα να επιλεγεί το beat. Αν δεν οριστεί τότε παίρνει την τιµή 1.
Βάρος_test[test]:
Αν το test είναι αληθές τότε το βάρος_test αντικαθιστά το στατικό βάρος.
Προτεραιότητα:
Ορίζει την προτεραιότητα του beat.
Προτεραιότητα_test[test]:
Αν το test είναι αληθές, τότε η προτεραιότητα_test, αντικαθιστά την στατική
προτεραιότητα.
Επίδραση:
Οι αλλαγές που επιφέρει το beat στην ιστορία αν ολοκληρωθεί επιτυχώς.
Τα βήµατα που ακολουθεί ο beat sequencer για να επιλέξει το επόµενο beat που θα
εκτελεστεί είναι τα ακόλουθα:
1)

Αρχικοποιούνται όλα τα beat που µπορούν να επιλεγούν

2)

∆ηµιουργείται το σύνολο Satisfied, που περιέχει όλα τα beat των οποίων οι
προϋποθέσεις ικανοποιούνται

3)

Ελέγχεται αν είναι αληθές το test της Προτεραιότητας_test για κάθε beat που
ανήκει στο σύνολο Satisfied. Αν είναι αληθές το test, η προτεραιότητα του
beat παίρνει την τιµή που ορίζει η Προτεραιότητα_test, αλλιώς παίρνει τη τιµή
που ορίζει η Προτεραιότητα. Στη συνέχεια δηµιουργεί το σύνολο
HighestPriority που περιέχει τα beat που ανήκουν στο σύνολο Satisfied και
έχουν την υψηλότερη προτεραιότητα
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4)

∆ηµιουργεί το σύνολο ScoredHighestPriority, το οποίο περιέχει όλα τα beat
που ανήκουν στο σύνολο HighestPriority αξιολογηµένα εκ νέου µε βάση την
προτεραιότητά τους και την αξία τους στη δραµατική δοµή

5)

Ελέγχεται αν είναι αληθές το test του Βάρος_test για κάθε beat που ανήκει
στο σύνολο ScoredHighestPriority. Αν είναι αληθές το test, το βάρος του beat
παίρνει την τιµή που ορίζει το Βάρος_test, αλλιώς παίρνει τη τιµή που ορίζει
το
Βάρος.
Στη
συνέχεια
δηµιουργείται
το
σύνολο
WeightedScoredHighestPriority, το οποίο περιέχει όλα τα beat που ανήκουν
στο σύνολο ScoredHighestPriority αξιολογηµένα εκ νέου µε το αποτέλεσµα
του πολλαπλασιασµού της προηγούµενης τιµής µε το βάρος του beat.

6)

Επιλέγεται τυχαία κάποιο beat από το σύνολο WeightedScoredHighestPriority
µε βάση την πιθανότητα που προέκυψε για κάθε beat µετά το βήµα (5)

Μέσω του µηχανισµού αυτού, επιλέγεται το beat που ταιριάζει καλύτερα στην
δραµατική δοµή.

5.6.4 Σκηνές
Τα beat οργανώνονται σε ένα ανώτερο επίπεδο αφαίρεσης τις σκηνές (scenes), οι
οποίες αντιπροσωπεύουν αλλαγές µεγάλης κλίµακας στην ιστορία. Οι αλλαγές αυτές
πρέπει να ακολουθούν τη δραµατική δοµή της ιστορίας.
Μια σκηνή αποτελείται από τις προϋποθέσεις για την ενεργοποίησή της, τις αξίες που
θα αλλάξει, το σύνολο των beat που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη
συγκεκριµένη σκηνή, καθώς και µια περιγραφή της ροής που πρέπει οι αλλαγές αξιών
εντός της σκηνής να ακολουθήσουν. Ένα παράδειγµα µιας σκηνής θα µπορούσε να
είναι «Η αγάπη µεταξύ της Grace και του Χρήστη αλλάζει από χαµηλή σε υψηλή».
Για να επιλέξει ο drama manager ποια θα είναι η επόµενη σκηνή, ελέγχει το σύνολο
των σκηνών που δεν έχουν χρησιµοποιηθεί ακόµα, και επιλέγει αυτήν που
ικανοποιούνται οι προαπαιτήσεις της και ταιριάζει καλύτερα στη συνολική δοµή της
ιστορίας. Όταν επιλεχθεί η κατάλληλη σκηνή ο drama manager προσπαθεί να την
υλοποιήσει επιλέγοντας τα κατάλληλα beat.

5.6.5 Σχέδια συντονισµού (joint plans)
Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που λύνει η προσέγγιση του façade, είναι η
σύγκρουση της αυτονοµίας των πρακτόρων µε τη συνολική ιστορία. Το πρόβληµα
αυτό είχε παρουσιαστεί στην αρχιτεκτονική που πρότεινε το Oz project και είχε ως
αποτέλεσµα το συνολικό αφήγηµα που προέκυπτε να µην έχει υψηλό βαθµό
συνοχής, αλλά και τη δηµιουργία σύγχυσης στην αντίληψη και την κατανόηση του
αφηγήµατος από τον χρήστη. Η σύγκρουση αυτή συµβαίνει επειδή οι αυτόνοµοι
πράκτορες παίρνουν αποφάσεις για την συµπεριφορά τους µε βάση την προσωπική
εσωτερική κατάσταση τους σε συνδυασµό µε την κατάσταση του κόσµου και δεν
λαµβάνουν υπόψη τους την κατάσταση της ιστορίας. Η λύση που προτείνουν είναι η
κατάργηση της αυτονοµίας των πρακτόρων σε συνδυασµό µε τα σχέδια
συντονισµού που περιέχονται στα beat. Ένα σχέδιο συντονισµού είναι υπεύθυνο για
την καθοδήγηση των συµπεριφορών των πρακτόρων εντός του beat. Τα σχέδια
αυτά αντί να ενεργοποιούνε έναν υπάρχον στόχο εντός του πράκτορα, του
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επιβάλουν να υλοποιήσει συµπεριφορές κατά τη διάρκεια του beat. Ο τρόπος µε τον
οποίο υλοποιείται η κάθε συµπεριφορά βρίσκεται µέσα στον κάθε πράκτορα.
Παρατηρείται ότι αφαιρούνται όλοι οι στόχοι εντός των πρακτόρων και πλέον είναι
άµεσα εξαρτώµενοι από τον διαχειριστή σεναρίου και το τρέχον beat. Με την τεχνική
των beat εξασφαλίζεται η συνοχή µεταξύ της ιστορίας και των συµπεριφορών των
πρακτόρων. Ένα ακόµα πλεονεκτήµατα των σχεδίων συντονισµού είναι η ευκολία
δηµιουργίας συντονισµένων συµπεριφορών µεταξύ των πρακτόρων από τον
συγγραφέα, όπως για παράδειγµα ένας διάλογος µε γρήγορες εναλλαγές.

Εικόνα 28: Η κύρια οθόνη παιχνιδιού του façade

5.6.6 Αληθοφανείς πράκτορες
Ο κάθε αληθοφανής πράκτορας του façade αποτελείται από ένα σύνολο
παράλληλων, διαδοχικών και συντονισµένων συµπεριφορών γραµµένο στη γλώσσα
ABL (A Behavioral Language). Για την ABL κάθε ενέργεια ενός χαρακτήρα όπως το
περπάτηµα προς ένα σηµείο, ή η εκφορά µιας ατάκας, αναπαρίστανται ως στόχοι οι
οποίοι ενεργοποιούνται από το τρέχον beat. Σε κάθε στόχο αντιστοιχεί και µια ή
περισσότερες συµπεριφορές που µπορούν να εκπληρώσουν τις εργασίες που
απαιτείται να εκτελεστούν για να εκπληρωθεί ο στόχος. Όταν ενεργοποιείται ένας
στόχος, επιλέγεται για να δοκιµαστεί µια συµπεριφορά. Μια συµπεριφορά
αποτελείται από µια σειρά από βήµατα τα οποία µπορούν να πραγµατοποιούνται είτε
διαδοχικά, είτε παράλληλα. Άµα ολοκληρωθούν όλα τα βήµατα µιας συµπεριφοράς
τότε η συµπεριφορά ολοκληρώνεται και απενεργοποιείται. Αν οποιοδήποτε βήµα
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αποτύχει, επιλέγεται άλλη συµπεριφορά για να εκπληρώσει τον στόχο. Αν αποτύχουν
όλες οι πιθανές συµπεριφορές τότε αποτυγχάνει και ο στόχος. Η αρχιτεκτονική αυτή
επιτρέπει στους χαρακτήρες του façade να εκτελούν πολλές συµπεριφορές
ταυτόχρονα. Για παράδειγµα ένας χαρακτήρας µπορεί να περπατάει προς ένα σηµείο,
να µιλάει και να κοιτάει εκνευρισµένος προς κάποιο άλλο σηµείο.

5.6.7 Κριτική
Το façade αποτελεί µέχρι σήµερα το πιο ολοκληρωµένο σύστηµα διαδραστικής
αφήγησης. Επίσης συνδυάζει πολλές και διαφορετικές τεχνολογίες όπως
τρισδιάστατα γραφικά σε πραγµατικό χρόνο, αληθοφανείς πράκτορες και
επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Η αίσθηση που αφήνει το façade στον χρήστη είναι
µοναδική καθώς νοιώθει κανείς πως επικοινωνεί µε έναν τελείως διαφορετικό τρόπο
µε το υπολογιστή.
Ωστόσο έχει και δυο βασικά µειονεκτήµατα. Ο όγκος δεδοµένων που απαιτεί το
σύστηµα να εισαχθούν από τον συγγραφέα είναι αρκετά µεγάλος και πολύπλοκος.
Είναι χαρακτηριστικό πως από την στιγµή που υλοποιήθηκε η αρχιτεκτονική του
façade, χρειάστηκαν τρία χρόνια για να δηµιουργηθούν τα κατάλληλα beat. Το
δεύτερο µειονέκτηµα, και το πιο σηµαντικό, είναι πως ο χρήστης έχει περιορισµένη
καθολική µεσολάβηση. Το πρόβληµα αυτό πηγάζει από το γεγονός πως ο αλγόριθµος
επιλέγει ένα beat. Οι διαδράσεις του χρήστη ερµηνεύονται από το σύστηµα µόνο µε
βάση το τρέχον beat. Ουσιαστικά το σύστηµα θέτει ερωτήµατα στον χρήστη και
ανάλογα µε το αν συµφωνήσει ή διαφωνήσει ο χρήστης, ολοκληρώνεται ή όχι το
τρέχον beat και επιλέγεται το επόµενο.

5.6.8 Πηγές ενότητας
[Mateas 2002], [Mateas και Stern 2002α], [Mateas και Stern 2002β], [Mateas και
Stern 2003]
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5.7 C. Crawford “Storytron”
Ο Crawford είναι ένας από του παλαιότερους σχεδιαστές ηλεκτρονικών παιχνιδιών.
Το 1978 πούλησε το πρώτο του παιχνίδι το “Tanktics”, ένα πολεµικό παιχνίδι
στρατηγικής µε tanks. Το 1979 προσελήφθηκε στην Atari και έγινε επικεφαλής της
έρευνας παιχνιδιών. Το 1984 έγραψε το πρώτο βιβλίο πάνω στο σχεδιασµό
ηλεκτρονικών παιχνιδιών το “The art of computer game design” και αργότερα ίδρυσε
συνέδριο “Computer game developers conference”, το οποίο είναι σήµερα γνωστό
µε τον τίτλο “Game developers conference”. Ωστόσο το 1992 όντας απογοητευµένος
µε την κατεύθυνση που δίνουν οι εταιρίες στο σχεδιασµό ηλεκτρονικών παιχνιδιών,
αποφασίζει να αποσυρθεί από τον χώρο και να αφοσιωθεί στο σχεδιασµό
συστηµάτων διαδραστικής αφήγησης.
Το Storytron είναι ένα σύστηµα διαδραστικής αφήγησης το οποίο αυτή τη στιγµή
βρίσκεται στην alpha version και σύντοµα θα κυκλοφορήσει στο εµπόριο.
Ουσιαστικά πρόκειται για µια µηχανής διαδραστικής αφήγησης την οποία µπορεί να
την προγραµµατίσει κανείς χωρίς να χρειάζεται να έχει πολλές γνώσεις
προγραµµατισµού. Ωστόσο στα πλαίσια της διπλωµατικής θα εστιάσω στον τρόπο
που δουλεύει η µηχανή και όχι στο περιβάλλον δηµιουργίας του κόσµου της ιστορίας
από τον συγγραφέα.

5.7.1 Ρήµατα προτάσεις και γεγονότα
Η βασική µονάδα µε την οποία λειτουργεί το Storytron είναι η πρόταση (sentence).
Το βασικότερο δοµικό στοιχείο µιας πρότασης είναι το ρήµα (verb). Τα ρήµατα
αντιπροσωπεύουν δράσεις που µπορεί να εκτελέσει είτε ο χρήστης είτε κάποιος
χαρακτήρας. Όταν εκτελείται µια πρόταση τότε δηµιουργείται ένα γεγονός (event).
Οι προτάσεις έχουν τη γενική µορφή:
[υποκείµενο] [ρήµα] [άµεσο αντικείµενο] [µη-άµεσο αντικείµενο]
Το υποκείµενο και το άµεσο αντικείµενο πρέπει να αναφέρονται είτε σε χαρακτήρες
είτε στον χρήστη και πάντα είναι παρών σε ένα γεγονός. Το µη-άµεσο αντικείµενο
αναφέρεται είτε σε αντικείµενα είτε σε χαρακτήρα και η παρουσία του δεν είναι
υποχρεωτική. Την συγκεκριµένη δοµή της πρότασης την καθορίζει το ρήµα που
επιλέγεται. Για παράδειγµα το ρήµα «χαιρετά» θα µπορούσε να έχει την παρακάτω
δοµή πρότασης:
[υποκείµενο] [χαιρετά] [άµεσο αντικείµενο] [άµεσο δωµάτιο]
Και ένα συγκεκριµένο γεγονός που θα µπορούσε να προκύψει είναι το ακόλουθο:
[χρήστης] [χαιρετά] [χαρακτήραςΑ]
Αντίστοιχα το ρήµα «δίνει» θα µπορούσε να έχει την παρακάτω δοµή πρότασης:
[υποκείµενο] [δίνει] [άµεσο αντικείµενο] [µη-άµεσο αντικείµενο]
Και ένα συγκεκριµένο γεγονός που θα µπορούσε να προκύψει είναι το ακόλουθο:
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[χαρακτήραςΒ] [δίνει] [χαρακτήραςΑ] [βιβλίο]

5.7.1.1 Σχέδια (plans)
Οι προτάσεις δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια του κύκλου αντίδρασης σαν σχέδια.
Τα σχέδια αντιπροσωπεύουν την πρόθεση του χαρακτήρα να δράσει στο µέλλον.
Κάθε σχέδιο έχει ένα χρόνο εκτέλεσης. Όταν δηµιουργείται ένα σχέδιο, αυτόµατα
εισάγεται στη λίστα σχεδίων του συστήµατος. Κατά τη διάρκεια του κύκλου δράσης,
κάθε χαρακτήρας εκτελεί τα σχέδια που του αντιστοιχούν και έχει εκπληρωθεί ο
χρόνος εκτέλεσής τους. Μόλις εκτελεστεί ένα σχέδιο, µετατρέπεται σε γεγονός και
καταχωρείται στο βιβλίο της ιστορίας. Το βιβλίο της ιστορίας αποτελεί µία λίστα µε
όλα τα γεγονότα που έχουν συµβεί.

5.7.1.2 Ρόλοι
Για κάθε ρήµα υπάρχουν και ρόλοι οι οποίοι καθορίζουν τις δυνατές επιλογές για
αντίδραση του κάθε χαρακτήρα. Οι ρόλοι εκτελούν τις παρακάτω λειτουργίες:
1) Ορίζουν ποιος χαρακτήρας θα επιλεγεί να αντιδράσει σε ένα γεγονός.
2) Μια λίστα µε τις διαθέσιµες επιλογές του χαρακτήρα µε τον συγκεκριµένο ρόλο.
3) Μια συνάρτηση για την επιλογή της κατάλληλης ενέργειας.
4) Φυσικές και ψυχολογικές αλλαγές που προκύπτουν από το αρχικό ρήµα
Για παράδειγµα για το ρήµα [χτυπώ] θα µπορούσε να υπάρχουν οι ρόλοι: [θύµα],
[φίλος του θύµατος] και [κοπέλα του θύµατος]. Για το ρόλο του [φίλος του
θύµατος] η λίστα των διαθέσιµων ενεργειών θα µπορούσε να είναι: [παρεµβαίνω
λεκτικά], [παρεµβαίνω σωµατικά] και [αγνοώ το γεγονός].
Όταν πραγµατοποιείται ένα γεγονός, το σύστηµα ελέγχει όλους τους χαρακτήρες
που βρίσκονται εκείνη τη στιγµή στη σκηνή και ελέγχει ποιοι χαρακτήρες ταιριάζουν
σε ποιους ρόλους. Αν ένας χαρακτήρας ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ρόλου, τότε
ενεργοποιείται ο ρόλος για το συγκεκριµένο χαρακτήρα, γίνονται οι κατάλληλες
φυσικές και ψυχολογικές αλλαγές στο χαρακτήρα και το σύστηµα επιλέγει την
κατάλληλη ενέργεια από τη λίστα ενεργειών του ρόλου µε τη χρήση της συνάρτησης
επιλογής που ορίζει ο ρόλος.

5.7.1.3 Ιδιότητες ρηµάτων
Η κλάση των ρηµάτων έχει τις παρακάτω ιδιότητες:
Όνοµα (name):
Το όνοµα του ρήµατος.
Βαρύτητα (trivial/momentous):
Μια τιµή που καθορίζει πόσο σηµαντικό είναι το ρήµα να εισαχθεί στην
ιστορία.
Χρόνος προετοιµασίας (time to prepare):
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Ο χρόνος που χρειάζεται για να γίνουν οι προετοιµασίες (αν χρειάζεται) για
την εκτέλεση ενός ρήµατος.
Χρόνος εκτέλεσης (time to execute):
Ο χρόνος που χρειάζεται για να εκτελεστεί το ρήµα.
Κοινό (audience):
Οι απαιτήσεις του ρήµατος ως προς το ποιοι πρέπει να είναι παρόντες και
ποιοι απόντες κατά την εκτέλεση.
Κάθε ρήµα µπορεί να περιέχει όσο scripts επιθυµεί ο συγγραφέας του µετάαφηγήµατος, και περιγράφουν τις συνέπειες του ρήµατος καθώς και άλλες
λειτουργίες.

5.7.1.4 Ρήµατα συστήµατος
Τα ρήµατα συστήµατος αποτελούν µια ειδική κατηγορία ρηµάτων και εκτελούν
σηµαντικές λειτουργίες του µετά-αφηγήµατος. Τα ρήµατα αυτά εκτελούνται µόνο
από τη µοίρα.
Μια φορά και έναν καιρό (once upon a time)
Το ρήµα αυτό είναι το πρώτο που εκτελείται από τη µοίρα στο µετά-αφήγηµα.
Ηµερήσιο σεναριακό σηµείο (dailyPlotPoint)
Το ρήµα αυτό εκτελείται µια φορά τη µέρα, κάθε µέρα από τη µοίρα.
Ορίζοντας ρόλους για το ρήµα αυτό, ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος
έχει τη δυνατότητα να ορίσει καθηµερινές δραστηριότητες για τους
χαρακτήρες.
Ωριαίο σεναριακό σηµείο (hourlyPlotPoint)
Αντίστοιχο µε το Ηµερήσιο σεναριακό σηµείο µε τη διαφορά ότι εκτελείται
κάθε µια ώρα.
Συναγερµός συνάντησης (meetingAlarm)
Ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος έχει τη δυνατότητα να ορίσει έναν
συναγερµό συνάντησης για δυο χαρακτήρες καθώς και τους αντίστοιχους
ρόλους. Μόλις οι δυο χαρακτήρες βρεθούν στο ίδιο δωµάτιο, η µοίρα εκτελεί
τον συναγερµό συνάντησης και στη συνέχεια οι χαρακτήρες εκτελούν τα
γεγονότα που ορίζουν οι ρόλοι του.
Συναγερµός αντικειµένου (propAlarm)
Αντίστοιχο µε το συναγερµό συνάντησης µε τη διαφορά ότι ισχύει από
χαρακτήρα σε αντικείµενο.
Συναγερµός δωµατίου (stageAlarm)
Αντίστοιχο µε το συναγερµό συνάντησης µε τη διαφορά ότι ισχύει από
χαρακτήρα σε δωµάτιο.
Συναγερµός ώρας (clockAlarm)
Αντίστοιχο µε το συναγερµό συνάντησης µε τη διαφορά ότι ισχύει για
χαρακτήρα σε κάποια συγκεκριµένη ώρα.
Αναχώρηση από (departFor)
Το ρήµα αυτό το χρησιµοποιεί η µοίρα για να αναχωρήσει ένας χαρακτήρας
από ένα δωµάτιο.
Άφιξη στο (arriveAt)
Το ρήµα αυτό το χρησιµοποιεί η µοίρα για να φτάσει ένας χαρακτήρας σε ένα
δωµάτιο.
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5.7.2 Χαρακτήρες
Για κάθε κόσµο της ιστορίας που δηµιουργεί ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος
πρέπει να ορίσει και τους κατάλληλους χαρακτήρες. Η συµπεριφορά του κάθε
χαρακτήρα ορίζεται µε βάση το µοντέλο προσωπικότητάς του αλλά και τις σχέσεις
του µε τους άλλους χαρακτήρες.

5.7.2.1 Μοντέλο προσωπικότητας
Το µοντέλο της προσωπικότητας που υλοποιήθηκε για το Storytron, δουλεύει µε
τους παρακάτω τύπους διπολικών και Boolean ιδιοτήτων:
Κύριες ιδιότητες (core traits):
Οι κύριες ιδιότητες του κάθε χαρακτήρα καθορίζουν τις συµπεριφοριστικές του
τάσεις. Όλες οι κύριες ιδιότητες είναι διπολικές και κυµαίνονται από το -1 µέχρι το 1.
Κάθε χαρακτήρας έχει οπωσδήποτε τις τρεις παρακάτω κύριες ιδιότητες. Ωστόσο ο
συγγραφέας του µετααφηγήµατος µπορεί να ορίσει και νέες κύριες ιδιότητες.
Αµίλητος/Οµιλητικός (quiet/chatty):
Η ιδιότητα αυτή καθορίζει το πόσο οµιλητικός ή όχι είναι ο χαρακτήρας. Η
τιµή -1 αντιπροσωπεύει έναν χαρακτήρα που δε λέει ποτέ τίποτα. Η τιµή 0
αντιπροσωπεύει έναν χαρακτήρα που µιλάει µόνο όταν έχει κάτι να πει. Τέλος
η τιµή 1 αντιπροσωπεύει έναν χαρακτήρα που λέει σε όλους τα πάντα.
Ήρεµος/Ασταθής (cool/volatile):
Η ιδιότητα αυτή καθορίζει το κατά πόσο µεταβάλλονται οι ιδιότητες διάθεσης
του χαρακτήρα. Η τιµή -1 αντιπροσωπεύει έναν χαρακτήρα που οι ιδιότητες
διάθεσης του. Η τιµή 0 αντιπροσωπεύει έναν χαρακτήρα που µιλάει µόνο όταν
έχει κάτι να πει. Τέλος η τιµή 1 αντιπροσωπεύει έναν χαρακτήρα που λέει σε
όλους τα πάντα.
Ιδανικές ιδιότητες (weight traits):
Κάθε χαρακτήρας για κάθε κύρια ιδιότητα έχει και µια τιµή που αντιπροσωπεύει το τι
θεωρεί ιδανικό για τον εαυτό του αλλά και τους άλλους. Για παράδειγµα, αν ένας
χαρακτήρας έχει σαν ιδανική τιµή το 1 για την ιδιότητα Αµίλητος/Οµιλητικός, τότε
θέλει οι άλλοι να τον αντιλαµβάνονται σαν οµιλητικό και συµπαθεί τους οµιλητικούς
χαρακτήρες.
Ικανότητα αντίληψης (accordance traits):
Καθορίζουν τον βαθµό που ένας χαρακτήρας µπορεί να κρίνει µε επιτυχία τα κύρια
χαρακτηριστικά των άλλων χαρακτήρων. Υπάρχει µια ιδιότητα αντίληψης για κάθε
κύρια ιδιότητα. Αν για παράδειγµα ένας χαρακτήρας έχει σαν ιδιότητα αντίληψης για
την κύρια ιδιότητα Ήρεµος/Ασταθής την τιµή 1, τότε τείνει να κρίνει έναν πολύ
ήρεµα χαρακτήρα σαν πολύ ασταθή.
Ιδιότητες διάθεσης (mood traits):
Αναφέρονται στις συναισθηµατικές καταστάσεις που βρίσκονται οι χαρακτήρες. Οι
µεταβλητές αυτές αλλάζουν µε το πέρασµα του χρόνου τείνοντας προς το µηδέν.
Οργή/Φόβος (anger/fear):
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Θετικές τιµές αντιπροσωπεύουν την οργή ενώ οι αρνητικές το φόβο.
Χαρά/Θλίψη (joy/sadness):
Θετικές τιµές αντιπροσωπεύουν τη χαρά ενώ οι αρνητικές τη Θλίψη.
∆ιέγερση/∆υσφορία (arousal/disgust):
Θετικές τιµές αντιπροσωπεύουν τη διέγερση ενώ οι αρνητικές τη δυσφορία.
Ενεργητικότητα/Κούραση (energetic/tired):
Θετικές τιµές αντιπροσωπεύουν την ενεργητικότητα ενώ οι αρνητικές την
κούραση.
Ιδιότητες κατάστασης (state traits)
Πρόκειται για µεταβλητές που αποθηκεύουν την κατάσταση του χαρακτήρα που
αναφέρονται.
Ενεργός (active):
Είναι µια Boolean ιδιότητα που δηλώνει αν ο χαρακτήρας είναι ενεργός
χαρακτήρας του µετά-αφηγήµατος.
Αναίσθητος (unconscious):
Είναι µια Boolean ιδιότητα που δηλώνει αν ο χαρακτήρας είναι αναίσθητος ή
όχι.
Ακλόνητος (dontMoveMe):
Είναι µια Boolean ιδιότητα που δηλώνει αν ο χαρακτήρας µπορεί να φύγει από
το δωµάτιο ή όχι.
Τοποθεσία (location):
Η ιδιότητα αυτή αποθηκεύει το όνοµα του δωµατίου στο οποίο βρίσκεται ο
χαρακτήρας.
Κατασκοπεύει (spyingOn):
Αποθηκεύει το όνοµα του χαρακτήρα που ο χαρακτήρας κατασκοπεύει. Αν δεν
κατασκοπεύει κάποιον χαρακτήρα τότε παίρνει την τιµή «µοίρα».

5.7.3 Σχέσεις
Το σύστηµα καταγράφει τις σκέψεις του κάθε χαρακτήρα για τους άλλους
χαρακτήρες, τα δωµάτια και τα αντικείµενα.
Αντίληψη (perceived traits):
Καταγράφουν την αντίληψη του χαρακτήρα για τις κύριες ιδιότητες των άλλων
χαρακτήρων αλλά και δωµατίων και αντικειµένων. Κάθε χαρακτήρας έχει µια τέτοια
ιδιότητα για κάθε κύρια ιδιότητα κάθε χαρακτήρα. Αν για παράδειγµα ο χαρακτήρας
α έχει:
αντίληψη-αµίλητος/οµιλητικός[χαρακτήρας β] = 1
τότε πιστεύει πως ο χαρακτήρας β είναι πολύ οµιλητικός.
Βεβαιότητας (confidence traits):
Κάθε χαρακτήρας για κάθε αντίληψη έχει και µια ιδιότητα βεβαιότητας, που
αντιπροσωπεύει το πόσο σίγουρος είναι ο χαρακτήρας για την αντίληψή του. Αν για
παράδειγµα ο χαρακτήρας α έχει:
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βεβαιότητα-αµίλητος/οµιλητικός[χαρακτήρας β] = 1
τότε είναι σίγουρος πως η τιµή της ιδιότητας του
αντίληψη-αµίλητος/οµιλητικός [χαρακτήρας β]
είναι σωστή.
Ιδιότητες κατάστασης σχέσεων (relationship state traits)
Αντιπροσωπεύουν το πιστεύω του χαρακτήρα για τη σχέση του µε άλλον
χαρακτήρα, δωµάτιο ή αντικείµενο.
Χρέος/Χάρη (debt/grace):
Ισχύει από χαρακτήρα σε χαρακτήρα. Αντιπροσωπεύει το αν ένας χαρακτήρας
πιστεύει ότι του χρωστάνε χάρη ή όχι. Αν για παράδειγµα ο χαρακτήρας α
έχει:
Χρέος/Χάρη[χαρακτήρας β] = 1
τότε ο χαρακτήρας α πιστεύει ότι ο χαρακτήρας β του χρωστάει χάρη.
Άγνωστος/Φίλος (stranger/kin):
Ισχύει από χαρακτήρα σε χαρακτήρα. Αντιπροσωπεύει το αν ένας χαρακτήρας
µε κάποιον άλλο χαρακτήρα ή όχι.
Οικειότητα (familiarity):
Ισχύει από χαρακτήρα σε χαρακτήρα. Αντιπροσωπεύει το πόσο ένας
χαρακτήρας έχει οικειότητα προς κάποιον άλλο χαρακτήρα.
Αφιλόξενο/Φιλόξενο (unwelcoming/homey):
Ισχύει από χαρακτήρα σε δωµάτιο. Αναφέρεται στο πόσο φιλόξενο νοιώθει ο
χαρακτήρας ένα δωµάτιο.
Γνωρίζει (knowsMe):
Ισχύει από χαρακτήρα σε δωµάτιο και από χαρακτήρα σε αντικείµενο. Παίρνει
Boolean τιµές και αντιπροσωπεύει το αν ο χαρακτήρας γνωρίζει την ύπαρξη
του δωµατίου ή του αντικειµένου.
ΓνωρίζειΓεγονός (whoKnows):
Ισχύει από γεγονός σε χαρακτήρα. Παίρνει Boolean τιµές και αναφέρεται στο
αν ο χαρακτήρας γνωρίζει την πραγµατοποίηση του γεγονότος.

5.7.4 Αντικείµενα
Είναι τα αντικείµενα που υπάρχουν στον κόσµο της ιστορίας.

5.7.4.1 Κύριες ιδιότητες αντικειµένων (prop core taits)
Ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος µπορεί να ορίσει τις κύριες ιδιότητες που
εκφράζουν τον κόσµο της ιστορίας που θέλει να δηµιουργήσει. Αν για παράδειγµα
πρόκειται για ένα βίαιο µετά-αφήγηµα τότε θα µπορούσε να ορίσει την ιδιότητα
φονικό/ακίνδυνο.
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5.7.4.2 Ιδιότητες κατάστασης αντικειµένων (prop state traits)
Οι ιδιότητες αυτές καταγράφουν την κατάσταση των αντικειµένων.
Ενεργό (inPlay)
Είναι µια boolean ιδιότητα, που καθορίζει αν το αντικείµενο είναι ενεργό ή όχι.
Ιδιοκτήτης (owner)
Παίρνει σαν τιµές ονόµατα χαρακτήρων. Καταγράφει το ποιος χαρακτήρας
είναι ο ιδιοκτήτης τους αντικειµένου.
Μεταφέρει (carried)
Είναι µια Boolean ιδιότητα, που δηλώνει αν ο ιδιοκτήτης κουβαλάει πάντα µαζί
του το αντικείµενο.
Ορατό (visible)
Είναι µια boolean ιδιότητα, που καθορίζει αν το αντικείµενο είναι ορατό ή όχι.
Τοποθεσία (propLocation)
Παίρνει σαν τιµές ονόµατα δωµατίων. Καταγράφει σε ποιο δωµάτιο βρίσκεται
το αντικείµενο.
Γνωρίζει (knowsMe)
Περιέχει µια λίστα µε ονόµατα χαρακτήρων. Καταγράφει το ποιοι χαρακτήρες
γνωρίζουν την ύπαρξη του αντικειµένου.

5.7.5 ∆ωµάτια (Stages)
Πρόκειται για την αναπαράσταση των φυσικών χώρων. Ένα δωµάτιο περιέχει
χαρακτήρες και αντικείµενα.
Κύριες ιδιότητες δωµατίων (stage core traits)
Ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος µπορεί να ορίσει τις κύριες ιδιότητες που
εκφράζουν τον κόσµο της ιστορίας που θέλει να δηµιουργήσει. Αν για παράδειγµα ο
κόσµος της ιστορίας αναφέρεται σε έναν κόσµο µετά από έναν πυρηνικό πόλεµο
τότε µπορεί να οριστεί η ιδιότητα ραδιενεργός/καθαρός.
Ιδιότητες κατάστασης δωµατίων (stage state traits)
Οι ιδιότητες αυτές καταγράφουν την κατάσταση των δωµατίων.
Ανοικτή είσοδος (doorOpen)
Είναι µια Boolean ιδιότητα, που δηλώνει αν η είσοδος του δωµατίου είναι
ανοικτή ή όχι.
Κλειδωµένη είσοδος (doorLocked)
Είναι µια Boolean ιδιότητα, που δηλώνει αν η είσοδος του δωµατίου είναι
κλειδωµένη ή όχι.
Αφιλόξενο/φιλόξενο (unwelcoming/homey)
Κάθε δωµάτιο έχει µια τέτοια ιδιότητα για κάθε χαρακτήρα του µετάαφηγήµατος. Καθορίζει το πόσο φιλόξενο νοιώθει ο χαρακτήρας το δωµάτιο.
Θέση (position)
Καταγράφει τη θέση του κάθε δωµατίου. Με βάση τις θέσεις το σύστηµα
υπολογίζει τον χρόνο που απαιτείται για την µετακίνηση ενός χαρακτήρα από
ένα δωµάτιο σε ένα άλλο.
Ιδιοκτήτης δωµατίου (stageOwner)
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Καταγράφει το ποιος χαρακτήρας εκτέλεσε τελευταίος κάποιο γεγονός στο
δωµάτιο.
Γνωρίζει (knowsMe)
Καταγράφει το ποιοι χαρακτήρες γνωρίζουν την ύπαρξη του δωµατίου.

5.7.6 Μοίρα (Fate)
Η µοίρα αποτελεί έναν ειδικό τύπο χαρακτήρα που εµφανίζεται σε όλους τους
κόσµους της ιστορίας και εκτελεί δυο λειτουργίες. Καταρχήν αποτελεί το υποκείµενο
σε γεγονότα που δεν εκτελούνται από κάποιον χαρακτήρα. Για παράδειγµα το
γεγονός:
«το µήλο έπεσε»
γίνεται:
[µοίρα] [έριξε] [µήλο]
Η πιο σηµαντική όµως λειτουργία της µοίρας είναι πως εκτελεί ειδικά γεγονότα που
εξελίσσουν το µετά-αφήγηµα. Αυτό γίνεται µέσω της εκτέλεσης των ρηµάτων του
συστήµατος. Η µοίρα είναι ένας κανονικός χαρακτήρας µε τη διαφορά ότι έχει τις
παρακάτω µοναδικές ιδιότητες:
1) Είναι απανταχού παρούσα, παρακολουθεί όλα τα γεγονότα που
εκτελούνται και µπορεί να εκτελέσει γεγονότα σε όλα τα δωµάτια
ταυτόχρονα.
2) Γνωρίζει τα πάντα.
3) Είναι αόρατη στους άλλους χαρακτήρες.
4) ∆εν συµµετέχει στις διαδράσεις χαρακτήρα µε χαρακτήρα εκτός αν το
επιβάλει ο ρόλος του ρήµατος.
5) ∆εν έχει µοντέλο προσωπικότητας.
6) Είναι ο µόνος χαρακτήρας που µπορεί να εκτελέσει ρήµατα του
συστήµατος.

5.7.7 Κύκλος λειτουργίας του συστήµατος
Ο κύκλος λειτουργίας του συστήµατος οργανώνει και εκτελεί όλες τις λειτουργίες του
συστήµατος. Κάθε φορά που ολοκληρώνεται ένας κύκλος του συστήµατος, τότε
ολοκληρώνεται και ένα λεπτό της ιστορίας. Ο κύκλος λειτουργίας του συστήµατος
εκτελείται µέχρι να ικανοποιηθούν οι συνθήκες που έχει ορίσει ο συγγραφέας του
µετά-αφηγήµατος ως τέλος.

5.7.7.1 Προγραµµατισµένες ενέργειες της µοίρας
Στη αρχή του κάθε κύκλου η µοίρα εκτελεί όλα τα ρήµατα του συστήµατος που
αναφέρονται σε κάποιο σεναριακό σηµείο. Για κάθε γεγονός που εκτελείται από τη
µοίρα, πυροδοτείται και ένας κύκλος αντίδρασης.
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5.7.7.2 Κύκλος δράσης
Στη συνέχεια εκτελείται ένας κύκλος δράσης για κάθε χαρακτήρα που είναι ενεργός
και δεν είναι αναίσθητος. Στον κύκλος δράσης οι χαρακτήρες εκτελούν τα σχέδιά
τους. Κάθε γεγονός που εκτελείται, πυροδοτεί και έναν κύκλο αντίδρασης.

5.7.7.3 Κύκλος µετακινήσεων
Στη συνέχεια εκτελείται ο κύκλος µετακινήσεων, ο οποίος επιτρέπει σε όσους
χαρακτήρες είναι ενεργοί, δεν είναι αναίσθητοι και µπορούν να µετακινηθούν, να
δηµιουργήσουν σχέδια για µετακίνηση.

5.7.7.4 Ενέργειες που εγείρονται από συναγερµό
Τέλος η µοίρα εκτελεί όλα τα ρήµατα του συστήµατος που αναφέρονται σε κάποιο
συναγερµό. Για κάθε γεγονός που εκτελείται από τη µοίρα, πυροδοτείται και ένας
κύκλος αντίδρασης.

5.7.8 Κύκλος δράσης
Κατά τη διάρκεια του κύκλου δράσης κάθε χαρακτήρας, κατά σειρά προτεραιότητας,
καλείται να υλοποιήσει τα σχέδιά του. Τα βήµατα που εκτελούνται για κάθε
χαρακτήρα, είναι τα ακόλουθα.
Βήµα 1:
Ο χαρακτήρας ελέγχει αν µπορεί εκτελέσει κάποιο σχέδιο. ∆ηλαδή αν είναι ενεργός
και όχι αναίσθητος.
Βήµα 2:
Ελέγχει ποια σχέδια µπορούν να εκτελεστούν. Αν δεν µπορεί να εκτελεστεί κανένα
σχέδιο, τότε ο χαρακτήρας χάνει τη σειρά του.
Βήµα 3:
Το γεγονός που µπορεί να εκτελεστεί, διαγράφεται από τη λίστα των σχεδίων,
εκτελείται και τέλος καταγράφεται στο βιβλίο της ιστορίας.
Βήµα 4:
Θέτονται οι ιδιότητες του γεγονότος.
Βήµα 5:
Όσοι χαρακτήρες είναι στο δωµάτιο, µαθαίνουν για την εκτέλεση του γεγονότος.

5.7.9 Κύκλος Αντίδρασης
Ο σκοπός του κύκλου αντίδρασης είναι να δώσει την ευκαιρία στους χαρακτήρες να
αντιδράσουν σε ένα γεγονός. Μόλις ένας ή περισσότεροι χαρακτήρες µάθουν για την
εκτέλεση κάποιου γεγονότος, ξεκινάει ο κύκλος αντίδρασης. Όσοι χαρακτήρες
µαθαίνουν για το γεγονός είναι αντιδρώντες χαρακτήρες. Τα παρακάτω βήµατα
εκτελούνται για κάθε αντιδρώντα χαρακτήρα.
Βήµα 1:
Ο χαρακτήρας ελέγχει όλους τους ρόλους που είναι σχετικοί µε το ρήµα του
γεγονότος. Αν βρει κάποιο ρόλο που του επιτρέπεται να πάρει µε βάση το script του
ρόλου, τον παίρνει, αν όχι χάνει τη σειρά του.
Βήµα 2:
Αν ο ρόλος προδιαθέτει συναισθηµατικές αλλαγές στο χαρακτήρα, αυτές
εκτελούνται.
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Βήµα 3:
Ο χαρακτήρας ξεκινάει τη δηµιουργία του σχεδίου αντίδρασης στο γεγονός. Ο ρόλος
δίνει τη δυνατότητα στο χαρακτήρα να διαλέξει την αντίδρασή του από µια λίστα
ρηµάτων. Το κάθε ρήµα περιλαµβάνει και µια διαφορετική δοµή πρότασης. ΄
Στην περίπτωση που ο αντιδρών χαρακτήρας είναι ο χρήστης, µπορεί να επιλέξει
ελεύθερα ανάµεσα στις επιτρεπόµενες προτάσεις. Σε διαφορετική περίπτωση το
σύστηµα υπολογίζει όλες τις πιθανές προτάσεις, στη συνέχεια τις αξιολογεί µε βάση
την προσωπικότητα του χαρακτήρα και το τρέχον αφηγηµατικό πλαίσιο. Τέλος
επιλέγεται η επιλογή που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία.
Βήµα 4:
Τέλος υπολογίζεται ο χρόνος εκτέλεσης του σχεδίου µε βάση τον απαιτούµενο χρόνο
προετοιµασίας του ρήµατος.

5.7.10 Κριτική
Ο Crawford στο σύστηµα του έδωσε µεγάλη έµφαση στις προσωπικότητες των
χαρακτήρων. Με βάση την προσωπικότητα του κάθε χαρακτήρα και τον ρόλο που
µπορεί να υποδυθεί ο χαρακτήρας την κάθε δεδοµένη στιγµή επιλέγεται η κατάλληλη
ενέργεια. Το πλήθος των αφηγηµάτων που µπορεί να παράγει το σύστηµα είναι
αρκετά µεγάλος σε σχέση µε τον απαιτούµενο όγκο δεδοµένων. Ωστόσο, όπως και
στα συστήµατα των Sgouros και Szilas η αφηγηµατική συνοχή των αποτελεσµάτων
είναι χαµηλή, και παρατηρείται αδυναµία στη δηµιουργία προσωπικού λόγου από τα
παραγόµενα γεγονότα.

5.7.11 Πηγές ενότητας
[Crawford 1999],[Crawford 2005],www.storytron.com/,www.erasmatazz.com/
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6 Ανάλυση µοντέλων διαδραστικής αφήγησης

Μελετώντας τα υπάρχοντα µοντέλα διαδραστικής αφήγησης παρατηρείται η ύπαρξη
δυο κύριων σχεδιαστικών προσεγγίσεων, τα µεταβλητά τµήµατα και η αλγοριθµική
παραγωγή. Πέρα από τις δυο αυτές σχεδιαστικές προσεγγίσεις θα αναλυθεί και η
προσέγγιση που ακολουθείται από τα παιχνίδια για υπολογιστή, οι δοµές
διακλάδωσης. Οι σχεδιαστικές προσεγγίσεις αυτές δεν αναφέρονται στη συνολική
εφαρµογή της διαδραστικής αφήγησης, αλλά στις δοµές δεδοµένων που
χρησιµοποιεί η αναπαράσταση του κόσµου της ιστορίας και στους µηχανισµούς που
χρησιµοποιούνται για να παράγονται τα αφηγήµατα.

6.1 Άξονες ανάλυσης
Κάθε µια από τις παραπάνω προσεγγίσεις θα αναλυθεί µε βάση τους παρακάτω
άξονες ανάλυσης:

6.1.1 Αφηγηµατική συνοχή
Ο άξονας αυτός αναφέρεται στο κατά πόσο τα αποτελέσµατα του συστήµατος έχουν
αφηγηµατική συνοχή. Κατά πόσο δηλαδή όλα τα γεγονότα µπορούν να ερµηνευτούν
από τον χρήστη µε βάση κάποιο ανθρώπινο πρόγραµµα δράσης και ακολουθούν την
δραµατική δοµή. Η αφηγηµατική συνοχή διαφέρει από τη λογική συνοχή. Μια
ακολουθία γεγονότων µε αυστηρή µεταξύ τους λογική συνοχή δε σηµαίνει ότι έχει
και αφηγηµατική συνοχή. Όσο αυξάνεται η τιµή του άξονα αυτού, τόσο αυξάνεται
και η αφηγηµατική συνοχή των αφηγηµάτων που παράγονται από το σύστηµα.

6.1.2 Προσωπικός λόγος
Ο άξονας αυτός αναφέρεται στο κατά πόσο το σύστηµα µπορεί να υποστηρίξει
ικανοποιητικό επίπεδο προσωπικού λόγου. Ο προσωπικός λόγος αναφέρεται στον
τρόπο που ο συγγραφέας παρουσιάζει το αφήγηµα. Όσο αυξάνεται η τιµή του άξονα
αυτού, τόσο αυξάνεται η δυνατότητα του συστήµατος ως προς τον προσωπικό λόγο.

6.1.3 Τοπική µεσολάβηση
Ο άξονας αυτός αναφέρεται στο πλήθος των δυνατοτήτων που δίνονται στο χρήστη
για τοπική µεσολάβηση. Η τοπική µεσολάβηση αναφέρεται στις άµεσες αντιδράσεις
του εικονικού κόσµου στις διαδράσεις του χρήστη. Παράδειγµα τοπικής
µεσολάβησης είναι όταν ο χρήστης συνοµιλεί µε κάποιον χαρακτήρα ή ανοίγει µια
πόρτα. Όσο αυξάνεται η τιµή του άξονα αυτού, τόσο αυξάνονται και οι δυνατότητες
που δίνονται από το σύστηµα στο χρήστη για τοπική µεσολάβηση.

6.1.4 Καθολική µεσολάβηση
Ο άξονας αυτός αναφέρεται στο πλήθος των δυνατοτήτων που δίνονται στο χρήστη
για καθολική µεσολάβηση. Η καθολική µεσολάβηση αναφέρονται στο κατά πόσο οι
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διαδράσεις του χρήστη επηρεάζουν το συνολικό αφήγηµα που προκύπτει από το
σύστηµα διαδραστικής αφήγησης. Είναι σηµαντικό, όπως αναφέρθηκε και στο
κεφάλαιο «Το νέο µέσο», οι άξονες της τοπικής και της καθολικής µεσολάβησης να
είναι σε ισορροπία. Σε διαφορετική περίπτωση διαταράσσεται η αίσθηση της
µεσολάβηση στο χρήστη.

6.1.5 Μεταµόρφωση ως ποικιλοµορφία
Ο άξονας αυτός αναφέρεται στη δυνατότητα του µοντέλου να παράγει µεγάλο
πλήθος διαφορετικών αφηγηµάτων. Όσο περισσότερα αφηγήµατα µπορεί να παράγει
ένα σύστηµα διαδραστικής αφήγησης, τόσο µεγαλύτερο κίνητρο έχει ο χρήστης να
παίξει πολλές φορές µε την εφαρµογή. Όσο αυξάνεται ο άξονας αυτός, τόσο
µεγαλώνει το πλήθος των δυνατών αποτελεσµάτων του συστήµατος.

6.1.6 Όγκος δεδοµένων
Ο άξονας αυτός αναφέρεται στο πλήθος των στοιχείων που πρέπει να εισάγει ο
συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος στο σύστηµα ώστε αυτό να λειτουργήσει. Ο
άξονας αυτός δεν επηρεάζει την εµπειρία του χρήστη, αλλά επηρεάζει το πόσο
εύκολα µπορεί ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος να δηµιουργήσει ένα
διαδραστικό αφήγηµα. Όσο µεγαλύτερος είναι ο όγκος δεδοµένων που απαιτεί το
σύστηµα να εισαχθούν, τόσο δυσκολότερο είναι το έργο του συγγραφέα. Επειδή
όλοι οι προηγούµενοι άξονες ανάλυσης όσο αυξάνονταν τόσο το καλύτερο, για
λόγους οπτικής επικοινωνίας και ο άξονας αυτός όσο θα αυξάνεται τόσο το
καλύτερο. ∆ηλαδή µεγάλη τιµή του άξονα όγκος δεδοµένων θα σηµαίνει µικρός
όγκος δεδοµένων και µικρή τιµή του άξονα όγκος δεδοµένων θα σηµαίνει µεγάλος
όγκος δεδοµένων.
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6.2 ∆ενδροειδείς δοµές
Η πρώτη προσέγγιση, και σίγουρα η πιο προφανής, είναι η χρήση δενδροειδών
δοµών δεδοµένων. Σε αυτήν την περίπτωση το διαδραστικό αφήγηµα αποτελείται
από κόµβους, οι οποίοι συνδέονται µεταξύ τους. Κάθε κόµβος ουσιαστικά
αποτελείται από ένα γεγονός της ιστορίας. Ο χρήστης ουσιαστικά πλοηγείται από
κόµβο σε κόµβο, µε τα παιδία του κάθε κόµβου να αποτελούν το σύνολο των
δυνατών επιλογών του. Το κάθε δυνατό µονοπάτι σχηµατίζει και ένα ολοκληρωµένο
αφήγηµα.

Σχεδιάγραµµα 34: Ανάλυση των δενδροειδών δοµών µε βάση το Γ.∆.Μ.Α.

Στην προσέγγιση αυτή η δοµή δεδοµένων που χρησιµοποιείται είναι τα
προκατασκευασµένα γεγονότα που ορίζει ο συγγραφέας. Παρόλο που δεν υπάρχει
µια σαφής οντότητα που να εκτελεί τις λειτουργίες του διαχειριστή σεναρίου, ως
διαχειριστής σεναρίου θα θεωρείται το σύνολο των συνδέσµων µεταξύ των κόµβων
που ορίζει ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος. Αναλύοντας την προσέγγιση αυτή
µε βάση το γενικό δοµικό µοντέλο του αφηγήµατος παρατηρείται πως η
αναπαράσταση της ιστορίας γίνεται στο επίπεδο των γεγονότων και ο διαχειριστής
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σεναρίου λειτουργεί στο επίπεδο του συνολικού αφηγήµατος µε βάση τις συνδέσεις
των γεγονότων.

6.2.1 Άξονες ανάλυσης
6.2.1.1 Αφηγηµατική συνοχή
Το βασικό πλεονέκτηµα της τεχνικής αυτής είναι ότι δίνεται στον συγγραφέα ο
πλήρης δηµιουργικός έλεγχος της εµπειρίας, αφού µορφοποιεί πλήρως όλες τις
πιθανές καταστάσεις. Αυτό δίνει απεριόριστες δηµιουργικές δυνατότητες στον
συγγραφέα του µετά-αφηγήµατος καθώς και τον πλήρη δηµιουργικό έλεγχο. Η
προσέγγιση αυτή παρουσιάζει την καλύτερη αφηγηµατική συνοχή από όλες τις
άλλες.

Σχεδιάγραµµα 35: Ανάλυση των δενδροειδών δοµών µε βάση τους άξονες ανάλυσης
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6.2.1.2 Προσωπικός λόγος
Ένα ακόµα πλεονέκτηµα που πηγάζει από τον απόλυτο δηµιουργικό έλεγχο του
συγγραφέα είναι η ιδιαίτερα υψηλή τιµή του άξονα του προσωπικού λόγου. Ο
συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος πρέπει να πλάσει τον τρόπο παρουσίασης του
κάθε γεγονότος του µετά-αφηγήµατος.

6.2.1.3 Τοπική µεσολάβηση
Ένα από τα κυριότερα µειονεκτήµατα της προσέγγισης αυτής είναι ο χαµηλός
βαθµός τοπικής µεσολάβησης που παρουσιάζει. Το µειονέκτηµα αυτό, όπως και όλα
τα υπόλοιπα που θα παρουσιαστούν παρακάτω, πηγάζουν από έναν τεχνικό
περιορισµό της προσέγγισης αυτή. Ο αριθµός των κόµβων που πρέπει να
δηµιουργήσει ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος αυξάνεται εκθετικά όσο
αυξάνουν οι δυνατές διαδράσεις µε το σύστηµα. Αν για παράδειγµα θέλει να
δηµιουργήσει ένα µετά-αφήγηµα µε δέκα επιλογές για τον χρήστη και όλες οι
επιλογές είναι δυαδικές, τότε έχουµε σχηµατίσει ένα δυαδικό δέντρο µε 210-1 = 1023
κόµβους. Για ένα αφήγηµα µε µόνο δέκα διαδράσεις χρειάζονται πάρα πολλοί κόµβοι.
Το γεγονός αυτό κάνει πρακτικά αδύνατη τη δηµιουργία ενός εικονικού κόσµου που
θα δίνει στο χρήστη πολλές δυνατότητες για τοπική µεσολάβηση.

6.2.1.4 Καθολική µεσολάβηση
Ωστόσο η προσέγγιση αυτή παρουσιάζει υψηλό βαθµό καθολικής µεσολάβησης.
Αυτό συµβαίνει επειδή οι επιλογές του χρήστη καθώς και το αποτέλεσµά τους
καθορίζονται πλήρως από το συγγραφέα του µετά-αφηγήµατος. Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα να είναι στο χέρι του συγγραφέα του µετά-αφηγήµατος να µπορεί να
δηµιουργήσει το πλαίσιο µέσα στο οποίο ο χρήστης θα κάνει επιλογές που θα
επηρεάσουν σε µεγάλο βαθµό το συνολικό αφήγηµα.

6.2.1.5 Μεταµόρφωση ως ποικιλοµορφία
Παρόλο που θεωρητικά ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος θα µπορούσε να πλάσει
ένα µετά-αφήγηµα µε πολλά δυνατά αφηγήµατα, αυτό είναι πρακτικά αδύνατο λόγο
της εκθετικής αύξησης των απαιτούµενων κόµβων. Έτσι η προσέγγιση αυτή
παρουσιάζει τον χαµηλότερο βαθµό µεταµόρφωσης ως ποικιλοµορφία.

6.2.1.6 Όγκος δεδοµένων
Τέλος από τον τεχνικό περιορισµό που αναφέρθηκε παραπάνω πηγάζει και ο µεγάλος
όγκος δεδοµένων που πρέπει ο συγγραφέας της ιστορίας να δηµιουργήσει. Αυτό
καθιστά πρακτικά αδύνατη τη δηµιουργία ενός διαδραστικού αφηγήµατος µε µεγάλο
βαθµό ελευθερίας στον χρήστη.

6.2.2 Μοντέλα
Η προσέγγιση αυτή λόγο της εκθετικής αύξησης των απαιτούµενων δεδοµένων δεν
χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη συστηµάτων διαδραστικής αφήγησης. Ωστόσο
χρησιµοποιείται µε επιτυχία σε συνδυασµό µε την τεχνική του υπερκειµένου
(hypertext), αλλά και από πολλά παιχνίδια για υπολογιστή.
Στο συνδυασµό των δενδροειδών δοµών µε τις τεχνικές του υπερκειµένου ο χρήστης
πλοηγείται στο αφήγηµα µε διάφορους τρόπους. Ωστόσο δεν θεωρείται διαδραστική
αφήγηση αφού οι επιλογές του χρήστη συνήθως δεν αλλάζουν το αφήγηµα. Η
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θεωρία πίσω από τις εφαρµογές αυτές είναι η αποδόµηση. Σύµφωνα µε τη θεωρία
της αποδόµησης ένα κείµενο έχει πολλές εισόδους και εξόδους. Με βάση την ιδέα
αυτή τα υπερκείµενα αυτά αφήνουν τον αναγνώστη να πλοηγηθεί ελεύθερα
ανάµεσα στους κόµβούς.
Στα παιχνίδια για υπολογιστή οι δοµές διακλάδωσης χρησιµοποιούνται µε
διαφορετικό τρόπο. Η τοπική µεσολάβηση του χρήστη γίνεται στο φυσικό επίπεδο
και δεν επηρεάζει το αφήγηµα που τρέχει από πίσω. Για παράδειγµα οι κινήσεις που
µπορεί να χρησιµοποιήσει ο ήρωας στη µάχη. Η καθολική µεσολάβηση γίνεται κατά
κύριο λόγο και πάλι στο φυσικό επίπεδο. Για παράδειγµα η νίκη σε µια µάχη και το
πέρασµα στην επόµενη πίστα. Ωστόσο πολλές φορές ο χρήστης καλείται σε κάποια
σηµεία του παιχνιδιού να ασκήσει καθολική µεσολάβηση κάνοντας κάποιες
σεναριακές επιλογές (συνήθως δυαδικές επιλογές) οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσµα
διαφορετικούς τερµατισµούς. Παραδείγµατα παιχνιδιών για υπολογιστή που
χρησιµοποιούν δενδροειδείς δοµές είναι το fallout και το king’s quest που
παρουσιάστηκαν στο πρώτο κεφάλαιο.
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6.3 Αλγοριθµική παραγωγή
Η τρίτη προσέγγιση προσπαθεί µε τη χρήση δεδοµένων χαµηλού επιπέδου να
παράγει αλγοριθµικά ενδιαφέροντα αφηγήµατα. Ο σχεδιαστής του διαδραστικού
αφηγήµατος εισάγει τον ρόλο του κάθε χαρακτήρα της ιστορίας καθώς και τις
δυνατές ενέργειες. Μέσω των δεδοµένων αυτών, το σύστηµα παράγει όλα τα δυνατά
γεγονότα που µπορούν να εγερθούν. Ο χρήστης επιλέγει µόνος του ανάµεσα από τις
δυνατές επιλογές που του δίνει το σύστηµα, ενώ το σύστηµα µέσω αφηγηµατικών
κριτηρίων που έχει εισαγάγει ο σχεδιαστής του συστήµατος επιλέγει τα
καταλληλότερα από την µεριά του αφηγήµατος γεγονότα.

Σχεδιάγραµµα 36: Ανάλυση της αλγοριθµικής παραγωγής µε βάση το Γ.∆.Μ.Α.

Στην προσέγγιση αυτή η δοµή δεδοµένων που χρησιµοποιείται είναι οι δυνατές
ενέργειες και οι χαρακτήρες. Με βάση τα δεδοµένα αυτά, ο διαχειριστής σεναρίου
υπολογίζει όλα τα δυνατά γεγονότα και στη συνέχεια επιλέγει το κατάλληλο µε βάση
τα αφηγηµατικά κριτήρια.
Τα αφηγηµατικά κριτήρια του διαχειριστή σεναρίου αποτελούν µια πολύ σηµαντική
σχεδιαστική επιλογή του σχεδιαστή του συστήµατος. Μπορούν να αναγνωριστούν
δυο κύριες στρατηγικές αφηγηµατικών κριτηρίων. Η πρώτη στρατηγική είναι τα
αφηγηµατικά κριτήρια να προκύπτουν από τους ρόλους ή τις προσωπικότητες των
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χαρακτήρων του µετά-αφηγήµατος (character based). Αυτή η στρατηγική έχει σαν
συνέπεια να αυξάνεται λίγο ο βαθµός της µεταµόρφωσης και να µειώνεται λίγο ο
βαθµός της αφηγηµατικής συνοχής. Η δεύτερη στρατηγική είναι τα αφηγηµατικά
κριτήρια να προκύπτουν από σεναριακές ή αφηγηµατικές αρχές (plot based). Αυτή η
στρατηγική έχει σαν συνέπεια να αυξάνεται λίγο ο βαθµός της αφηγηµατικής
συνοχής και να µειώνεται λίγο ο βαθµός της µεταµόρφωσης.

Σχεδιάγραµµα 37: Ανάλυση της αλγοριθµικής παραγωγής µε βάση τους άξονες ανάλυσης

6.3.1 Άξονες ανάλυσης
6.3.1.1 Αφηγηµατική συνοχή
Το κύριο µειονέκτηµα της προσέγγισης αυτής είναι η χαµηλή αφηγηµατική συνοχή.
Ο κύριος λόγος για το γεγονός αυτό είναι ο περιορισµένος καλλιτεχνικός έλεγχος του
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συγγραφέα του µετά-αφηγήµατος. Ο συγγραφέας εισάγει δεδοµένα χαµηλού
επιπέδου για την αναπαράσταση του κόσµου της ιστορίας. Είναι σχεδόν απίθανο ο
συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος να µπορεί να προβλέψει όλα τα δυνατά
αφηγήµατα, από τα δεδοµένα χαµηλού επιπέδου που εισάγει. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσµα η προσέγγιση αυτή να παράγει κάποια ενδιαφέροντα αφηγήµατα, αλλά
τα περισσότερα να µην παρουσιάζουν υψηλή αφηγηµατική συνοχή. Μπορεί τα
αποτελέσµατα που παράγονται να έχουν υψηλή λογική συνοχή, αλλά το γεγονός
αυτό δεν τα κάνει ενδιαφέροντα αφηγήµατα.

6.3.1.2 Προσωπικός λόγος
Στην προσέγγιση αυτή ο προσωπικός λόγος δεν βρίσκεται στον δηµιουργικό έλεγχο
του συγγραφέα του µετά-αφηγήµατος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα οι τρόποι
παρουσίασης να επιλέγονται από το σύστηµα µε βάση τα γεγονότα που προκύπτουν
από τα αφηγηµατικά κριτήρια. Κατά συνέπεια υπάρχει µεγάλος βαθµός επανάληψης.
Τα παραπάνω έχουν σαν συνέπεια η προσέγγιση της αλγοριθµικής παραγωγής να
έχει χαµηλό βαθµό προσωπικού λόγου.

6.3.1.3 Τοπική µεσολάβηση
Η προσέγγιση αυτή δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να περιηγηθεί και να διαδράσει
στον εικονικό κόσµο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα ο χρήστης να νοιώθει ισχυρή τοπική
µεσολάβηση.

6.3.1.4 Καθολική µεσολάβηση
Ωστόσο παρόλο που οι διαδράσεις του χρήστη επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό το
τελικό αφήγηµα, ο χρήστης δεν νοιώθει ισχυρή καθολική µεσολάβηση. Αυτό
συµβαίνει επειδή η πρόθεση του χρήστη συνήθως διαφέρει από το αποτέλεσµα που
υπαγορεύουν τα αφηγηµατικά κριτήρια.

6.3.1.5 Μεταµόρφωση ως ποικιλοµορφία
Ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της προσέγγισης αυτής είναι η παραγωγή
µεγάλου πλήθους δυνατών αφηγηµάτων. Το γεγονός αυτό δίνει ώθηση στον χρήστη
να παίξει πολλές φορές µε την εφαρµογή.

6.3.1.6 Όγκος δεδοµένων
Τέλος ένα ακόµα σηµαντικό πλεονέκτηµα της προσέγγισης αυτής είναι ο πολύ µικρός
όγκος δεδοµένων που απαιτείται να εισαχθεί από τον συγγραφέα του µετάαφηγήµατος.

6.3.2 Μοντέλα
Παρακάτω θα γίνει µια σύντοµη αναφορά των µοντέλων που παρουσιάστηκαν
παραπάνω και ακολουθούν την προσέγγιση της αλγοριθµικής προσέγγισης.

6.3.2.1 J. Bates et al “Oz project”
Το Oz project χρησιµοποιεί την προσέγγιση της αλγοριθµικής παραγωγής. Τα
αφηγηµατικά κριτήρια προκύπτουν µέσα από τους στόχους των χαρακτήρων του
µετά-αφηγήµατος.
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6.3.2.2 N. M. Sgouros “Defacto”
Το Defacto χρησιµοποιεί την προσέγγιση της αλγοριθµικής παραγωγής. Τα
αφηγηµατικά κριτήρια προκύπτουν µέσα από τις δραµατικές αρχές της ενότητας και
της ολότητας του Αριστοτέλη.

6.3.2.3 N. Szilas “IDtension”
Το IDtension χρησιµοποιεί την προσέγγιση της αλγοριθµικής παραγωγής. Τα
αφηγηµατικά κριτήρια προκύπτουν µέσα από σεναριακές αρχές και πιο συγκεκριµένα
από τις ηθικές αξίες και τις πιθανές συγκρούσεις.

6.3.2.4 C. Crawford “Storytron”
Το Storytron χρησιµοποιεί την προσέγγιση της αλγοριθµικής παραγωγής. Τα
αφηγηµατικά κριτήρια προκύπτουν µέσα από τις προσωπικότητες των χαρακτήρων.
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6.4 Μεταβλητά τµήµατα
Η δεύτερη προσέγγιση χρησιµοποιεί σαν βασικό δοµικό στοιχείο µεταβλητά τµήµατα
του µετά-αφηγήµατος, τα οποία ορίζονται µε αφαιρετικό τρόπο. Συνήθως το κάθε
µεταβλητό τµήµα αντιπροσωπεύει και από µια λειτουργία. Τα µεταβλητά τµήµατα
συνδέονται µεταξύ τους όχι µε συνδέσµους όπως στις δενδροειδείς δοµές
δεδοµένων, αλλά µε προϋποθέσεις πυροδότησης για κάθε µεταβλητό τµήµα. Τα
µεταβλητά τµήµατα οργανώνονται µε τη βοήθεια του διαχειριστή σεναρίου στο
επίπεδο της δραµατικής δοµής.

Σχεδιάγραµµα 38: Ανάλυση των µεταβλητών τµηµάτων µε βάση το Γ.∆.Μ.Α.

Εποµένως η δοµή δεδοµένων που ακολουθεί η προσέγγιση αυτή είναι τα µεταβλητά
τµήµατα. Ο ρόλος του διαχειριστή σεναρίου είναι να συνδυάζει τα µεταβλητά
τµήµατα σε ολοκληρωµένα αφηγήµατα ανάλογα µε τις διαδράσεις του χρήστη.
Μια πολύ σηµαντική σχεδιαστική επιλογή είναι σε ποιο επίπεδο του µετάαφηγήµατος θα αναφέρονται τα µεταβλητά τµήµατα. Η µια λύση είναι να
αναφέρονται στο συνολικό αφήγηµα (plot based). Αυτή η λύση έχει σαν συνέπεια να
αυξάνεται λίγο ο βαθµός της αφηγηµατικής συνοχής και να µειώνεται λίγο ο βαθµός
της µεταµόρφωσης. Η άλλη λύση είναι να αναφέρονται στη συµπεριφορά των
χαρακτήρων (character based). Αυτή η λύση έχει σαν συνέπεια να αυξάνεται λίγο ο
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βαθµός της µεταµόρφωσης και να µειώνεται λίγο ο βαθµός της αφηγηµατικής
συνοχής.

Σχεδιάγραµµα 39: Ανάλυση των µεταβλητών τµηµάτων µε βάση τους άξονες ανάλυσης

6.4.1 Άξονες ανάλυσης
6.4.1.1 Αφηγηµατική συνοχή
Η προσέγγιση αυτή παρουσιάζει αρκετά µεγάλο βαθµό αφηγηµατικής συνοχής. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός πως δίνεται στο συγγραφέα του µετά-αφηγήµατος
δηµιουργικός έλεγχος αφού καλείται να δηµιουργήσει τα µεταβλητά τµήµατα µαζί µε
τους περιορισµούς διάταξής τους. Επειδή είναι πολύ πιθανό να προκύψει ένας
συνδυασµός µεταβλητών τµηµάτων µε χαµηλή αφηγηµατική συνοχή που δεν έχει
προβλέψει ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος, η προσέγγιση αυτή έχει
χαµηλότερη αφηγηµατική συνοχή από την προσέγγιση των δενδροειδών δοµών.
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6.4.1.2 Προσωπικός λόγος
Αντίστοιχα, λόγω του υψηλού δηµιουργικού ελέγχου του συγγραφέα του µετάαφηγήµατος η προσέγγιση αυτή παρουσιάζει και υψηλό βαθµό προσωπικού λόγου. Ο
συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος ορίζει τον τρόπο που θα παρουσιαστούν τα
γεγονότα του αφηγήµατος εντός του κάθε µεταβλητού τµήµατος που δηµιουργεί. Ο
λόγος που η προσέγγιση αυτή παρουσιάζει χαµηλότερο βαθµό προσωπικού λόγου σε
σχέση µε την προσέγγιση των δενδροειδών δοµών, είναι επειδή ο συγγραφέας του
µετά-αφηγήµατος δεν µπορεί να προβλέψει την ακριβή θέση που θα εκτελεστεί το
κάθε µεταβλητό τµήµα. Συνεπώς είναι πιθανό να παρουσιαστούν ασυνέχειες στον
προσωπικό λόγο.

6.4.1.3 Τοπική µεσολάβηση
Παρόλο που η προσέγγιση αυτή παρουσιάζει υψηλότερο βαθµό τοπικής
µεσολάβησης σε σχέση µε την προσέγγιση των δενδροειδών δοµών, δεν κρίνεται
αρκετή. Ο µη ικανοποιητικός βαθµός τοπικής µεσολάβησης πηγάζει από το γεγονός
πως δίνονται περιορισµένες δυνατότητες στον χρήστη για να ασκήσει τοπική
µεσολάβηση αφού ουσιαστικά διαδρά µέσα σε µια προκατασκευασµένη σκηνή του
µετά-αφηγήµατος.

6.4.1.4 Καθολική µεσολάβηση
Αντίστοιχα και ο βαθµός καθολικής µεσολάβησης δεν κρίνεται ικανοποιητικός. Η
καθολική µεσολάβηση που ασκεί ο χρήστης δεν γίνεται σε σχέση µε τις δυνατές του
επιλογές αλλά σε σχέση µε το πλαίσιο που ορίζει το τρέχον µεταβλητό τµήµα. Αυτό
έχει σαν αποτέλεσµα ο χρήστης να νοιώθει εγκλωβισµένος σε καταστάσεις που δεν
επιλέγει. Μέχρι στιγµής οι προσπάθειες που έχουν γίνει για µεγαλήτερο βαθµό
καθολικής και τοπικής µεσολάβησης µέσω της τεχνικής αυτής, εστιάζουν στην
δηµιουργία περισσότερων µεταβλητών τµηµάτων.

6.4.1.5 Μεταµόρφωση ως ποικιλοµορφία
Ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της προσέγγισης αυτής είναι πως µε πολύ
µικρότερο όγκο δεδοµένων σε σχέση µε τις δενδροειδείς δοµές δεδοµένων, µπορεί
να παραχθεί µεγάλος αριθµός αφηγηµατικών αποτελεσµάτων µε υψηλό βαθµό
αφηγηµατικής συνοχής. Σίγουρα δεν παρουσιάζει τόσο υψηλό βαθµό µεταµόρφωσης
όσο η προσέγγιση της αλγοριθµικής, ωστόσο παρουσιάζει την καλύτερη ισορροπία
µεταξύ αφηγηµατικής συνοχής, µεταµόρφωσης ως ποικιλοµορφία και του όγκου
δεδοµένων.

6.4.1.6 Όγκος δεδοµένων
Ένα από τα µειονεκτήµατα της προσέγγισης αυτής είναι ότι ο όγκος των δεδοµένων
που απαιτούνται για την δηµιουργία ενός µετά-αφηγήµατος είναι σχετικά µεγάλος.
Ωστόσο το γεγονός αυτό δεν αποτελεί απαγορευτικό παράγοντα όπως στην
προσέγγιση των δενδροειδών δοµών. Ένας τρόπος για να µειωθεί ο φόρτος εργασίας
του συγγραφέα του µετά-αφηγήµατος είναι να αναπτυχθούν κατάλληλα βοηθήµατα,
τα οποία και θα διευκολύνουν στη συγγραφή των µεταβλητών τµηµάτων αλλά και
στις πιθανές µεταξύ τους συγκρούσεις.
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6.4.2 Μοντέλα
Παρακάτω θα γίνει µια σύντοµη αναφορά των µοντέλων που παρουσιάστηκαν
παραπάνω και ακολουθούν την προσέγγιση των µεταβλητών τµηµάτων.

6.4.2.1 D. Grasbon και N. Braun
Το µοντέλο των Grasbon και Braun χρησιµοποιεί τις λειτουργίες του παραµυθιού του
Propp ως µεταβλητά τµήµατα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τα µεταβλητά τµήµατα να
αναφέρονται στο συνολικό σενάριο.

6.4.2.2 M. Mateas και A. Stern “Façade”
Το façade χρησιµοποιεί µικρότερα µεταβλητά τµήµατα σε σχέση µε το µοντέλο των
Grasbon και Braun και αναφέρονται στο συνολικό σενάριο. Το µέγεθος των
µεταβλητών τµηµάτων έχει σαν αποτέλεσµα τον καλύτερο βαθµό τοπικής και
καθολικής µεσολάβησης.

6.4.2.3 M. Cavazza, F. Charles et al
Το σύστηµα των Cavazza και Charles χρησιµοποιεί µεταβλητά τµήµατα στη µορφή
των ιεραρχικών δικτύων εργασίας (H.T.N.). Ο κάθε χαρακτήρας έχει το δικό του
Η.Τ.Ν. Με τον τρόπο αυτό, τα αφηγηµατικά κριτήρια καθορίζονται από τους
χαρακτήρες.
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6.5 Σύγκριση προσεγγίσεων
Το ερώτηµα που γεννάται είναι κατά πόσο κάποια από τις προσεγγίσεις που
αναφέρθηκαν είναι καλύτερη από τις άλλες. Ίσως αν εξεταστούν από καθαρά
υπολογιστική άποψη η καλύτερη επιλογή να είναι η αλγοριθµική παραγωγή. Ωστόσο
το πρόβληµα της διαδραστικής αφήγησης βασίζεται περισσότερο σε κριτήρια µη
µετρίσιµα µε αντικειµενικό τρόπο.

Σχεδιάγραµµα 40: Σύγκριση των προσεγγίσεων µε βάση τους άξονες ανάλυσης

Με βάση τις υπάρχουσες τεχνικές αλλά και εφαρµογές φαίνεται ότι η προσέγγιση
που υπόσχεται τα πιο ισορροπηµένα αποτελέσµατα είναι αυτή των µεταβλητών
κοµµατιών χωρίς αυτό να την καθιστά και τη µοναδική λύση. Κατά πάσα πιθανότητα
στο µέλλον, η αλγοριθµική παραγωγή θα καταφέρει να αυξήσει την αφηγηµατική της
συνοχή και την καθολική µεσολάβηση και τότε θα αποτελεί µια ακόµα λύση. Και
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φυσικά πάντα θα παράγονται διαδραστικά µετά-αφηγήµατα µικρής κλίµακας µε τη
χρήση των δοµών διακλάδωσης.
Η πιο σηµαντική παρατήρηση που µπορεί να κάνει κανείς είναι η διαπίστωση ότι η
κάθε προσέγγιση έχει και το δικό της αισθητικό αποτέλεσµα. Οι δενδροειδείς δοµές
θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν από κάποιον συγγραφέα ο οποίος θέλει να
περιγράψει έναν πολύ συγκεκριµένο κόσµο της ιστορίας µε πολύ συγκεκριµένες
συνέπειες για κάθε ενέργεια του χρήστη, αρκεί να είναι διατεθειµένος να πληρώσει
το τίµηµα του µεγάλου όγκου δεδοµένων που απαιτούνται για την προσέγγιση αυτή.
Η προσέγγιση των µεταβλητών τµηµάτων προσφέρει αρκετά ελέγξιµα αποτελέσµατα
κατά την διάρκεια του σχεδιασµού των µεταβλητών τµηµάτων για τον συγγραφέα
του µετά-αφηγήµατος µε τα µεταβλητά τµήµατα να αποτελούν και τη βασική
δραµατική µονάδα που δίνει τον ρυθµό και την απαιτούµενη λεπτοµέρεια στο
αναδυόµενο αφήγηµα. Τέλος η αλγοριθµική παραγωγή µπορεί να έχει κάποια
αφηγηµατικά µονοπάτια µε βάση τα οποία ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος
δηµιούργησε τις απαιτούµενες από το σύστηµα οντότητες (χαρακτήρες, ενέργειες,
στόχοι), ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία των δυνατών λύσεων του κόσµου
αποτελείται από απρόβλεπτα αποτελέσµατα που ο χρήστης καλείται να εξερευνήσει.
Το γεγονός αυτό δίνει στην αλγοριθµική παραγωγή έναν περισσότερο πειραµατικό
χαρακτήρα στα αφηγήµατα που προκύπτουν.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν υπάρχει µια µοναδική προσέγγιση που να είναι
καλύτερη από τις άλλες, αλλά το πια είναι η καταλληλότερη εξαρτάται από τον
κόσµο της ιστορίας που πρόκειται να υλοποιηθεί. ∆υστυχώς ακόµα λόγω του ότι το
πεδίο της διαδραστικής αφήγησης βρίσκεται σε εµβρυακό στάδιο τα ακριβή κριτήρια
µέσω των οποίων επιλέγεται η µία ή άλλη προσέγγιση δεν είναι γνωστά. Σκοπός της
έρευνας στον τοµέα θα πρέπει να είναι η διερεύνηση υπαρχουσών και νέων τεχνικών
µε σκοπό κάποια µέρα να δηµιουργηθεί µια παλέτα τεχνικών µέσω της οποίας θα
εκφράζονται οι καλλιτέχνες της διαδραστικής αφήγησης.
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7 Το προτεινόµενο µοντέλο

7.1 Γενική περιγραφή
Η προσέγγιση που επιλέχθηκε είναι αυτή των µεταβλητών τµηµάτων και αυτό επειδή
προσφέρει την καλύτερη ισορροπία µεταξύ όγκου δεδοµένων που θα πρέπει να
εισάγει ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος και της αφηγηµατικής συνοχής των
αποτελεσµάτων που παράγει το σύστηµα. Πιθανώς στο µέλλον η αλγοριθµική
παραγωγή να µπορεί να προσφέρει καλυτέρα αποτελέσµατα, αλλά προς το παρών η
τεχνική που το επιτυγχάνει καλύτερα αυτό είναι εκείνη των µεταβλητών τµηµάτων.
Ένα από τα βασικά µειονεκτήµατα της προσέγγισης των µεταβλητών τµηµάτων είναι
ο περιορισµένος βαθµός διάδρασης του χρήστη, αφού καλείται να διαδράσει µέσα σε
προκατασκευασµένες σκηνές που παρατάσσονται γραµµικά η µια δίπλα στην άλλη.

Σχεδιάγραµµα 41: Ο τρόπος λειτουργίας του µοντέλου των Grasbon και Braun

Στο µοντέλο των Grasbon και Braun που χρησιµοποιούνται οι λειτουργίες της
µορφολογίας του παραµυθιού του Propp, το σύστηµα επιλέγει την επόµενη
λειτουργία µε βάση κάποια κριτήρια, τα οποία µπορεί ο χρήστης να επηρεάσει σε
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µικρό βαθµό. Από τη στιγµή όµως που θα ξεκινήσει να εκτελείται η σκηνή που
επέλεξε ο διαχειριστής σεναρίου, ο χρήστης δεν µπορεί να αλλάξει τη λειτουργία της
σκηνής ως προς το συνολικό αφήγηµα. Ακόµα και στις πολυµορφικές σκηνές, ο
χρήστης µπορεί να επιλέξει µόνο στο αν θα πετύχει η λειτουργία ή όχι. Ένα αφήγηµα
που προκύπτει από τη διάδραση του χρήστη µε το σύστηµα θα µπορούσε να
παρασταθεί γραφικά µε το παρακάτω σχήµα:

Σχεδιάγραµµα 42: Σχηµατική αναπαράσταση ενός αφηγήµατος µε βάση το µοντέλου των
Grasbon και Braun

Κάθε παραλληλόγραµµο του παραπάνω σχήµατος αντιστοιχεί και σε µια σκηνή. Ο
χρήστης δε µπορεί να ασκήσει καθολική µεσολάβηση. Οι λιγοστές πολυµορφικές
σκηνές αποτελούν εξαίρεση, αλλά ακόµα και σε αυτές η επιρροή του χρήστη είναι
της µορφής ναι ή όχι.

Σχεδιάγραµµα 43: Ο τρόπος λειτουργίας του façade
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Το façade των Mateas και Stern προτείνει µια διαφορετική λύση. Έχει σκηνές και η
κάθε σκηνή αντιστοιχεί σε µια λειτουργία ως προς το συνολικό αφήγηµα. Η κάθε
σκηνή όµως αποτελείται από πολλά µικρά τµήµατα, τα beat. Για να ολοκληρωθεί µια
σκηνή πρέπει να ολοκληρωθούν και τα κατάλληλα beat. Ο χρήστης και πάλι δεν
µπορεί να αλλάξει το αποτέλεσµα του beat ως προς το συνολικό αφήγηµα, εκτός
από τις περιπτώσεις των πολυµορφικών beat. Ωστόσο δίνεται στον χρήστη
περισσότερες ευκαιρίες για διάδραση και καθολική µεσολάβηση. Από τις διαδράσεις
του χρήστη εξαρτάται το αν το beat που επιλέχθηκε και ξεκίνησε να εκτελείται, θα
συνεχίσει να εκτελείται. Στην περίπτωση που οι διαδράσεις του χρήστη
ολοκληρώσουν το beat, τότε επιφέρονται στο συνολικό αφήγηµα οι
προκαθορισµένες επιπτώσεις του. Στα πολυµορφικά beat οι διαδράσεις του χρήστη
επηρεάζουν και το αποτέλεσµα του beat ως προς το συνολικό αφήγηµα. Οι
διαδράσεις του χρήστη ερµηνεύονται σαν συµφωνία ή ασυµφωνία σε σχέση µε το
περιεχόµενο του beat. Ένα αφήγηµα που προκύπτει από τη διάδραση του χρήστη µε
το σύστηµα θα µπορούσε να παρασταθεί γραφικά µε το παρακάτω σχήµα:

Σχεδιάγραµµα 44: Σχηµατική αναπαράσταση ενός αφηγήµατος µε βάση το façade

Κάθε παραλληλόγραµµο του παραπάνω σχήµατος αντιστοιχεί και σε ένα beat. Τα
παραλληλόγραµµα µε µικρό µήκος συµβολίζουν τα beat που σταµάτησαν να
εκτελούνται από τις διαδράσεις του χρήστη, ενώ τα παραλληλόγραµµα µε µεγάλο
µήκος συµβολίζουν τα beat που ολοκληρώθηκαν. Το façade προσπάθησε να λύσει το
πρόβληµα της περιορισµένης διάδρασης µέσω του κατακερµατισµού του
αφηγήµατος σε ακόµα µικρότερα τµήµατα. Και πάλι όµως σχηµατίζουν µια γραµµική
πορεία που ο χρήστης µπορεί µόνο να πει αν συµφωνεί ή όχι. ∆εν µπορεί να τη
διαµορφώσει άµεσα παρά µόνο έµµεσα.
Το πρόβληµα της περιορισµένης διάδρασης στην προσέγγιση των µεταβλτών
τµηµάτων πηγάζει από το γεγονός ότι όλα τα συστήµατα που ακολουθούν την
προσέγγιση αυτή, πυροδοτούν κάθε φορά ένα µεταβλητό τµήµα το οποίο
αντιπροσωπεύει συνήθως και µια σκηνή. Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει ή απορρίψει
το µεταβλητό τµήµα αυτό το σύστηµα πυροδοτεί το επόµενο. Αν το κοιτάξουµε
ακόµα πιο βαθιά το ότι ενεργοποιείται πάντα µόνο ένα µεταβλητό τµήµα οφείλεται
στο ότι το κάθε µεταβλητό τµήµα αναπαριστά µια συγκεκριµένη σκηνή του
αφηγήµατος. Για παράδειγµα δυο πιθανά µεταβλητά τµήµατα θα µπορούσαν να είναι
τα «έξοδος του Κώστα µε φίλους για µπύρες το Σάββατο» και «ροµαντικό δείπνο
µεταξύ του Κώστα και της Μαρίας το Σάββατο». Στις µέχρι τώρα προσεγγίσεις τα
µεταβλητά τµήµατα αυτά θα παρουσιάζονταν σαν χωρικές και χρονικές σκηνές που
θα περιείχαν τα γεγονότα που θα λάβουν χώρα είτε στο bar µε τον Κώστα και τους
φίλους του, είτε σε κάποιο εστιατόριο µεταξύ του Κώστα και της Μαρίας. Η επιλογή
για το πώς θα περάσει ο Κώστας το Σάββατο του θα γινόταν σε κάποια άλλη
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προκατασκευασµένη σκηνή, στο σπίτι του για παράδειγµα, όπου θα αναγκαζόταν σε
κάποια στιγµή της σκηνής να επιλέξει τι θα κάνει.
Η λύση που προτείνεται είναι τα µεταβλητά τµήµατα να µην αναπαριστάνουν σκηνές
αλλά µεγαλύτερα αφηγηµατικά νήµατα όπως είναι οι ακολουθίες λειτουργιών τις
οποίες όρισε ο Bremond.

Σχεδιάγραµµα 45: Ο τρόπος λειτουργίας του προτεινόµενου µοντέλου

Από τη στιγµή που θα ενεργοποιηθεί ένα αφηγηµατικό νήµα, στον χρήστη δίνεται η
δυνατότητα να επιλέξει τις ενέργειες που το ολοκληρώνουν. Με τον τρόπο αυτόν
είναι δυνατό να είναι ενεργοποιηµένα πολλά µεταβλητά τµήµατα ταυτόχρονα, και το
κάθε µεταβλητό τµήµα θα αντιπροσωπεύει και έναν τρόπο καθολικής µεσολάβησης
του χρήστη στη συνολική ιστορία. Ο χρήστης πλέον έχει πολύ µεγαλύτερο έλεγχο
της ιστορίας καθώς µπορεί να ξεκινήσει να υλοποιεί ένα αφηγηµατικό τµήµα και κατά
τη διάρκεια της εκτέλεσης να αποφασίσει να ξεκινήσει να υλοποιεί κάποιο άλλο
χωρίς να χάσει τη δυνατότητα να επανέλθει στον προηγούµενο στόχο του. Αυτό
διαφέρει σηµαντικά από το να επιλέγει το σύστηµα το επόµενο µεταβλητό τµήµα
που ενεργοποιείται και ο χρήστης να συµφωνεί ή να διαφωνεί µε την κατάσταση.
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Σχεδιάγραµµα 46: Σχηµατική αναπαράσταση ενός αφηγήµατος από το µοντέλο που θα
προταθεί

Ξαναγυρνώντας στο προηγούµενο παράδειγµα τα µεταβλητά τµήµατα «έξοδος του
Κώστα µε φίλους για µπύρες το Σάββατο» και «ροµαντικό δείπνο µεταξύ του Κώστα
και της Μαρίας το Σάββατο» δεν θα περιείχαν µόνο τα γεγονότα στο bar ή το
εστιατόριο αλλά και όλα τα προπαρασκευαστικά γεγονότα µέσω των οποίων ο
χρήστης µπορεί να επιλέξει αν θα περάσει το Σάββατο του ο Κώστας µε τους φίλους
του ή µε τη Μαρία. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη όταν ο Κώστας θα είναι
σπίτι του να αρχίσει να εκτελεί τα γεγονότα που απαιτούνται για να βγει µε τους
φίλους του αλλά σε περίπτωση που αποφασίσει να αλλάξει γνώµη και να βρεθεί µε
τη Μαρία να το κάνει ενεργοποιώντας απλά τα γεγονότα που απαιτούνται. Πρέπει να
τονιστεί εδώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα κρίσιµο σηµείο όπου θα
απενεργοποιούνται τα µεταβλητά τµήµατα που δεν επέλεξε ο χρήστης. Στην
προκειµένη περίπτωση θα µπορούσε να είναι το σηµείο του µεταβλητού τµήµατος
που τελικά συναντιέται µε τη Μαρία ή µε τους φίλους του.
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7.2 Συµβολισµοί της γλώσσας
Πριν την περιγραφή του συστήµατος θα αναφερθούν κάποιες γενικές αρχές και
συµβολισµοί της γλώσσας που θα χρησιµοποιηθεί.

7.2.1 Πίνακες
Όλοι οι πίνακες που θα χρησιµοποιηθούν είναι µονοδιάστατοι. Ο δείκτης της θέσης
µπαίνει στις αγκύλες που βρίσκονται πάντα µετά το όνοµα του πίνακα. Για
παράδειγµα:
πίνακας_Α[5]

7.2.2 Λογικές προτάσεις
Μια λογική πρόταση µπορεί να είναι αληθής η ψευδής. Χρησιµοποιούνται οι
παρακάτω συµβολισµοί:
< : Η πρόταση είναι αληθής αν η τιµή που βρίσκεται αριστερά του συµβόλου είναι
µικρότερη από αυτήν που βρίσκεται δεξιά του συµβόλου.
> : Η πρόταση είναι αληθής αν η τιµή που βρίσκεται αριστερά του συµβόλου είναι
µεγαλύτερη από αυτήν που βρίσκεται δεξιά του συµβόλου.
== : Η πρόταση είναι αληθής αν η τιµή που βρίσκεται αριστερά του συµβόλου είναι
ίση µε την τιµή που βρίσκεται δεξιά του συµβόλου.
!= : Η πρόταση είναι αληθής αν η τιµή που βρίσκεται αριστερά του συµβόλου είναι
διάφορη της τιµής που βρίσκεται δεξιά του συµβόλου.
Ή : Η πρόταση είναι αληθής όταν είναι αληθής είτε η πρόταση που βρίσκεται
αριστερά του συµβόλου είτε η πρόταση που βρίσκεται δεξιά του συµβόλου.
ΚΑΙ : Η πρόταση είναι αληθής όταν είναι αληθής και η πρόταση που βρίσκεται
αριστερά του συµβόλου και η πρόταση που βρίσκεται δεξιά του συµβόλου.

7.2.3 ∆οµή διακλάδωσης Αν – τότε κάνε
Οι δοµές διακλάδωσης έχουν την παρακάτω σύνταξη:
Αν (λογική πρόταση)
Τότε
{
Εντολή
}
Αλλιώς αν (λογική πρόταση)
Τότε
{
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Εντολή
}
Αλλιώς
Τότε
{
Εντολή
}
Το «αλλιώς αν» και το «αλλιώς» είναι προαιρετικά στην ορθή σύνταξη της δοµής
διακλάδωσης.

7.2.4 Αντικειµενοστραφής φιλοσοφία
Η δοµή του συστήµατος θα αποτελείται από κλάσεις µέσω των οποίων ο
συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος θα δηµιουργεί αντικείµενα τα οποία θα
αποτελούν την αναπαράσταση της ιστορίας.

7.2.5 Μεταβλητές
Κάθε αντικείµενο περιέχει και τις µεταβλητές που αντιστοιχούν στην κλάση που
ανήκει. Οι µεταβλητές αποθηκεύουν πληροφορίες για το κάθε αντικείµενο. Η
µεταβλητή ενός αντικειµένου συµβολίζεται µε τον ακόλουθο τρόπο:
όνοµα αντικειµένου.όνοµα µεταβλητής

7.2.5.1 Τιµές µεταβλητών
Οι αριθµητικές τιµές µεταβλητών θα δηλώνονται µε την αριθµητική τιµή. Για
παράδειγµα:
όνοµα αντικειµένου.όνοµα µεταβλητής = 10
Οι µη αριθµητικές τιµές µεταβλητών θα δηλώνονται µε τον παρακάτω συµβολισµό:
όνοµα αντικειµένου.όνοµα µεταβλητής = «τιµή µεταβλητής»

7.2.6 Μέθοδοι
Τα αντικείµενα του συστήµατος περιέχουν και µεθόδους που εκτελούν κάποιες
διαδικασίες. Μια µέθοδος έχει είσοδο και έξοδο. Ωστόσο µια µέθοδος µπορεί να µην
δέχεται τίποτα σαν είσοδο, ή να µην επιστρέφει τίποτα. Η είσοδος της µεθόδου
δηλώνεται εντός των παρενθέσεων. Μια µέθοδος συµβολίζεται µε τον παρακάτω
τρόπο:
όνοµα αντικειµένου.όνοµα µεθόδου(τιµή εισόδου)
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7.3 Η διάδραση του χρήστη µε το σύστηµα
Στην ενότητα αυτή θα αναφερθεί ο τρόπος διάδρασης του χρήστη µε το σύστηµα.

7.3.1 Χρόνος
Μια πολύ σηµαντική σχεδιαστική απόφαση για την συνολική αρχιτεκτονική και
λειτουργία του συστήµατος και τη διάδραση του χρήστη µε το σύστηµα είναι ο
τρόπος που θα κυλά ο χρόνος. Ουσιαστικά οι διαθέσιµες επιλογές είναι τρεις.
Πραγµατικός χρόνος (real time)
Η πρώτη επιλογή είναι η δράση να εξελίσσεται σε πραγµατικό χρόνο. Η λύση αυτή
έχει το πλεονέκτηµα πως η δράση κυλά σε πραγµατικό χρόνο και ο χρήστης βιώνει
πολύ έντονα την εµβύθιση στην εµπειρία. Το µειονέκτηµα είναι πως ειδικά σε
πολύπλοκους κόσµους µε πολλές επιλογές, ο χρήστης δεν έχει τον απαιτούµενο
χρόνο να διερευνήσει και να επιλέξει το γεγονός που θέλει να πράξει.
∆ιακεκοµµένος χρόνος (turn based)
Η δεύτερη επιλογή είναι ο διακεκοµµένος χρόνος όπου ο κάθε παίκτης εκτελεί τις
ενέργειές του σε νεκρό χρόνο. Το πλεονέκτηµα της λύσης αυτής είναι πως
προσφέρει στο χρήστη τον απαιτούµενο χρόνο για την εκτίµηση της καλύτερης
δυνατής δράσης σε πολύπλοκες καταστάσεις. Το µειονέκτηµα της λύσης αυτής είναι
πως παρουσιάζει εµπόδια ως προς την εµβύθιση του χρήστη. Η εµβύθιση δεν είναι
αδύνατη, αλλά απουσιάζει η αµεσότητα του πραγµατικού χρόνου.
Υβριδικός χρόνος
Τέλος υπάρχει και η υβριδική λύση, η οποία µπορεί και αλλάζει τον τρόπο που κυλά
ο χρόνος ανάµεσα σε πραγµατικό και διακεκοµµένο. Η αλλαγή γίνεται είτε όταν το
επιθυµεί ο χρήστης, είτε όταν το ορίζουν οι νόµοι του ψηφιακού κόσµου. Το
πλεονέκτηµα της λύσης αυτής είναι πως συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα του
πραγµατικού και του διακεκοµµένου χρόνου ανάλογα µε την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται ο χρήστης. Το µειονέκτηµα της λύσης αυτής είναι πως διασπάται η
εµβύθιση του χρήστη από τις αλλεπάλληλες αλλαγές µεταξύ των δυο τρόπων.
Και οι τρεις λύσεις έχουν τα πλεονεκτήµατά τους και τα µειονεκτήµατά τους, έτσι η
επιλογή θα πρέπει να γίνεται πάντα µε βάση τα στοιχεία της εφαρµογής. Για
παράδειγµα, σε ένα παιχνίδι δράσης όπως είναι το Tomb Raider κρίνεται απαραίτητη
η λύση του πραγµατικού χρόνου. Σε ένα παιχνίδι στρατηγικής µε πολλές επιλογές για
το χρήστη όπως το Civilization κρίνεται απαραίτητη η λύση του διακεκοµµένου
χρόνου. Τέλος σε ένα παιχνίδι όπως το Baldur’s gate το οποίο βασίζεται στην
περιήγηση στο χώρο και στις µάχες µεταξύ της εξαµελής οµάδας που χειρίζεται ο
χρήστης και στις ορδές τεράτων η λύση του υβριδικού χρόνου κρίνεται ως η σωστή
επιλογή.
Στο µοντέλο που προτείνεται, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά είναι οι πολλές
επιλογές καθολικής µεσολάβησης που δίνονται στον χρήστη κατά τη διάρκεια της
εµπειρίας. Η υλοποίηση ένας γεγονότος θα εµφανίζει νέες επιλογές σε αφηγηµατικά
νήµατα που ήταν σε αδιέξοδο. Για τους λόγους αυτούς θα επιλεχθεί η λύση του
διακεκοµµένου χρόνου για το προτεινόµενο µοντέλο. Ο χρήστης θα έχει την άνεση
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του χρόνου να περιηγηθεί στο περιβάλλον και να αποφασίσει ποιο γεγονός θέλει να
υλοποιήσει.

7.3.2 Επικοινωνία του χρήστη µε το σύστηµα
Ο κόσµος της ιστορίας οργανώνεται σε τοποθεσίες. Η κάθε τοποθεσία
αντιπροσωπεύει ένα σκηνικό πάνω στο οποίο εξελίσσεται η ιστορία. Σε κάθε
τοποθεσία υπάρχουν κάποια ενεργά αντικείµενα (αντικείµενα και χαρακτήρες) µε τα
οποία µπορεί να διαδράσει ο χρήστης. Το σύστηµα παρουσιάζει την κατάσταση του
µετά-αφηγήµατος µέσω του συνδυασµό γραφικής αναπαράστασης και λόγου
(γραπτού ή ηχογραφηµένου).

7.3.2.1 Ενεργά αντικείµενα και ενεργές λίστες γεγονότων
Κάθε οντότητα του περιβάλλοντος µε την οποία διαδρά ο χρήστης, αποτελεί και ένα
ενεργό αντικείµενο. Τα ενεργά αντικείµενα αποτελούν το βασικό τρόπο διάδρασης
του χρήστη µε το σύστηµα. Ο χρήστης κάνοντας κλικ σε ένα ενεργό αντικείµενο
µετακινεί τον ήρωα προς το αντικείµενο αυτό. Μόλις ολοκληρωθεί η κίνηση,
εµφανίζεται στην οθόνη η ενεργή λίστα γεγονότων που περιέχει τα πιθανά γεγονότα
που µπορεί να ενεργοποιήσει ο χρήστης. Η ενεργή λίστα γεγονότων του κάθε
ενεργού αντικειµένου είναι µια δυναµική δοµή ο οποία ανανεώνεται ανάλογα µε την
κατάσταση της ιστορίας. Μόλις ο χρήστης επιλέξει κάποιο γεγονός, αυτό εκτελείται
µαζί µε την κινούµενη εικόνα που καλεί.
Αντίστοιχα όταν δρα το σύστηµα, ο διαχειριστής σεναρίου επιλέγει το γεγονός που
θα εκτελέσει και το εκτελεί µαζί µε την κινούµενη εικόνα των ενεργών αντικειµένων
που του αντιστοιχούν.
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7.4 Γραφική αναπαράσταση της ιστορίας
Σε αυτήν την ενότητα θα περιγραφούν οι δοµές µέσω των οποίων γίνεται η γραφική
αναπαράσταση της ιστορίας. Θα γίνει προσπάθεια, οι δοµές αυτές να µην
περιορίσουν τους τρόπους γραφικής αναπαράστασης που θα µπορούν να
χρησιµοποιηθούν.

7.4.1 ∆ωµάτια
Πρόκειται για τα σκηνικά µέσα στα οποία εξελίσσεται η ιστορία. Για κάθε κόσµο
ιστορίας που θα δηµιουργεί ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος θα πρέπει να ορίζει
τουλάχιστον ένα δωµάτιο. Για κάθε αντίστοιχα θα πρέπει να εισάγει τη γραφική
αναπαράσταση του δωµατίου, είτε σε δυσδιάστατη, είτε σε τρισδιάστατη µορφή.
Στη συνέχεια θα πρέπει να ορίσει την περιοχή στην οποία µπορεί να κινηθεί ο ήρωας
καθώς και τις εξόδους και τις εισόδους από την πίστα.
Περιοχή περπατήµατος:
Η τεχνική που συναντάτε συνήθως στα παιχνίδια για την εύρεση µονοπατιού είναι ο
αλγόριθµος Α*. Η τεχνική αυτή όµως χρησιµεύει περισσότερο σε µεγάλους κόσµους.
Επειδή τα δωµάτια που θα χρησιµοποιηθούν θα αποτελούνται από µια εικόνα στις
διαστάσεις της οθόνης ή λίγο παραπάνω (και όχι αχανείς κόσµοι όπως σε άλλα είδη
παιχνιδιών), η τεχνική που έχει τα καλύτερα αποτελέσµατα είναι αυτή που
χρησιµοποίησε η Lucas Arts στα graphic adventures της µε τη βοήθεια της µηχανής
SCUMM.
Η τεχνική αυτή χρησιµοποιεί «κουτιά περπατήµατος» και συνδέσεις µεταξύ τους. Πιο
συγκεκριµένα ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος ορίζει ένα σύνολο από κουτιά
περπατήµατος και τις συνδέσεις τους για κάθε δωµάτιο. Ένα κουτί περπατήµατος
αποτελείται από ένα κυρτό πολύγωνο. Ένας σύνδεσµος αποτελείται από δυο σηµεία
(που το καθένα ανήκει και σε ένα διαφορετικό κουτί περπατήµατος) και την ευθεία
που τα ενώνει. ∆υο κουτιά περπατήµατος θεωρούνται γειτονικά όταν υπάρχει
τουλάχιστον ένας σύνδεσµος µεταξύ τους.
Όταν ο χρήστης δίνει ένα νέο σηµείο για να κινηθεί σε αυτό ο ήρωας, το σύστηµα
κάνει µια από τις παρακάτω επιλογές:
Αν ο χρήστης δώσει σαν νέα θέση του ήρωα ένα σηµείο που ανήκει στο κουτί
περπατήµατος που βρίσκεται ήδη ο ήρωας, τότε απλά µετακινείται από το ένα
σηµείο στο άλλο.
Αν ο χρήστης δώσει σαν νέα θέση του ήρωα ένα σηµείο που δεν ανήκει στο κουτί
περπατήµατος που βρίσκεται ήδη ο ήρωας και τα δυο κουτιά περπατήµατος είναι
γειτονικά, τότε επιλέγεται ο σύνδεσµος που δίνει συνολικά τη µικρότερη διαδροµή.
Αν ο χρήστης δώσει σαν νέα θέση του ήρωα ένα σηµείο που δεν ανήκει στο κουτί
περπατήµατος που βρίσκεται ήδη ο ήρωας και τα δυο κουτιά περπατήµατος δεν είναι
γειτονικά, τότε τα γειτονικά κουτιά και οι σύνδεσµοι που δίνουν τη µικρότερη
συνολικά διαδροµή.
Τέλος αν ο χρήστης δώσει σαν νέα θέση του ήρωα ένα σηµείο που δεν ανήκει σε
κάποιο κουτί περπατήµατος, τότε ο ήρωας µετακινείται στο σηµείο που ανήκει σε
κάποιο κουτί περπατήµατος και έχει την µικρότερη απόσταση από το σηµείο που
έδωσε ο χρήστης.
Έξοδος:
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Ορίζοντας µια έξοδο ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος δίνει τη δυνατότητα στον
χρήστη να κινηθεί από ένα δωµάτιο σε κάποιο άλλο. Μια έξοδος αποτελείται από µια
περιοχή στην οποία µπορεί να κάνει κλικ ο χρήστης, ένα σηµείο στο οποίο πρέπει να
φτάσει ο ήρωας πριν αλλάξει δωµάτιο και τέλος σε ποιο δωµάτιο οδηγεί η έξοδος.
Συµπληρωµατικά δίνεται η δυνατότητα στον συγγραφέα του µετά-αφηγήµατος να
συµπεριλάβει µια εσωτερική εντολή που θα εκτελείται κάθε φορά που ο χρήστης
κάνει κλικ στην έξοδο. Κάθε δωµάτιο µπορεί να έχει όσες εξόδους επιθυµεί ο
συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος.
Είσοδος:
Για κάθε έξοδο που ορίζει ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος θα πρέπει να ορίζει
και µια είσοδο που ουσιαστικά αντιπροσωπεύει το σηµείο που εµφανίζεται ο ήρωας
όταν αλλάζει δωµάτιο. Μια είσοδος αποτελείται από ένα σηµείο και µπορεί να
αντιστοιχεί σε παραπάνω από µια εξόδους.

7.4.2 Ήρωας
Ο avatar του ήρωα θα αποτελείται από ένα αντικείµενο µε θέσεις (sprite), και κάθε
θέση περιέχει µια στατική ή κινούµενη εικόνα (animation). Η συγκεκριµένη τεχνική
κινούµενης εικόνας που θα χρησιµοποιηθεί εξαρτάται από τη συγκεκριµένη
υλοποίηση του συστήµατος. Στις θέσεις από 0 έως 7 του αντικειµένου αυτού, πάντα
θα υπάρχουν οι οκτώ στατικές όψεις του ήρωα. Στις θέσεις από 8 έως 15 θα
υπάρχουν πάντα οι οκτώ όψεις του περπατήµατος του ήρωα σε µορφή κινούµενης
εικόνας. Από τη θέση 16 και πέρα ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος µπορεί να
εισάγει όποια στατική ή κινούµενη εικόνα επιθυµεί. Στην περίπτωση κινούµενης
εικόνας ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος θα πρέπει να ορίσει αν πρέπει να παίξει
µια φορά και να σταµατήσει, ή το πόσες επαναλήψεις θα γίνουν. Μια από τις εικόνες
αυτές θα πρέπει να οριστεί ως η βασική κινούµενη εικόνα. Οι πρώτες 16 θέσεις
καλούνται αυτόµατα από το σύστηµα για να εκτελεστεί το περπάτηµα του ήρωα.
Όλες οι υπόλοιπες αναπαράγονται όταν εκτελεστεί το γεγονός που τις καλεί. Σε
περίπτωση που ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος δεν καλεί από κάποιο γεγονός
του χρήστη κάποια κινούµενη εικόνα, αναπαράγεται η βασική κινούµενη εικόνα του
ήρωα.

7.4.2.1 Μεταβλητές του αντικειµένου ήρωας
Το αντικείµενο του ήρωα έχει τις παρακάτω µεταβλητές:
Όνοµα:
Η µεταβλητή αυτή είναι πάντα σταθερή και είναι ίση µε «ήρωας» (το όνοµα αυτό
φαίνεται µόνο εντός του προγράµµατος και δεν έχει σχέση µε το όνοµα του ήρωα
στην ιστορία).
∆ωµάτιο:
Η µεταβλητή αυτή αποθηκεύει σε ποιο δωµάτιο βρίσκεται ο ήρωας. Ο συγγραφέας
δίνει αρχικά µια τιµή που αντιπροσωπεύει και το δωµάτιο που ξεκινά ο ήρωας και
στη συνέχεια αλλάζει κάθε φορά που ο ήρωας αλλάζει δωµάτιο. Συντάσσεται ως:
ήρωας.δωµάτιο = «όνοµα δωµατίου»
Συντεταγµένες:
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Η µεταβλητή αυτή κρατάει τις συντεταγµένες του ήρωα στη µορφή (x, y).
Συντάσσεται ως:
ήρωας._x = τιµή του x
ήρωας._y = τιµή του y

7.4.2.2 Μέθοδοι του αντικειµένου ήρωας
Το αντικείµενο του ήρωα έχει τις παρακάτω µεθόδους:
Αναπαραγωγή εικόνας θέσης:
Για να αναπαραχθεί µια θέση του αντικειµένου του χαρακτήρα αρκεί να κληθεί η
µέθοδος παίξε. Η µέθοδος αυτή δέχεται σαν είσοδο έναν ακέραιο αριθµό που
αντιστοιχεί στη θέση του αντικείµένου που έχει την επιθυµητή εικόνα. Αναπαράγει
την εικόνα που αντιστοιχεί στη θέση του αντικειµένου του ήρωα.
ήρωας.παίξε(αριθµός στιγµιότυπου)

7.4.3 Ενεργά αντικείµενα
Όλες οι άλλες οντότητες της ιστορίας (είτε χαρακτήρες είτε αντικείµενα) θα
αποτελούνται από ενεργά αντικείµενα. Τα ενεργά αντικείµενα αυτά έχουν θέσεις
(sprite) όπως το αντικείµενο του ήρωα. Η διαφορά µε το αντικείµενο του ήρωα είναι
ότι ο χρήστης µπορεί να κάνει κλικ στις οντότητες αυτές και επίσης δεν έχουν
δεσµευµένες θέσεις. Ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος µπορεί να εισάγει όποια
στατική ή κινούµενη εικόνα επιθυµεί σε οποιαδήποτε θέση και µια από αυτές θα
πρέπει να την ορίσει σαν βασική κινούµενη εικόνα. Οι κινούµενες εικόνες αυτές
αναπαράγονται όταν εκτελεστεί το γεγονός που τις καλεί.

7.4.3.1 Μεταβλητές των ενεργών αντικειµένων
Κάθε αντικείµενο έχει τις παρακάτω µεταβλητές:
Όνοµα:
Η µεταβλητή αυτή αποθηκεύει το όνοµα µέσω του οποίου καλείται το αντικείµενο
από τον συγγραφέα. Το όνοµα αυτό θα πρέπει να είναι µοναδικό.
∆ωµάτιο:
Η µεταβλητή αυτή αποθηκεύει σε ποιο δωµάτιο βρίσκεται το ενεργό αντικείµενο.
όνοµα αντικειµένου.δωµάτιο = «όνοµα δωµατίου»
Συντεταγµένες:
Η µεταβλητή αυτή κρατάει τις συντεταγµένες του αντικείµενο στη µορφή (x, y).
Συντάσσεται ως:
όνοµα αντικειµένου._x = τιµή του x
όνοµα αντικειµένου._y = τιµή του y
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7.4.3.2 Μέθοδοι των ενεργών αντικειµένων
Τα ενεργά αντικείµενα έχουν τις παρακάτω µεθόδους:
Αναπαραγωγή εικόνας θέσης:
Για να αναπαραχθεί µια θέση του ενεργού αντικειµένου αρκεί να κληθεί η µέθοδος
παίξε. Η µέθοδος αυτή δέχεται σαν είσοδο έναν ακέραιο αριθµό που αντιστοιχεί στη
θέση του αντικειµένου που έχει την επιθυµητή εικόνα. Αναπαράγει την εικόνα που
αντιστοιχεί στη θέση του ενεργού αντικειµένου.
ήρωας.παίξε(αριθµός στιγµιότυπου)
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7.5 Η αναπαράσταση της ιστορίας
Το µεταβλητό τµήµα που θα χρησιµοποιηθούν για την αναπαράσταση της ιστορίας,
θα είναι οι ακολουθίες λειτουργιών του Bremond. Ο λόγος της επιλογής αυτής είναι
ότι σε αντίθεση µε µικρότερες δοµές, όπως τα beat του façade, δίνουν τη
δυνατότητα να διαδραµατίζονται πολλές ακολουθίες λειτουργιών παράλληλα.

Σχεδιάγραµµα 47: Ανάλυση της αναπαράστασης της ιστορίας µε βάση το Γ.∆.Μ.Α.

Ο συγγραφέας θα ορίζει τον κόσµο της ιστορίας που θέλει να διηγηθεί µέσα από τις
ακολουθίες λειτουργιών που θα εισάγει. Κάθε ακολουθία λειτουργιών θα αποτελείται
από γεγονότα και εσωτερικές εντολές όπου τα µεν γεγονότα αντιπροσωπεύουν τις
συγκεκριµένες ενέργειες που µπορεί να πραγµατοποιήσει είτε ο χρήστης είτε κάποιος
άλλος χαρακτήρας, ενώ οι εσωτερικές εντολές είναι αλλαγές που γίνονται σε τιµές
του συστήµατος που δεν είναι ορατές στον χρήστη όπως η τιµή µιας µεταβλητής. Οι
ακολουθίες λειτουργιών θα συνδυάζονται µέσω του διαχειριστή σεναρίου σε
σύνθετες ακολουθίες λειτουργιών.
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7.6 Η κλάση «γεγονός»
Τα γεγονότα αποτελούν ουσιαστικά τη βασική µονάδα διάδρασης του χρήστη µε το
σύστηµα. Πρόκειται για τα πρωτογενή γεγονότα της ιστορίας, τις συγκεκριµένες
ενέργειες των χαρακτήρων. Μέσω των γεγονότων ο συγγραφέας του µετάαφηγήµατος ορίζει τον ρυθµό της αφήγησης και ο χρήστης ασκεί τοπική και
καθολική µεσολάβηση στο µετά-αφήγηµα. Υπάρχουν δυο κατηγορίες µέσω των
οποίων ταξινοµούνται τα γεγονότα, ο τύπος του γεγονότος καθώς και ο δράστης του
γεγονότος.

7.6.1 Τύποι γεγονότων: Σταθερά και µεταβλητά γεγονότα
Οι τύποι γεγονότων είναι δυο, τα σταθερά γεγονότα και τα µεταβλητά γεγονότα. Τα
σταθερά γεγονότα αφού τα ορίσει ο συγγραφέας µένουν αµετάβλητα. Ένα
παράδειγµα σταθερού γεγονότος θα µπορούσε να είναι το:
Ο ήρωας πήρε το όπλο πάνω από το τραπέζι
Τα µεταβλητά γεγονότα από την άλλη περιέχουν µεταβλητά τµήµατα τα οποία
παίρνουν συγκεκριµένες τιµές ανάλογα µε το τις διαδράσεις του χρήστη και της
κατάστασης του αφηγήµατος. Το µεταβλητό µέρος του γεγονότος συµβολίζεται µε
αγκύλες και µέσα στις αγκύλες περιέχονται οι δυνατές επιλογές. Ένα παράδειγµα
µεταβλητού γεγονότος θα µπορούσε να είναι το παρακάτω:
Ο ήρωας µιλάει στο [Γιώργος, Μαρία, Νίκος]
Όταν ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος εισάγει ένα νέο µεταβλητό γεγονός
πρέπει να ορίσει ποια από τα µέρη του γεγονότος θα είναι µεταβλητά και τις τιµές
που µπορεί να πάρει το κάθε µεταβλητό µέρος. Κάθε τιµή που περιέχεται στις
αγκύλες θα πρέπει να αντιστοιχεί είτε σε κάποιο ενεργό αντικείµενο, είτε στον ήρωα.

7.6.2 ∆ράστης του γεγονότος
Τέλος τα γεγονότα κατηγοριοποιούνται µε βάση το ποιος είναι ο δράστης. Τα
γεγονότα που έχουν σαν υποκείµενο τον ήρωα είναι οι ενέργειες που µπορεί να
εγείρει ο χρήστης, ενώ εκείνα που έχουν σαν υποκείµενο κάποιον άλλον χαρακτήρα,
είναι οι ενέργειες που µπορεί να εγείρει το σύστηµα. Με την πληροφορία αυτή ο
συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος δηλώνει το ποια γεγονότα θα εµφανιστούν σαν
επιλογές για δράση του χρήστη, και ποια µπορεί να τα πραγµατοποιήσει το σύστηµα.

7.6.3 Μεταβλητές γεγονότος
Κάθε γεγονός περιέχει τις παρακάτω µεταβλητές.
Όνοµα:
Κάθε γεγονός έχει ένα µοναδικό όνοµα.
Τύπος:
Μια µεταβλητή που ορίζει τον τύπο του γεγονότος. Παίρνει δύο τιµές, είτε
«σταθερό» είτε «µεταβλητό»
∆ράστης:
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Μια µεταβλητή που ορίζει ποιος είναι ο δράστης του γεγονότος. Παίρνει δύο τιµές,
«χρήστης» ή «σύστηµα».
Υποκείµενο:
Σε περίπτωση που το γεγονός έχει σαν δράστη το σύστηµα, ο συγγραφέας του
µετά-αφηγήµατος θα πρέπει να ορίσει ποιος χαρακτήρας το πραγµατοποιεί. Σε
περίπτωση που το γεγονός έχει σαν δράστη το χρήστη, η µεταβλητή παραµένει
ανενεργή.
Αντικείµενο:
Ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος θα πρέπει να ορίσει και σε ποιο αντικείµενο ή
χαρακτήρα αναφέρεται το γεγονός. Όταν ο τύπος του γεγονότος είναι µεταβλητός
και το µεταβλητό µέρος αναφέρεται στο αντικείµενο, το όρισµα θα περιέχει όλες τις
δυνατές επιλογές. Σε περίπτωση που το γεγονός έχει σαν δράστη το σύστηµα, η
µεταβλητή παραµένει ανενεργή.
Κινούµενη εικόνα:
Ο συγγραφέας ορίζει την κινούµενη εικόνα που αναπαράγεται όταν εκτελείται το
γεγονός. Σε περίπτωση που δεν συµπληρωθεί το πεδίο αυτό, αναπαράγεται είτε η
βασική κινούµενη εικόνα του ήρωα στην περίπτωση που πρόκειται για γεγονός του
χρήστη, είτε η βασική κινούµενη εικόνα που υπαγορεύει η µεταβλητή υποκείµενο
στην περίπτωση που πρόκειται για γεγονός του συστήµατος.
Ενεργοποιηµένο:
Μια Boolean µεταβλητή που ορίζει αν το γεγονός αυτή τη στιγµή µπορεί να
πραγµατοποιηθεί.
Ολοκληρωµένο:
Μια Boolean µεταβλητή που ορίζει αν το γεγονός έχει ολοκληρωθεί.
Γεγονός:
Περιέχει το περιεχόµενο του γεγονότος. Στην περίπτωση που είναι σταθερό είναι
απλά µια πρόταση ενώ στην περίπτωση που είναι µεταβλητό είναι και πάλι µια
πρόταση µε την διαφορά ότι τα µεταβλητά µέρη συµβολίζονται µε αγκύλες και µέσα
στις αγκύλες περιέχονται οι δυνατές τιµές του µεταβλητού µέρους. Κάθε οντότητα
που βρίσκεται µέσα σε αγκύλη θα πρέπει να αντιστοιχεί και σε ένα χαρακτήρα ή
αντικείµενο της ιστορίας.

7.6.4 Συµβολισµοί
Σταθερά γεγονότα
Στα γραφήµατα που θα παρουσιαστούν παρακάτω τα γεγονότα θα συµβολίζονται µε
ένα ορθογώνιο όπου µέσα θα είναι γραµµένο το περιεχόµενο του γεγονότος και στην
πάνω αριστερή του γωνία θα έχει έναν κύκλο ο οποίος θα περιέχει είτε το αρχικό Χ
που θα συµβολίζει ότι πρόκειται για ένα γεγονός του χρήστη, είτε ένα Σ που θα
συµβολίζει ότι πρόκειται για ένα γεγονός του συστήµατος. Για παράδειγµα το
παρακάτω σχήµα συµβολίζει το σταθερό γεγονός του χρήστη:
ο ήρωας µιλάει στο Γιώργο
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Σχεδιάγραµµα 48: Ένα σταθερό γεγονός

Μεταβλητά γεγονότα
Αντίστοιχα στην περίπτωση των µεταβλητών γεγονότων, το µεταβλητό µέρος θα
συµβολίζεται µε αγκύλες και µέσα στις αγκύλες θα περιέχονται οι δυνατές τιµές. Για
παράδειγµα:

Σχεδιάγραµµα 49: Ένα µεταβλητό γεγονός

7.6.5 Παραδείγµατα
Παρακάτω θα παρατεθούν δυο παραδείγµατα γεγονότων µαζί µε τις µεταβλητές
τους. Ένα σταθερό και ένα µεταβλητό.

Σχεδιάγραµµα 50: Ένα σταθερό γεγονός

Έστω ότι το όνοµα του σταθερού γεγονότος είναι: γεγονος_01
γεγονος_01.τύπος = «σταθερό»
γεγονος_01.δράστης = «χρήστης»
γεγονος_01.υποκείµενο = «µεταβλητή ανενεργή»
γεγονος_01.αντικείµενο = «Γιώργος»
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γεγονος_01.κινούµενη εικόνα = ήρωας.παίξε(22)
γεγονος_01.ενεργοποιηµένο = «όχι»
γεγονος_01.ολοκληρωµένο = «όχι»
γεγονος_01.γεγονός = «Ο ήρωας µιλάει στο Γιώργο»
Και το παράδειγµα του µεταβλητού γεγονότος:

Σχεδιάγραµµα 51: Ένα µεταβλητό γεγονός

Έστω ότι το όνοµα του µεταβλητού γεγονότος είναι: γεγονος_02
γεγονος_02.τύπος = «µεταβλητό»
γεγονος_02.δράστης = «χρήστης»
γεγονος_02.υποκείµενο = «µεταβλητή ανενεργή»
γεγονος_02.αντικείµενο = «[Γιώργος, Μαρία, Νίκος]»
γεγονος_02.κινούµενη εικόνα = «ήρωας.παίξε(22)»
γεγονος_02.ενεργοποιηµένο = «όχι»
γεγονος_02.ολοκληρωµένο = «όχι»
γεγονος_02.γεγονός = «Ο ήρωας µιλάει στο [Γιώργος, Μαρία, Νίκος]»
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7.7 Εσωτερικές εντολές
Πολλές φορές ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος θα χρειαστεί να ορίσει κάποιες
αλλαγές που θα γίνουν σε κάποιες εσωτερικές τιµές του συστήµατος όπως µια
µεταβλητή, όταν ολοκληρώνεται ένα συγκεκριµένο γεγονός ή µια ακολουθία
λειτουργιών. Ο µηχανισµός µέσω του οποίου µπορούν να δηλωθούν τέτοιες εντολές
είναι οι «εσωτερικές εντολές». Οι εσωτερικές εντολές συντάσσονται µε τον τύπο:
(Όνοµα ακολουθίας Ή γεγονότος).(όνοµα µεταβλητής) = επιθυµητή τιµή
Για παράδειγµα µπορεί να δηλωθεί η εντολή:
γεγονός01.ενεργοποιηµένο = ψευδής
Σε περίπτωση που το γεγονός είναι µεταβλητό και ο συγγραφέας του µετάαφηγήµατος θέλει να δώσει συγκεκριµένη τιµή µέσω µιας εσωτερικής εντολής, η
σύνταξη είναι:
γεγονός02.γεγονός = ο ήρωας µιλάει στο [Γιώργο]
∆ηλαδή ο συγγραφέας δηλώνει και πάλι το περιεχόµενο του γεγονότος µαζί µε τις
αγκύλες που δηλώνουν τα µεταβλητά µέρη µε τη διαφορά ότι σε αυτά που θέλει να
συγκεκριµενοποιήσει την τιµή δηλώνει την τιµή που θέλει.
Μια εσωτερική εντολή µπορεί πέρα από εντολές µπορεί να περιέχει και τη δοµή
διακλάδωσης αν – τότε κάνε. Για παράδειγµα µπορεί να συνταχθεί η εσωτερική
εντολή:
Αν η ακολουθία01.ολοκληρωµένη είναι ίση µε «αληθής»
τότε θέσε το γεγονός03.γεγονός ίσο µε «ο ήρωας µιλάει στο
[Γιώργο]»
Αλλιώς θέσε το γεγονός03.γεγονός ίσο µε «ο ήρωας µιλάει στο
[Μαρία]»

7.7.1 Συµβολισµοί
Εσωτερικές εντολές
Στα γραφήµατα που θα παρουσιαστούν παρακάτω, οι εσωτερικές εντολές θα
συµβολίζονται µε έναν κύκλο και εντός του κύκλου θα περιέχονται οι εντολές. Για
παράδειγµα παρακάτω παρατίθεται µια απλή εσωτερική εντολή:
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Σχεδιάγραµµα 52: Ένα παράδειγµα εσωτερικής εντολής

Και εδώ µια εσωτερική εντολή µε αν – τότε:

Σχεδιάγραµµα 53: Ένα παράδειγµα εσωτερικής εντολής µε αν - τότε
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7.8 Η κλάση «ακολουθία λειτουργιών»
Σύµφωνα µε τον Bremond µια βασική ακολουθία λειτουργιών εκφράζεται από το
παρακάτω σχήµα:

Σχεδιάγραµµα 54: Η βασική ακολουθία λειτουργιών

Ο συγγραφέας δεν πρέπει να ορίσει κάθε µια από τις παραπάνω λειτουργίες
ξεχωριστά, αλλά µε την χρήση των δοµικών στοιχείων των ακολουθιών λειτουργιών
(γεγονότα και εσωτερικές εντολές) να δηµιουργήσει ακολουθίες λειτουργιών που
νοηµατικά θα περιέχουν τις παραπάνω λειτουργίες.
Ο Bremond διαχωρίζει τις βασικές ακολουθίες σε βελτιώσεις και υποβαθµίσεις. Ο
διαχωρισµός αυτός είναι πάντα σχετικός καθώς εξαρτάται από την οπτική του
χαρακτήρα. Ωστόσο στο παρών σύστηµα γίνεται ακόµα ένας διαχωρισµός ανάµεσα
σε βασικές ακολουθίες λειτουργιών που εγείρει ο χρήστης και σε βασικές ακολουθίες
λειτουργιών που εγείρει το σύστηµα.

7.8.1 Βελτίωση και υποβάθµιση
Σύµφωνα µε τον Bremond το αφήγηµα είναι λόγος εµπεριέχων διαδοχή γεγονότων,
τα οποία αποκτούν έννοια και οργανώνονται σε µια δοµηµένη χρονική συνέχεια µόνο
σε συνάρτηση µε ένα ανθρώπινο πρόγραµµα δράσης. Ανάλογα αν ευνοούν ή
εµποδίζουν την έκβαση αυτού του προγράµµατος τα αφηγηµατικά γεγονότα
µπορούν να ταξινοµηθούν σε βελτίωση και υποβάθµιση. Παρόλο που ο Bremond
στην ανάλυσή του παρατηρεί ότι η βελτίωση ή η υποβάθµιση είναι σχετικές
(εξαρτάται από το πρόγραµµα δράσης του χαρακτήρα που επιλέγουµε για ανάλυση)
στην παρούσα εργασία θα χρησιµοποιηθούν µόνο µε βάση το πρόγραµµα δράσης
του ήρωα. Ο λόγος για την επιλογή αυτή είναι ότι απλοποιείται σηµαντικά το
σύστηµα.
Το αν µια βασική ακολουθία λειτουργιών αποτελεί βελτίωση ή υποβάθµιση για τον
χρήστη είναι γνώση που εξοπλίζει ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος την κάθε
βασική ακολουθία λειτουργιών και χρησιµοποιεί ο διαχειριστής σεναρίου για να
δοµήσει σύνθετες ακολουθίες λειτουργιών. Οι δυνατές τιµές που µπορεί να δώσει ο
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συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος σε µια ακολουθία λειτουργιών ώστε να την
χαρακτηρίσει ως προς το αν αποτελεί βελτίωση ή υποβάθµιση είναι τρεις:
βελτίωση:
∆ηλώνει ότι η ακολουθία λειτουργιών αποτελεί βελτίωση µε βάση το πρόγραµµα
δράσης του ήρωα
υποβάθµιση:
∆ηλώνει ότι η ακολουθία λειτουργιών αποτελεί υποβάθµιση µε βάση το πρόγραµµα
δράσης του ήρωα
απροσδιόριστη:
∆ηλώνει ότι το αν η ακολουθία λειτουργιών θα αποτελέσει βελτίωση ή υποβάθµιση
θα καθοριστεί από τη γραµµικοποίηση της ακολουθίας λειτουργιών. Μια ακολουθία
λειτουργιών µπορεί να χαρακτηρίζεται ως απροσδιόριστη µόνο όσο δεν έχει
ολοκληρωθεί. Αφού ολοκληρωθεί η ακολουθία λειτουργιών η µεταβλητή κατηγορία
παίρνει τιµή είτε βελτίωση είτε υποβάθµιση, ανάλογα µε τις επιλογές του χρήστη.
Ουσιαστικά το σύστηµα δεν µπορεί να αξιολογήσει µια ακολουθία ως προς το ρόλο
της για το συνολικό αφήγηµα, αλλά να την χρησιµοποιήσει σύµφωνα µε την
αξιολόγηση του συγγραφέα του µετά-αφηγήµατος για να παράγει ενδιαφέροντα
αφηγήµατα. Η πληροφορία αυτή χρησιµοποιείται από τον διαχειριστή σεναρίου, ο
οποίος περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.

7.8.2 ∆ραµατική αξία
Μια άλλη πληροφορία µε την οποία εξοπλίζει ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος
την κάθε ακολουθία λειτουργιών είναι η δραµατική αξία. Η µεταβλητή αυτή
αντιπροσωπεύει τη δραµατική ένταση µιας ακολουθίας λειτουργιών. Παίρνει τιµές
από το 1 µέχρι το 10, ορίζεται από το συγγραφέα του µετά-αφηγήµατος, αλλά
µπορεί να αλλάξει από κάποια εσωτερική εντολή που βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ακολουθία λειτουργιών.
Με την χρήση της τιµής αυτής ο διαχειριστής σεναρίου έχει ακόµα έναν τρόπο
κατηγοριοποίησης και επιλογής των ακολουθιών λειτουργιών. Για παράδειγµα µια
ακολουθία λειτουργιών µε δραµατική αξία ίση µε 1 µπορεί να ενεργοποιηθεί στην
αρχή της δραµατικής εµπειρίας, ενώ µια ακολουθία λειτουργιών µε δραµατική αξία
ίση µε 10 θα ενεργοποιηθεί στην κορύφωση της εµπειρίας. Ωστόσο όπως φαίνεται
και παρακάτω το σε ποιο σηµείο του αφηγήµατος θα πραγµατοποιηθεί ποια
δραµατική αξία, καθορίζεται από τη δραµατική δοµή που χρησιµοποιεί ο διαχειριστής
σεναρίου.

7.8.3 Ακολουθίες λειτουργιών του χρήστη και του συστήµατος
Οι βασικές ακολουθίες λειτουργιών χωρίζονται σε αυτές που ενεργοποιούνται από
τον χρήστη και σε αυτές που ενεργοποιούνται από το σύστηµα. Οι βασικές
ακολουθίες του χρήστη ενεργοποιούνται από το χρήστη µέσω της εκτέλεσης του
κατάλληλου γεγονότος από κάποια ενεργή λίστα. Οι βασικές ακολουθίες του
συστήµατος ενεργοποιούνται από τον διαχειριστή σεναρίου µε βάση τις έννοιες της
βελτίωσης και της υποβάθµισης. Ο τρόπος λειτουργίας του διαχειριστή σεναρίου
αναλύεται σε παρακάτω κεφάλαιο. Και στις δυο αυτές κατηγορίες βασικών
ακολουθιών λειτουργιών αφού ενεργοποιηθούν πρέπει να δράσει και ο χρήστης και
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το σύστηµα. Ο τρόπος που διαδρά ο χρήστης και το σύστηµα εντός των ακολουθιών
λειτουργιών, αναλύεται παρακάτω.

7.8.4 Πλάνα µερικής διάταξης
Μέχρι τώρα έχουν αναφερθεί το δοµικά στοιχεία των ακολουθιών λειτουργιών (τα
γεγονότα και οι εσωτερικές εντολές), αλλά όχι η δοµή µέσω της οποίας αυτά
οργανώνονται. Αυτό γίνεται µε τη χρήση πλάνων µερικής διάταξης (partial order
plans), µια τεχνική που χρησιµοποιείται από τον σχεδιασµό µερικής διάταξης (partial
order planning) [Weld 1994]. Πρόκειται για ένα γράφηµα που καθορίζει ποια
γεγονότα πρέπει να εκτελεστούν αλλά δεν καθορίζει µε ποια σειρά ακριβώς πρέπει να
εκτελεστούν. Κάθε λύση του πλάνου µερικής διάταξης ονοµάζεται γραµµικοποίηση.
Στον σχεδιασµό µερικής διάταξης χρησιµοποιούνται περιορισµοί διάταξης (ordering
constraints) και αιτιολογικοί σύνδεσµοι (causal links). Οι περιορισµοί διάταξης
δηλώνουν ότι ένα γεγονός συµβαίνει πριν από κάποιο άλλο και όχι µετά. Οι
αιτιολογικοί σύνδεσµοι αποθηκεύουν το πια προϋπόθεση καλύπτει το γεγονός και
επιλέχτηκε. Οι αιτιολογικοί σύνδεσµοι χρησιµοποιούνται κυρίως για τον
επανασχεδιασµό του πλάνου.
Στην λύση που προτείνεται εδώ, θα χρησιµοποιηθούν µόνο οι περιορισµοί διάταξης.
Ο λόγος της επιλογής αυτής είναι ότι µια γλώσσα περιγραφής στην τεχνητή
νοηµοσύνη όσο πλούσια και να είναι, είναι σχεδόν αδύνατο να εκφράσει την
αφηγηµατική λογική µέσω της οποίας το ένα γεγονός διαδέχεται το άλλο. Ακόµα και
αν αυτό µπορούσε να γίνει ως ένα βαθµό, τα αφηγήµατα που θα προέκυπταν θα
ήταν µάλλον προβλέψιµα και µε αµφίβολη αφηγηµατική συνοχή. Εύκολα παρατηρεί
κανείς ότι η έλλειψη αιτιολογικών συνδέσµων στερεί τη δυνατότητα
επανασχεδιασµού στο επίπεδο του πλάνου µερικής διάταξης. Όπως όµως θα φανεί
παρακάτω, ο διαχειριστής σεναρίου ασκεί µια µορφή επανασχεδιασµού στο ποια
πλάνα µερικής διάταξης του συστήµατος θα ενεργοποιηθούν. Ο συγγραφέας του
µετά-αφηγήµατος λοιπόν εισάγει τα γεγονότα και τις εσωτερικές εντολές που θέλει
στην κάθε ακολουθία λειτουργιών µαζί µε τους περιορισµούς διάταξης που τα
διέπουν. Ανάλογα µε τις διαδράσεις του χρήστη το πλάνο µερικής διάταξης θα
οδηγείται σε µια γραµµικοποίηση.
Για παράδειγµα έστω το παρακάτω πλάνο µερικής διάταξης:

Σχεδιάγραµµα 55: Ένα πλάνο µερικής διάταξης
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Από το παραπάνω πλάνο µερικής διάταξης προκύπτουν οι ακόλουθες πιθανές
γραµµικοποιήσεις:
A, B, C, D,
A, B, D, C,
B, D, A, C,
B, A, C, D,
B, A, D, C,

E
E
E
E
E

7.8.5 Κόµβοι των πλάνων µερικής διάταξης
Ένας κόµβος ενός πλάνου µερικής διάταξης µπορεί να περιέχει έναν από τους
παρακάτω τύπους δεδοµένων.

7.8.5.1 Γεγονότα
Ο κόµβος του πλάνου µερικής διάταξης περιέχει ένα γεγονός.

7.8.5.2 Εσωτερικές εντολές
Ο κόµβος του πλάνου µερικής διάταξης περιέχει µια εσωτερική εντολή.

7.8.5.3 Ακολουθίες λειτουργιών
Είναι δυνατό αν το επιθυµεί ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος ένας κόµβος να
περιέχει µια άλλη ακολουθία λειτουργιών. Στην περίπτωση αυτή στις προϋποθέσεις
πυροδότησης της ακολουθίας λειτουργιών που µπήκε στον κόµβο, προστίθενται και
οι περιορισµοί διάταξης που ισχύουν στην ακολουθία λειτουργιών που περιέχει τον
κόµβο.

7.8.5.4 Κόµβοι διακλάδωσης
Πολλές φορές ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος θα θέλει να ορίσει εντός της
ακολουθίας λειτουργιών κάποια λειτουργία που θα λύνεται από τον χρήστη µε
παραπάνω από έναν τρόπους. Αυτό θα γίνεται µε την εισαγωγή ενός κόµβου
διακλάδωσης. Πιο συγκεκριµένα κάθε κόµβος διακλάδωσης θα περιέχει δύο ή
περισσότερα µονοπάτια. Κάθε µονοπάτι µπορεί να περιέχει είτε ένα γεγονός είτε µια
ακολουθία λειτουργιών. Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει ένα από τα µονοπάτια τα
άλλα µονοπάτια απενεργοποιούνται και πλέον µπορεί να εκτελεστεί ο κόµβος που
απαιτούσε την ολοκλήρωση του κόµβου διακλάδωσης.

7.8.6 Μεταβλητές ακολουθιών λειτουργιών
Παρακάτω θα παραθέσω αναλυτικά όλες τις µεταβλητές που πρέπει να εισάγει ο
συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος για να ορίσει µια ακολουθία λειτουργιών.
Όνοµα:
Κάθε βασική ακολουθία λειτουργιών έχει ένα µοναδικό όνοµα. Με τη χρήση του
ονόµατος αυτού θα µπορεί ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος να αναφέρεται στις
µεταβλητές της ακολουθίας λειτουργιών από οποιαδήποτε σηµείο του µετάαφηγήµατος.
∆ράστης:
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Μια δυαδική µεταβλητή που παίρνει είτε την τιµή «χρήστης» είτε την τιµή
«σύστηµα». Καθορίζει αν η βασική ακολουθία λειτουργιών εγείρεται από το χρήστη
ή το σύστηµα.
Κατηγορία:
Η µεταβλητή αυτή εκφράζει το αν η βασική ακολουθία λειτουργιών είναι µια
υποβάθµιση ή βελτίωση σύµφωνα µε τη δράση του ήρωα. Πέρα από τις τιµές
«βελτίωση» και «υποβάθµιση» η µεταβλητή αυτή µπορεί να πάρει και µια ακόµα
τιµή, την «απροσδιόριστη». Η τιµή αυτή δηλώνει ότι η βασική ακολουθία θα είναι
είτε υποβάθµιση είτε βελτίωση ανάλογα µε τη γραµµικοποίηση του πλάνου µερικής
διάταξης που θα επιλέξει ο χρήστης είτε το σύστηµα. Μια ακολουθία λειτουργιών
µπορεί να χαρακτηρίζεται ως «απροσδιόριστη» µόνο όσο δεν έχει ολοκληρωθεί.
Αφού ολοκληρωθεί η ακολουθία λειτουργιών η µεταβλητή κατηγορία παίρνει τιµή
είτε «βελτίωση» είτε «υποβάθµιση», ανάλογα µε τις επιλογές του χρήστη.
∆ραµατική αξία:
Μια µεταβλητή που παίρνει τιµές από το 1 µέχρι το 10. Αντιπροσωπεύει το βαθµό
της δραµατικότητας που έχει η ακολουθία λειτουργιών ως προς το συνολικό
αφήγηµα.
Βάρος:
Η µεταβλητή αυτή εκφράζει την πιθανότητα να επιλεγεί αυτή η ακολουθία
λειτουργιών από τον διαχειριστή σεναρίου. Παίρνει τιµές στο διάστηµα από το 0.1
µέχρι το 3. Αν ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος δεν δώσει τιµή στην µεταβλητή
αυτή, τότε παίρνει την τιµή 1.
Προϋποθέσεις πυροδότησης:
Κάθε βασική ακολουθία λειτουργιών του χρήστη περιέχει µια συνθήκη πυροδότησης
που θα πρέπει να ισχύει ώστε να µπορέσει ο χρήστης να ξεκινήσει να την εκτελεί και
κατά συνέπεια να την ενεργοποιήσει. Η συνθήκη αυτή µπορεί να είναι είτε
µεταβλητές γεγονότων, είτε µεταβλητές ακολουθιών λειτουργιών. Οι προϋποθέσεις
πυροδότησης ελέγχονται όσο η µεταβλητή ενεργοποιηµένη είναι ψευδής και η
µεταβλητή ολοκληρωµένη είναι ψευδής. Ένα παράδειγµα µιας προϋπόθεσης
πυροδότησης θα µπορούσε να είναι η παρακάτω συνθήκη:
ακολουθία05.ενεργοποιµένη == «ψευδής» Ή
γεγονός11.ολοκληρωµένο == «αληθής»
Προϋποθέσεις διατήρησης:
Πέρα από τις προϋποθέσεις πυροδότησης η κάθε βασική ακολουθία λειτουργιών
περιέχει και προϋποθέσεις διατήρησης. Ο ρόλος τους είναι να ελέγχουν κατά
πόσο µια ακολουθία λειτουργιών θα πρέπει να παραµείνει ενεργοποιηµένη καθώς
αλλάζει η κατάσταση της ιστορίας. Οι προϋποθέσεις διατήρησης (όπως και οι
προϋποθέσεις πυροδότησης) µπορεί να είναι είτε µεταβλητές γεγονότων, είτε
µεταβλητές ακολουθιών λειτουργιών. Οι προϋποθέσεις διατήρησης ελέγχονται
όσο η µεταβλητή ενεργοποιηµένη είναι αληθής και µεταβλητή ολοκληρωµένη
είναι ψευδής. Ένα παράδειγµα µιας προϋπόθεσης διατήρησης θα µπορούσε να είναι
η παρακάτω συνθήκη:
γεγονός09.ενεργοποιµένη == «ψευδής» ΚΑΙ
ακολουθία03.ολοκληρωµένο == «αληθής»
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Πλάνο µερικής διάταξης:
Ο συγγραφέας εισαγάγει ένα πλάνο µερικής διάταξης. Κάθε κόµβος του πλάνου
µπορεί να περιέχει είτε γεγονός, είτε εσωτερική εντολή, είτε άλλη ακολουθία
λειτουργιών, είτε κόµβο διακλάδωσης. Νοηµατικά κάθε γραµµικοποίηση του πλάνου
µερικής διάταξης θα πρέπει να περιέχει τις τρεις λειτουργίες της βασικής ακολουθίας
λειτουργιών του Bremond (πιθανότητα, εκδήλωση ή απουσία εκδήλωσης και
επιτευχθείς ή απολεσθείς στόχος).
Ενεργοποιηµένη:
Μια Boolean µεταβλητή που ορίζει αν η βασική ακολουθία είναι ενεργοποιηµένη ή
όχι. Η µεταβλητή αυτή δεν ορίζεται από το συγγραφέα του µετά-αφηγήµατος, αλλά
παίρνει τιµές από το σύστηµα. Αρχικά έχει την τιµή «ψευδής».
Ολοκληρωµένη:
Μια Boolean µεταβλητή που ορίζει αν η βασική ακολουθία έχει ολοκληρωθεί ή όχι. Η
µεταβλητή αυτή δεν ορίζεται από το συγγραφέα του µετά-αφηγήµατος, αλλά παίρνει
τιµές από το σύστηµα. Αρχικά έχει την τιµή «ψευδής».

7.8.7 Συµβολισµοί
Περιορισµοί διάταξης
Στα γραφήµατα που θα ακολουθήσουν παρακάτω ένας περιορισµός διάταξης θα
συµβολίζεται µε ένα βέλος. Έστω το παρακάτω παράδειγµα:

Σχεδιάγραµµα 56: Ένας περιορισµός διάταξης

Το οποίο σηµαίνει ότι για να εκτελεστεί το γεγονός 02 πρέπει να εκτελεστεί πρώτα
το γεγονός 01.
Κόµβοι µε ακολουθίες λειτουργιών
Ένας κόµβος που περιέχει ακολουθία λειτουργιών συµβολίζεται µε ένα ορθογώνιο
που στην πάνω αριστερή γωνία έχει έναν κύκλο µε το γράµµα Α.

Σχεδιάγραµµα 57: Ένας κόµβος µε ακολουθία λειτουργιών
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Στο παραπάνω παράδειγµα πρέπει πρώτα ο χρήστης να υλοποιήσει το γεγονός 01
στη συνέχεια να ολοκληρωθεί η ακολουθία 01 και τέλος το σύστηµα να υλοποιήσει
το γεγονός 02.
Κόµβοι διακλάδωσης
Ένας κόµβος διακλάδωσης συµβολίζεται µε έναν κόµβο που περιέχει τα δυνατά
µονοπάτια και διαχωρίζονται µεταξύ τους µε µια διακεκοµµένη γραµµή. Στο
παρακάτω παράδειγµα έχουµε έναν κόµβο διακλάδωσης µε δυο δυνατά µονοπάτια.

Σχεδιάγραµµα 58: Ένα κόµβος διακλάδωσης

Για να ολοκληρώσει ο χρήστης τον κόµβο αυτόν θα πρέπει είτε να ολοκληρώσει το
γεγονός 01 και στη συνέχεια το γεγονός 02 είτε να ολοκληρώσει το γεγονός 03 και
στη συνέχεια το γεγονός 04.

7.8.8 Παραδείγµατα
Ένα παράδειγµα βασικής ακολουθίας λειτουργιών θα µπορούσε να είναι το
ακόλουθο:
Και οι τιµές των µεταβλητών της να είναι οι ακόλουθες:
ακολουθία01.δράστης: Χρήστης
ακολουθία01.κατηγορία: Απροσδιόριστη
ακολουθία01.δραµατική αξία: 4
ακολουθία01.προϋποθέσεις πυροδότησης:
γεγονός05.ενεργοποιµένο == «ψευδής» KAI
γεγονός08.ολοκληρωµένο == «αληθής»
ακολουθία01.προϋποθέσεις διατήρησης:
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ακολουθία03.ενεργοποιηµένη == «αληθής» Ή
ακολουθία05.ενεργοποιηµένη == «αληθής»
ακολουθία01.πλάνο µερικής διάταξης:

Σχεδιάγραµµα 59: Ένα παράδειγµα µιας ακολουθίας λειτουργιών
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7.9 ∆ιαχειριστής σεναρίου
Σκοπός του διαχειριστή σεναρίου είναι να επεµβαίνει σε κατάλληλες στιγµές της
ιστορίας δηµιουργώντας εντάσεις και ουσιαστικά οδηγεί την ιστορία στην κορύφωση
και το τέλος της. Ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος ουσιαστικά εφοδιάζει το
σύστηµα µε το σύνολο των ακολουθιών λειτουργιών, ο χρήστης επιλέγει το
µονοπάτι που επιθυµεί µέσα από αυτές και ο διαχειριστής σεναρίου φροντίζει να
επεµβαίνει σε κατάλληλα σηµεία ενεργοποιώντας ακολουθίες λειτουργιών του
συστήµατος ώστε το τελικό αποτέλεσµα να είναι ένα ολοκληρωµένο αφήγηµα. Όπως
φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα, ο διαχειριστής σεναρίου λειτουργεί στο επίπεδο
της δραµατικής δοµής.

Σχεδιάγραµµα 60: Ανάλυση του διαχειριστή σεναρίου µε βάση το Γ.∆.Μ.Α.

Οι επεµβάσεις του διαχειριστή σεναρίου γίνονται µέσω της ενεργοποίησης
κατάλληλων ακολουθιών λειτουργιών του συστήµατος. Τα κριτήρια µέσω των
οποίων επεµβαίνει ο διαχειριστής σεναρίου είναι οι έννοιες της υποβάθµισης και της
βελτίωσης.
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7.9.1 ∆ραµατική αξία
Ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος όταν ορίζει το περιεχόµενο µιας βασικής
ακολουθίας λειτουργιών θα πρέπει να την αξιολογεί µε βάση τη δραµατική της αξία
ως προς το συνολικό αφήγηµα. Η τιµές που µπορεί να πάρει η δραµατική αξία
κυµαίνονται στην κλίµακα του ένα µέχρι το δέκα και κάθε µια τιµή συµβολίζει και ένα
σηµείο της δραµατικής δοµής. Έτσι ο διαχειριστής σεναρίου θα µπορεί να επιλέγει
στην αρχή της εµπειρίας βασικές ακολουθίες µε χαµηλή τιµή δραµατικής έντασης
ενώ όσο το αφήγηµα θα φτάνει προς το τέλος του τόσο θα αυξάνεται και η
δραµατική ένταση των βασικών ακολουθιών λειτουργιών που θα επιλέγει. Συνήθως ο
διαχειριστής σεναρίου θα επιλέγει την αντίθετη από την προηγούµενη κατάσταση.
Ωστόσο κάποιες φορές, όπως όταν η δραµατική ένταση της επιλεγµένης βασικής
ακολουθίας δεν είναι αρκετή ή µια κορύφωση είναι απαραίτητη, ο διαχειριστής
σεναρίου θα πυροδοτεί βασικές ακολουθίες λειτουργιών µε ίδια µε την προηγούµενη
κατάσταση.

7.9.2 ∆ραµατική δοµή
Είναι κοινώς αποδεκτό πως κάθε αφήγηµα, ανεξάρτητα από το πόσο αντισυµβατική
είναι η αφήγηση του, χρησιµοποιεί την ίδια δραµατική δοµή. Η δοµή αυτή
αποτελείται από τρία µέρη, την αρχή όπου ο χρήστης γνωρίζει τον κόσµο της
ιστορίας, την µέση όπου διαδραµατίζεται η κύρια δράση του αφηγήµατος και το
τέλος όπου επέρχεται η λύση των συγκρούσεων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια
του αφηγήµατος. Ανάµεσα στη µέση και το τέλος θα πρέπει να υπάρχει και η
κορύφωση του αφηγήµατος. Αυτήν την δραµατική δοµή θα χρησιµοποιούν και τα
αποτελέσµατα του συστήµατος που παρουσιάζεται σε αυτήν την εργασία.

Σχεδιάγραµµα 61: Η δραµατική δοµή
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Η µοντελοποίηση της δραµατικής δοµής από το σύστηµα αποτελείται από δυο
άξονες. Ο πρώτος άξονας αποτελείται από την δραµατική αξία και ο δεύτερος από το
χρόνο. Και η δραµατική αξία και ο χρόνος παίρνουν τιµές από το 1 µέχρι το 10. Η
αρχή διαδραµατίζεται όσο ο χρόνος ανήκει στο διάστηµα [1,3] και οι ακολουθίες
λειτουργιών που επιλέγονται σε αυτό το διάστηµα έχουν τιµές που ανήκουν στο
διάστηµα [1,3]. Η κρίσιµη σκηνή 1 έχει πάντα δραµατική αξία ίση µε 3. Η µέση
διαδραµατίζεται όσο ο χρόνος ανήκει στο διάστηµα [4,8] και οι ακολουθίες
λειτουργιών που επιλέγονται σε αυτό το διάστηµα έχουν τιµές που ανήκουν στο
διάστηµα [4,8]. Η κρίσιµη σκηνή 2 έχει πάντα δραµατική αξία ίση µε 10. Το τέλος
διαδραµατίζεται όσο ο χρόνος ανήκει στο διάστηµα [9,10] και οι ακολουθίες
λειτουργιών που επιλέγονται σε αυτό το διάστηµα έχουν τιµές που ανήκουν στο
διάστηµα [8,9].

7.9.2.1 ∆ιάρκεια δραµατικής µονάδας
Ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος δεν µπορεί να αλλάξει τη δραµατική δοµή του
αφηγήµατος αλλά µπορεί να ορίσει τη διάρκεια του όχι σε πραγµατικό χρόνο αλλά σε
πλήθος ακολουθιών λειτουργιών που θα εκτελεστούν. Μπορεί να ορίσει πόσο διαρκεί
η κάθε µονάδα του χρόνου ορίζοντας πόσες ακολουθίες λειτουργιών περιέχονται σε
κάθε µονάδα. Το πόσες ακολουθίες λειτουργιών θα εκτελεστούν τελικά µπορεί να
έχει µια απόκλιση της τάξης του -15% µε +15%. Η τιµή που δίνει ο συγγραφέας του
µετά-αφηγήµατος αποθηκεύεται στη µεταβλητή διάρκεια δραµατικής µονάδας
και µε τη χρήση της µεταβλητής αυτής δηµιουργεί το σύνολο ακεραίων αριθµών
διάστηµα διάρκειας[] το οποίο περιέχει όλες τις δυνατές διάρκειες. Η τιµή του
διαστήµατος διάρκειας[] που ισούται µε τη διάρκεια δραµατικής µονάδας έχει
πιθανότητα να επιλεγεί 75% και όλες οι υπόλοιπες τιµές µοιράζονται το υπόλοιπο
25%. Αν για παράδειγµα ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος ορίσει σαν διάρκεια
δραµατικής µονάδας το 6 τότε το διάστηµα διάρκειας[] είναι [5, 6, 7] (αφού
πρώτα γίνει στρογγυλοποίηση στο 5.1 και στο 6.9). Από αυτές τις τιµές το 5 έχει
πιθανότητα επιλογής 12.5%, το 6 έχει πιθανότητα επιλογής 25% και το 7 έχει
πιθανότητα επιλογής 12.5%. Ο λόγος της σχεδιαστικής επιλογής αυτής είναι για να
υπάρχει µια µικρή απροσδιοριστία στο πόσες ακολουθίες λειτουργιών θα
υλοποιηθούν, αλλά το πιο πιθανό να είναι να επιλεγεί η τιµή που έδωσε ο
συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος.

7.9.3 Βελτίωση και υποβάθµιση
Η καθοδήγηση που ασκεί στην ιστορία ο διαχειριστής σεναρίου γίνεται µε βάση την
χρήση των εννοιών βελτίωση και υποβάθµιση που εισάγει ο συγγραφέας σε κάθε
ακολουθία λειτουργιών. Σύµφωνα µε τον Bremond συνήθως µία υποβάθµιση
διαδέχεται µια βελτίωση και µια βελτίωση διαδέχεται µια υποβάθµιση. Ωστόσο
µερικές φορές µια υποβάθµιση διαδέχεται µια άλλη υποβάθµιση και µια βελτίωση
διαδέχεται µια άλλη βελτίωση. Η πιθανότητα επιλογής µιας ακολουθίας λειτουργιών
υπολογίζεται από το διαχειριστή σεναρίου µε βάση την παρατήρηση αυτή, τη
δραµατική αξία της ακολουθίας λειτουργιών αλλά και του βάρους της ακολουθίας
λειτουργιών.
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7.9.4 Σύνολο επιλογής
Ο διαχειριστής σεναρίου χρησιµοποιεί ένα σύνολο ακολουθιών λειτουργιών που
ονοµάζεται σύνολο επιλογής. Το σύνολο αυτό ανανεώνεται κάθε φορά που ο
διαχειριστής σεναρίου καλείται να επέµβει µέσω της ενεργοποίησης µιας ακολουθίας
λειτουργιών του συστήµατος.
Για κάθε ακολουθία λειτουργιών που ανήκει στο σύνολο επιλογής υπάρχουν δυο
µεταβλητές, η πιθανότητα κατηγορίας και η πιθανότητα επιλογής. Η
πιθανότητα κατηγορίας επηρεάζει την πιθανότητα επιλογής µε βάση το αν η
προηγούµενη ακολουθία λειτουργιών ήταν «βελτίωση» ή «υποβάθµιση». Η
πιθανότητα επιλογής αντιπροσωπεύει την πιθανότητα που έχει να επιλεγεί µια
ακολουθία λειτουργιών από τον διαχειριστή σεναρίου. Οι µεταβλητές αυτές
ανανεώνονται κάθε φορά που ανανεώνεται και το σύνολο επιλογής.

7.9.5 Κύκλος λειτουργίας του διαχειριστή σεναρίου
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο ρόλος του διαχειριστή σεναρίου είναι να επιλέγει
κατάλληλες ακολουθίες λειτουργιών του συστήµατος και να τις ενεργοποιεί.

7.9.5.1 Γενική περιγραφή
Περιληπτικά η λειτουργία του είναι η ακόλουθη. Αρχικά ο αλγόριθµος ελέγχει αν
πρέπει να δράσει. Αν ναι συνεχίζει στα επόµενα βήµατα, αλλιώς σταµατά (Βήµα 1).
Καθορίζει σε ποιο σηµείο της δραµατικής δοµής βρίσκεται το µετά-αφήγηµα (Βήµα
2), δηµιουργεί ένα σύνολο µε όλες τις ακολουθίες λειτουργιών που µπορούν να
επιλεγούν (Βήµα 3), υπολογίζει την πιθανότητα επιλογής για κάθε ακολουθία
λειτουργιών που ανήκει στο σύνολο που υπολογίστηκε στο προηγούµενο βήµα
(Βήµα 4 και Βήµα 5) και τέλος επιλέγεται µια ακολουθία λειτουργιών και
ενεργοποιείται (Βήµα 6).

7.9.5.2 Ο αλγόριθµος του διαχειριστή σεναρίου
Στην ενότητα αυτή θα γίνει µια επιγραµµατική περιγραφή του αλγορίθµου του
κύκλου λειτουργίας του διαχειριστή σεναρίου. Ο κύκλος αυτός ξεκινάει κάθε φορά
που καλείται ο διαχειριστής σεναρίου από τον κύκλο λειτουργίας του συστήµατος
που περιγράφεται παρακάτω.
Χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες µεταβλητές:
∆ιάρκεια δραµατικής κατάστασης
Στη διάρκεια δραµατικής κατάστασης ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος
δηλώνει πόσες ακολουθίες λειτουργιών θέλει να περιέχει η κάθε µονάδα του χρόνου
της δραµατικής δοµής.
∆ιάστηµα διάρκειας[]
Το σύνολο διάστηµα διάρκειας[] δηµιουργείται µε βάση τη µεταβλητή διάρκεια
δραµατικής µονάδας.
Πιθανότητα διαστήµατος
Η πιθανότητα διαστήµατος αποθηκεύει την πιθανότητα που έχει να επιλεγούν οι
τιµές του διαστήµατος διάρκειας[] που δεν είναι ίσες µε την διάρκεια
δραµατικής µονάδας. Είναι ίση µε 25/(πλήθος στοιχείων διαστήµατος
διάρκειας[] - 1).
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Μετρητής διαστήµατος
Ο µετρητής διαστήµατος αποθηκεύει τη θέση του διαστήµατος διάρκειας[] και
αρχικοποιείται µε την τιµή 0.
∆ραµατική κατάσταση του αφηγήµατος
Η δραµατική κατάσταση του αφηγήµατος αποθηκεύει σε ποια σηµείο της
δραµατικής δοµής βρίσκεται το αφήγηµα και αρχικοποιείται µε την τιµή 1.
Μετρητής ακολουθιών
Ο µετρητής ακολουθιών µετράει πόσες ακολουθίες λειτουργιών έχουν εκτελεστεί
στην τρέχουσα δραµατική κατάσταση της ιστορίας και αρχικοποιείται µε την τιµή 0.

7.9.5.2.1 Βήµα 1:
Αν ο χρήστης µόλις ολοκλήρωσε µια ακολουθία λειτουργιών ο διαχειριστής σεναρίου
αποφασίζει ότι πρέπει να επέµβει και πηγαίνει στο βήµα 2, αλλιώς παρακάµπτονται
τα επόµενα βήµατα του κύκλου λειτουργίας του διαχειριστή σεναρίου και επιστρέφει
στον κύκλο λειτουργίας του συστήµατος.

7.9.5.2.2 Βήµα 2:
Στο βήµα αυτό ο διαχειριστής σεναρίου καθορίζει ποια είναι η δραµατική
κατάσταση του αφηγήµατος µε τη χρήση των παρακάτω κανόνων.
Αν ο µετρητής ακολουθιών είναι µικρότερος από το διάστηµα διάρκειας
[µετρητής διαστήµατος]
τότε αύξησε τον µετρητή ακολουθιών κατά µια µονάδα
Αλλιώς αν ο µετρητής ακολουθιών είναι ίσος µε το διάστηµα διάρκειας
[µετρητής διαστήµατος]
τότε πάρε έναν τυχαίο διψήφιο αριθµό
Αν ο τυχαίος αριθµός ανήκει στο διάστηµα [00, πιθανότητα διαστήµατος 1]
τότε αύξησε τη δραµατική κατάσταση του αφηγήµατος κατά µια µονάδα
ΚΑΙ θέσε τον µετρητή ακολουθιών ίσο µε το µηδέν ΚΑΙ θέσε τον µετρητή
διαστήµατος ίσο µε το µηδέν
Αλλιώς αύξησε τον µετρητή ακολουθιών κατά µια µονάδα ΚΑΙ αύξησε τον
µετρητή διαστήµατος κατά µια µονάδα
Αλλιώς αν ο µετρητής ακολουθιών είναι ίσος µε το διάστηµα διάρκειας
[µετρητής διαστήµατος] και το διάστηµα διάρκειας[µετρητής διαστήµατος]
είναι ίσο µε τη διάρκεια δραµατικής µονάδας
τότε πάρε έναν τυχαίο διψήφιο αριθµό
Αν ο τυχαίος αριθµός ανήκει στο διάστηµα [00, 74]
τότε αύξησε τη δραµατική κατάσταση του αφηγήµατος κατά µια µονάδα
και θέσε τον µετρητή ακολουθιών και τον µετρητή διαστήµατος ίσους
µε το µηδέν
Αλλιώς αύξησε τον µετρητή ακολουθιών και τον µετρητή διαστήµατος
κατά µια µονάδα
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Αλλιώς αν ο µετρητής ακολουθιών είναι ίσος µε το διάστηµα διάρκειας
[µετρητής διαστήµατος] και ο µετρητής διαστήµατος είναι ίσος µε το πλήθος
των στοιχείων του διαστήµατος διάρκειας[] - 1
τότε αύξησε τη δραµατική κατάσταση του αφηγήµατος κατά µια µονάδα και
θέσε τον µετρητή ακολουθιών και τον µετρητή διαστήµατος ίσους µε το µηδέν

7.9.5.2.3 Βήµα 3:
Για κάθε ακολουθία λειτουργιών του συστήµατος ο διαχειριστής σεναρίου ελέγχει αν
ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια:
i)
ii)

iii)
iv)
v)

Η µεταβλητή δράστης να έχει την τιµή «σύστηµα»
Η µεταβλητή δραµατική αξία να είναι ίση (ή να διαφέρει κατά µία µονάδα
αρκεί να µην βρίσκεται η ιστορία σε κρίσιµη σκηνή) µε την τιµή της
δραµατικής κατάστασης του αφηγήµατος
Να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις πυροδότησης
Η µεταβλητή ενεργοποιηµένη να έχει τιµή «ψευδής»
Η µεταβλητή ολοκληρωµένη να έχει τιµή «ψευδής»

Αν ισχύουν όλα την εισάγει στο σύνολο επιλογής.

7.9.5.2.4 Βήµα 4:
Για κάθε ακολουθία λειτουργιών που ανήκει στο σύνολο επιλογής υπολογίζεται η
πιθανότητα κατηγορίας της σύµφωνα µε τους παρακάτω κανόνες:
Αν η κατηγορία της ακολουθίας λειτουργιών που µόλις ολοκληρώθηκε έχει ίδια τιµή
µε αυτήν της ακολουθίας λειτουργιών που υπολογίζεται η πιθανότητά κατηγορίας
της ΚΑΙ η δραµατική αξία της είναι διάφορη από την δραµατική κατάσταση του
αφηγήµατος
τότε η µεταβλητή πιθανότητα κατηγορίας παίρνει την τιµή 0.25.
Αλλιώς αν η κατηγορία της ακολουθίας λειτουργιών που µόλις ολοκληρώθηκε έχει
ίδια τιµή µε αυτήν της ακολουθίας λειτουργιών που υπολογίζεται η πιθανότητά
κατηγορίας της τότε η µεταβλητή πιθανότητα κατηγορίας παίρνει την τιµή 0.5.
Αν η κατηγορία της ακολουθίας λειτουργιών που µόλις ολοκληρώθηκε δεν έχει ίδια
τιµή µε αυτήν της ακολουθίας λειτουργιών που υπολογίζεται η πιθανότητά
κατηγορίας της ΚΑΙ η δραµατική αξία της είναι διάφορη από την δραµατική
κατάσταση του αφηγήµατος
τότε η µεταβλητή πιθανότητα κατηγορίας παίρνει την τιµή 0.75.
Αλλιώς αν η κατηγορία της ακολουθίας λειτουργιών που µόλις ολοκληρώθηκε δεν
έχει ίδια τιµή µε αυτήν της ακολουθίας λειτουργιών που υπολογίζεται η πιθανότητά
κατηγορίας της
τότε η µεταβλητή πιθανότητα κατηγορίας παίρνει την τιµή 1.
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7.9.5.2.5 Βήµα 5:
Στη συνέχεια ο διαχειριστής σεναρίου υπολογίζει για κάθε ακολουθία λειτουργιών
που ανήκει στο σύνολο επιλογής την πιθανότητα επιλογής. Αυτό γίνεται µε τη
χρήση της παρακάτω σχέσης:
πιθανότητα επιλογής = πιθανότητα κατηγορίας * βάρος

7.9.5.2.6 Βήµα 6:
Ο διαχειριστής σεναρίου επιλέγει µια ακολουθία λειτουργιών από το σύνολο
επιλογής µε βάση τις πιθανότητες επιλογής και την εκτελεί.
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7.10 Κύκλος λειτουργίας του συστήµατος
Ο κύκλος λειτουργίας του συστήµατος φροντίζει να εκτελούνται όλες οι βασικές
λειτουργίες.

7.10.1 Γενική περιγραφή
Περιληπτικά η λειτουργία του είναι η ακόλουθη. Αρχικά ελέγχει ποιες από τις
ακολουθίες λειτουργιών που δεν είναι ενεργοποιηµένες, πρέπει να ενεργοποιηθούν
και τις ενεργοποιεί (Βήµα 1). Στη συνέχεια ελέγχει ποιες από τις ακολουθίες
λειτουργιών που είναι ενεργοποιηµένες, δεν πρέπει να παραµείνουν ενεργοποιηµένες
και τις απενεργοποιεί (Βήµα 2). Στη συνέχεια ελέγχει ποια γεγονότα του συστήµατος
µπορούν να εκτελεστούν και τα εκτελεί (Βήµα 3). Στη συνέχεια ελέγχει αν πρέπει να
δράσει ο διαχειριστής σεναρίου. Αν ναι, ο καλείται ο διαχειριστής σεναρίου και στη
συνέχεια ο κύκλος λειτουργίας του συστήµατος επιστρέφει στο βήµα 1. Αλλιώς
προχωράει στο επόµενο βήµα (Βήµα 4). Ανανεώνονται οι ενεργές λίστες των
ενεργών αντικειµένων (Βήµα 5). Τέλος το σύστηµα περιµένει το χρήστη να εκτελέσει
ένα γεγονός. Μόλις ο χρήστης επιλέξει το γεγονός που θέλει, επιστρέφει στο πρώτο
βήµα (Βήµα 6).

7.10.2 Ο αλγόριθµος του κύκλου του συστήµατος
Στην ενότητα αυτή θα γίνει µια επιγραµµατική περιγραφή του αλγορίθµου του
κύκλου λειτουργίας του συστήµατος.

7.10.2.1 Βήµα 1:
Για κάθε ακολουθία λειτουργιών που η µεταβλητή της ενεργοποιηµένη είναι ίση µε
«ψευδής» και η µεταβλητή δράστης έχει την τιµή «χρήστης», έλεγξε αν
ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις πυροδότησής της. Αν ικανοποιούνται, θέσε τη
µεταβλητή ενεργοποιηµένη = «αληθής».

7.10.2.2 Βήµα 2:
Για κάθε ακολουθία λειτουργιών που η µεταβλητή της ενεργοποιηµένη είναι ίση
«αληθής», έλεγξε αν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις διατήρησής της. Αν δεν
ικανοποιούνται, τότε θέσε τη µεταβλητή ενεργοποιηµένη ίση µε «ψευδής».

7.10.2.3 Βήµα 3:
Για κάθε ακολουθία λειτουργιών που η µεταβλητή της ενεργοποιηµένη είναι ίση µε
«αληθής», έλεγξε αν υπάρχει κάποιο γεγονός του συστήµατος ή εσωτερική εντολή
που οι περιορισµοί διάταξης επιτρέπουν να εκτελεστεί. Αν ναι, εκτέλεσε το και
πήγαινε στο βήµα 1.
Στην περίπτωση που εκτελείται κάποιο γεγονός του συστήµατος αυτό εκτελείται από
το χαρακτήρα που ορίζει η µεταβλητή υποκείµενο του γεγονότος.

7.10.2.4 Βήµα 4:
Έλεγξε αν πρέπει να παρέµβει ο διαχειριστής σεναρίου. Αν ναι, εκτέλεσε την
παρέµβαση και πήγαινε στο βήµα 1.

204

7.10.2.5 Βήµα 5:
Για κάθε ακολουθία λειτουργιών που η µεταβλητή της ενεργοποιηµένη είναι ίση µε
«αληθής» πρόσθεσε τα γεγονότα του χρήστη που µπορούν να εκτελεστούν µε βάση
τους περιορισµούς διάταξης στην ενεργή λίστα που ορίζει η µεταβλητή αντικείµενο
του γεγονότος.

7.10.2.6 Βήµα 6:
Περίµενε µέχρι ο χρήστης να επιλέξει ένα γεγονός. Μόλις το επιλέξει ο χρήστης,
εκτέλεσε το και πήγαινε στο βήµα 1.
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7.11 Αξιολόγηση και συµπεράσµατα
Για να µπορέσει να αξιολογηθεί το σύστηµα διαδραστικής αφήγησης που
παρουσιάστηκε παραπάνω, είναι απαραίτητη η δηµιουργία ενός µετά-αφηγήµατος
και στη συνέχεια η αξιολόγηση των αφηγηµάτων που προκύπτουν. Ωστόσο κάτι
τέτοιο ήταν αδύνατο στο χρονικά περιορισµένο πλαίσιο εκπόνησης µιας
διπλωµατικής εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό πως οι περισσότεροι σχεδιαστές
συστηµάτων διαδραστικής αφήγησης παραδέχονται πως η συγγραφή του µετάαφηγήµατος είναι πιο δύσκολη και πιο χρονοβόρα από το σχεδιασµό και την
υλοποίηση του συστήµατος διαδραστικής αφήγησης. Το façade για παράδειγµα που
αποτελεί το πρώτο ολοκληρωµένο σύστηµα διαδραστικής αφήγησης, χρειάστηκε
τρία χρόνια µόνο για τη συγγραφή του µετά-αφηγήµατος [Mateas και Stern 2005].
Λόγω του περιορισµού αυτού η αξιολόγηση του συστήµατος θα γίνει µε βάση τις
δυνατότητες και τους περιορισµούς που εκ πρώτης όψεως φαίνεται να έχει το
σύστηµα.
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Σχεδιάγραµµα 62: Σύγγριση των µεταβλητών τµηµάτων µε το προτεινόµενο µοντέλο µε
βάση τους άξονες ανάλυσης

Στο παραπάνω σχήµα γίνεται µια πρώτη σύγκριση µεταξύ της προσέγγισης των
µεταβλητών τµηµάτων και του προτεινόµενου µοντέλου. Με συνεχή γραµµή
αναπαρίσταται το γράφηµα του προτεινόµενου µοντέλου, ενώ µε διακεκοµµένη
γραµµή αναπαρίσταται το γράφηµα της προσέγγισης των µεταβλητών τµηµάτων.

7.11.1 Πλεονεκτήµατα
7.11.1.1 Μεσολάβηση
Το σηµαντικότερο πρόβληµα που λύνει το προτεινόµενο µοντέλο, είναι το πρόβληµα
της περιορισµένης διάδρασης που παρουσιάζεται στην προσέγγιση των µεταβλητών
τµηµάτων. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, όλα τα συστήµατα που ακολουθούν
την προσέγγιση των µεταβλητών τµηµάτων ενεργοποιούν τα µεταβλητά τµήµατα σε
µια γραµµική σειρά µέσω του διαχειριστή σεναρίου. Ο χρήστης το µόνο που µπορεί
να κάνει είναι να ασκήσει τοπική µεσολάβηση µέσα στα προκατασκευασµένα
τµήµατα, δηλώνοντας αν συµφωνεί ή διαφωνεί. Κατά κάποιο τρόπο η καθολική
µεσολάβηση είναι έµµεση αφού ο χρήστης δεν επιλέγει πιο µεταβλητό τµήµα είναι το
επόµενο που θα πυροδοτηθεί.
Η λύση που προτείνεται χρησιµοποιεί µεγαλύτερα µεταβλητά τµήµατα τα οποία
µπορούν και ενεργοποιούνται παράλληλα. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης δεν
αισθάνεται εγκλωβισµένος σε µια κατάσταση που δεν επέλεξε, αλλά µπορεί να
επιλέξει ποιο αφηγηµατικό νήµα θέλει να εξελίξει. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η
καθολική µεσολάβηση και η τοπική µεσολάβηση. Ο χρήστης διαδρά εντός των
ακολουθιών λειτουργιών και παράλληλα οι επιλογές του επηρεάζουν άµεσα το ποιες
ακολουθίες λειτουργιών θα ενεργοποιηθούν. Η τοπική µεσολάβηση αυξάνεται µε το
µέγεθος των ακολουθιών λειτουργιών, ενώ η καθολική µεσολάβηση αυξάνεται
ανάλογα µε το πλήθος των ακολουθιών λειτουργιών.

7.11.1.2 Ευελιξία
Ένα βασικό πλεονέκτηµα που απορρέει από τη δοµή του συστήµατος είναι η ευελιξία
που προσφέρει στο συγγραφέα της ιστορίας. Η ευελιξία αυτή προκύπτει από τη δοµή
των ακολουθιών λειτουργιών.
Μια ακολουθία λειτουργιών µπορεί να περιέχει ένα πολύπλοκο πλάνο µερικής
διάταξης αλλά µπορεί και να έχει ένα µόνο γεγονός. Με τον τρόπο αυτό ο
συγγραφέας έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει ένα µετά-αφήγηµα που θα δοµείται,
είτε µέσω ακολουθιών λειτουργιών που εκτελούνται παράλληλα, είτε µέσω
ακολουθιών λειτουργιών που εκτελούνται γραµµικά όπως στο façade.
Ένα ακόµα στοιχείο που προσφέρει µεγάλη ευελιξία στον συγγραφέα του µετάαφηγήµατος είναι η δυνατότητα που του δίνεται να χρησιµοποιεί στους κόµβους του
πλάνου µερικής διάταξης άλλες ακολουθίες λειτουργιών και κόµβους διακλάδωσης.
Με τον τρόπο αυτό ένα µετά-αφήγηµα θα µπορούσε αν αποτελείται από µια κύρια
ακολουθία λειτουργιών και εντός αυτής θα ενεργοποιούνται άλλες ακολουθίες
λειτουργιών ανάλογα µε τις διαδράσεις του χρήστη.
Τέλος ο συγγραφέας έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει µέχρι και ένα γραµµικό
αφήγηµα. Αυτό µπορεί να γίνει είτε µε τις κατάλληλες ακολουθίες λειτουργιών µαζί
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µε τις κατάλληλες προϋποθέσεις, είτε µε πλάνα µερικής διάταξης µε µια µόνο πιθανή
γραµµικοποίηση.

7.11.2 Μειονεκτήµατα
7.11.2.1 Όγκος δεδοµένων
Η λύση αυτή µπορεί να λύνει το πρόβληµα της περιορισµένης µεσολάβησης, ωστόσο
πέρα από το ότι παραµένει ο µεγάλος όγκος δεδοµένων που απαιτείται, κάνει ακόµη
πιο δύσκολο το έργο του συγγραφέα του µετά-αφηγήµατος καθώς θα πρέπει να
προβλέψει πια µεταβλητά τµήµατα είναι νοηµατικά ασύµβατα µεταξύ του ώστε να
ορίσει τους κατάλληλους περιορισµούς. Το τελευταίο αυτό πρόβληµα υπήρχε στην
προσέγγιση των µεταβλητών τµηµάτων (καθώς ο συγγραφέας έπρεπε να ορίσει τους
περιορισµούς ανάµεσα στα διάφορα µεταβλητά τµήµατα) αλλά τώρα διογκώνεται
(καθώς θα πρέπει να το κάνει αυτό και εντός των µεταβλητών τµηµάτων. Τα
µειονεκτήµατα αυτά ωστόσο δεν κάνουν τον σχεδιασµό ενός τέτοιου συστήµατος
ανέφικτο.
Με βάση τα παραπάνω κρίνεται απαραίτητη η δηµιουργία κατάλληλων βοηθηµάτων
για τον συγγραφέα ώστε να µπορεί να εντοπίσει εύκολα τις πιθανές συγκρούσεις
µεταξύ των ακολουθιών λειτουργιών.

208

7.12 Μελλοντική έρευνα
7.12.1 Συγγραφή µετά-αφηγήµατος
Το επόµενο βήµα της εργασίας αυτής θα είναι η συγγραφή ενός µετά-αφηγήµατος.
Είναι ιδιαίτερα κρίσιµο το βήµα αυτό, αφού µέσα από τη διαδικασία αυτή θα
µπορέσει να γίνει µια καλύτερη αξιολόγηση του συστήµατος και ο επανασχεδιασµός
του.

7.12.2 ∆ιεπαφή του συγγραφέα του µετά-αφηγήµατος
Επίσης κρίνεται πολύ σηµαντική η ανάπτυξη βοηθηµάτων για τον συγγραφέα που θα
µειώνουν το φόρτο εργασίας. Τα βοηθήµατα αυτά θα µπορούσαν να προσφέρουν
κάποια πρότυπα ακολουθιών λειτουργιών που ο συγγραφέας του µετά-αφηγήµατος
θα µπορεί να µετασχηµατίσει, καθώς και αλγόριθµους που θα εντοπίζουν πιθανές
συγκρούσεις µεταξύ των ακολουθιών.

7.12.3 Συνολική εφαρµογή
Τέλος κρίνεται πολύ σηµαντική και η ανάπτυξη της συνολικής εφαρµογής. Μέσα από
την συνολική εφαρµογή θα πρέπει να απορρέουν οι άξονες της αισθητικής που όρισε
η Murray.
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8 Συµπεράσµατα

Η διαδραστική αφήγηση είναι ακόµα ένας νέος και αδιαµόρφωτος κλάδος έρευνας.
Ωστόσο, στο µέλλον θα έχει πολύ σηµαντικές εφαρµογές στη ψυχαγωγία [Murray
1997] και στην εκπαίδευση [Prensky 2003]. Οι πολλές δυνατότητες, που φαίνεται ότι
µπορεί να προσφέρει η διαδραστική αφήγηση, είναι ο λόγος που τα τελευταία χρόνια
όλο και περισσότεροι ερευνητές εστιάζουν τις ερευνητικές τους προσπάθειες προς
την κατεύθυνση αυτή.

8.1 ∆ιαδραστική αφήγηση
Ο κυριότερος στόχος της έρευνας πάνω στη διαδραστική αφήγηση θα πρέπει να
είναι η δηµιουργία της προσωπικής εκφραστικής γλώσσας του νέου µέσου, το
πέρασµα από ένα προσθετικό µέσο σε ένα εκφραστικό µέσο. Το σηµαντικότερο
χαρακτηριστικό που διαχωρίζει τη διαδραστική αφήγηση από τα παραδοσιακά
αφηγηµατικά µέσα είναι η διάδραση. Εκ πρώτης όψεως, φαίνεται η διάδραση να
έρχεται σε σύγκρουση µε το αφήγηµα. Ωστόσο σκοπός της διαδραστικής αφήγησης
δεν είναι η δηµιουργία διαδραστικών αφηγηµάτων, αλλά η δηµιουργία διαδραστικών
µετά-αφηγηµάτων. ∆ηλαδή, κόσµους ιστοριών, όπου µέσω των διαδράσεων του
χρήστη δηµιουργούνται συγκεκριµένα αφηγήµατα.
Η διαδραστική αφήγηση αντλεί ιδέες και θεωρίες από τις ανθρωπιστικές επιστήµες
(και πιο συγκεκριµένα την αφηγηµατολογία και τη φιλοσοφία) και τις επιστήµες των
υπολογιστών (και πιο συγκεκριµένα την τεχνητή νοηµοσύνη). Όσο αφορά την
αφηγηµατολογία και τη φιλοσοφία είναι σίγουρο πως µπορούν να αντληθούν πολύ
χρήσιµες ιδέες και θεωρίες, ιδιαίτερα στο δοµικό επίπεδο του αφηγήµατος. Ωστόσο
είναι πολύ σηµαντική η επισήµανση πως οι θεωρίες αυτές δεν αποτελούν µια
απόλυτη αλήθεια, αλλά αλληλοεπικαλυπτόµενες όψεις της αλήθειας. Η κατάλληλη
θεωρία θα πρέπει να επιλέγεται µε βάση τις εκάστοτε σχεδιαστικές απαιτήσεις. Τέλος
όσο αφορά την επιλογή της κατάλληλης τεχνικής της τεχνητής νοηµοσύνης, ο
σχεδιαστής θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπ’ όψη ότι βασικός στόχος δεν πρέπει να
είναι η πλήρης µοντελοποίηση των νοητικών διαδικασιών ενός αφηγητή –
συγγραφέα ιστοριών, αλλά η δηµιουργία συστηµάτων που δίνουν στο χρήστη την
ψευδαίσθηση πως έχουν αυτές τις ιδιότητες.

8.2 Συστήµατα και προσεγγίσεις διαδραστικής αφήγησης
Μέσα από τη µελέτη των υπαρχόντων µοντέλων διαδραστικής αφήγησης η πρώτη
παρατήρηση που κάνει κανείς είναι πως υπάρχει µεγάλη ποικιλοµορφία. Ωστόσο
µέσα από την αναλυτικότερη µελέτη των µοντέλων αυτών, προέκυψαν τρεις
σχεδιαστικές προσεγγίσεις (οι δενδροειδείς δοµές, τα µεταβλητά τµήµατα και η
αλγοριθµική παραγωγή) οι οποίες και αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν µε βάση έξι
άξονες (την αφηγηµατική συνοχή, τον προσωπικό λόγο, την τοπική µεσολάβηση,
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την καθολική µεσολάβηση, την µεταµόρφωση ως ποικιλοµορφία και τέλος τον όγκο
δεδοµένων).
Η προσέγγιση των δενδροειδών δοµών έχει σαν πλεονέκτηµα το γεγονός πως
παρουσιάζει πολύ υψηλές τιµές στους άξονες της αφηγηµατικής συνοχής, του
προσωπικού λόγου καθώς και της καθολικής µεσολάβησης. Ωστόσο το βασικό
µειονέκτηµα είναι η εκθετική αύξηση του όγκου δεδοµένων όσο αυξάνεται η τοπική
µεσολάβηση, και η µεταµόρφωση ως ποικιλοµορφία.
Η προσέγγιση της αλγοριθµικής παραγωγής έχει σαν πλεονέκτηµα τον υψηλό βαθµό
τοπικής µεσολάβησης και µεταµόρφωσης ως ποικιλοµορφία καθώς και τον µικρό
όγκο δεδοµένων που απαιτεί. Το µειονέκτηµα της προσέγγισης αυτής προκύπτει από
την χαµηλή αφηγηµατική συνοχή, την χαµηλή καθολική µεσολάβηση καθώς και την
αδυναµία παραγωγής ενδιαφέροντος προσωπικού λόγου. Ένας περαιτέρω
διαχωρισµός της προσέγγισης αυτής γίνεται σε δύο κατηγορίες ανάλογα µε το είδος
των αφηγηµατικών κριτηρίων που χρησιµοποιεί ο διαχειριστής σεναρίου. Αν τα
αφηγηµατικά κριτήρια εστιάζουν στους χαρακτήρες (character-based), αυξάνεται η
τιµή της µεταµόρφωσης ως ποικιλοµορφίας και µειώνεται η τιµή της αφηγηµατικής
συνοχής, ενώ αν εστιάζουν στο σενάριο (plot-based), αυξάνεται η τιµή της
αφηγηµατικής συνοχής και να µειώνεται η τιµή της µεταµόρφωσης ως
ποικιλοµορφία.
Τέλος η προσέγγιση των µεταβλητών τµηµάτων παρουσιάζει τα πιο ισορροπηµένα
χαρακτηριστικά, καθώς διαθέτει ικανοποιητικό βαθµό αφηγηµατικής συνοχής,
µεταµόρφωσης ως ποικιλοµορφίας, τοπικής µεσολάβησης και προσωπικού λόγου.
Ωστόσο το µειονέκτηµα της προσέγγισης αυτής προέρχεται από τον µη
ικανοποιητικό βαθµό καθολικής µεσολάβησης καθώς και του σχετικά µεγάλου όγκου
δεδοµένων που απαιτούνται. Ένας περαιτέρω διαχωρισµός της προσέγγισης αυτής
γίνεται σε δύο κατηγορίες ανάλογα µε το που αναφέρονται τα µεταβλητά τµήµατα.
Αν τα µεταβλητά τµήµατα αναφέρονται στους χαρακτήρες (character-based),
αυξάνεται η τιµή της µεταµόρφωσης ως ποικιλοµορφίας και µειώνεται η τιµή της
αφηγηµατικής συνοχής, ενώ αν αναφέρονται στο σενάριο (plot-based), αυξάνεται η
τιµή της αφηγηµατικής συνοχής και να µειώνεται η τιµή της µεταµόρφωσης ως
ποικιλοµορφία.
Το συµπέρασµα που προκύπτει από την ανάλυση των προσεγγίσεων είναι πως η
κάθε προσέγγιση έχει τη δικιά της αισθητική µαζί µε τα πλεονεκτήµατα και τα
µειονεκτήµατα της. Συνεπώς η κατάλληλη προσέγγιση θα πρέπει να επιλέγεται µε
βάση τις εκάστοτε σχεδιαστικές προσεγγίσεις.

8.3 Το προτεινόµενο µοντέλο
Η προσέγγιση που επιλέχθηκε είναι αυτή των µεταβλητών τµηµάτων καθώς
παρουσιάζει την καλύτερη ισορροπία µεταξύ των αξόνων ανάλυσης. Το πρόβληµα
που επιλέχθηκε για να επιλυθεί είναι αυτό της περιορισµένης καθολικής
µεσολάβησης. Η λύση που προτάθηκε είναι η πολύ-επίπεδη αφήγηση των
µεταβλητών τµηµάτων.
Παρόλο που για να γίνει πλήρης αξιολόγηση του προτεινόµενου µοντέλου χρειάζεται
η συγγραφή τουλάχιστον ενός µετααφηγήµατος και στη συνέχεια εκτεταµένες
δοκιµές, στην παρούσα εργασία έγινε µια θεωρητική αποτίµηση των
πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων του. Το κύριο πλεονέκτηµα είναι η
βελτίωση του βαθµού καθολικής µεσολάβησης που παρουσίαζε η προσέγγιση των

212

µεταβλητών τµηµάτων µέχρι τώρα. Ένα δεύτερο πλεονέκτηµα ου προέκυψε είναι η
ευελιξία που δίνεται στο συγγραφέα του µετααφηγήµατος ως προς το είδος του
µετααφηγήµατος που µπορεί να συγγράψει. Τέλος το µειονέκτηµα του
προτεινόµενου µοντέλου είναι πως αυξάνει τον όγκο των απαιτούµενων δεδοµένων.
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