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ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ ΠΔΠΟΙΘΗΔΩΝ 

 

 

 

ΔΚΣΔΣΑΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

 

 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, εθεξεύζεθαλ ινγηθά εξγαιεία κε ηα νπνία 

ήηαλ δπλαηή ε κνληεινπνίεζε ηεο αλαζεώξεζεο πεπνηζήζεσλ θαη γλώζεσλ κε 

εληειώο θαηλνύξηεο δηαδηθαζίεο. Απηά ηα ινγηθά εξγαιεία απνδείρηεθαλ όηη είλαη 

εθαξκόζηκα θαη ζηα αλζξώπηλα πηζηεύσ θαη ζηα πεξηερόκελα ησλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ. 

Η αλάγθε γηα ηζρπξόηεξνπο ηξόπνπο αλαπαξάζηαζεο πιεξνθνξίαο νδήγεζε 

ζηελ αλάπηπμε ησλ ινγηθώλ βάζεσλ γλώζεσλ, δειαδή βάζεσλ ζηηο νπνίεο ε 

γλώζε εθθξάδεηαη κε ηελ ρξήζε ινγηθώλ πξνηάζεσλ. Σέηνηνπ είδνπο βάζεηο 

γλώζεο δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο πιεξνθνξίαο ε νπνία δελ είλαη 

ξεηώο θαηαρσξεκέλε ζηελ βάζε . Η παξαγόκελε γλώζε όκσο πξνθάιεζε 

δπζθνιίεο ζηελ αλάπηπμε κεζόδσλ ελεκέξσζεο ηεο γλώζεο, αθνύ ε λέα 

πιεξνθνξία κπνξεί λα αληηθάζθεη είηε κε ηελ ίδηα ηελ βάζε ή κε ηελ 

παξαγόκελε γλώζε ηεο βάζεο. Σν πξόβιεκα ηεο ελεκέξσζεο κίαο βάζεο 

γλώζεο κε κία λέα, πηζαλά αληηθαηηθή, πιεξνθνξία νλνκάδεηαη αλαζεώξεζε 

πεπνηζήζεσλ θαη είλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό πξόβιεκα γηα δηάθνξεο εθαξκνγέο. 

Η παξνύζα εξγαζία αληηκεησπίδεη ην πξόβιεκα απηό γηα πξνηαζηαθέο βάζεηο 

γλώζεο. Δηζάγεηαη έλαο λένο, ηζρπξόηεξνο ηξόπνο αλαπαξάζηαζεο εθθξάζεσλ 

ηνπ πξνηαζηαθνύ ινγηζκνύ, κε ηελ βνήζεηα ηνπ AGM κνληέινπ, ην νπνίν καο 

βνεζά λα θάλνπκε : α) πξόζζεζε πεπνηζήζεσλ, β) αλαζεώξεζε πεπνηζήζεσλ 

θαη γ) αθαίξεζε πεπνηζήζεσλ ρξεζηκνπνηώληαο θάπνηεο βαζηθέο αξρέο. 

Η πξόζζεζε αλαθέξεηαη ζηε ζπιινγή λέσλ πιεξνθνξηώλ (επέθηαζε 

πεπνηζήζεσλ), ε αθαίξεζε ζηελ απώιεηα πιεξνθνξίαο, ελώ ε αλαζεώξεζε 

εξκελεύεη ηε κεξηθή ή νιηθή αιιαγή ζην ζύλνιν ησλ πεπνηζήζεώλ καο, εμαηηίαο 

ηεο εκθάληζεο κίαο λέαο πεπνίζεζεο. 

Κάζε δηαδηθαζία  αλαζεώξεζεο ζπλνδεύεηαη από έλα ζύλνιν νξζνινγηθώλ 

αμησκάησλ. 
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Σέινο, κειεηώληαη θάπνηα λέα πξνβιήκαηα πνπ αλνίγνληαη από ηελ εηζαγσγή 

ηεο αλαζεώξεζεο πεπνηζήζεσλ θαη πξνηείλνληαη ηξόπνη πεξαηηέξσ βειηίσζεο 

ηεο ηερληθήο απηήο ζηελ αλαπαξάζηαζε θαη  ζηελ ελεκέξσζε ηεο γλώζεο. 
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Belief Revision 

 

Extended Abstract 

 

 

In the middle of thw 1980‟s, logical tools ere discovered that make it possible to 

model changes in belief and knowledge in entirely new ways. These logical 

tools turned out to be applicable both to human beliefs and to the contents of 

databases of computers.  

The need for more powerful knowledge representation techniques led to the 

development of logical knowledge bases, where knowledge is expressed using 

logical propositions. Such knowledge bases allow the existence of information 

not explicitly stored in the base. However, implicit knowledge introduced several 

difficulties when it comes to updating the knowledge, as the new data may 

contradict either the knowledge base itself, or the implicit knowledge of the 

base. The problem of updating a knowledge base in the face of new, possibly 

contradictory, information is known as belief revision and is a crucial problem for 

several applications. 

This work addresses this problem for propositional knowledge bases. A new 

and more powerful representation of propositional expressions is introduced, 

the AGM model, which help us to: a) expansion one‟s beliefs, b) revision one‟s 

beliefs and c) contraction one‟s beliefs , by using some of the most basic 

principles. 

The expansion refers to gather new information (extension beliefs), removing 

the loss of information while reviewing interpret the partial or total change in all 

of our beliefs, because the entrance of a new belief. 

Any change process is accompanied by a set of rational axioms. 

Finally, some new problems opened by the introduction of the belief revision 

and methods of further improvement of this technique in knowledge 

representation and updating are proposed. 
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Κεθάλαιο 1 : Διζαγυγή 

1.1 Διζαγυγή 

Μία από ηηο βαζηθόηεξεο εθαξκνγέο ησλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ είλαη ε 

απνζήθεπζε, αλάθηεζε, ζύλζεζε θαη αμηνιόγεζε γλώζεο θαη πιεξνθνξίαο γηα 

ηνλ θόζκν πνπ καο πεξηβάιιεη. Οη ηεξάζηηεο απνζεθεπηηθέο ηθαλόηεηεο ησλ 

ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ δπλαηόηεηα γηα γξήγνξε 

αλάθηεζε ησλ απνζεθεπκέλσλ πιεξνθνξηώλ νδήγεζαλ από πνιύ λσξίο ζηελ 

ρξήζε ησλ  ππνινγηζηώλ ζαλ απνζήθεο πιεξνθνξίαο.  

Υξεζηκνπνηώληαο ηηο ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο, όπσο ηα δίθηπα ππνινγηζηώλ θαη 

ην δηαδίθηπν, ηα θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο 

απνζήθεπζεο, νη ππνινγηζηέο έγηλαλ αθόκε πην απνδνηηθνί ζηελ δηαρείξεζε 

κεγάισλ πνζνηήησλ πιεξνθνξίαο. Έηζη, έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο 

αθξηβέζηεξσλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θόζκνπ. 

ηελ πξνζπάζεηα καο γηα ηελ όιν θαη αθξηβέζηεξε αλαπαξάζηαζε ηεο γλώζεο 

καο όκσο, δελ αξθεί κόλν ε απνζήθεπζε όιν θαη κεγαιύηεξνπ όγθνπ 

πιεξνθνξίαο. Νέα κνληέια θαη ηξόπνη απνζήθεπζεο πιεξνθνξίαο έρνπλ 

αλαπηπρζεί, κε ζηόρν ηελ αθξηβέζηεξε αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Σν 

θάζε κνληέιν έρεη δηαθνξεηηθέο δπλαηόηεηεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο. Βαζηθά θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηνπ θάζε κνληέινπ 

αλαπαξάζηαζεο είλαη ε εθθξαζηηθή ηνπ δύλακε, δειαδή ην είδνο ησλ 

πιεξνθνξηώλ πνπ κπνξνύκε λα απνζεθεύζνπκε, ε ηαρύηεηα δηαρείξεζεο, 

ελεκέξσζεο θαη ζπληήξεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, θαζώο θαη ε δπλαηόηεηα 

αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο πνπ παξέρεηαη ζηνλ ρξήζηε. Δπηπιένλ 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα κπνξνύζακε λα ιάβνπκε ππόςηλ καο γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ηέηνησλ ηερληθώλ είλαη νη δπλαηόηεηεο ελεκέξσζεο πνπ παξέρνληαη 

ζηνλ ρξήζηε, νη δπλαηόηεηεο ζύλζεζεο πιεξνθνξίαο γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ ή άιινπ είδνπο επαγόκελεο γλώζεο, ή αθόκα θαη ν ρώξνο 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο πιεξνθνξίαο. 
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1.2    Ποιο είναι ηο Ππόβλημα 

 

Γηα λα είλαη ρξήζηκν έλα ζύζηεκα απνζήθεπζεο πιεξνθνξίαο, πξέπεη αλά 

πάζα ζηηγκή λα πεξηέρεη ηελ θαηά ην δπλαηόλ πιεξέζηεξε, ζσζηόηεξε θαη πην 

πξόζθαηε πιεξνθνξία γηα ηνλ θόζκν ηνλ νπνίν κνληεινπνηεί. Γηα λα γίλεη απηό, 

πξέπεη ε αξρηθή γλώζε λα αλαζεσξείηαη ζπλερώο, κε θάζε λέα παξαηήξεζε 

πνπ θάλνπκε γηα ηνλ θόζκν. Με άιια ιόγηα, πξέπεη λα νξηζηεί κία πξάμε (ηελ 

νπνία ζα ζπκβνιίδνπκε κε “   “ , ε νπνία εθαξκνδόκελε κεηαμύ κίαο βάζεο 

γλώζεο θαη κίαο ελεκέξσζεο (update), ζα καο δίλεη κία λέα βάζε γλώζεο. Ο 

νξηζκόο ηεο πξάμεο απηήο απνηειεί έλα κόλν από ηα θνκκάηηα ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο αλαζεώξεζεο πιεξνθνξίαο (belief revision). Ο ηξόπνο 

αλαπαξάζηαζεο ηεο γλώζεο θαη ηεο ελεκέξσζεο απνηειεί έλα ππνπξόβιεκα 

άκεζα ζρεηηδόκελν κε ην πξώην. ηελ παξνύζα εξγαζία καο ελδηαθέξνπλ 

βάζεηο γλώζεο θαη ελεκεξώζεηο εθθξαζκέλεο ζαλ ινγηθέο εθθξάζεηο ηνπ 

Πξνηαζηαθνύ Λνγηζκνύ. Σν αληίζηνηρν πξαθηηθό θνκκάηη ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη 

ε αλαπαξάζηαζε ηεο γλώζεο ζε κνξθή θαηαλνεηή από ειεθηξνληθό 

ππνινγηζηή, θαζώο θαη ε αλάπηπμε ελόο θαηά ην δπλαηόλ απνδνηηθόηεξνπ 

αιγνξίζκνπ ν νπνίνο ζα πινπνηεί ηελ πξάμε ηεο ελεκέξσζεο (“   “) όπσο 

απηή νξίζηεθε παξαπάλσ. 

Σν πξόβιεκα ινηπόλ ηεο ελεκέξσζεο ηεο πιεξνθνξίαο (belief revision), 

ζπλίζηαηαη ζηελ εύξεζε ελόο αιγνξίζκνπ κεηαηξνπήο ηεο γλσζηήο 

πιεξνθνξίαο ζε λέα, κε βάζε θάπνηα λέα παξαηήξεζε ζρεηηθή κε ηνλ ππό 

κνληεινπνίεζε θόζκν. Η λέα απηή παξαηήξεζε (πιεξνθνξία) κπνξεί ζε 

πνιιέο πεξηπηώζεηο λα αληηθάζθεη κε ηηο ηξέρνπζεο πεπνηζήζεηο καο γηα ηνλ 

θόζκν. Η πεξίπησζε απηή είλαη ε δπζθνιόηεξε, όπσο ζα δνύκε παξαθάησ, 

αιιά ηαπηόρξνλα θαη ε πην ελδηαθέξνπζα, δεδνκέλνπ όηη όηαλ δελ ππάξρνπλ 

αληηθάζεηο αξθεί ε απιή ζπγρώλεπζε ηεο λέαο πιεξνθνξίαο κε ηελ παιηά.  

Η πεξίπησζε αληηθαηηθήο πιεξνθνξίαο δελ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ 

ζπάληα, εηδηθή πεξίπησζε ελεκέξσζεο. Τπάξρνπλ πνιινί ιόγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο κπνξεί ε λέα (ή αληίζηνηρα ε παιηά) πιεξνθνξία λα είλαη ιαλζαζκέλε. 

Δπίζεο, ε γλώζε καο είλαη θαηά θαλόλα εκηηειήο. Νέα δεδνκέλα ή γλώζε 
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κπνξνύλ λα αλαηξέζνπλ ηελ ηξέρνπζα νπηηθή καο γηα ηνλ θόζκν. Δίλαη πηζαλό 

λα ππάξρεη πιεξνθνξία ε νπνία λα είλαη δύζθνιν, αδύλαην ή πνιύ αθξηβό λα 

απνθηεζεί. Κάπνην θνκκάηη πιεξνθνξίαο κπνξεί λα αθνξά πξνζσπηθά 

δεδνκέλα θαη έηζη λα κελ είλαη δηαζέζηκν. ε κία θαηαλεκεκέλε βάζε, θάπνηνο 

ρξήζηεο κπνξεί λα βιέπεη κόλν έλα θνκκάηη ηεο γλσζηήο πιεξνθνξίαο θαη όρη 

όιε ηελ βάζε.  

Σέινο, θαλείο δελ κπνξεί λα καο εγγπεζεί όηη ν θόζκνο καο είλαη ζηαηηθόο. Κάηη 

ην νπνίν ηζρύεη ζε κία δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή κπνξεί λα κελ ηζρύεη ζε θάπνηα 

επόκελε, αθνύ ελδέρεηαη ν θόζκνο καο λα αιιάδεη δπλακηθά. Σα παξαπάλσ 

θάλνπλ ζαθέο όηη θακία γλώζε δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη απζεληηθή θαη απόιπηα 

ζσζηή. Έηζη νθείινπκε λα είκαζηε πξνζεθηηθνί ηόζν θαηά ηελ απόξξηςε όζν 

θαη θαηά ηελ απνδνρή ελεκεξώζεσλ-παξαηεξήζεσλ. Απηό απνηειεί θαη ην 

πξώην κεγάιν πξόβιεκα ηεο ελεκέξσζεο πιεξνθνξίαο. 

Όπσο κπνξεί εύθνια λα γίλεη αληηιεπηό, ε αμία ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

αλαζεώξεζεο γλώζεο είλαη πνιύ κεγάιε. Οη γλώζεηο καο γηα ηνλ ππό 

κνληεινπνίεζε θόζκν δελ είλαη όπσο είδακε πιήξεηο νύηε ζσζηέο εθ ησλ 

πξνηέξσλ. Αθόκα θαη αλ είλαη όκσο, πξέπεη λα είκαζηε πξνεηνηκαζκέλνη γηα ην 

ελδερόκελν ηεο αιιαγήο ηνπ δπλακηθνύ θόζκνπ πνπ καο πεξηβάιιεη. Άξα 

ινηπόλ ε ύπαξμε κίαο κεζόδνπ αλαζεσξήζεσλ είλαη απαξαίηεηε, θαη κάιηζηα ε 

κέζνδνο απηή νθείιεη λα αλαζεσξεί ηελ γλώζε κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν. 

Έλαο αιγόξηζκνο αλαζεσξήζεσλ ν νπνίνο επηιέγεη ιάζνο πιεξνθνξία πξνο 

απόξξηςε-απνδνρή ζα καο νδεγήζεη ζύληνκα ζηελ κνληεινπνίεζε ελόο 

θόζκνπ πνιύ δηαθνξεηηθνύ από ηνλ πξαγκαηηθό, θάηη ζίγνπξα κε επηζπκεηό – 

θαη απηό απνηειεί κόλν ην έλα (ην πην εύθνιν) ζθέινο ηνπ πξνβιήκαηνο. Σν 

δεύηεξν ζθέινο έρεη λα θάλεη κε ηελ ζσζηή δηαηζζεηηθά κεηάβαζε από ηελ 

αξρηθή βάζε ζηελ ελεκεξσκέλε. Σν βαζηθό καο θίλεηξν θαηά ηελ ζρεδίαζε κίαο 

κεζόδνπ αλαζεώξεζεο πιεξνθνξίαο νθείιεη λα είλαη ε αλζξώπηλε δηαίζζεζε. 

Γελ αξθεί κόλν ε ζσζηή απνδνρή-απόξξηςε γλώζεο. ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο 

κπνξνύκε κε κηθξέο αιιαγέο ζηηο πεπνηζήζεηο καο λα απνδερηνύκε κία λέα 

αληηθαηηθή παξαηήξεζε. ε άιιεο πεξηπηώζεηο πάιη, είλαη απαξαίηεηε ε πιήξεο 

απόξξηςε θάπνηαο ή θάπνησλ παξαηεξήζεσλ (ή ηεο ελεκέξσζεο) πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαιήμνπκε ζε έλα ζπλεπέο ζύζηεκα γλώζεο. Όπσο ζα δνύκε, ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ, ππάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ηξόπνη 
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ελεκέξσζεο ηεο γλώζεο καο. Η ζσζηόηεξε πξνζέγγηζε (ζα πξέπεη λα) 

ππνδεηθλύεηαη από ηελ αλζξώπηλε ζθέςε. 

ηελ θαζεκεξηλή δσή, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα αιιάδνπκε ζπλερώο ηηο 

πεπνηζήζεηο καο, πξνζζέηνληαο λέεο θαη αθαηξώληαο ή αιιάδνληαο παιηέο. 

Νέεο γλώζεηο γηα ηνλ θόζκν πνπ καο πεξηβάιιεη θαηαθζάλνπλ ζπλερώο ζηνλ 

αλζξώπηλν εγθέθαιν κέζσ ησλ αηζζεηήξησλ νξγάλσλ. Όηαλ κάζνπκε θάηη 

ζρεηηθό κε ηνλ θόζκν γύξσ καο, ηόηε ε λέα πιεξνθνξία απνηειεί πιένλ κέξνο 

ησλ πεπνηζήζεσλ καο. ηελ ζπλέρεηα μεθηλάεη κία δηαδηθαζία απνδνρήο ή 

απόξξηςεο ηεο λέαο θαη ησλ παιηώλ πεπνηζήζεσλ, ε αλαζεώξεζε πξαγκάησλ 

πνπ ζεσξνύζακε δεδνκέλα, ε κειέηε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο λέαο γλώζεο ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ παιηά. Αλ ε δηαδηθαζία απηή πξνθαιέζεη ηελ δεκηνπξγία λέαο 

(επαγόκελεο) γλώζεο, ηόηε εηζάγεηαη θαη απηή σο λέα γλώζε, νπόηε ε όιε 

δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη από ηελ αξρή.  

Οη αθξηβείο δηαλνεηηθέο δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο γλώζεο δελ είλαη απόιπηα 

γλσζηέο θαη απνηεινύλ ελεξγό πεδίν κειέηεο γηα δηάθνξεο επηζηήκεο όπσο 

ςπρνινγία θαη θηινζνθία. ηελ πξάμε πάλησο, νη δηαδηθαζίεο απηέο θαζαπηέο 

δελ είλαη ηόζν ζεκαληηθέο όζν ην απνηέιεζκά ηνπο, δειαδή ην απνηέιεζκα ηεο 

ελεκέξσζεο ησλ πεπνηζήζεώλ καο.  

Ξεθεύγνληαο ιίγν από ηελ παξαπάλσ αθεξεκέλε κειέηε, αο δνύκε ηη ζπκβαίλεη 

ζηηο πξνηαζηαθέο βάζεηο γλώζεο. Δδώ έρνπκε γλώζε ε νπνία εθθξάδεηαη κε 

έλα ζύλνιν από ινγηθέο εθθξάζεηο. Οη πξνηάζεηο απηέο εθθξάδνπλ ηελ 

ηξέρνπζα γλώζε καο γηα ηνλ θόζκν. Μία λέα πιεξνθνξία απνηειεί κία λέα 

ινγηθή έθθξαζε, ε νπνία κπνξεί απιά λα πξνζηεζεί ζην ζύλνιν ησλ ινγηθώλ 

εθθξάζεσλ, νπόηε θαη πεηπραίλνπκε ηελ επηζπκεηή αλαζεώξεζε.  

Σα πξνβιήκαηα αξρίδνπλ όηαλ απηή ε λέα γλώζε αλαηξεί θάπνηα από ηηο 

παιηέο. Απηό κπνξεί λα ζπκβαίλεη άκεζα (δειαδή λα αληηθάζθεη άκεζα κε κία 

παιηά παξαηήξεζε) ή έκκεζα (δειαδή λα αληηθάζθεη κε κία από ηηο ζπλέπεηεο 

θάπνηαο ή θάπνησλ παιηώλ παξαηεξήζεσλ). Αλ ζπκβαίλεη απηό, κε ηελ απιή 

εηζαγσγή ηεο λέαο γλώζεο ζην ζύλνιν πεπνηζήζεώλ καο, ζα θαηαιήμνπκε ζε 

έλα ζύζηεκα γλώζεο αληηθαηηθό, ζην νπνίν ζα πηζηεύνπκε ηαπηόρξνλα δύν 

αιιειναλαηξνύκελεο πιεξνθνξίεο. Έηζη, απηό πνπ πξέπεη λα γίλεη θαηά ηελ 

εηζαγσγή θάζε λέαο πιεξνθνξίαο είλαη ζε πξώηε θάζε ε αλαδήηεζε ησλ 
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αληηθάζεσλ ,αλ ππάξρνπλ θαη ζε δεύηεξε ε κειέηε ησλ δηαθόξσλ ηξόπσλ 

άξζεο ησλ αληηθάζεσλ ώζηε λα επηιερζεί ν βέιηηζηνο. 

Η εύξεζε ησλ αληηθάζεσλ είλαη έλα πξόβιεκα ηνπ νπνίνπ ε ζεσξεηηθή ιύζε 

είλαη όπσο ζα δνύκε ζρεηηθά απιή, αλ θαη νη ζρεηηθνί αιγόξηζκνη δελ είλαη 

απνδνηηθνί ζηελ πξάμε. Σν δεύηεξν πξόβιεκα είλαη αξθεηά δπζθνιόηεξν 

ζεσξεηηθά αθνύ δελ είλαη απόιπηα ζαθέο αθόκα θαη ζήκεξα πνηνο είλαη ν 

«βέιηηζηνο» ηξόπνο άξζεο κίαο αληίθαζεο. Γηα λα θαηαλνήζνπκε έλα κέξνο 

ησλ δπζθνιηώλ ηνπ πξνβιήκαηνο, αο δνύκε έλα ζρεηηθά απιό παξάδεηγκα [1], 

ζει. 1.  

H Φηιίππα, κία δεθαελληάρξνλε θνηηήηξηα ζην Παλεπηζηήκην Πάηξαο, κόιηο 

αλαθάιπςε όηη ν Νίθνο θαη ε Angela δελ είλαη νη αιεζηλνί γνλείο ηεο. 

Τηνζεηήζεθε όηαλ ήηαλ έμη κελώλ από έλα νξθαλνηξνθείν ζην άν Πάνιν. Σα 

λέα ηάξαμαλ πξαγκαηηθά ηελ Φηιίππα. Έλα κεγάιν κέξνο απηώλ πνπ πίζηεπε 

γηα όιε ηε δσή ηεο θαη γηα ηελ νηθνγέλεηά ηεο ήηαλε ιάζνο. Μεηά ηνλ αξρηθό 

θινληζκό άξρηζε λα βάδεη ηηο ζθέςεηο ηεο ζε κηα ζεηξά, δειαδή απηό ζήκαηλε όηη 

ν Αιέμαλδξνο δελ είλαη πξαγκαηηθά ν μάδειθόο ηεο, όηη δελ πήξε ηα θαθεηηά 

κάηηα ηεο από ηελ γηαγηά ηεο θαη πιένλ δελ ρξεηάδεηαη λα αλεζπρεί ζρεηηθά κε ην 

ηζηνξηθό ηεο νηθνγέλεηαο γηα πςειή πίεζε αίκαηνο από ηελ πιεπξά ηνπ Νίθνπ 

θαη ηεο Angela. Δπηπιένλ, έρεη πηζαλώο ζπγγελείο θάπνπ ζηε Βξαδηιία, θαη εάλ 

ην εμέηαδε πην πξνζερηηθά, κπνξεί λα έρεη ην δηθαίσκα ηεο βξαδηιηαλήο 

ππεθνόηεηαο, πνπ ζα κπνξνύζε λα είλαη βνιηθό ζε εθείλν ην καθξνρξόλην ηαμίδη 

πνπ πάληα ήζειε λα θάλεη ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή.  

Απηό είλαη κία ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε αλαζεώξεζεο πεπνηζήζεσλ, έλαο 

ινγηθόο πξάθηνξαο ιακβάλεη λέεο πιεξνθνξίεο πνπ αιιάδνπλ ηηο παιαηέο 

πεπνηζήζεηο ηνπ. ηελ αξρηθή πεξίπησζε όπνπ νη λέεο πιεξνθνξίεο έξρνληαη 

ζε αληίζεζε κε ηηο αξρηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ, ν πξάθηνξαο πξέπεη λα απνζύξεη 

κεξηθέο από ηηο παιαηέο πεπνηζήζεηο πξνηνύ λα κπνξέζεη λα πξνζαξκόζεη ηηο 

λέεο πιεξνθνξίεο θαη επίζεο πξέπεη λα δερηεί ηηο ζπλέπεηεο πνπ λα πξνθύςνπλ 

από ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ λέσλ πιεξνθνξηώλ κε ηηο παιαηέο πεπνηζήζεηο. Η 

κειέηε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαζεώξεζεο πεπνίζεζεο, πνπ έδσζε αθνξκή γηα 

έλαλ ζπλαξπαζηηθό εξεπλεηηθό ηνκέα κε ην ίδην όλνκα (Αλαζεώξεζε 

Πεπνηζήζεσλ), κπνξεί λα επηζεκαλζεί ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80. Σν 

άξζξν πνπ ζεσξείηαη επξέσο γλσζηό γηα λα ραξαθηεξίζεη ηε γέλλεζε ηνπ ηνκέα 
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είλαη ε δεκηνπξγηθή εξγαζία ησλ Alchourron, Gardenfors θαη Makinson [1]. ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, ην πιαίζην πνπ εμειίρζεθε από ην άξζξν [1] , ην νπνίν είλαη 

γλσζηό ηώξα σο AGM παξάδεηγκα (ή απιά AGM) από ηα αξρηθά ησλ ηξηώλ 

ηδξπηώλ ηνπ, είλαη ην θπξίαξρν άξζξν ζηελ Αλαζεώξεζε Πεπνηζήζεσλ. 

Φπζηθά πνιιά έρνπλ ζπκβεί από ην 1985. Οη αξρηθέο πξνζεγγίζεηο  πνπ 

αλαπηύρζεθαλ ζην άξζξν [1], έρνπλ επινπηεζζεί θαη κειεηεζεί ιεπηνκεξώο, 

λέεο εξεπλεηηθέο θαηεπζύλζεηο έρνπλ πξνθύςεη, ζπλδέζεηο κε γεηηνληθνύο ηνκείο 

έρνπλ θαζηεξσζεί, θαη πνιιά πεξηζζόηεξα βξίζθνληαη ελ εμειίμεη.  

Οη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο απνηεινύλ κία πξώηε πξνζέγγηζε ηόζν ηεο 

ζπνπδαηόηεηαο όζν θαη ηεο δπζθνιίαο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλαζεώξεζεο 

πεπνηζήζεσλ ζε ινγηθέο βάζεηο γλώζεο. Άιισζηε, ε αλάκημε ηόζσλ 

δηαθνξεηηθώλ επηζηεκνληθώλ θιάδσλ (ςπρνινγία, θηινζνθία, ινγηθή, 

καζεκαηηθά, επηζηήκε ππνινγηζηώλ θα) ζηελ κειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνύ 

απνηειεί κία αθόκα έλδεημε ηεο ζεκαζίαο ηνπ.  

 

1.3 Ιζηοπική Αναδπομή  

H αλαζεώξεζε πεπνηζήζεσλ (αιιαγή πεπνηζήζεσλ, δπλακηθή πεπνηζήζεσλ) 

είλαη έλα λέν πεδίν ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη  έρεη αλαγλσξηζηεί σο  

αληηθείκελν έξεπλαο  από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Σν λέν απηό πεδίν 

αλαπηύρζεθε κέζα από δύν ζπγθιίλνληεο εξεπλεηηθέο εξκελείεο. 

Μία από απηέο είλαη ε επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Από ηηο αξρέο ηεο 

πιεξνθνξηθήο, νη πξνγξακκαηηζηέο έρνπλ αλαπηύμεη δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο 

νη βάζεηο δεδνκέλσλ κπνξνύλ λα ελεκεξώλεηαη. Η αλάπηπμε ηεο Σερλεηήο 

Ννεκνζύλεο ελέπλεπζε ηνπο επηζηήκνλεο λα θαηαζθεπάζνπλ πην εμειηγκέλα 

κνληέια αλαζεώξεζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ . Σα ζπζηήκαηα ζπληήξεζεο πνπ 

αλαπηύρζεθαλ από ηνλ Jon Doyle (1979) ήηαλ ζεκαληηθά γηα ηελ εμέιημε απηή. 

Μία από ηηο πην ζεκαληηθέο ζεσξεηηθέο ζπλεηζθνξέο ήηαλ ε δεκνζίεπζε ην 

1983 από ηνλ Ronald Fagin, Jeffrey Ullman θαη Moshe Βέξληη, κε ηελ νπνία 

εηζήρζεθε ε έλλνηα ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

Η δεύηεξε από απηέο ηηο δύν εξεπλεηηθέο εξκελείεο είλαη θηινζνθηθνύ 

πεξηερνκέλνπ. Με κηα επξεία έλλνηα, ε αιιαγή πεπνηζήζεσλ έρεη απνηειέζεη 

αληηθείκελν θηινζνθηθνύ ζηνραζκνύ από ηελ αξραηόηεηα. ηνλ εηθνζηό αηώλα, 
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νη θηιόζνθνη έρνπλ κειεηήζεη ηνπο κεραληζκνύο, κε ηνπο νπνίνπο νη 

επηζηεκνληθέο ζεσξίεο αλαπηύρζεθαλ, θαη έρνπλ πξνηείλεη ηα θξηηήξηα ηνπ 

νξζνινγηζκνύ γηα ηηο αλαζεσξήζεηο ησλ αλαζέζεσλ. Ξεθηλώληαο ηε δεθαεηία 

ηνπ 1970, κηα πην εζηηαζκέλε κειέηε έρεη γίλεη ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

νξζνινγηθήο αιιαγήο πεπνηζήζεσλ. Γύν θύξηα ζεκεία κπνξνύλ λα ηνληζηνύλ. 

Σν πξώην ήηαλ κηα ζεηξά από κειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ από ηνλ Ιζαάθ Levi ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1970 (Levi 1977, 1980). Ο Levi ζέηεη πνιιά από ηα πξνβιήκαηα 

ζε απηόλ ηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο. Παξείρε, επίζεο, κεγάιν κέξνο ηνπ βαζηθνύ 

επίζεκνπ πιαηζίνπ (Framework). To έξγν William Harper (1977)  ηελ ίδηα 

πεξίνδν είρε επίζεο κηα δηαξθή επηξξνή. 

Δπόκελν νξόζεκν ήηαλ ην AGM κνληέιν, πνπ νλνκάδεηαη έηζη κεηά από ηνπο 

ηξεηο δεκηνπξγνύο ηνπ, Carlos Alchourrón, Peter Gärdenfors, θαη David 

Makinson (1985). Οη Alchourrón θαη Makinson είραλ πξνεγνπκέλσο 

ζπλεξγαζηεί ζε κειέηεο αλαζεώξεζεο ηνπ λνκηθνύ ζπζηήκαηνο (Alchourrón θαη 

Makinson 1981, 1982). Σν πξνεγνύκελν  έξγν ηνπ Gärdenfors ήηαλ πάλσ ζηηο 

ζπλδέζεηο κεηαμύ ηεο αλαζεώξεζεο πεπνηζήζεσλ θαη  ησλ ππνζεηηθώλ 

πξνηάζεσλ (Gärdenfors 1978, 1981). Με ηνλ ζπλδπαζκό ησλ ηξηώλ έγξαςαλ 

κηα δεκνζίεπζε, πνπ παξείρε έλα λέν, πνιύ πην γεληθό θαη επέιηθην επίζεκν 

πιαίζην γηα ηηο κειέηεο ηεο αλαζεώξεζεο  πεπνηζήζεσλ. Η παξαπάλσ 

δεκνζίεπζε,  δεκνζηεύζεθε ζην πεξηνδηθό Journal of Symbolic Logic, ην 1985, 

θαη νη ηδέεο  ηεο έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν  επεμεξγαζίαο θαη αλάπηπμεο. Σν 

AGM παξάδεηγκα θαη νη εμειίμεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί από απηό 

εμαθνινπζνύλ λα απνηεινύλ  ηνλ ππξήλα ηεο ζεσξίαο ηεο αλαζεώξεζεο 

πεπνηζήζεσλ. 

Έλαο θπζηθόο πξνβιεκαηηζκόο ηεο επηζηεκνινγίαο είλαη λα πξνηείλεη κηα 

ζεώξεζε δηθαηνινγεκέλεο αλαζεώξεζεο πεπνηζήζεσλ. Τπάξρνπλ δύν δξόκνη 

πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη θαλείο ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε: 

 Η αμησκαηηθή ζεώξεζε, ε νπνία πξνηείλεη αθεξεκέλεο γεληθέο αξρέο 

πνπ λνεκαηηθά επελεξγνύλ πάλσ ζηε δηαδηθαζία θαη αμησκαηηθνπνηνύλ 

ηελ αλαζεώξεζε πεπνηζήζεσλ. 
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 Η παξαγσγηθή ζεώξεζε, ε νπνία πξνζπαζεί λα αληιήζεη κηα ζεσξία 

αλαζεώξεζεο πεπνηζήζεσλ από κηα πην επνηθνδνκεηηθή επηζηεκνινγηθή 

ζεσξία[3]. 

Η πην δεκνθηιήο θαη επξέσο δηαδεδνκέλε αμησκαηηθή ζεώξεζε είλαη ε AGM 

(από ηα αξρηθά ησλ ζπγγξαθέσλ) ζεώξεζε, ε νπνία είλαη θαηαζθεύαζκα ησλ 

Alchourrón, C. E., P. Gärdenfors, θαη D. Makinson (1985) θαη αλαπηύρζεθε 

πεξαηηέξσ από ηνλ P. Gärdenfors (1988, 1992) θαη ηνπο Alchourrón θαη 

Makinson (1982, 1985). Σέηνηνπ είδνπο ζεσξήζεηο πξνρσξνύλ ζε έλα πνιύ 

κεγάιν επίπεδν αθαίξεζεο, αγλνώληαο όςεηο γλσζηαθήο νξζνινγηθόηεηαο, 

ρσξίο ηελ νπνία είλαη αδύλαην λα δεκηνπξγήζνπκε πξαγκαηηθέο αξρέο 

νξζνινγηθήο αλαζεώξεζεο πεπνηζήζεσλ. Μηα ζεσξία αλαζεώξεζεο 

πεπνηζήζεσλ νθείιεη λα θαζνδεγείηαη από κηα πην επνηθνδνκεηηθή 

επηζηεκνινγία. 

Η ζεσξία αλαζεώξεζεο πεπνηζήζεσλ δεκηνπξγήζεθε θαη' αξρήλ γηα λα 

απαληήζεη ζην εξώηεκα πσο νη άλζξσπνη αιιάδνπλ γλώκε, αθνινπζώληαο κηα 

καθξά παξάδνζε θηινζνθηθνύ έξγνπ ζηε ζεσξία ηεο αιιαγήο πεπνηζήζεσλ. 

Καηά ηηο δύν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε πξσηαξρηθή αμησκαηηθή ζεώξεζε έρεη 

ζπδεηεζεί, αλαζθεπαζηεί θαη δερηεί εθηελέζηαηε θξηηηθή. Άιια πην ξεαιηζηηθά, 

θαη πην εύθνια ππνινγηζηηθά κνληέια αλαζεώξεζεο πεπνηζήζεσλ έρνπλ 

πξνηαζεί. Καλνληζηηθέο ζεσξίεο αλαζεώξεζεο, νη νπνίεο ππνζηεξίδνληαη από 

θηινζόθνπο θαη Λνγηθνύο, πνπ κειεηάλε ην εξώηεκα ηνπ πσο ζα έπξεπε νη 

άλζξσπνη λα αιιάδνπλ γλώκεο, βαδίδνπλ παξάιιεια κε πην πεξηγξαθηθέο 

ζεσξήζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από γλσζηαθνύο ςπρνιόγνπο θαη θνηλσληθνύο 

επηζηήκνλεο, νη νπνίνη ζέινπλ λα μέξνπλ πσο νη άλζξσπνη ζηε πξαγκαηηθόηεηα 

ιεηηνπξγνύλ. Χο απνηέιεζκα, ε αλαζεώξεζε πεπνηζήζεσλ έρεη γίλεη κηα από 

ηηο πην ελεξγέο πεξηνρέο έξεπλαο, κε ηε ζπκβνιή κεηαμύ γλσζηαθήο επηζηήκεο, 

ινγηθήο, θηινζνθίαο θαη ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο. 

 

1.4 Η Πποζζέγγιζη ηυν Alchourron, Gärdenfors και 

Makinson 

ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε, πνπ αλαπηύρζεθε από ηνπο Alchourron, 

Gärdenfors θαη Makinson ε έκπλεπζε ησλ ζπγγξαθέσλ ήηαλ ε πξνζσξηλή 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%80%CE%B5%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B8%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD#cite_note-2
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE_%CE%BD%CE%BF%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7
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παξαίηεζε από ηελ πξνζπάζεηα εύξεζεο ζπγθεθξηκέλνπ αιγνξίζκνπ γηα ην 

πξόβιεκα αλαζεώξεζεο πεπνηζήζεσλ θαη ε αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

επηζπκεηώλ ηδηνηήησλ ελόο ηέηνηνπ αιγνξίζκνπ. Οη ηδηόηεηεο απηέο εθθξάζηεθαλ 

ππό ηελ κνξθή ινγηθώλ αμησκάησλ, ηα νπνία νλνκάζηεθαλ αμηώκαηα AGM 

(AGM postulates) από ηα αξρηθά ησλ νλνκάησλ ησλ ζπγγξαθέσλ.  

Σα αμηώκαηα απηά αλαθέξνληαη ζηελ πξάμε ηεο αλαζεώξεζεο. Καηά ηελ 

αλάπηπμε ησλ αμησκάησλ ππνηίζεηαη όηη ε γλώζε απνηειείηαη από έλα ζύλνιν 

Κ από ινγηθέο πξνηάζεηο. Σν Κ είλαη θιεηζηό σο πξνο ηελ ζρέζε ηεο 

παξαγσγήο, δειαδή αλ ππάξρνπλ ινγηθέο πξνηάζεηο PiK, ηέηνηεο ώζηε ε 

πξόηαζε: 
i

i
P

 λα έπεηαη ηελ Ρ, ηόηε PK. Αλ ζπκβνιίζνπκε κε Cn(K) ην ζύλνιν 

ησλ επαγόκελσλ πξνηάζεσλ ελόο ζπλόινπ Κ, έρνπκε όηη: 

}:,,|{)( ppKpIiIpKCn i
i

i 
. Με ηνλ ζπκβνιηζκό απηό, ζα ιέκε όηη 

έλα ζύλνιν Κ είλαη θιεηζηό σο πξνο ηελ πξάμε ηεο παξαγσγήο αλ θαη κόλν αλ 

Κ=Cn(K). Σέηνηνπ είδνπο ζύλνια νλνκάδνληαη θαη ζύλνια πεπνηζήζεσλ (belief 

sets). Αλ ηζρύεη όηη Cn(K)=L*, ηόηε ιέκε όηη ην Κ είλαη αζπλεπέο. Δύθνια 

παξαηεξεί θαλείο όηη ηειηθά ππάξρεη κόλν έλα αζπλεπέο ζύλνιν πεπνηζήζεσλ, 

ην νπνίν ζπκβνιίδνπκε κε Κ. Σν ζύλνιν απηό είλαη ην κνλαδηθό πνπ πεξηέρεη 

ηελ ινγηθή πξόηαζε F. 

Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλαζεώξεζεο, αξρηθά νξίδεηαη ε 

πξάμε ηεο επέθηαζεο (expansion), ε νπνία ζπκβνιίδεηαη κε ην ζύκβνιν „+‟ θαη 

είλαη ε απιή πξνζζήθε κίαο πξόηαζεο p (θαη ησλ ζπλεπεηώλ ηεο) ζε έλα 

ζύλνιν πεπνηζήζεσλ Κ, ρσξίο έιεγρν ζπλέπεηαο ηνπ απνηειέζκαηνο. Η 

επέθηαζε νξίδεηαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ηύπνπ: Κ+p=Cn(K{p}).  

Η επέθηαζε δελ είλαη ρξήζηκε πξάμε δηόηη δίλεη ζαλ απνηέιεζκα έλα αζπλεπέο 

ζύλνιν (ην Κ) όηαλ ε λέα πιεξνθνξία αληηθάζθεη κε ηελ παιηά γλώζε. Έηζη 

νξίδεηαη θαη ε (πην ελδηαθέξνπζα) πξάμε ηεο αλαζεώξεζεο, ηελ νπνία ζα 

ζπκβνιίζνπκε κε “   ”. 

Οη παξαπάλσ ηαπηόηεηεο έρνπλ ην λόεκα όηη γηα θάζε κέζνδν αλαζεσξήζεσλ ε 

νπνία ηθαλνπνηεί ηα αμηώκαηα AGM γηα ηηο αλαζεσξήζεηο, κπνξνύκε λα 

νξίζνπκε κία αληίζηνηρε πξάμε αθαίξεζεο, κέζσ ηεο ηαπηόηεηαο Harper. Η 

πξάμε αθαίξεζεο πνπ ζα νξηζηεί κε ηνλ ηξόπν απηό ζα ηθαλνπνηεί ηα αμηώκαηα 
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AGM γηα ηηο αθαηξέζεηο. Αληίζηνηρε ηδηόηεηα ηζρύεη θαηά ηελ κεηαηξνπή από 

αθαίξεζε ζε αλαζεώξεζε κέζσ ηεο ηαπηόηεηαο Levi.  

Αθνύ νξίζηεθαλ ηα αμηώκαηα θαη κειεηήζεθαλ νη ζπλέπεηέο ηνπο, έγηλε κία 

πξνζπάζεηα λα νξηζηεί θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πξάμε ε νπνία λα ηθαλνπνηεί ηα 

αμηώκαηα θαη δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρνπλ πνιιέο πξάμεηο κε απηέο ηηο ηδηόηεηεο. 

Δπεηδή ζεσξήζεθε όηη ε αθαίξεζε είλαη πην εύθνιε πξάμε δηαηζζεηηθά, 

κειεηήζεθαλ θιάζεηο ζπλαξηήζεσλ αθαίξεζεο θαη όρη αλαζεώξεζεο. Οη 

αληίζηνηρεο ζπλαξηήζεηο αλαζεώξεζεο κπνξνύλ λα ππνινγηζηνύλ κέζσ ηεο 

ηαπηόηεηαο Levi ζε θάζε πεξίπησζε. 

Οη πξάμεηο αθαίξεζεο ρσξίζηεθαλ ζε δύν κεγάιεο θιάζεηο, ηηο ζπλαξηήζεηο 

πιήξνπο ηνκήο (full-meet contraction functions) θαη κεξηθήο ηνκήο (partial-meet 

contraction functions). 

 

 

Κεθάλαιο 2 

 

2.1 Πποηαζιακή Λογική 

Η παξνύζα εξγαζία ζα επηθεληξσζεί ζην κνληέιν ησλ ινγηθώλ βάζεσλ 

πεπνηζήζεσλ κε ρξήζε πξνηαζηαθήο ινγηθήο. Η πξνηαζηαθή ινγηθή βαζίδεηαη 

ζε κία γιώζζα L, ε νπνία είλαη έλα ζύλνιν ζπκβόισλ. Η L πεξηέρεη κεηαβιεηέο 

ηηο νπνίεο νλνκάδνπκε άηνκα θαη ζπλδέζκνπο πνπ νλνκάδνπκε πξάμεηο ή 

ηειεζηέο. Σα άηνκα κπνξνύλ λα είλαη πεπεξαζκέλνπ ή απείξσο αξηζκήζηκνπ 

πιήζνπο θαη νη ηειεζηέο πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη απηνί ηεο 

ζύδεπμεο (), δηάδεπμεο (), άξλεζεο (), ζπλεπαγσγήο () θαη ηζνδπλακίαο 

(). Δπίζεο, ε L πεξηέρεη δύν ζηαζεξέο ηηκέο, πνπ ζπκβνιίδνπκε κε T (αιεζέο) 

θαη F (ςεπδέο) θαη νλνκάδνπκε αιεζνηηκέο. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε κνλνζήκαληε 

αλαγλσζηκόηεηα ησλ ινγηθώλ εθθξάζεσλ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ L, 

πξνζζέηνπκε ζην ζύλνιν L θαη ηηο παξελζέζεηο ((,)). Έηζη κία ηππηθή γιώζζα L 

είλαη ην ζύλνιν: L={,,,,,T,F,(,),a1,a2,a3,…}. 

Σα ζηνηρεία ηνπ ζπλόινπ L κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ γηα λα ζρεκαηίζνπλ 

ζπκβνινζεηξέο. Κάζε ζπκβνινζεηξά πνπ ζρεκαηίδεηαη κε ζπλδπαζκό 
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πεπεξαζκέλνπ πιήζνπο ζηνηρείσλ ηνπ ζπλόινπ L ιέγεηαη έθθξαζε. Όκσο δελ 

είλαη όιεο νη εθθξάζεηο απνδεθηέο. Σν ζύλνιν ησλ απνδεθηώλ εθθξάζεσλ (ή 

θαιά ζρεκαηηζκέλσλ ηύπσλ, όπσο ιέγνληαη) ζπκβνιίδεηαη κε L*. Σνπο θαιά 

ζρεκαηηζκέλνπο ηύπνπο ζα ηηο ιέκε θαη πξνηάζεηο. Τπάξρνπλ αθξηβείο θαλόλεο 

νη νπνίνη θαζνξίδνπλ αλ κία έθθξαζε είλαη πξόηαζε ή όρη (δειαδή αλ αλήθεη 

ζην L*). Έηζη, γηα παξάδεηγκα, είλαη γλσζηό όηη γηα ηελ γιώζζα 

L={a1,a2,a3,,,,,,T,F,(,)} ε ζπκβνινζεηξά “(a1a2” δελ είλαη 

απνδεθηόο ηύπνο. Οη θαλόλεο ζρεκαηηζκνύ θαιά ζρεκαηηζκέλσλ ηύπσλ είλαη νη 

εμήο: 

 

1) Κάζε ινγηθή έθθξαζε ηεο κνξθήο x όπνπ x: άηνκν ή ζηαζεξά (T, F) ηεο L 

είλαη θαιά ζρεκαηηζκέλε (δειαδή xL*). 

2) Αλ ε ινγηθή έθθξαζε x είλαη θαιά ζρεκαηηζκέλε, ηόηε θαη ε ινγηθή έθθξαζε 

(x) είλαη θαιά ζρεκαηηζκέλε (δειαδή xL*(x)L*). 

3) Αλ νη ινγηθέο εθθξάζεηο x,y είλαη θαιά ζρεκαηηζκέλεο, ηόηε θαη νη ηύπνη 

(x)(y), (x)(y), (x)(y), (x)(y) είλαη θαιά ζρεκαηηζκέλνη (δειαδή 

x,yL*(x)(y)L*, x,yL*(x)(y)L*, x,yL*(x)(y)L*, 

x,yL*(x)(y)L*). 

4) Όιεο νη θαιά ζρεκαηηζκέλνη ηύπνη αθνινπζνύλ ηνπο θαλόλεο 1, 2, 3. 

 

ε πνιιέο πεξηπηώζεηο, νη θαλόλεο απηνί δελ ηεξνύληαη θαηά γξάκκα. Έηζη ζα 

ζεσξνύκε πνιιέο θνξέο θαη ηνλ ηύπν a1a2L* ζαλ θαιά ζρεκαηηζκέλνο 

ηύπν, παξόιν πνπ ε ζσζηή κνξθή ηνπ είλαη ε ((a1))(a2)L*. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, γηα ιόγνπο αλαγλσζηκόηεηαο, ζα απνθεύγνπκε ηηο κε 

απαξαίηεηεο παξελζέζεηο, νξίδνληαο ηελ πξνηεξαηόηεηα κεημύ ησλ ηειεζηώλ ηεο 

L σο εμήο: 

 

1) Άξλεζε:  

2) ύδεπμε, δηάδεπμε: ,  

3) πλεπαγσγή, ηζνδπλακία: ,  
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Με δεδνκέλε ηελ παξαπάλσ πξνηεξαηόηεηα, κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε πην 

αλαγλώζηκεο εθθξάζεηο κε ιηγόηεξεο παξελζέζεηο, ρσξίο λα ράλνπκε ζε 

εθθξαζηηθόηεηα. 

Κάζε άηνκν (κεηαβιεηή) ηεο γιώζζαο δέρεηαη δύν κόλν δπλαηέο ηηκέο, ηηο T θαη 

F (αιεζέο θαη ςεπδέο αληίζηνηρα). Κάζε (απζαίξεηε) αλάζεζε αιεζνηηκώλ ζηα 

άηνκα ηεο L νλνκάδεηαη εξκελεία. Μία έθθξαζε ηνπ ζπλόινπ ησλ πξνηάζεσλ L* 

δελ είλαη από κόλε ηεο αιεζήο ή ςεπδήο. Γηα θάζε δεδνκέλε εξκελεία όκσο, 

κπνξνύκε λα βξνύκε ηελ αιεζνηηκή κίαο νπνηαζδήπνηε πξόηαζεο ηνπ L*. Απηό 

γίλεηαη κε αλαδξνκηθό ηξόπν ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο παξαθάησ θαλόλεο, νη 

νπνίνη δίλνπλ ην απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο θάζε ηειεζηή: 

1) x=Tx=F 

2) xy=Tx=T θαη y=T 

3) xy=Tx=T ή y=T 

4) xy=Tx=F ή y=T 

5) xy=T(x=T θαη y=T) ή (x=F θαη y=F) 

 

Μία πξόηαζε ιέκε όηη βξίζθεηαη ζε θαλνληθή δηαδεπθηηθή κνξθή (disjunctive 

normal form – DNF) αλ θαη κόλν αλ είλαη ηεο κνξθήο:  

)...(...)...( 2111211 1 nnknnk PPPPPPP 
 

όπνπ ηα Pij είλαη άηνκα ή αξλήζεηο αηόκσλ. ηελ ηεηξηκκέλε πεξίπησζε πνπ 

n=0, ε παξαπάλσ έθθξαζε γίλεηαη P=F. Από ζύκβαζε ζα ιέκε όηη θαη απηή ε 

έθθξαζε είλαη ζε DNF. Δπίζεο, θάζε έλαο από ηνπο όξνπο ηεο παξαπάλσ 

δηάδεπμεο, γηα παξάδεηγκα ν ηύπνο   111211 ... kPPP 
, ζα νλνκάδεηαη ειάρηζηνο 

όξνο. Έρεη απνδεηρζεί όηη γηα θάζε έθθξαζε ΡL* ηνπ Πξνηαζηαθνύ Λνγηζκνύ 

ππάξρεη κία ηνπιάρηζηνλ έθθξαζε QL* ζε DNF, ε νπνία λα είλαη ηζνδύλακή 

ηεο, δειαδή PQ. Αληίζηνηρα νξίδεηαη ε θαλνληθή ζπδεπθηηθή κνξθή (conjunctive 

normal form – CNF). Λέκε όηη κία έθθξαζε είλαη ζε CNF αλ θαη κόλν αλ είλαη 

ηεο κνξθήο: 

)...(...)...( 2111211 1 nnknnk PPPPPPP 
 

όπνπ ηα Pij είλαη όπσο παξαπάλσ. 
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Σν πξόβιεκα απηό έρεη κεγάιε ζρέζε κε ηελ αναθεώπηζη πεποιθήζευν, 

δηόηη ν έιεγρνο ηθαλνπνηεζηκόηεηαο ηεο ζύδεπμεο ελόο ζπλόινπ εθθξάζεσλ 

απνηειεί ππνπξόβιεκα ηεο αλαζεώξεζεο πεπνηζήζεσλ 

 

2.2 Αναπαπάζηαζη ηηρ γνώζηρ  

 

Μία ινγηθή έθθξαζε είλαη αξθεηή γηα λα εθθξάζεη ηελ γλώζε πνπ πεξηέρεηαη 

ζηελ βάζε, ελώ ε πξνζέγγηζε ησλ AGM αμησκάησλ ρξεζηκνπνηεί έλα ζύλνιν 

πεπνηζήζεσλ, δειαδή έλα ζύλνιν ινγηθώλ εθθξάζεσλ, νη νπνίεο είλαη θιεηζηέο 

σο πξνο ηελ πξάμε ηεο παξαγσγήο. Η δηαθνξά απηή αληηθαηνπηξίδεη κία 

γεληθόηεξε δηαθσλία πνπ ππάξρεη ζηνλ ρώξν θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αλαπαξάζηαζε ηεο γλώζεο. Η αλαπαξάζηαζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

πξνθαλώο επεξξεάδεη θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε ελεκέξσζε, άξα 

είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ην πξόβιεκά καο.  

ε αληίζεζε κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ ζπλόισλ πεπνηζήζεσλ – δειαδή ζπλόισλ 

από ινγηθέο εθθξάζεηο ηα νπνία είλαη θιεηζηά σο πξνο ηελ παξαγσγή – πνιινί 

εξεπλεηέο πξνηείλνπλ ηελ ρξήζε βάζεσλ πεπνηζήζεσλ (belief base). Οη 

πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ βάζεηο πεπνηζήζεσλ βαζίδνληαη ζηελ 

παξαηήξεζε όηη, ζηελ γεληθή πεξίπησζε, ηα ζύλνια πεπνηζήζεσλ 

απνηεινύληαη από κεγάιν (ελδερνκέλσο θαη άπεηξν) πιήζνο ινγηθώλ 

πξνηάζεσλ. Έηζη, πξαθηηθά είλαη δύζθνιν ή αδύλαην λα πινπνηήζνπκε 

κεζόδνπο νη νπνίεο ελεκεξώλνπλ ζύλνια πεπνηζήζεσλ. Δληνύηνηο, γηα θάζε 

θιεηζηό σο πξνο ηελ πξάμε ηεο παξαγσγήο ζύλνιν ινγηθώλ πξνηάζεσλ Κ, 

ππάξρεη ζύλνιν Β κε πνιύ κηθξόηεξν πιήζνο ινγηθώλ πξνηάζεσλ γηα ην νπνίν 

ηζρύεη όηη Cn(B)=K. Σέηνηα ζύλνια νλνκάδνληαη βάζεηο πεπνηζήζεσλ θαη είλαη 

ζαθέο όηη κία κέζνδνο ελεκέξσζεο πνπ αλαθέξεηαη ζε βάζεηο πεπνηζήζεσλ ζα 

είλαη πνιύ επθνιόηεξα πινπνηήζηκε θαη απνδνηηθόηεξε ζε ζρέζε κε ηηο 

κεζόδνπο πνπ δξνπλ πάλσ ζε ζύλνια πεπνηζήζεσλ. Μία ζεκαληηθή 

παξαηήξεζε εδώ είλαη όηη ελ γέλεη ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο βάζεηο γηα 

έλα δεδνκέλν ζύλνιν πεπνηζήζεσλ θαη ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο βάζεο 

απνηειεί έλαλ επηπιένλ αληηθείκελν άμην κειέηεο. 
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Δίλαη θνηλά απνδεθηό όηη αλ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα ζύζηεκα ην νπνίν 

ζα δηαρεηξίδεηαη βάζεηο γλώζεο ζε απνδεθηό ρξόλν, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε βάζεηο πεπνηζήζεσλ θαη όρη ζύλνια πεπνηζήζεσλ. Σα 

ζύλνια πεπνηζήζεσλ είλαη ελδηαθέξνληα ζεσξεηηθά θαηαζθεάζκαηα, ρξήζηκα 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ζαλ ελδεηθηηθά ηεο ηδαληθήο θαηάζηαζεο, αιιά κηθξήο 

αμίαο από πξαθηηθήο απόςεσο.  

Έηζη, ηνπνζεηώληαο ηέηνηεο πξνηάζεηο ζηε βάζε πεπνηζήζεσλ ηηο δηαρσξίδνπκε 

απηόκαηα από όιεο ηηο ππόινηπεο, παξαγόκελεο πεπνηζήζεηο, θάηη πνπ 

ελδερνκέλσο θαη λα είλαη επηζπκεηό. ηελ ίδηα εξγαζία πξνηείλεηαη έλαο 

αιγόξηζκνο ελεκέξσζεο βάζεσλ πεπνηζήζεσλ θαη κειεηάηαη ε ζρέζε ηνπ κε ηηο 

ζπλαξηήζεηο πιήξνπο θαη κεξηθήο ηνκήο ησλ AGM θαζώο θαη ηα αμηώκαηα ηα 

νπνία ηθαλνπνηεί.  

Ο Gärdenfors , παξόιν πνπ ππνζηεξίδεη ηα ζύλνια πεπνηζήζεσλ, παξαηεξεί 

όηη νη βάζεηο πεπνηζήζεσλ πξνζθέξνπλ κεγαιύηεξε εθθξαζηηθή ηθαλόηεηα, 

αθνύ ε ίδηα γλώζε (ζύλνιν πεπνηζήζεσλ) κπνξεί λα πξνέιζεη από 

πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο βάζεηο πεπνηζήζεσλ. Παξόια απηά, ρξεζηκνπνηεί ηελ 

έλλνηα ηεο γλσζηαθήο ζηήξημεο (epistemic entrenchment), κε ηελ βνήζεηα ηεο 

νπνίαο ηα ζύλνια πεπνηζήζεσλ απνθηνύλ ηελ ίδηα εθθξαζηηθή δύλακε κε ηηο 

βάζεηο πεπνηζήζεσλ. Η γλσζηαθή ζηήξημε είλαη έλα είδνο θαζνξηδόκελεο από 

ηνλ ρξήζηε δηάηαμεο κεηαμύ πεπνηζήζεσλ. Η δηάηαμε απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ 

πξέπεη λα επηιέμνπκε θάπνηα πεπνίζεζε πξνο απόξξηςε (ζε αληηθαηηθέο 

ελεκεξώζεηο), θαη όπσο απνδεηθλύεη ν Gärdenfors, καο επηηξέπεη λα 

εθθξάζνπκε εκκέζσο ζρέζεηο αηηηόηεηαο. 

Όπσο έρνπκε ήδε ηνλίζεη, ζην πξόβιεκα ηεο αλαζεώξεζεο γλώζεο καο 

ελδηαθέξεη ζε κεγάιν βαζκό λα ελεξγνύκε ζε ζπκθσλία κε ηελ αλζξώπηλε 

δηαίζζεζε. Δπνκέλσο, πνιύ κεγάιν ξόιν ζηελ επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ ηξόπνπ 

απνζήθεπζεο γλώζεο παίδεη θαη ε αληίζηνηρε (αιιά όρη ηζνδύλακε) θηινζνθηθή 

αληηπαξάζεζε σο πξνο ηνλ ηξόπν απνζήθεπζεο γλώζεο ζηνλ αλζξώπηλν 

εγθέθαιν. ηελ θηινζνθία ππάξρνπλ δύν ζεσξίεο σο πξνο απηό, ηηο νπνίεο 

αλαιύεη κε εμαηξεηηθό ηξόπν ν Gärdenfors.  

Η ζεσξία ζεκειησδώλ πεπνηζήζεσλ (foundations theory) βαζίδεηαη ζηελ αξρή 

όηη καδί κε ηελ γλώζε πξέπεη λα απνζεθεύνληαη θαη νη αηηίεο ηεο γλώζεο. 

Τπάξρνπλ θάπνηεο πεπνηζήζεηο νη νπνίεο νλνκάδνληαη ζεκειηώδεηο 
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(foundational). Οη ζεκειηώδεηο πεπνηζήζεηο είλαη απηόλνκεο θαη ηζρύνπλ ρσξίο 

λα ππάξρεη αλάγθε αηηηνιόγεζήο ηνπο, αιιά όιεο νη ππόινηπεο νθείινπλ λα 

ππνζηεξίδνληαη (δειαδή λα έπνληαη) άκεζα ή έκκεζα από απηέο.  

ε αληίζεζε κε ηελ ζεσξία ζεκειησδώλ πεπνηζήζεσλ, ε ζεσξία ζπλαθώλ 

πεπνηζήζεσλ (coherence theory), βαζίδεηαη ζηελ αξρή όηη θάζε πεπνίζεζε είλαη 

απηόλνκε, αλεμάξηεηε θαη αδηακθηζβήηεηε. Γελ ππάξρεη αλάγθε αηηηνιόγεζεο 

κίαο πεπνίζεζεο θαη θάζε θνκκάηη γλώζεο είλαη δεθηό από κόλν ηνπ, αξθεί λα 

κελ αληηθάζθεη κε ηελ ππόινηπε γλώζε.  

Γπζηπρώο, θακία από ηηο δύν ζεσξίεο δελ έρεη απνδεηρζεί. Έγηλαλ πεηξάκαηα ηα 

νπνία δείρλνπλ όηη από ηελ ζηηγκή πνπ κία πεπνίζεζε γίλεη απνδεθηή από 

θάπνηνλ, απηόο ζπλερίδεη λα ηελ πηζηεύεη, αθόκα θαη αλ ε αηηία ε νπνία ηνλ 

ώζεζε αξρηθά λα ηελ θάλεη απνδεθηή παύεη λα πθίζηαηαη. Απηό ππνλλνεί όηη ε 

ζεσξία ζπλαθώλ πεπνηζήζεσλ είλαη ζσζηόηεξε. Οη νπαδνί ηεο ζεσξίαο 

ζεκειησδώλ πεπνηζήζεσλ όκσο ζρνιηάδνπλ όηη ηα πεηξάκαηα απνδεηθλύνπλ 

απιά ηελ πξαθηηθή δπζθνιία πνπ ππάξρεη ζηελ απνζήθεπζε ηόζσλ 

πεπνηζήζεσλ θαη ησλ αηηηώλ ηνπο (θάηη ην νπνίν ηζρύεη θαη ζηνπο ειεθηξνληθνύο 

ππνινγηζηέο). Έηζη – θαηά ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο ζεσξίαο ζεκειησδώλ 

πεπνηζήζεσλ – αλ κία πεπνίζεζε Α γίλεη δεθηή απνθιεηζηηθά ιόγσ ηεο 

ύπαξμεο κίαο άιιεο πεπνίζεζεο Β, θαη εθ ησλ πζηέξσλ πάςνπκε λα 

πηζηεύνπκε ηελ Β, πξέπεη λα απνξξίςνπκε θαη ηελ Α. Σν όηη δηαηεξείηαη θαη ε Α 

είλαη ιάζνο, γη‟ απηό άιισζηε θαη αλ ππνδεηρζεί ζην άηνκν ππό εμέηαζε όηη ν 

κνλαδηθόο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν πίζηεπε ην Α ήηαλ ην Β, ηόηε ην άηνκν απηό είλαη 

πξόζπκν λα παξαηηεζεί θαη από ηελ πεπνίζεζε Α. Απηό άιισζηε ζπκθσλεί θαη 

κε ηελ θνηλή ινγηθή. Δπνκέλσο, ην απνηέιεζκα ησλ πεηξακάησλ αηηηνινγείηαη κε 

ην επηρείξεκα όηη ηα εμεηαδόκελα άηνκα δελ αγλννύλ αιιά μερλνύλ ηηο ζρέζεηο 

αηηηόηεηαο. 

Με ηελ πξώηε καηηά, ζα ιέγακε όηη ε ζεσξία ζεκειησδώλ πεπνηζήζεσλ καο 

παξνηξύλεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε βάζεηο πεπνηζήζεσλ, ελώ ε ζεσξία 

ζπλαθώλ πεπνηζήζεσλ ππνλλνεί όηη ηα ζύλνια πεπνηζήζεσλ είλαη 

πξνηηκόηεξα. Απηό όκσο δελ είλαη απόιπηα αθξηβέο, κηαο θαη νη δύν δηαρσξηζκνί 

είλαη ζε κεγάιν βαζκό αλεμάξηεηνη.  

Η ζεσξία ζεκειησδώλ πεπνηζήζεσλ καο ππνρξεώλεη λα θξαηάκε ηηο αηηίεο γηα 

ηηο πεπνηζήζεηο καο, σζηόζν δελ καο πεξηνξίδεη σο πξνο ην πνηέο πεπνηζήζεηο 
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ζα απνζεθεύνληαη ξεηώο θαη πνηέο ζα πξνθύπηνπλ από ηηο απνζεθεπκέλεο. 

Σόζν νη παξαγόκελεο πεπνηζήζεηο, όζν θαη νη αηηίεο ηνπο κπνξνύλ λα 

πξνθύπηνπλ από ηηο απνζεθεπκέλεο ινγηθέο πξνηάζεηο. Έηζη, έρνπκε ηελ 

ειεπζεξία λα ρξεζηκνπνηήζνπκε είηε βάζεηο είηε ζύλνια πεπνηζήζεσλ, αξθεί λα 

δηαηεξνύληαη νη ζρέζεηο αηηηόηεηαο. Από ηελ άιιε, ε ζεσξία ζπλαθώλ 

πεπνηζήζεσλ δελ απαηηεί ηελ απνζήθεπζε ζρέζεσλ αηηηόηεηαο κεηαμύ 

θνκκαηηώλ γλώζεο. Καη πάιη όκσο κπνξνύκε λα απνζεθεύνπκε ξεηώο είηε 

όιεο, είηε έλα κέξνο ησλ πεπνηζήζεώλ καο, αξθεί λα ππάξρεη ηξόπνο ην κε 

απνζεθεπκέλν θνκκάηη γλώζεο λα πξνέιζεη από ην απνζεθεπκέλν. Οη ζρέζεηο 

εμάξηεζεο πνπ έκκεζα δεκηνπξγνύληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία αλάθηεζεο ηεο 

πιήξνπο γλώζεο κπνξνύλ απιά λα αγλνεζνύλ θαηά ηηο ελεκεξώζεηο. 

Γηα παξάδεηγκα, ν Dalal ρξεζηκνπνηεί κία κόλν ινγηθή πξόηαζε ζαλ βάζε 

γλώζεο ε νπνία ζηελ πξάμε είλαη ε ζύδεπμε όισλ ησλ πξνηάζεσλ ηνπ ζπλόινπ 

πεπνηζήζεσλ πνπ αλαπαξηζηά ηελ γλώζε καο. Μπνξεί λα απνδεηρζεί όηη ε 

ζύδεπμε όισλ ησλ πξνηάζεσλ ελόο ζπλόινπ πεπνηζήζεσλ Κ αλήθεη ζην Κ θαη 

έρεη σο ζπλέπεηά ηεο όιεο ηηο πξνηάζεηο ηνπ Κ. Δπνκέλσο, ν Dalal επέιεμε κία 

από ηηο βάζεηο πεπνηζήζεσλ ηεο γλώζεο, πάλσ ζηελ νπνία εθαξκόδεη ηνλ 

αιγόξηζκό ηνπ. Όκσο δελ ρξεζηκνπνηείηαη πνπζελά θακία ζρέζε αηηηόηεηαο, άξα 

ινηπόλ ν Dalal ρξεζηκνπνηεί ηελ ζεσξία ζπλαθώλ πεπνηζήζεσλ. 

Πάλησο, ζε έλα ζύζηεκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί βάζεηο γλώζεσλ, όπσο ην 

παξαπάλσ, ε επηινγή ηεο ζεσξίαο παίδεη ζεκαληηθό ξόιν σο πξνο ηελ ηξόπν 

επηινγήο ηεο βάζεο πεπνηζήζεσλ. Γύν δηαθνξεηηθέο βάζεηο ηνπ ίδηνπ ζπλόινπ 

πεπνηζήζεσλ ζα δώζνπλ δηαθνξεηηθέο αηηίεο γηα ηηο ίδηεο πεπνηζήζεηο, άξα 

ινηπόλ ρξεηάδεηαη πξνζνρή σο πξνο ηελ επηινγή ηεο βάζεο αλ δερηνύκε ηελ 

ζεσξία ζεκειησδώλ πεπνηζήζεσλ. ηελ ζεσξία ζπλαθώλ πεπνηζήζεσλ απηό 

δελ ζπκβαίλεη, δηόηη νη ζρέζεηο αηηηόηεηαο αγλννύληαη. Έηζη ν Dalal πξνηίκεζε 

ηελ απινύζηεξε δπλαηή βάζε πεπνίζεζεο γηα ηνλ αιγόξηζκό ηνπ, ελώ νη 

ππνζηεξηθηέο ηεο ζεσξίαο ζεκειησδώλ πεπνηζήζεσλ ζα πξνηηκνύζαλ ζαλ 

βάζε πεπνίζεζεο έλα ζύλνιν από ζηνηρεηώδεηο πεπνηζήζεηο, νη νπνίεο ζα 

κπνξνύζαλ λα αληηπξνζσπεύνπλ παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ ππό 

κνληεινπνίεζε θόζκν θαη ζα έδηλαλ ηηο «ζσζηέο» ζρέζεηο αηηηόηεηαο κεηαμύ 

ησλ πεπνηζήζεσλ ηεο βάζεο. 
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2.3   Αποδοσή και Απόππιτη Πεποιθήζευν 

Δίδακε όηη θαηά ηελ ελεκέξσζε κίαο βάζεο κε θάπνηα αληηθαηηθή ελεκέξσζε, 

είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα απνξξίςνπκε θάπνην θνκκάηη από ηελ γλώζε καο. Η 

επηινγή ηεο γλώζεο πξνο απόξξηςε κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο θαη 

έρεη δύν ζθέιε πνπ αθνξνύλ πξώηνλ ηελ απνδνρή (ή κε) ηεο ελεκέξσζεο θαη 

δεύηεξνλ, εθόζνλ ε ελεκέξσζε γίλεη απνδεθηή, ηελ επηινγή ηεο πιεξνθνξίαο 

από ηελ βάζε πνπ ζα επηιεγεί πξνο απόξξηςε. 

Έλαο από ηνπο ηξόπνπο, όπνπ ην ζύζηεκα ελεκέξσζεο γλώζεο ζεσξείηαη έλαο 

απηόλνκνο πξάθηνξαο (agent), ν νπνίνο θξίλεη ζε θάζε ελεκέξσζε αλ ζα ηελ 

δερηεί ή όρη, ηη πιεξνθνξία ζα απνξξίςεη από ηελ βάζε θνθ. Σα θξηηήξηα 

επηινγήο είλαη ε αμηνπηζηία ηεο πεγήο πιεξνθνξίαο, νη πεπνηζήζεηο θαη νη 

ζηόρνη ηνπ πξάθηνξα, νη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ πεπνηζήζεσλ απηώλ θαη ε 

απώιεηα πιεξνθνξίαο αλά πεξίπησζε.  

Έλαο ζπλεζέζηεξνο ηξόπνο επηινγήο είλαη κε ηελ ρξήζε ηεο αξρήο 

πξνηεξαηόηεηαο ελεκέξσζεο ηνπ Dalal, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηηο 

κεζόδνπο πνπ ηθαλνπνηνύλ ηα αμηώκαηα AGM. Η αξρή απηή ιέεη όηη ε 

ελεκέξσζε είλαη αδηακθηζβήηεηε άξα ινηπόλ ε γλώζε πνπ ζα απνξξηθζεί 

πξέπεη κε θάπνην ηξόπν λα επηιεγεί από ηελ βάζε. Η επηινγή ηεο γλώζεο πνπ 

ζα απνξξηθζεί από ηελ βάζε γίλεηαη κε γλώκνλα ηελ αξρή δηαηήξεζεο παιηάο 

πιεξνθνξίαο ηνπ Dalal ή ην ηζνδύλακν θξηηήξην νηθνλνκίαο πιεξνθνξίαο 

(criterion of informational economy) ηνπ Gärdenfors . Η αξρή απηή νξίδεη όηη ε 

απώιεηα πιεξνθνξίαο νθείιεη λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή. 

Η δπζθνιία πνπ πξνθύπηεη κε ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε είλαη ε κέηξεζε ηεο 

απώιεηαο πιεξνθνξίαο, πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεηαη κε δηαθνξεηηθνύο 

ηξόπνπο ζηελ βηβιηνγξαθία. Ο Dalal πξνηείλεη κία κέζνδν βαζηζκέλε ζε ινγηθέο 

πξνηάζεηο νη νπνίεο «εθθξάδνπλ» ηελ ρακέλε πιεξνθνξία. Ο Gärdenfors 

πξνηείλεη ηελ πην δηαδεδνκέλε ηερληθή ηεο γλσζηαθήο ζηήξημεο.  

 

2.4   Ιδιόηηηερ ηυν Πποηαζιακών Βάζευν Γνώζευν 

Πάλσ ζηηο βαζηθέο απηέο αξρέο ηνπ Πξνηαζηαθνύ Λνγηζκνύ έρεη ρηηζηεί κηα 

νιόθιεξε ζεσξία ηεο νπνίαο ε αλάπηπμε είλαη εθηόο ησλ ζηόρσλ ηεο εξγαζίαο 

απηήο. Σν ζεκαληηθό ζηνηρείν εδώ είλαη νη δπλαηόηεηεο ησλ ινγηθώλ εθθξάζεσλ 
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νπνηνπδήπνηε είδνπο ινγηθήο ζηελ αλαπαξάζηαζε δεδνκέλσλ (facts) θαη 

γλώζεο. Δίλαη γλσζηό όηη ε ινγηθή, σο ηξόπνο αλαπαξάζηαζεο γλώζεο, έρεη 

πνιύ κεγάιε εθθξαζηηθή δύλακε. Η πξσηνβάζκηα ινγηθή κπνξεί πξαθηηθά λα 

εθθξάζεη νπνηαδήπνηε κνξθή γλώζεο. Απηό ηζρύεη – ζε κηθξόηεξν βαζκό όκσο 

– θαη γηα ηελ πξνηαζηαθή ινγηθή. ηελ πξνηαζηαθή ινγηθή κπνξνύκε λα 

εθθξάζνπκε απιή γλώζε (facts, γηα παξάδεηγκα: Α, ΑΒ, ΑΒ), 

πεξηνξηζκνύο αθεξαηόηεηαο (integrity constraints, γηα παξάδεηγκα: (ΑΒ)), 

ελεξγνύο θαλόλεο (triggers, γηα παξάδεηγκα: ΑΒ), ζρέζεηο ζπλέπεηαο ή 

ηζνδπλακίαο (γηα παξάδεηγκα: ΑΒ, ΑΒ θνθ), όπσο επίζεο θαη αθνινπζίεο 

ζπιινγηζκώλ πξνο εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ (ζπζηήκαηα απνδείμεσλ ηνπ 

Πξνηαζηαθνύ Λνγηζκνύ). Από ηελ άιιε, ππάξρνπλ ζρέζεηο πνπ δελ κπνξνύλ 

λα εθθξαζηνύλ κε ηνλ Πξνηαζηαθό Λνγηζκό, αιιά ρξεηάδνληαη ηζρπξόηεξα 

εθθξαζηηθά κνληέια όπσο είλαη ε πξσηνβάζκηα ινγηθή. Σέηνηεο ζρέζεηο είλαη γηα 

παξάδεηγκα νη ζρέζεηο ζηηγκηνηύπνπ (instance of), ηα γλσξίζκαηα νληνηήησλ 

(entity attributes) θαη νη ζρέζεηο ππνζπλόινπ (IsA). Η κηθξόηεξε εθθξαζηηθόηεηα 

ησλ πξνηαζηαθώλ βάζεσλ γλώζεσλ απνδεκηώλεηαη από ην γεγνλόο όηη ζαλ 

κνξθή ινγηθήο ν πξνηαζηαθόο ινγηζκόο είλαη πνιύ απινύζηεξνο ηνπ 

πξσηνβάζκηνπ. Απηό ηζρύεη ηόζν ζε ζεσξεηηθό επίπεδν (ζεσξήκαηα, 

απνδείμεηο, απιόηεηα έθθξαζεο), όζν θαη ζε πξαθηηθό (απιόηεηα δηαρείξηζεο 

ζπκβόισλ, πνιππινθόηεηα αιγνξίζκσλ). 

ε θάπνηα από ηα γλσζηά κνληέια, όπσο ζην κνληέιν νληνηήησλ-ζπζρεηίζεσλ, 

θάζε πιεξνθνξία απαηηείηαη λα απνζεθεύεηαη ξεηώο ζηελ βάζε. Έηζη, όηη 

ππάξρεη ζηελ βάζε γλώζεο καο ηζρύεη (ζεσξείηαη αιεζέο), ελώ όηη δελ ππάξρεη 

δελ ηζρύεη (ζεσξείηαη ςεπδέο). Απηό ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα απνζεθεύεηαη ξεηώο 

θάζε γλσζηή πιεξνθνξία, θαζώο θαη νη ελδηαθέξνπζεο ζπλέπεηεο απηώλ. ε 

άιια, γηα παξάδεηγκα ζηε γιώζζα Telos, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα εμαγσγήο 

ζπκπεξαζκάησλ (παξαγόκελε γλώζε). 

ηηο πξνηαζηαθέο βάζεηο γλώζεο (θαη γεληθόηεξα ζηηο ινγηθέο βάζεηο γλώζεο) 

ππάξρεη ε έλλνηα ηεο επαγόκελεο πιεξνθνξίαο. Γηα παξάδεηγκα νη εθθξάζεηο 

«Α» θαη «ΑΒ» είλαη γλσζηό όηη καο δίλνπλ σο ζπλέπεηα ηελ έθθξαζε «Β» 

(modus ponens). Έηζη, αλ κε βάζε θάπνηα παξαηήξεζε ηζρύεη ε ινγηθή 

πξόηαζε «Α», ελώ κε βάζε κία άιιε παξαηήξεζε όπνηε ηζρύεη ην Α ηζρύεη θαη 

ην Β («ΑΒ»), ηόηε ν ζπλδπαζκόο ησλ δύν απηώλ παξαηεξήζεσλ καο δίλεη ηελ 
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έθθξαζε «Β». Αλ εθ ησλ πζηέξσλ κία λέα παξαηήξεζε καο αλαηξέζεη ηελ 

γλώζε «Α», ηόηε απηόκαηα αλαηξείηαη θαη ε γλώζε «Β», αθνύ πιένλ δελ έρνπκε 

θαλέλα ιόγν λα πηζηεύνπκε ην «Β». 

Η παξαπάλσ παξαηήξεζε είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα δύν ιόγνπο. Πξώηνλ, δηόηη 

δείρλεη ηελ ζπκπάγεηα ηεο εθθξαζηηθόηεηαο ησλ πξνηαζηαθώλ βάζεσλ 

γλώζεσλ, αθνύ καο αξθεί ε απνζήθεπζε κόλν ελόο κέξνπο ηεο γλσζηήο 

πιεξνθνξίαο θαη όρη ηεο πιήξνπο γλώζεο καο γηα ηνλ θόζκν, θαη δεύηεξνλ, 

δηόηη καο δείρλεη ηελ έλλνηα ηεο εμάξηεζεο πξνηάζεσλ από άιιεο πξνηάζεηο, ή 

ηζνδπλάκσο, ηεο εμάξηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ θνκκαηηώλ ηεο γλώζεο καο από 

άιιε γλώζε.  

Η πην ζεκαληηθή ηδηόηεηα ησλ Πξνηαζηαθώλ βάζεσλ γλώζεσλ όκσο είλαη ε 

δπλαηόηεηα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. Απνηειεί κία πνιύ ρξήζηκε δηαδηθαζία 

γηα πνιιέο εθαξκνγέο όπσο είλαη ε εμόξπμε πιεξνθνξίαο (data mining), ηα 

ζπζηήκαηα ιήςεο απνθάζεσλ, ηα ζπζηήκαηα κεραληθήο κάζεζεο, ζηελ 

επεμεξγαζία επεξσηήζεσλ, ζηα ζπζηήκαηα ινγηζκνύ θαη απνδείμεσλ θα. ε 

άιινπ ηύπνπ βάζεηο πιεξνθνξίαο, είλαη αλαπόθεπθην έλα ελδηάκεζν βήκα 

κεηαηξνπήο ηεο γλώζεο ζε ινγηθέο εθθξάζεηο, πξνθεηκέλνπ ε πιεξνθνξία λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο εθαξκνγέο απηέο. Δμάιινπ, ε ζεσξεηηθή ζεκειίσζε 

όισλ ησλ κνληέισλ αλαπαξάζηαζεο πιεξνθνξίαο βαζίδεηαη κε θάπνην ηξόπν 

ζε θάπνην είδνο ινγηθήο, θάηη ην νπνίν απνδεηθλύεη ηελ ηζρύ ησλ ινγηθώλ 

βάζεσλ γλώζεσλ. 

Οη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο δείρλνπλ όηη ε αλαπαξάζηαζε γλώζεο κε ινγηθέο 

πξνηάζεηο παξέρεη αδηακθηζβήηεηα πιενλεθηήκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθθξαζηηθόηεηαο. Η εηζαγσγή ησλ ινγηθώλ πξνηάζεσλ όκσο δεκηνύξγεζε λέα 

πξνβιήκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο απνζήθεπζεο, αλάθηεζεο θαη δηαρείξηζεο γλώζεο. 

Έλα από ηα βαζηθόηεξα ηέηνηα πξνβιήκαηα ήηαλ ε ελεκέξσζε θαη ζπληήξεζε 

ηεο ππάξρνπζαο γλώζεο, πξόβιεκα κε ην νπνίν ζα αζρνιεζνύκε ζηελ 

παξνύζα εξγαζία. 

 

2.5  Γνυζιακά ζύνολα 

Ι )  Γλσζηνινγηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζύλνια πεπνηζήζεσλ 
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Οη γλσζηνινγηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νη θεληξηθέο νληόηεηεο ησλ επηζηεκνινγηθώλ 

ζεσξηώλ. Υξεζηκνπνηνύληαη γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ κία πξαγκαηηθή ή κία 

πηζαλή γλσζηαθή θαηάζηαζε ελόο αηόκνπ γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Η 

ηδέα κηαο γλσζηνινγηθήο θαηάζηαζε κηαο πεπνίζεζεο δελ είλαη ε έθθξαζε ηεο 

αλαπαξάζηαζεο ησλ πεπνηζήζεσλ ζην κπαιό καο αιιά κία επηζηεκνλνινγηθή 

ηδέα , ε νπνία εμαδηλεηθεύεη κία ςπρνινγηθή ηδέα. Όηαλ κηιάκε γηα αιιαγή 

ππνζέηνπκε όηη ππάξρεη θάηη , ην νπνίν αιιάδεη. Απηό ην θάηη, ην νπνίν αιιάδεη 

είλαη ε γλσζηνινγηθή θαηάζηαζε. Μπνξνύκε λα αλαπηύμνπκε πνιιέο 

θαηαζθεπέο, νη νπνίεο ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο κνληέια ησλ γλσζηνινγηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ή απιά κπνξνύκε λα ηηο ρεηξηζηνύκε ζαλ «καύξα θνπηηά». 

Γειαδή όηαλ δερόκαζηε ζπγθεθξηκέλεο εηζόδνπο λα παίξλνπκε ζπγθεθξηκέλεο 

εμόδνπο, ρσξίο λα καο απαζρνιεί ν εζσηεξηθόο κεραληζκόο , κε ηνλ νπνίν 

γίλεηαη. Σν πην ραξαθηεξηζηηθό κίαο γλσζηνινγηθήο θαηάζηαζεο είλαη νη ινγηθέο 

πξνηάζεηο από ηηο νπνίεο απνηειείηαη. Σν ζύλνιν όισλ απηώλ ησλ ινγηθώλ 

πξνηάζεσλ νλνκάδεηαη ζύλνιν πεπνηζήζεσλ (belief set), πνπ είλαη ζπλεπείο 

θαη θιεηζηέο θάησ από ινγηθέο ζπλέπεηεο. Γηα λα είκαζηε πην αθξηβείο, κία 

πξόηαζε θ αλήθεη ζην ζύλνιν πεπνηζήζεσλ εάλ θαη κόλν αλ ε απάληεζε από 

ην ζύζηεκα ζηελ εξώηεζε εάλ ηζρύεη ε θ είλαη λαη. Κάζε γλσζηνινγηθή 

θαηάζηαζε έρεη έλα ζύλνιν πεπνηζήζεσλ. Με άιια ιόγηα ππάξρεη κία 

ιεηηνπξγία, πνπ νλνκάδεηαη ιεηηνπξγία ππνζηήξημεο, ε νπνία αλαζέηεη ζε θάζε  

γλσζηνινγηθή θαηάζηαζε έλα ζύλνιν πεπνηζήζεσλ. 

Σέινο, βάζε κηαο πεπνίζεζεο ή ελόο ζπλόινπ πεπνηζήζεσλ είλαη ην ζύλνιν 

όισλ ησλ ινγηθώλ πξνηάζεσλ ησλ πεπνηζήζεσλ. Δπνκέλσο, ζα ηζρύεη όηη 

θάζε ζύλνιν πξνηάζεσλ Α απνηειεί κία βάζε πεπνηζήζεσλ (belief base). 

Έζησ Κ είλαη έλα ζύλνιν πεπνηζήζεσλ, ηόηε ην ζύλνιν ησλ πξνηάζεσλ Α είλαη 

κία βάζε πεπνηζήζεσλ γηα ην Κ εάλ θαη κόλν αλ ηζρύεη : Κ = Cn (A). 
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Κεθάλαιο 3 

3.1  Σο  AGM   παπάδειγμα 

 

ην AGM παξάδεηγκα, νη πεπνηζήζεηο αλαπαξηζηνύληαη σο πξνηάζεηο ηεο 

γιώζζαο  L θαη ηα ζύλνια ησλ πεπνηζήζεσλ σο ζεσξίεο ηεο γιώζζαο L. Δδώ 

πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε αλαπαξάζηαζε ελόο ζπλόινπ πεπνηζήζεσλ σο κία 

ζεσξία, ππνλνεί όηη νη πξάθηνξεο είλαη παληνγλώζηεο , δειαδή γλσξίδνπλ ηα 

πάληα, κηα πνιύ δπλαηή ππόζεζε θαη κία από ηηο αδπλακίεο ηνπ AGM 

παξαδείγκαηνο. Η δηαδηθαζία ηεο αλαζεώξεζεο πεπνηζήζεσλ ζαλ κία 

ζπλάξηεζε   ραξηνγξαθώληαο κία ζεσξία Κ  θαη κία πξόηαζε θ ζε κία 

θαηλνύξηα ζεσξία Κθ. Φπζηθά πνιινί πεξηνξηζκνί πξέπεη λα γίλνπλ 

πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζεί ζσζηά ε ηδέα ηεο ινγηθήο αλαζεώξεζεο 

πεπνηζήζεσλ. Έλαο ηέηνηνο πεξηνξηζκόο είλαη θαη ε αξρή ηεο ειάρηζηεο 

αιιαγήο ( principle of minimal change), ζύκθσλα κε ηελ νπνία έλαο ινγηθόο 

πξάθηνξαο νθείιεη λα αιιάδεη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ θάλνληαο όζν ην δπλαηό 

ιηγόηεξεο αιιαγέο πξνθεηκέλνπ λα αθνκνηώζεη ηελ λέα πιεξνθνξία. Φπζηθά κε 

κηα πξώηε καηηά , δελ είλαη μεθάζαξν πσο θαλείο κπνξεί λα κεηξήζεη ηελ 

αιιαγή κεηαμύ ηνπ ζπλόινπ ησλ πεπνηζήζεσλ ή αθόκα πσο ε ηδέα ηεο 

ειάρηζηεο αιιαγήο κπνξεί λα εθθξαζηεί κε θαζαξά ινγηθό ηξόπν. 

Έλα ζύλνιν πεπνηζήζεσλ είλαη νκνινγνπκέλσο έλαο απζηεξόο ηξόπνο 

αλαπαξάζηαζεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ πεπνηζήζεώλ καο. Χζηόζν, αθόκα θαη ζε 

απηό ην επίπεδν πνιππινθόηεηαο έρνπλ εκθαληζηεί αξθεηά θαη ζεκαληηθά 

επηζηεκνινγηθά πξνβιήκαηα, θαη γηα απηό ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε όζν ην 

δπλαηόλ πην απιέο κεζόδνπο αλαπαξάζηαζεο απηώλ ησλ πεπνηζήζεσλ. 

Έζησ ινηπόλ όηη ην K είλαη έλα ζπλεπέο ζύλνιν πεπνηζήζεσλ. Γηα γηα θάζε 

πξόηαζε ϕ ππάξρνπλ κόλν ηξεηο δηαθνξεηηθέο γλσζηηθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο 

εθθξάδνληαησο εμήο: 

 

1.   ϕ K : ε πξόηαζε ϕ γίλεηαη απνδεθηή 

2.   ￢ϕ  K: ε πξόηαζε ϕ απνξξίπηεηαη 

3.  ϕ  K θαη ￢ϕ  K: ε πξόηαζε ϕ είλαη απξνζδηόξηζηε 
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πλεπώο ηα ζύλνια πεπνηζήζεσλ ρξεζηκνπνηνύληαη σο αλαπαξάζηαζε ησλ 

γλσζηηθώλ θαηαζηάζεσλ, ελώ νη ηξεηο ηύπνη ησλ γλσζηηθώλ αιιαγώλ σο 

νκαδνπνίεζε θαη έθθξαζε ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ. Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπκε 

ηελ επηζηεκνληθή δηαηύπσζε γηα έλα ζύζηεκα πεπνηζήζεσλ βαζηζκέλν ζε 

ζύλνια πεπνηζήζεσλ, ρξεηαδόκαζηε εηδηθνύο θαλόλεο πνπ ζα ππνδεηθλύνπλ 

ηελ νξζόηεηα ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο πξόζζεζεο, ηεο αθαίξεζεο θαη ηεο 

αλαζεώξεζεο.  ηελ πξόζζεζε πεπνηζήζεσλ πξνζζέηνπκε απιά κία θαηλνύξηα 

πεπνίζεζε ρσξίο λα αθαηξνύκε ηίπνηα από ην αξρηθό ζύλνιν πεπνηζήζεσλ. 

ηελ αθαίξεζε πεπνηζήζεσλ απιά αθαηξνύκε κηα πεπνίζεζε από ην αξρηθό 

ζύλνιν πεπνηζήζεσλ. Δδώ πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε, όηη όζν ε πξόζζεζε ηόζν 

θαη ε αθαίξεζε πεπνηζήζεσλ είλαη ζπλεπήο αιιαγέο ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

πεπνηζήζεσλ, γηαηί θαη ζηελ πξόζζεζε θαη ζηελ αθαίξεζε θακία πεπνίζεζε 

δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ αξρηθή θαηάζηαζε ησλ πεπνηζήζεσλ ελόο 

πξάθηνξα. Αληίζεηα, ζηελ αλαζεώξεζε ησλ πεπνηζήζεσλ κπνξνύκε λα 

δερηνύκε ηελ άξλεζε κηαο πεπνίζεζεο, ηελ νπνία είρακε απνδερηεί αξρηθά. 

Δπνκέλσο ε αναθεώπηζη πεποιθήζευν δελ είλαη ζπλεπήο αιιαγή. Έλα 

ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα [ 2 ] ζει. 48, γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ 

αναθεώπηζη πεποιθήζευν είλαη όηαλ π.ρ. είζαη έηνηκνο λα πιεξώζεηο ην 

ινγαξηαζκό ζε έλα εζηηαηόξην θαη πξνο κεγάιε ζνπ έθπιεμε  δελ ππάξρνπλ 

θαζόινπ ρξήκαηα ζην πνξηνθόιη ζνπ, ελώ εζύ ήζνπλ απόιπηα ζίγνπξνο όηη 

είρεο αξθεηά ρξήκαηα γηα λα πιεξώζεηο ηνλ ινγαξηαζκό. 

Ο θύξηνο ζηόρνο ζε απηό ην θεθάιαην είλαη λα παξνπζηαζηεί ε ζεκειίσζε θαη 

αλάιπζε πνηθίισλ νξζνινγηθώλ αμησκάησλ γηα θάζε δηαδηθαζία αιιαγήο 

πεπνηζήζεσλ θαη ζην επόκελν θεθάιαην ζα γίλεη ε παξνπζίαζε 

θαηαζθεπαζηηθώλ κνληέισλ γηα απηνύο ηνπο ηύπνπο ησλ αιιαγώλ. 

 

3.2 Ππόζθεζη Πεποιθήζευν 

 

Η πξόζζεζε είλαη ν πην απιόο ηξόπνο αλαπαξάζηαζεο ηεο επηζηεκνινγηθήο 

αιιαγήο όπνπ ῾῾καζαίλνπκε θάηη θαηλνύξγην᾿᾿. Η πην ζπλεζηζκέλε αηηία ηέηνησλ 

αιιαγώλ είλαη νη παξαηεξήζεηο θαζώο θαη ε πιεξνθόξεζε πνπ παξέρεηαη από 

άιινπο αλζξώπνπο κέζσ πνηθίισλ πιεξνθνξηαθώλ πεγώλ. 

Δάλ ην K είλαη ην αξρηθό ζύλνιν πεπνηζήζεσλ θαη ϕ κία λέα πιεξνθνξία, ηόηε ε 
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πξόζζεζε ηνπ K κε ην ϕ ζπκβνιίδεηαη σο  K+ϕ . Ο ηειεζηήο + αλαπαξηζηά ηε 

ζπλάξηεζε πνπ αληηζηνηρεί δεύγε ζπλόισλ πεπνηζήζεσλ θαη πξνηάζεσλ, 

δειαδή ην KL x L→KL. 

Η πξόηαζε απηή εθθξάδεηαη από ην παξαθάησ αίηεκα: 

(K+1)    K+ϕ είλαη έλα ζύλνιν πεπνηζήζεσλ 

Δπεηδή ηα ζύλνια πεπνηζήζεσλ ρξεζηκνπνηνύληαη σο αλαπαξαζηάζεηο ησλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ πεπνηζήζεσλ, πνιιέο θνξέο θξίλεηαη ζθόπηκν λα κελ 

αζρνινύκαζηε κε επηπιένλ ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνύλ ηηο λέεο πιεξνθνξίεο. 

Απηό γηαηί νη λέεο πιεξνθνξίεο εληνπίδνληαη θπξίσο από ηηο αιιαγέο πνπ νη 

ίδηεο πξνθαινύλ ζε έλα ζύλνιν πεπνηζήζεσλ. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ κία αιιαγή κπνξεί λα πεξηγξαθεί από έλαλ πεξηνξηζκό 

ηνπ ηύπνπ:ε πξόηαζε ϕ έρεη ήδε γίλεη δεθηή ζην λέν ζύλνιν πεπνηζήζεσλ K. Ο 

πεξηνξηζκόο απηόο ηππνπνηείηαη ζε αίηεκα σο εμήο: 

(K+2)   ϕ  K+ϕ 

Σα επόκελα αμηώκαηα πνπ αθνξνύλ ηε δηαδηθαζία ηεο πξόζζεζεο 

ζεκειηώλνληαη από κία δηαθνξεηηθή νξζνινγηθή πιεπξά. Η βαζηθή ηδέα θιεηδί 

είλαη όηη, όηαλ αιιάδνπκε ηηο πεπνηζήζεηο καο, επηζπκνύκε λα δηαηεξήζνπκε 

όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο από ηηο παιηέο καο πεπνηζήζεηο. Η πιεξνθνξία 

γεληθά δελ πεξηζζεύεη, θαη ε άζθνπε απώιεηά ηεο ζα πξέπεη πάζε ζπζία λα 

απνθεύγεηαη. Απηή ε ηδέα απνηειεί ίζσο ην πην ζεκαληηθό θξηηήξην ζηελ αιιαγή 

ησλ πεπνηζήζεσλ, ην νπνίν είλαη γλσζηό θαη σο θξηηήξην ῾ἁξρή ηεο ειάρηζηεο 

αιιαγήο᾿᾿ ή ῾῾πιεξνθνξηαθήο νηθνλνκίαο᾿᾿. 

Δάλ ην ϕ είλαη απξνζδηόξηζην ζην K (ή εάλ ην ϕ γίλεηαη δεθηό), ηόηε ην ￢ϕ 

απνξξίπηεηαη. Δπνκέλσο ην ϕ δελ πξνθαιεί αληίθαζε κε θακία από ηηο 

πεπνηζήζεηο πνπ βξίζθνληαη ήδε ζην K. Έηζη ζηε δηαδηθαζία ηεο πξόζζεζεο 

(expansion  )δηαηεξνύληαη πάληα όιεο νη παιηέο πεπνηζήζεηο. Σέινο, ην θξηηήξην 

ηεο πιεξνθνξηαθήο νηθνλνκίαο ζεκειηώλεηαη από ηελ παξαθάησ ηδηόηεηα: 

1    Δάλ ην ￢ϕ  K ηόηε K K+ϕ 

Χζηόζν, ζηελ πεξίπησζε όπνπ ην ￢ϕ  K, ε πξόζζεζε ηεο πξόηαζεο ϕ νδεγεί 

ζε αλεπάξθεηα. ην ελδερόκελν απηό δειώλνπκε ην K+ϕ σο ην άηνπν ζύλνιν 

πεπνηζήζεσλ, ην νπνίν ζα ζπκβνιίδνπκε σο K . Δπεηδή ινηπόλ ην K  είλαη ην 

ππεξζύλνιν όισλ ησλ ζπλόισλ πεπνηζήζεσλ, ε ηδηόηεηα 1 κπνξεί λα 

γεληθεπηεί ζην παξαθάησ αίηεκα: 

(K+3)    K   K+ϕ 
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ηελ πεξίπησζε όπνπ ην ϕ αλήθεη ήδε ζην αξρηθό ζύλνιν πεπνηζήζεσλ K ε 

΄΄επαλαπξόζζεζή΄΄ ηνπ δελ ζα πξέπεη λα έρεη θακία επίδξαζε ζηελ θαηάζηαζε 

ησλ πεπνηζήζεώλ καο. Η παξαπάλσ ηδέα δηαηππώλεηαη από ην ηέηαξην ζηε 

ζεηξά αίηεκα: 

(K+4)    Δαλ ην ϕ   K ηόηε K+ϕ = K 

Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ επόκελνπ αμηώκαηνο ππνζέηνπκε όηη ε γλώζε είλαη 

πιεξέζηεξε ζην ζύλνιν πεπνηζήζεσλ H παξά ζην ζύλνιν K. ηελ νξνινγία 

ησλ ζπλόισλ πεπνηζήζεσλ νδεγνύκαζηε επζύο ακέζσο ζηε ζρέζε K   H. 

Σώξα εάλ πξνζζέζνπκε ηελ ίδηα πξόηαζε ζηα ζύλνια K θαη H αληίζηνηρα, 

ζπκπεξαίλνπκε όηη ην K+ϕ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ιηγόηεξεο πεπνηζήζεηο από ηηο 

πεπνηζήζεηο ηνπ H+ϕ . Η παξαπάλσ ζθέςε κπνξεί λα δηαηππσζεί από ην 

αίηεκα ηεο κνλνηνλίαο:    

(K+5)    Δάλ ην K   H   ηόηε  K+ϕ   H+ϕ 

Από απηά ηα πέληε αμηώκαηα γηα ηε δηαδηθαζία ηεο πξόζζεζεο πνπ έρνπλ ήδε 

παξνπζηαζηεί κπνξνύκε λα εμάγνπκε πνιύηηκεο ηδηόηεηεο, όπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ:  

2  Δάλ    ς  Κ+θ   ηόηε ην K+ς   Κ+θ 

Δλδηαθέξνλ έρεη ε πεξίπησζε όπνπ ην ς δελ αλήθεη ζην Κ αιιά ηζρύεη όηη ς  

Κ+Φ, είλαη δειαδή ινγηθή ζπλέπεηα ηνπ θ ζην Κ. Δπνκέλσο εάλ ζην Κ 

πξνζζέζνπκε ην ς θαη όρη ην θ, ηόηε δελ δερόκαζηε ηίπνηα παξαπάλσ ζην Κ+ς 

πνπ δελ έρνπκε δερηεί ζην Κ+θ. Άξα ηζρύεη όηη: 

3   Κ+θ = Κ+ς εάλ θαη κόλν αλ ς  Κ+θ θαη θ  Κ+ς 

Δάλ ιάβνπκε ππόςε όηη ηα ζύλνια πεπνηζήζεσλ είλαη θιεηζηά σο πξνο ηε 

ινγηθή ηνπο ζπλεπαγσγή, δειαδή όηη ηθαλνπνηνύλ ηε ζπλζήθε (Cn), ηόηε 

κπνξνύκε λα εμάγνπκε θάπνηεο επηπιένλ ηδηόηεηεο: 

4    Δάλ  |-- ϕ   ς ηόηε K+ ϕ = K+ ς 

Με άιια ιόγηα ην πεξηερόκελν ηνπ ζπλόινπ K+ϕ θαζνξίδεηαη από ηε ινγηθή ηζρύ 

ηνπ ϕ θαη όρη από ηε ινγηθή ηνπ δηαηύπσζε. Η επόκελε ηδηόηεηα είλαη γλσζηή 

θαη σο „΄αξρή ηεο ζύλζεζεο ᾿᾿: 

5   (K+ϕ )+ς = K+ (ϕ ς) 

Η εξκελεία απηήο ηεο αξρήο είλαη όηη ε πξόζζεζε ηεο πιεξνθνξίαο ϕ θαη έπεηηα 

ηεο ς νδεγεί ζην ίδην αθξηβώο απνηέιεζκα κε ηελ πξόζζεζε ηεο ϕς. Δπεηδή 

ην K+ ϕς είλαη ην ίδην κε ην K+(ςϕ), ε εμηδαλίθεπζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

πξόζζεζεο είλαη όηη ε ζεηξά πνπ θαηαθζάλνπλ νη πιεξνθνξίεο ζην ζύλνιν ησλ 
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πεπνηζήζεώλ καο είλαη αδηάθνξε, δειαδή ε δηαδηθαζία ηεο πξόζζεζεο κπνξεί 

λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο επηκεξηζηηθή: 

6    (K+ϕ )+ς = (K+ς )+ϕ 

Μία άκεζε ζπλέπεηα ηεο ηδηόηεηαο 5 είλαη ε εμήο: 

7      Δάλ ￢ϕ  K, ηόηε K+ϕ = K  

ε απηή ηε εμηδεηθεπκέλε πεξίπησζε πξόζζεζεο, ην ζύλνιν K  απνηειεί ην 

ζύλνιν όισλ ησλ πξνηάζεσλ, δειαδή νιόθιεξε ηε γιώζζα, ε νπνία ζα 

πξέπεη λα απνθεύγεηαη πάζε ζπζία. Βέβαηα είλαη απίζαλν λα απνθύγνπκε ην 

K  κε κία απιή πξόζζεζε νπνηαζδήπνηε πεπνίζεζεο ϕ, επεηδή (K )+ϕ = 

K . Από ηελ ηδηόηεηα 6 πξνθύπηεη όηη, εάλ ην ￢ϕ γίλεη απνδεθηό ζην K θαη 

ρξεηαζηεί λα αιιάμνπκε ην K πξνθεηκέλνπ λα δερηνύκε ηελ αληίζεηε πεπνίζεζε, 

δειαδή ηελ ϕ, ηόηε ιόγσ αληηθάζεσλ ε δηαδηθαζία ηεο πξόζζεζεο δελ ζα 

κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

Σα αμηώκαηα (K+1)-(K+5) δελ απνθιείνπλ ηελ πηζαλόηεηα ην K+ϕ λα 

πεξηιακβάλεη θάπνηεο πεπνηζήζεηο , νη νπνίεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζην K θαη 

δελ έρνπλ θακία απνιύησο ζρέζε κε ην ϕ. Δπεηδή όκσο επηζπκνύκε λα 

απνθύγνπκε ηελ ύπαξμε αδηθαηνιόγεησλ πεπνηζήζεσλ, απαηηνύκε ην K+ϕ λα 

κελ πεξηέρεη πεπνηζήζεηο νη νπνίεο δελ επηβάιινληαη από επηπξόζζεηα 

αμηώκαηα. Σερληθά ε ηδέα απηή δηαηππώλεηαη ζε αίηεκα σο εμήο: 

(K+6)   Γηα όια ηα ζύλνια πεπνηζήζεσλ K θαη γηα όιεο ηηο πξνηάζεηο ϕ, ην K+ϕ 

είλαη ην κηθξόηεξν ζύλνιν πεπνηζήζεσλ πνπ ηθαλνπνηεί ηα αμηώκαηα από (K+1) 

- (K+5). 

Με βάζε ην λέν αίηεκα, ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε απνηειεί ην ζύλνιν Cn(K   

{ϕ}), δειαδή, ην ζύλνιν όισλ ησλ ινγηθώλ ζπλεπαγσγώλ ησλ παιηώλ 

πεπνηζήζεσλ καδί κε ηε λέα πεπνίζεζε ϕ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, παξνπζία ησλ 

αμησκάησλ (K+1)-(K+5), απνδεηθλύεηαη όηη ην (K+6) είλαη ηζνδύλακν κε ηε 

ζρέζε    K+ϕ Cn(K   {ϕ}). Δάλ όκσο 

δελ ιάβνπκε ππόςε ην πεξηνξηζκό πνπ εηζάγεη ην (K+6), ηα (K+1)-(K+5) 

ππαγνξεύνπλ αθξηβώο ην αληίζηξνθν δειαδή: 

 8    Cn(K   {ϕ})     K+ϕ . 

 

Θεώπημα 3.1 (Garnefors, P. [2]):  Η ζπλάξηεζε ηεο επέθηαζεο + ηθαλνπνηεί ηα 

αμηώκαηα  (K+1) - (K+6) εάλ θαη κόλν εάλ ηζρύεη  K+ϕ = Cn(K   {ϕ}). 
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Σν απνηέιεζκα απηό εθιακβάλεηαη θαη σο ζεώξεκα αλαπαξάζηαζεο γηα ηελ 

πξόζζεζε, επεηδή καο παξνπζηάδεη κία πην ζαθή εηθόλα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Αλαθεθαιαηώλνληαο, ην ζύλνιν ησλ αμησκάησλ γηα ηελ πξόζζεζε ησλ 

ζπλόισλ ησλ πεπνηζήζεσλ νξίδνπλ κνλνζήκαληα ηελ πξόζζεζε ηνπ K κε ην ϕ, 

σο ην ζύλνιν όισλ ησλ ινγηθώλ ζπλεπαγσγώλ ηνπ K καδί κε ην ϕ. 

 

Πίνακαρ 1: Αξιώμαηα ππόζθεζηρ πεποιθήζευν 

 

(K+1):     K+ϕ είλαη έλα ζύλνιν πεπνηζήζεσλ 

(K+2):     ϕ  K+ϕ 

(K+3):     K   K+ϕ 

(K+4):     Δάλ ην ϕ  K ηόηε K+ϕ = K 

(Κ+5):¨    Δάλ ην Κ   Η ηόηε Κ+ϕ  Η+ϕ 

(K+6):    Γηα όια ηα ζύλνια πεπνηζήζεσλ K θαη γηα όιεο ηηο πξνηάζεηο ϕ, ην        

K+ϕ είλαη ην κηθξόηεξν ζύλνιν πεπνηζήζεσλ πνπ ηθαλνπνηείηαη 

αμηώκαηα (K+1)-(K+5). 

 

 

 

3.3  Αναθεώπηζη Πεποιθήζευν 

 

Αναθεώπηζη πεποιθήζευν είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία κία λέα 

πιεξνθνξία - πεπνίζεζε ϕ, έξρεηαη ζε αληίθαζε κε ηηο πεπνηζήζεηο πνπ ήδε 

βξίζθνληαη ζην ζύλνιν πεπνηζήζεσλ K. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε θξίλεηαη 

αλαγθαία ε αλαζεώξεζε ηνπ K πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε ζπλέπεηα κεηαμύ 

ησλ παιαηώλ θαη ησλ λέσλ πεπνηζήζεσλ. Τπάξρεη βέβαηα θαη κία εηδηθή 

θαηεγνξία αλαζεσξήζεσλ, όπνπ ε πξόηαζε ϕ είλαη εμαξρήο ζπλεπήο κε ην 

ζύλνιν πεπνηζήζεσλ K. ην ζεκείν απηό ε δηαδηθαζία αλαζεώξεζεο 

κεηαπίπηεη απηόκαηα ζε πξόζζεζε πεπνηζήζεσλ. Η αλαζεώξεζε ησλ 

πεπνηζήζεσλ ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο ῾῾κε-κνλόηνλνπο᾿᾿ ηύπνπο αιιαγώλ 

πεπνηζήζεσλ, επεηδή, όηαλ πξνζζέηνπκε κία λέα πεπνίζεζε ζε έλα ζύλνιν 

πεπνηζήζεσλ δελ δηαηεξνύληαη όιεο νη παιηέο πεπνηζήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπλόινπ. 
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Δλώ νη παξαδνζηαθέο ζεσξίεο αιιαγώλ πεπνηζήζεσλ πεξηγξάθνπλ ηύπνπο 

῾῾ζπλεπώλ᾿᾿ αιιαγώλ, όπσο ν ηύπνο ηεο πξόζζεζεο, ε αλαζεώξεζε είλαη ν 

ηύπνο ηεο αιιαγήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπρλά. ΄Έλαο από ηνπο πην 

βαζηθνύο ιόγνπο είλαη όηη αξθεηά ζέκαηα θαη έλλνηεο πνπ αληηιακβαλόκαζηε σο 

δεδνκέλα, ηειηθά δελ είλαη. Καη απηό εμαηηίαο ηεο ηάζεο πνπ έρνπκε ζην λα 

πξνδηθάδνπκε θαηαζηάζεηο, λα εκπηζηεπόκαζηε πνιιέο πεγέο πιεξνθνξηώλ ή 

αθόκε θαη λα εμάγνπκε ιάζνο ζπκπεξάζκαηα. Πξνθεηκέλνπ ινηπόλ λα 

θαηαλνήζνπκε αλζξώπηλεο ζπιινγηζηηθέο, ε κνληεινπνίεζε ηεο αλαζεώξεζεο 

ησλ πεπνηζήζεσλ θαίλεηαη λα είλαη πνιύ πην ζεκαληηθή από απηή ηεο 

πξόζζεζεο. 

΄Έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα ζηελ αλαζεώξεζε ησλ πεπνηζήζεσλ είλαη ν 

πξνζδηνξηζκόο ησλ πεπνηζήζεσλ πνπ δηαηεξνύληαη ζην ζύλνιν θαζώο θαη 

απηώλ πνπ απνκαθξύλνληαη. Μία κεξηθή αιιά ηαπηόρξνλα νξζνινγηθή ιύζε ζε 

απηό ην πξόβιεκα ηε δίλνπλ ηα νρηώ αμηώκαηα, πνπ παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ. 

 
Πίνακαρ 2: Αξιώμαηα αναθεώπηζηρ πεποιθήζευν 
 

(K1)    Γηα θάζε ϕ θαη θάζε K ην Kϕ είλαη ζύλνιν πεπνηζήζεσλ 

(K2)    ϕ  Kϕ  (success) 

(K3)    Kϕ  K+ϕ (inclusion) 

(K4)    Δάλ ￢ϕ  K, ηόηε K+ϕ  Kϕ 

(K5)    Kϕ = K  εάλ θαη κόλν εάλ  ￢ϕ  (consistency) 

(K6)    Δάλ  ϕ ↔ ς ηόηε Kϕ = Kς 

(K7)    K (ϕς)  (Kϕ)+ς 

(K8)    Δάλ ￢ς   Kϕ ηόηε (Kϕ)+ς  K (ϕς) 

 

 

΄Έζησ όηη γηα θάζε ζύλνιν πεπνηζήζεσλ K θαη θάζε πξόηαζε ϕ ππάξρεη κία 

κνλαδηθή  αλαζεώξεζε πνπ αλαπαξηζηά ηελ ειάρηζηε αιιαγή. ε καζεκαηηθνύο 

όξνπο απηό ηζνδπλακεί κε ηελ ππόζεζε όηη ππάξρεη κία ζπλάξηεζε  

αλαζεώξεζεο   από ην K x L ζην K, ε νπνία αληηζηνηρεί έλα ζύλνιν 

πεπνηζήζεσλ K θαη κία πξόηαζε ϕ ζε έλα λέν ζύλνιν πιεξνθνξηώλ, ην Kϕ. 
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Σν πξώην αίηεκα απαηηεί όηη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαζεώξεζεο 

είλαη έλα ζύλνιν πεπνηζήζεσλ θαη καο ιέεη όηη ν πξάθηνξαο παξακέλεη 

παληνγλώζηεο έρνληαο αλαζεσξήζεη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ. 

(K1) Γηα θάζε πξόηαζε ϕ θαη θάζε ζύλνιν πεπνηζήζεσλ K ην K∗ ϕ είλαη έλα 

ζύλνιν πεπνηζήζεσλ 

Σν δεύηεξν αίηεκα γλσζηό σο αίηεκα ηεο επηηπρίαο (postulate of success) 

εγγπάηαη όηη ε λέα πιεξνθνξία πεξηιακβάλεηαη ζην Kϕ: 

(K2) ϕ  Kϕ 

Σν ηξίην θαη ηέηαξην αίηεκα δειώλνπλ όηη όηαλ ε λέα πιεξνθνξία δελ έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ην αξρηθό ζύλνιν πεπνηζήζεσλ Κ, ηόηε δελ ππάξρεη ιόγνο λα 

απνκαθξύλνπκε θακία από ηηο αξρηθέο καο πεπνηζήζεηο. Η θαηλνύξηα 

θαηάζηαζε πεπνηζήζεσλ Kϕ ζα πεξηέρεη νιόθιεξν ην ζύλνιν Κ, ηελ λέα 

πιεξνθνξία θ θαη νπνηαδήπνηε ζπλέπεηα είλαη θιεηζηή σο πξνο ην Kϕ θαη 

ηίπνηα παξαπάλσ. Αθόκα εθθξάδνπλ ηελ ηδέα ηεο ειάρηζηεο αιιαγήο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε λέα πιεξνθνξία είλαη ζπλεπήο κε ην αξρηθό ζύλνιν Κ. 

 (K3)      Kϕ  K+ϕ 

(K4)       Δάλ ￢ϕ   K, ηόηε K+ϕ  Kϕ 

Σν πέκπην αίηεκα ιέεη όηη ν ζθνπόο ηνπ πξάθηνξα π΄ξεπεη λα είλαη ε ζπλέπεηα 

κε νπνηαδήπνηε θόζηνο. Η κόλε πεξίπησζε πνπ είλαη απνδεθηό ν πξάθηνξαο 

λα θάλεη ιάζνο είλαη όηαλ ε λέα πιεξνθνξία είλαη από κόλε ηεο αζπλεπήο. 

(K5)    Kϕ = K  εάλ θαη κόλν εάλ  ￢ϕ   

Σα έθην αίηεκα είλαη γλσζηό θαη σο αίηεκα άζρεην κε ηελ ζύληαμε (irrelevance 

of syntax postulate). Γειώλεη όηη ε ζύληαμε ηεο λέαο πιεξνθνξίαο δελ έρεη 

θαλέλα αληίθηππν ζηελ δηαδηθαζία αλαζεώξεζεο πεπνηζήζεσλ, αιιά απηό πνπ 

έρεη ζεκαζία είλαη ην πεξηερόκελό ηεο. Δπεηδή ηώξα ηα ζηνηρεία ησλ ζπλόισλ 

ησλ πεπνηζήζεσλ θαζώο θαη νη εηζξνέο γλώζεο πνπ δεκηνπξγνύλ ηελ αιιαγή 

ησλ πεπνηζήζεσλ δηακνξθώλνληαη από πξνηάζεηο, ε αιιαγή θαζνξίδεηαη από 

ην πεξηερόκελν ηεο εηζξνήο θαη όρη από κία εηδηθόηεξε γισζζηθή ηξνπνπνίεζε. 

Απηό ζεκαίλεη όηη ινγηθέο ηζνδύλακεο πξνηάζεηο πξέπεη λα νδεγνύλ ζε ίδηεο ή 

παλνκνηόηππεο αιιαγέο. ΄Έηζη πξνθύπηεη ην έθην αίηεκα γηα ηε δηαδηθαζία ηεο 

αλαζεώξεζεο: 

(K6)    Δάλ  ϕ ↔ ς ηόηε Kϕ = Kς 

Σέινο, ην έβδνκν θαη όγδνν αίηεκα δειώλνπλ όηη : 
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Έζησ όηη έρνπκε δύν μερσξηζηέο πξνηάζεηο θ θαη ς, εάλ αλαζεσξήζνπκε ην 

ζύλνιν πεπνηζήζεσλ Κ κε ηελ θ ηόηε ν πξάθηνξαο ζα είλαη ηπρεξόο εάλ θηάζεη 

ζην ζεκείν πνπ ην λέν ζύλνιν πεπνηζήζεσλ Kϕ είλαη ζπλεπέο κε ηελ 

πξόηαζε ς, θαη κπνξνύκε λα παξάγνπκε ηελ K (ϕς), αθνύ ην κόλν πνπ 

ρξεηάδεηαη είλαη λα πξνζζέζνπκε ηελ ς ζηελ Kϕ. 

(K7)    K (ϕς)  (Kϕ)+ς 

(K8)    Δάλ ￢ς  Kϕ ηόηε (K ϕ)+ς  K (ϕς) 

 

Από ηα παξαπάλσ αμηώκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο 

αλαζεώξεζεο θαη ηηο πξόζζεζεο πξνθύπηνπλ νη παξαθάησ ηδηόηεηεο: 

9   Δάλ ϕ  K, ηόηε K ϕ = K 

Δάλ δειαδή ην ϕ βξίζθεηαη ήδε ζην K, ηόηε ε ειάρηζηε αλαγθαία αιιαγή γηα λα 

πεξηιεθζεί εθ λένπ ην ϕ ζην K, είλαη κεδεληθή.  

10   K ϕ = K ς εάλ θαη κόλν εάλ ς  K ϕ θαη ϕ  K ς (identity criterion) 

Απηό ην θξηηήξην δίλεη έλα αλεμάξηεην θίλεηξν γηα ηελ εξκελεία ηνπ K ϕ σο ηελ 

ειάρηζηε αιιαγή ηνπ K: Δάλ ην ς γίλεη απνδεθηό ζην K ϕ, ηόηε ε αλαγθαία 

αιιαγή ζην K γηα λα ζπκπεξηιάβεη ην ς δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε από ηελ 

αλαγθαία αιιαγή ζην K γηα λα ζπκπεξηιάβεη ην ϕ. Οκνίσο, εάλ ην ϕ βξίζθεηαη 

ζην K ς ηόηε ε αλαγθαία αιιαγή ηνπ K ώζηε λα πεξηιάβεη ην ϕ, δελ κπνξεί λα 

είλαη κεγαιύηεξε από ηελ αλαγθαία αιιαγή ζην K γηα λα ζπκπεξηιάβεη ην ς. 

Βαζηθή ππόζεζε είλαη όηη ηα K ϕ θαη K ς πξέπεη λαείλαη ηζνδύλακα. Μία 

επηπιένλ ηδηόηεηα ηνπ (K 7) είλαη ε αθόινπζε: 

11    K ϕ ∩ K ς  K (ϕς) 

Δπίζεο γηα ην (K 8) κπνξνύκε λα δώζνπκε κία ηζνδύλακε δηαηύπσζε πνπ λα 

πεξηιακβάλεη δηάδεπμε αληί γηα ζύδεπμε: 

12   Δάλ ￢ς  K (ϕς), ηόηε K (ϕς)  K ς 

Μία ρξήζηκε αξρή κε νλνκαζία ”factoring condition” είλαη ε επόκελε: 

13   Δάλ K (ϕς) = K ς   ή   K (ϕς) = K ϕ    ή   

       K (ϕς) = (K ϕ) ∩ (K ς) 

Απνδεηθλύεηαη κέζσ ησλ βαζηθώλ αμησκάησλ (K 1)-(K 6) όηη ην θξηηήξην 13 

είλαη ηζνδύλακν κε ηε ζύδεπμε ησλ αμησκάησλ (K 7) θαη (K 8). Σέινο εάλ 

πξνζζέζνπκε ηα αμηώκαηα (K 7) θαη (K 8) ζηε ιίζηα ησλ βαζηθώλ 

αμησκάησλ (K 1)-(K 6) κεξηθά από απηά ζα είλαη πεξηηηά. Σα αμηώκαηα πνπ 

παξνπζηάζακε έρνπλ θίλεηξν ηελ εξκελεία ηνπ K ϕ σο ηελ ειάρηζηε αιιαγή 



 Αναθεώρηση  Πεποιθήσεων 

ει. 36 από 73  

ζην K πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή ε πξόηαζε ϕ. Οη ηδηόηεηεο απηώλ ησλ 

αμησκάησλ ππνζηεξίδνπλ απηήλ ηελ εξκελεία. ηελ εξώηεζε γηα ην αλ 

ππάξρνπλ επηπιένλ αμηώκαηα γηα ηελ αλαζεώξεζε πνπ λα ζεκειηώλνληαη πάλσ 

ζηελ εξκελεία ηεο ειάρηζηεο αιιαγήο, ε απάληεζε είλαη όηη ηα (K 1)-(K 8) 

είλαη ηα απνιύησο αλαγθαία γηα λα θαιύςνπλ ηηο ινγηθέο ηδηόηεηεο ηεο 

αλαζεώξεζεο. 

πλνςίδνληαο όια ηα παξαπάλσ, ηα δύν βαζηθά θαζήθνληα πνπ εθηειεί κία 

ζπλάξηεζε αλαζεώξεζεο πεπνηζήζεσλ είλαη α) λα πξνζζέηεη κία θαηλνύξηα 

πεπνίζεζε θ ζε κία βάζε πεπνηζήζεσλ θαη β) λα δηθαηνινγεί όηη ηε λέα 

αλαζεσξεκέλε βάζε πεπνηζήζεσλ είλαη ζπλεπήο, (εθηόο εάλ θ είλαη αζπλεπέο). 

Σν πξώην κπνξνύκε λα ην πεηύρνπκε κε ηελ πξόζζεζε ηεο πεπνίζεζεο θ. Σν 

δεύηεξν κπνξεί λα επηηερζεί κε ηελ απνκάθξπλζε ηεο άξλεζεο ηεο πεπνίζεζεο 

θ. Η ζπλάξηεζε ηεο αλαζεώξεζεο ησλ πεπνηζήζεσλ κπνξεί ινηπόλ λα 

θαηαζθεπαζηεί κε δύν ππνιεηηνπξγίεο: πξνζζήθε ηνπ θ θαη απνκάθξπλζε ηνπ 

θ. Η παξαδνρή πνπ ζπληζήδεηαη λα γίλεηαη είλαη : 

1.       Απνκάθξπλζε ηνπ θ θαη 

2.       Πξνζζήθε ηνπ θ 

Απηό εθθξάδεη θαη ε Levi Indentity , πνπ ζα αλαιύζνπκε παξαθάησ. Όκσο ε  

Levi Indentity δελ είλαη ν κόλνο ηξόπνο πνπ κπνξεί λα εθθξαζηνύλ νη δύν 

ππνιεηηνπξγίεο. Αληίζηξνθα κπνξνύκε : 

1.       Πξνζζήθε ηνπ θ θαη 

2.       Απνκάθξπλζε ηνπ θ 

Οη ραξαθηεξηζκνί «εζσηεξηθή αλαζεώξεζε» θαη «εμσηεξηθή αλαζεώξεζε», 

δείρλνπλ όηη ζηελ εζσηεξηθή αλαζεώξεζε νη δύν ππνιεηηνπξγίεο 

πξαγκαηνπνηνύληαη εληόο ηεο βάζεο πεπνηζήζεσλ, ελώ ζηελ εμσηεξηθή 

αλαζεώξεζε πξαγκαηνπνηνύληαη έμσ από ην αξρηθό ζύλνιν πεπνηζήζεσλ. 

ηελ εζσηεξηθή αλαζεώξεζε, όηαλ κία βάζε πεπνηζήζεσλ Κ αλαζεσξήηαη από 

δύν δηαθνξεηηθέο πεπνηζήζεο θ , ς ηόηε ε ππνιεηηνπξγία ηεο αθαίξεζεο 

εθαξκόδεηαη ζην ίδην ζύλνιν πεπνηζήζεσλ. Δπνκέλσο γηα λα εθαξκόζνπκε 

εζσηεξηθή αλαζεώξεζε ζε έλα ζύλνιν πεπνηζήζεσλ Κ, ρξεηαδόκαζηε κόλν κία 

ηνπηθή ιεηηνπξγία ηεο αθαίξεζεο πεπνηζήζεσλ κεξηθήο επηινγήο. ηελ 

εμσηεξηθή αλαζεώξεζε, όκσο, ε ππνιεηηνπξγία ηεο αθαίξεζεο εθαξκόδεηαη ζε 

δηαθνξεηηθέο βάζεηο πεπνηζήζεσλ. Οπόηε, γηα ηελ εμσηεξηθή αλαζεώξεζε 

ρξεηαδόκαζηε κία ζπλάξηεζε ζθαηξηθήο αθαίξεζεο. 
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Πνηα όκσο από ηα δύν είδε είλαη πεξηζζόηεξν εθαξκόζηκν ζηελ πξάμε; Οη 

γλώκεο δπίζηαληαη. Γηα παξάδεηγκα [ 3 ] ζει. 204: 

Ο Αληώλεο θαη ε Βεαηξίθε είλαη έλα παληξεκέλν δεπγάξη. Δίρα ηελ εληύπσζε όηη 

είλαη θαη νη δύν Καζνιηθνί. Σόηε άθνπζα ηελ Βεαηξίθε λα ιέεη : «ηνλ γάκν καο, 

δελ ήηαλ πνηέ πξόβιεκα ην όηη αλήθνπκε ζε δηαθνξεηηθέο ζξεζθείεο». Όηαλ 

άθνπζα απηό, έπαςα λα πηζηεύσ όηη ε Βεαηξίθε είλαη Καζνιηθή, αιιά δηαηήξεζα 

ηελ πεπνίζεζή κνπ όηη ν Αληώλεο είλαη Καζνιηθόο (αθνύ ηνλ είρα δεη ζε 

Καζνιηθή εθθιεζία αξθεηέο θνξέο). 

ύκθσλα κε ηελ ζπλάξηεζε ηεο εζσηεξηθήο αλαζεώξεζεο: Πξηλ δερηώ απηό 

πνπ είπε ε Βεαηξίθε, ζα αλαζεσξνύζα ηηο πεπνηζήζεηο κνπ γηα απηνύο ηνπο 

δύν, θαη ζα αλαθάιππηα όηη ζα ήηαλ πξνηηκόηεξν λα εγθαηαιείςσ ηελ ηδέα όηη ε 

Βεαηξίθε είλαη θαζνιηθή. Αθνύ έπαςα λα πηζηεύσ ζε αύηελ ηελ πεπνίζεζε, ζα 

δερόκνπλ ηε λέα πιεξνθνξία όηη ν Αληώλεο θαη ε Βεαηξίθε αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ζξεζθείεο. 

ύκθσλα κε ηελ ζπλάξηεζε ηεο εμσηεξηθήο αλαζεώξεζεο ακέζσο ζα 

δερόκνπλ αύην πνπ Βεαηξηθή είπε. Καηαλνώληαο όηη αύην είλαη ζπλεπέο κε ηηο 

αξρηθέο κνπ πεπνηζήζεηο, ζα ηηο αλαζεσξνύζα κε ζθόπν ε λέα πιεξνθνξία λα 

είλαη ζπλεπήο. Αύην ζα ην έθαλα απνκαθξύλνληαο ηελ πεπνίζεζε όηη ε 

Βεαηξίθε είλαη Καζνιηθή. 

ε αύην ην παξάδεηγκα ε ζπλάξηεζε ηεο εμσηεξηθήο αλαζεώξεζεο είλαη ε πην 

θαηάιιειε. Γεληθά όηαλ είλαη θαλεξό όηη ε λέα πιεξνθνξία πξέπεη λα γίλεη 

απνδεθηή, αιιά ιηγόηεξν θαλεξό πνηεο από ηηο αξρηθέο κνπ πεπνηζήζεηο πξέπεη 

λα απνκαθξύλζνπλ ηόηε ε εμσηεξηθή αλαζεώξεζε είλαη πην θόληα ζηελ 

πξαγκαηηθή θπζηνινγηθή δηαδηθαζία. 

Σν επόκελν παξάδεηγκα είλαη δηαθνξεηηθήο θύζεσο [ 3 ] ζει. 205: 

Έκεηλα έθπιεθηνο όηαλ ν Πίηεξ είπε όηη ν παηέξαο ηνπ θαζεγεηή Inglefield είλαη 

έλαο θεπνπξόο. Πάληα πίζηεπα όηη είρε αξηζηνθξαηηθό ππόβαζξν. Οκώο, κεηά 

από έλαλ δπζηαγκό, δέρηεθα αύην πνπ κνπ είραλ πεη. 

ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, θαίλεηαη λα ππάξρεη κία θξάζε ζηελ νπνία νύηε ε 

θαηλνύξγηα πεπνίζεζε νύηε ε άξλεζε ηεο γίλεηαη απνδεθηή. Η εζσηεξηθή 

αλαζεώξεζε είλαη πην θόληα από ηελ εμσηεξηθή γηα απηνύ ηνπ είδνπο ηελ 

δηαδηθαζία, θαη γηα απηό ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο είλαη πνιύ δύζθνιν λα 

θαζνξηζηεί ην είδνο ηεο αλαζεώξεζεο πνπ είλαη πην θαηάιιειν. 
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3.4  Αθαίπεζη Πεποιθήζευν 

Η δηαδηθαζία ηεο αθαίξεζεο ησλ πεπνηζήζεσλ εμειίζζεηαη, όηαλ 

απνκαθξύλνπκε από έλα ζύλνιν πεπνηζήζεσλ κεξηθέο πεπνηζήζεηο ρσξίο 

όκσο λα πξνζζέηνπκε λέεο. Γηαηζζεηηθά ε δηαδηθαζία ηεο αθαίξεζεο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε κία δεκόζηα ζπδήηεζε όπνπ ε κία πιεπξά ππνζηεξίδεη ηελ 

πεπνίζεζε ϕ, ελώ ε αληίπαιε ηεο, ην ￢ϕ. Πξνθεηκέλνπ λα απνθύγνπλ θαη νη 

δύν πιεπξέο ηελ εξώηεζε ηελ νπνία ζα πξέπεη ππνζηεξίμνπλ ην ϕ ή ην ￢ϕ 

αληηζηνίρσο θαζώο θαη ηηο ππόινηπεο πεπνηζήζεηο πνπ νδεγνύλ-ππνλννύλ ηα ϕ, 

￢ϕ, παύνπλ λα πηζηεύνπλ πξνζσξηλά ζε απηέο ηηο πεπνηζήζεηο, ελώ ε δεκόζηα 

ζπδήηεζε είλαη δπλαηόλ λα δηεμαρζεί κε ηηο ελαπνκείλαληεο πεπνηζήζεηο. Σειηθά 

ε δηαδηθαζία ηεο αθαίξεζεο δελ έρεη άκεζε εθαξκνγή ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 

αιιά απνηειεί κία ηερληθή ή αιιηώο έλα ελδηάκεζν θξίθν γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαζεώξεζεο ησλ πεπνηζήζεσλ. 

Σν θύξην πξόβιεκα ζηελ αθαίξεζε είλαη όηη, απνκαθξύλνπκε κία πεπνίζεζε ϕ 

από έλα ζύλνιν πεπνηζήζεσλ K, κπνξεί λα ππάξρνπλ επηπξόζζεηεο 

πεπνηζήζεηο ζην K πνπ επηθέξνπλ ην ϕ (ή άιιεο πεπνηζήζεηο πνπ απν θνηλνύ 

επηθέξνπλ ην ϕ). πλεπώο εάλ ζέινπκε λα ζπκκνξθσζνύκε κε ην θξηηήξην (Cn), 

δειαδή λα δηαθπιάμνπκε ηα ζύλνια ησλ πεπνηζήζεσλ θιεηζηά σο πξνο ηε 

ινγηθή ζπλεπαγσγή, είλαη αλαγθαίν λα απνξξίςνπκε θαη ηηο ππόινηπεο 

πεπνηζήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ην ϕ γίλεη δεθηό ζην K εμαηηίαο ηεο ινγηθήο 

ζπλεπαγσγήο ηνπ από ην ς θαη ην γ, ηα νπνία αλήθνπλ θαη ηα δύν ζην K, ηόηε 

είηε ην ς είηε ην γ (ή αθόκε θαη ηα δύν) ζα πξέπεη λα απνξξηθζνύλ. Σν 

πξόβιεκα είλαη ζηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ πεπνηζήζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα 

απνξξηθζνύλ θαη απηώλ πνπ ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνύλ. Δπεηδή ην θξηηήξην ηεο 

πιεξνθνξηαθήο νηθνλνκίαο εθαξκόδεηαη θαη ζηελ αθαίξεζε, θακία από ηηο 

πεπνηζήζεηο δελ ζα πξέπεη λα απνξξίπηεηαη άζθνπα. 

Η αθαίξεζε κίαο πξόηαζεο ϕ από έλα ζύλνιν πεπνηζήζεσλ K παξηζηάλεηαη 

από ην ζπκβνιηζκό K−ϕ . Τπνζέηνπκε όηη γηα θάζε ζύλνιν πεπνηζήζεσλ θαη 

γηα θάζε πξόηαζε ϕ ππάξρεη κία ῾῾κνλαδηθή᾿᾿ ζπλάξηεζε αθαίξεζεο πνπ νξίδεη 

ην K−ϕ. ΄Όπσο θαη ζηελ πξόζζεζε έηζη θαη ζηελ αθαίξεζε ε αθξηβήο 

καζεκαηηθή έθθξαζε είλαη ε εμήο: Τπάξρεη ζπλάξηεζε αθαίξεζεο − : KL x L → 

KL, πνπ αληηζηνηρεί έλα δεύγνο από ζύλνια πεπνηζήζεσλ θαη πξνηάζεσλ ζε 

έλα λέν ζύλνιν πεπνηζήζεσλ K−ϕ . 
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΄Όπσο ζηε δηαδηθαζία ηεο πξόζζεζεο έηζη θαη εδώ, ππάξρνπλ νρηώ αμηώκαηα 

έρνπλ σο θίλεηξν ην θξηηήξην ηεο πιεξνθνξηαθήο νηθνλνκίαο. Απηά ηα αμηώκαηα 

είλαη γλσζηά θαη ζαλ AGM αμηώκαηα γηα ηελ αθαίξεζε πεπνηζήζεσλ θαη 

θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 3. 

 
Πίλαθαο 3: Αμηώκαηα αθαίξεζεο πεπνηζήζεσλ 
 
 

(K   1) Γηα θάζε ϕ θαη θάζε K ην Kϕ είλαη ζύλνιν     
πεπνηζήζεσλ 

(K   2) Kϕ  K 

(K   3) Δάλ ϕ   K, ηόηε Kϕ = K 

(K   4) Δάλ δελ ηζρύεη  ην ϕ, ηόηε ϕ Kϕ 

(K   5) Δάλ ϕ  K ηόηε K   (Kϕ)+ϕ 

(K   6) Δάλ |-- ϕ ↔ ς ηόηε Kϕ = Kς 

(K   7) Kϕ ∩ Kς   K (ϕς) 

(K   8) Δάλ ϕ   K (ϕς), ηόηε K(ϕς)  Kθ 

 

 

Κάζε ζπλάξηεζε πνπ ηθαλνπνηεί ηα αμηώκαηα από ην(K   1) -  (K   8) 

νλνκάδεηαη AGM ζπλάξηεζε αθαίξεζεο (AGM contraction function). 

Σν πξώην αίηεκα γηα ηελ αθαίξεζε ησλ πεπνηζήζεσλ απνδεηθλύεηαη από κόλν 

ηνπ. 

(K   1) Γηα θάζε πξόηαζε ϕ θαη θάζε ζύλνιν πεπνηζήζεσλ K, ην Kϕ είλαη έλα 

ζύλνιν πεπνηζήζεσλ 

Δπεηδή ην Kϕ πξνέξρεηαη από ην K κεηά ηελ απόξξηςε θάπνησλ 

πεπνηζήζεσλ,απαηηείηαη λα κελ πξνθύπηνπλ λέεο πεπνηζήζεηο ζην λέν καο 

ζύλνιν Kϕ, ην νπνίν ζα είλαη κηθξόηεξν ηνπ αξρηθνύ ζπλόινπ Κ. Άξα ην 

δεύηεξν αίηεκα κπνξεί λα δηαηππσζεί σο εμήο: 

(K   2) Kϕ  K 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην ϕ δελ αλήθεη ζην K, θαη έρνληαο ππόςε ην θξηηήξην ηεο 

πιεξνθνξηαθήο νηθνλνκίαο, ην αξρηθό ζύλνιν Κ δελ αιιάδεη  θαζόινπ: 

(K   3) Δάλ ϕ  K, ηόηε Kϕ = K 

Σν ηέηαξην αίηεκα πξνζδηνξίδεη ηελ επηηπρία ηεο αθαίξεζεο. Με ιίγα ιόγηα ε 

πξόηαζε πνπ ζα απνξξηθζεί από ην αξρηθό ζύλνιν πεπνηζήζεσλ K δελ ζα 
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πξέπεη λα απνηειεί ινγηθή ζπλεπαγσγή ησλ πεπνηζήζεσλ πνπ δηαηεξνύληαη 

ζην K  ϕ (εθηόο θαη αλ ην ϕ είλαη ινγηθά έγθπξν, δειαδή είλαη ηαπηνινγία): 

(K  4) Δάλ δελ ηζρύεη  ην ϕ, ηόηε ϕ Kϕ 

Σν πέκπην αίηεκα εγγπάηαη όηη, εάλ αθαηξέζνπκε κία πξόηαζε ϕ από έλα 

ζύλνιν πεπνηζήζεσλ K θαη ύζηεξα ηελ επαλαπξνζζέζνπκε, ην ηειηθό ζύλνιν 

πεπνηζήζεσλ ζα πεξηέρεη πεπνηζήζεηο πνπ βξίζθνληαλ ήδε ζην K. Δάλ 

ζπλππνινγίζνπκε θαη ην θξηηήξην πιεξνθνξηαθήο νηθνλνκίαο, ηόηε ην K ϕ ζα 

πξέπεη λα είλαη έλα κεγάιν ππνζύλνιν ηνπ K. ε αλαινγία κε ην (K+6) 

ζεσξνύκε όηη όιεο νη πεπνηζήζεηο ζην K αλαθηνύληαη, αθνύ πξώηα αθαηξεζεί 

θαη επαλαπξνζηεζεί ε ίδηα πεπνίζεζε. Η παξαπάλσ έθθξαζε δηαηππώλεηαη ζε 

αίηεκα σο εμήο: 

(K   5) Δάλ ϕ  K ηόηε K   (Kϕ)+ϕ 

Σν αίηεκα απηό είλαη γλσζηό σο recovery postulate. 

Έρεη απνηειέζεη ζην παξειζόλ αληηθείκελν ζπδήηεζεο θαη πεξαηηέξσ κειέηεο 

θπξίσο όζνλ αθνξά ηεο εγθπξόηεηά ηνπ. Η εγθπξόηεηα ηνπ recovery  postulate 

θαίλεηαη λα ακθηζβεηείηαη αθόκε πην έληνλα θπξίσο ζηηο πηζαλνηηθέο 

πεξηπηώζεηο. Έζησ γηα παξάδεηγκα [ 2 ] ζει. 62, όηη ην ζύλνιν K απνηειεί ηηο 

πεπνηζήζεηο καο γηα κία ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε. ΄Δζησ όηη ε πξόηαζε ϕ 

πεξηγξάθεη ην γεγνλόο όηη ζην πξσηλό ζήκεξα κνπ έπεζε ην ηνζη θαη ς ην 

γεγνλόο όηη ην ηνζη έπεζε κε ηελ πιεπξά κε ην βνύηπξν πξνο ηα θάησ. (Η 

πξόηαζε ς απνηειεί κία ηπραία ππόζεζε). Δπεηδή ην ς είλαη ζπλέπεηα ηνπ ϕ (όρη 

ινγηθή) πξνθύπηεη όηη ζην Kϕ δελ ηζρύεη ε πεπνίζεζε ς. Δάλ όκσο 

μεθηλήζνπκε από ην Kϕ θαη 

θαληαζηνύκε όηη κνπ έπεζε ην ηνζη ζήκεξα ζην πξσηλό, δειαδή εάλ 

πξνζζέζνπκε ηελ πξόηαζε ϕ, ηόηε ε πξόηαζε ς δελ απνηειεί ζε θακία 

πεξίπησζε ινγηθή ζπλέπεηα ηνπ ϕ, επεηδή θαη ην ￢ς είλαη εμίζνπ πηζαλόλ. 

Άιιν έλα παξάδεηγκα πνπ πξώηα απνκαθξύλεηο θαη κεηά ην πξνζζέηεηο πάιη 

ρσξίο λα ράζεηο ηίπνηα από ηελ αξρηθή ζνπ πεπνίζεζε είλαη: 

Πίζηεπα πσο είρα ηα θιεηδηά ηνπ ζπίηηνύ κνπ πάλσ κνπ (θ). Σόηε έβαια ην ρέξη 

κνπ ζηελ αξηζηεξή  κνπ ηζέπε, εθεί πνπ ζπλήζσο ηα βάδσ θαη δελ ηα βξήθα. 

Έηζη έπςα λα πηζηεύσ ζηε πεπνίζεζε θ, αιιά δελ άξρηζα λα πηζηεύσ ζηελ 

πεπνίζεζε ￢θ. Μηζό δεπηεξόιεπην αξγόηεξα, βξήθα ηα θιεηδηά θαη πίζηεςα 

πάιη ζηελ πεπνίζεζε θ. Με άιια ιόγηα πξνζζέηνληαο κηα πεπνίζεζε θ 

θεξδίδνπκε όζα είρακε ράζεη όηαλ ηελ αθαίξεζακε. Γηα απηό ην αίηεκα πέληε 



 Αλαζεώξεζε Πεπνηζήζεσλ 

 ει. 41 από 73 

είλαη γλσζηό σο recovery postulate, ην νπνίν απνηειεί ην ακθηιεγόκελν αμηώκα 

από ηα AGM αμηώκαηα. Έλα παξάδεηγκα από ην νπνίν θαίλεηαη όηη ην  recovery 

postulate δελ είλαη ηζρπξό είλαη ην παξαθάησ [ 3 ] ζει. 73: 

Έζησ όηη πηζηεύσ όηη ε Κιενπάηξα έρεη έλαλ γην (θ) θαη όηη ε Κιενπάηξα έρεη 

κία θόξε (ς), θαη αθόκα πηζηεύσ όηη ε Κιενπάηξα έρεη έλα παηδί ( θς). Σόηε 

ιακβάλσ ηελ πιεξνθνξία πνπ κε θάλεη λα πηζηεύσ όηη ε Κιενπάηξα δελ έρεη 

παηδηά. Ακέζσο κεηά καζαίλσ από αμηόπηζηε πεγή όηη ε Κιενπάηξα έρεη έλα 

παηδί. Φαίλεηα απόιπηα θπζηνινγηθό ζε εκέλα λα πξνζζέζσ ηελ πεπνίζεζε  

(θς) ζην ζύλνιν ησλ πεπνηζήζεώλ κνπ ρσξίο λα επαλαεηζάγσ ην θ θαη ην ς. 

Οθεηιόκελνο ζηνλ πξνβιεκαηηθό ραξαθηήξα ηνπ πέκπηνπ αμηώκαηνο, ν 

Makinson πξόηεηλε κηα πην επξύ θαηεγνξία ζπλαξηήζεσλ ζηα ζύλνια 

πεπνηζήζεσλ. Όξηζε ηελ ζπλάξηεζε απόζπξζεο ( withdrawal ) ζαλ κηα 

ζπλάξηεζε πνπ ηθαλνπνηεί ηα πέληε κόλν AGM αμηώκαηα θαη όρη απαξαίηεαη ην 

recovery postulate. 

Αο θαληαζηνύκε ηώξα ηη ζα κπνξνύζε λα ζπκβεί, εάλ πξώηα πξνζζέηακε θαη 

κεηά αθαηξνύζακε ην ϕ από έλα ζύλνιν πεπνηζήζεσλ K. Θα θαηαιήγακε πάιη 

ζην K;  Απηό δελ ζα κπνξνύζε λα ηζρύεη ζε θακία πεξίπησζε, δηόηη, εάλ ην ￢ϕ 

αλήθεη ζην K, ηόηε K+ϕ = K . 

΄Αξα ην (K+ϕ ) ϕ δελ είλαη απαξαίηεηα ίδην κε ην K . 

Μία πξώηε ηδηόηεηα ησλ αμησκάησλ ηεο πξόζζεζεο θαη ησλ αμησκάησλ (K   1)- 

(K  5) είλαη ε: 

16   K ϕ = K ∩ (K ϕ )+￢ ϕ 

Παξάιιεια κε ηελ ηδηόηεηα 16 εηζάγνπκε ην επόκελν αίηεκα γηα ηελ αθαίξεζε 

ησλ πεπνηζήζεσλ: 

(K   6) Δάλ |-- ϕ ↔ ς ηόηε Kϕ = Kς 

Σα αμηώκαηα (K   1)-(K   6) απνηεινύλ ην βαζηθό ζύλνιν ησλ αμησκάησλ γηα 

ηε δηαδηθαζία ηεο αθαίξεζεο ησλ πεπνηζήζεσλ. Δθηόο από ην βαζηθό ζύλνιν, 

ζα παξνπζηαζηνύλ δύν επηπιένλ αμηώκαηα γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αθαίξεζεο ηα 

νπνία επζύλνληαη θαη γηα ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ ζπλόισλ Kϕ θαη Kϕς. 

Σν θίλεηξν γηα ην πξώην από ηα δύν αμηώκαηα είλαη όηη, όηαλ απνξξίπηεηαη κία 

πεπνίζεζε ηεο κνξθήο ϕ   ς, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα επηινγήο κεηαμύ ηεο 

απόξξηςεο ηνπ ϕ θαη ηνπ ς. ε γεληθέο γξακκέο ζα κπνξνύζακε λα 

απνξξίςνπκε ιηγόηεξεο πεπνηζήζεηο, όηαλ αθαηξνύκε ην ϕ   ς από έλα 
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ζύλνιν πεπνηζήζεσλ K από ηελ πεξίπησζε πνπ αθαηξνύκε κόλν ην ϕ. Η 

παξαπάλσ αλάιπζε δηαηππώλεηαη σο εμήο: 

17     Δάλ  |--  ς → ϕ ηόηε K−ϕ   K−ς 

Παξόια απηά όκσο ε 17 κπνξεί λα ηζρπξνπνηεζεί από ην αθόινπζν αίηεκα : 

(K   7) Kϕ ∩ Kς   K (ϕς) 

Με άιια ιόγηα, νη πεπνηζήζεηο πνπ αλήθνπλ θαη ζην K ϕ θαη ζην Kς αλήθνπλ 

θαη ζην Kϕς. ε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα, αλ ε πεπνίζεζε γ 

άλεθε θαη απηή ζην Kϕ , ηόηε δελ ζα άλεθε ζην Kς (γηα ηνλ ίδην ιόγν πνπ δελ 

ζα άλεθε ζην Kϕς). Οπόηε απηό ην παξάδεηγκα δίλεη έλαλ επηπιένλ ιόγν 

γηα ηελ ηζρύ ηνπ (K   7). 

Σν όγδνν αίηεκα γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αθαίξεζεο ησλ πεπνηζήζεσλ απαηηεί ην 

εμήο: Όηαλ αθαηξνύκε κία έθθξαζε ηεο κνξθήο ϕ   ς από έλα ζύλνιν 

πεπνηζήζεσλ K, είηε ην ϕ είηε ην ς είηε θαη ηα δύν ζα πξέπεη λα απνξξηθζνύλ. 

Δάλ απνξξηθζεί ην ϕ, απηό ζα γίλεη επεηδή είλαη ιηγόηεξν θαηνρπξσκέλν από ην 

ς. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ειάρηζηε αιιαγή πνπ γίλεηαη ζην K πξνθεηκέλνπ λα 

απνξξηθζνύλ ηα ϕ   ς είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλαγθαία ειάρηζηε 

αιιαγή πνπ απαηηείηαη γηα λα απνξξηθζεί κόλν ην ϕ. Απηό απνηειεί θαη ην 

θίλεηξν ηνπ όγδννπ αμηώκαηνο: 

(K   8) Δάλ ϕ  K (ϕς), ηόηε K(ϕς)  Kθ 

 

Άκεζε ζπλέπεηα ηνπ (K8) θαη ηνπ (K4) είλαη ε επόκελε αξρή, ε νπνία 

εμαζθαιίδεη όηη ην Kϕς ῾῾θαιύπηεηαη᾿᾿ είηε από ην Kϕ είηε από ην Kς : 

18       Δίηε Kϕς  Kϕ είηε Kϕς  K−ς 

ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο όπνπ ϕ   Kϕς, ην Kϕς είλαη ίζν κε ην 

Kϕ . Χζηόζν, ε παξαθάησ έθθξαζε δελ ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη κέξνο 

απηώλ ησλ πεξηπηώζεσλ:Δάλ νη πξνηάζεηο ϕ θαη ε ς είλαη ηζνδύλακεο σο πξνο 

ηελ επηζηεκνληθή ηνπο θαηνρύξσζε (όρη απαξαίηεηα ινγηθά ηζνδύλακεο), ηόηε 

θαη ην ϕ θαη ην ς απνξξίπηεηαη από ην Kϕς, ιακβάλνληαο ππόςε όηη κόλν 

ην ϕ απνξξίπηεηαη ζην Kϕ . Χζηόζν, κπνξεί λα απνδεηρζεί όηη ηα (K 7) θαη 

(K8) καδί κε ην βαζηθό ζύλνιν ησλ αμησκάησλ γηα ηελ αθαίξεζε 

πεπνηζήζεσλ επηθέξνπλ ηελ επόκελε ηδηόηεηα (Factoring Condition) : 

19   Δίηε K (ϕς) = K ϕ είηε K (ϕς) = Kς είηε K (ϕς) = Kϕ ∩ Kς 



 Αλαζεώξεζε Πεπνηζήζεσλ 

 ει. 43 από 73 

Σν αληίζεην είλαη εθηθηό. Τπό ηελ ζθέπε ησλ βαζηθώλ αμησκάησλ ε ηδηόηεηα 19 

επηθέξεη θαη ην (K   7) θαη ην (K   8). Μία πην ελδπλακσκέλε αξρή ζε ζρέζε κε 

ηελ είλαη ε επόκελε: 

20   Δίηε K (ϕς) = K ϕ είηε K (ϕς) = Kς 

Σέινο όιεο νη πξνεγνύκελεο παξαηεξήζεηο - ηδηόηεηεο παξέρνπλ κία ηεξάζηηα 

ππνζηήξημε ζηνλ ηζρπξηζκό όηη ηα αμηώκαηα (K − 1)-(K − 8) όλησο απνηεινύλ ην 

θαηαιιειόηεξν ζύλνιν αμησκάησλ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αθαίξεζεο ησλ 

πεπνηζήζεσλ.  

 

3.5 Από ηην αθαίπεζη ζηην αναθεώπηζη πεποιθήζευν και 

ανηίζηποθα 

 

ηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα , ε αθαίξεζε θαη ε αναθεώπηζη πεποιθήζευν 

παξνπζηάζηεθαλ κε δύν ζύλνια αμησκάησλ. Απηά ηα ζύλνια αμησκάησλ είλαη 

αλεμάξηεηα κεηαμύ ηνπο, κε ηελ έλλνηα όηη ηα αμηώκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ 

αθαίξεζε πεπνηζήζεσλ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαζεώξεζε θαη ην αληίζηξνθν. 

Μία ινγηθή απνξία ινηπόλ, ζα ήηαλ πσο από ηελ αθαίξεζε ζα κπνξνύζακε λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηελ αλαζεώξεζε θαη ην αληίζηξνθν; Δάλ απηό είλαη εθηθηό, 

ηόηε ην ζύλνιν ησλ αξρηθώλ ηδεώλ  ζα κπνξεί λα αλαρζεί θαη νη 

επηζηεκνλνινγηθέο ζεσξίεο πνπ εμεηάδνπκε ζα είλαη πνιύ πην εύθνια 

θαηαλνεηέο. Μηα ηέηνηα ζύλδεζε κεηαμύ απηώλ ησλ δύν ηύπσλ αιιαγήο ησλ 

πεπνηζήζεσλ πξνηάζεθε από ηνλ  Isaac Levi  πξηλ από ηνπο Alchourron, 

Gardenfors θαη Makinson. 

 ε απηήλ ηελ ελόηεηα ζα παξνπζηαζηνύλ δύν  επηρεηξήκαηα πνπ βνεζνύλ απηό 

ηνλ ηζρπξηζκό: όηη ε αλαζεώξεζε κπνξεί λα νξηζηεί από ηελ αθαίξεζε θαη ε 

αθαίξεζε από ηελ αλαζεώξεζε. 

Ο Isaac Levi ππνζηεξίδεη όηη ππάξρνπλ κόλν δύν κνξθέο αιιαγώλ 

πεπνηζήζεσλ: ε πξόζζεζε θαη ε αθαίξεζε. Ο Isaac Levi εληζρύεη ηε ζέζε ηνπ 

απνδεηθλύνληαο όηη νη αλαζεσξήζεηο κπνξνύλ λα αλαιπζνύλ σο κία αθνινπζία 

από αθαηξέζεηο θαη πξνζζέζεηο. ηελ νξνινγία ησλ ζπλόισλ ησλ πεπνηζήζεσλ 

απηή ε ηδέα κπνξεί λα εξκελεπζεί σο εμήο: Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπάζνπκε 

ηελ αλαζεώξεζε Kϕ γηα έλα ζύλνιν πεπνηζήζεσλ K θαη κία πξόηαζε ϕ, ζα 

πξέπεη πξώηα λα αθαηξέζνπκε ηελ πξόηαζε ￢ϕ από ην ζύλνιν K θαη κεηά λα 

πξνζζέζνπκε ηελ πξόηαζε ϕ ζην λέν ζύλνιν K  ￢ϕ. Γηαηζζεηηθά, πξνθεηκέλνπ 
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λα πξνζζέζνπκε κία αληηθαηηθή πιεξνθνξία ϕ ζην K πξνεηνηκάδνπκε ην 

έδαθνο κε ηελ απνκάθξπλζε ηεο πεπνίζεζεο ￢ϕ θαζώο θαη όιεο ηηο 

πεπνηζήζεηο πνπ επηθέξνπλ ην ￢ϕ. Σππηθά ε ζέζε ηνπ Levi κπνξεί λα 

εθθξαζηεί από ηνλ αθόινπζν νξηζκό: 

 

(Def )      Kϕ = (K￢ϕ)+ϕ     (Levi  identity) 

 

Η παξαπάλσ έθθξαζε παξέρεη ηνλ νξηζκό ηεο αλαζεώξεζεο κέζα από ηνπο 

όξνπο ηεο πξόζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο ησλ πεπνηζήζεσλ. Η έθθξαζε απηή 

θαιείηαη θαη ”Levi  identity”. Οη Alchourron, Gardenfors θαη Makinson απόδεημαλ 

όηη νη ζπλαξηήζεηο πνπ πξνέξρνληαη από ηα αμηώκαηά ηνπο ηθαλνπνηνύλ θαη ηελ 

Levi  identity 

Δάλ ην ζύλνιν  Kϕ νξηζηεί θαη΄ απηόλ ηνλ ηξόπν, ηόηε ππάξρεη ε ειάρηζηε 

αλαγθαία αιιαγή γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο πεπνίζεζεο ϕ ζην ζύλνιν K. Κάηη 

ηέηνην άιισζηε είλαη αλακελόκελν ζε θάζε νξηζκό αλαζεώξεζεο ελόο ζπλόινπ. 

Μία πεπνίζεζε ϕ γηα λα είλαη ζπλεπήο κε ην λέν ζύλνιν ζα πξέπεη λα έρεη 

ζπκπεξηιεθζεί ζην αξρηθό ε άξλεζή ηεο. 

Δπίζεο ην ζύλνιν K  ￢ϕ νξίδεηαη σο ε αλαγθαία ειάρηζηε αιιαγή ηνπ K 

πξνθεηκέλνπ λα απνξξηθζεί ε πεπνίζεζε ￢ϕ. Σέινο, ε πεπνίζεζε ϕ πνπ ζα 

πξέπεη λα πξνζηεζεί ππαγνξεύεη όηη ην K ￢ϕ ζα είλαη ε ειάρηζηε αλαγθαία 

αιιαγή πνπ ρξεηαδόκαζηε γηα λα νινθιεξσζεί όιε απηή ε δηαδηθαζία. 

Από ην αίηεκα (K   1) θαη ηνλ νξηζκό ηεο πξόζζεζεο πεπνηζήζεσλ πξνθύπηεη 

όηη ην ζύλνιν Kϕ, πνπ νξίδεηαη από ηελ ”Levi identity” είλαη έλα ζύλνιν 

πεπνηζήζεσλ. Μία πνιύ πξνθαλήο εξώηεζε ζα ήηαλ εάλ ηα ελαπνκείλαληα 

αμηώκαηα γηα ηελ αλαζεώξεζε ησλ πεπνηζήζεσλ ηθαλνπνηνύληαη. Η απάληεζε 

δίλεηαη κέζσ ησλ επόκελσλ δύν ζεσξεκάησλ: 

 

Θεώπημα 3.2 (Alchourron, C.E., P. G¨arnefors and D. Makinson. [2]) Δάλ ε 

ζπλάξηεζε αθαίξεζεο − ηθαλνπνηεί ηα (K   1) - (K   4) θαη (K   6) θαη ε 

ζπλάξηεζε πξόζζεζεο + ηθαλνπνηεί ηα (K+1) - (K+6) ηόηε ε ζπλάξηεζε 

αλαζεώξεζεο πνπ νξίδεηαη από ηελ (Def ) ηθαλνπνηεί ηα (K1) - (K6). 

Αο ζεκεηώζνπκε όηη ην αίηεκα (K   5) δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή ηεο 

  ζπλάξηεζε αλαζεώξεζεο. 

 



 Αλαζεώξεζε Πεπνηζήζεσλ 

 ει. 45 από 73 

Θεώπημα 3.3 (Alchourron, C.E., P. Garnefors and D. Makinson. [2]) 

Τπνζέηνπκε όηη νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ ζεσξήκαηνο 3.2 ηθαλνπνηνύληαη. Σόηε (α) 

εάλ ην (K   7) ηθαλνπνηείηαη, ην (K7) ηθαλνπνηείηαη γηα ηελ νξηζζείζα 

ζπλάξηεζε αλαζεώξεζεο θαη (β) εάλ ην (K   8) ηθαλνπνηείηαη, ην (K8) 

ηθαλνπνηείηαη θαη απηό γηα ηελ νξηζζείζα ζπλάξηεζε αλαζεώξεζεο. 

Σα απνηειέζκαηα απηά εληζρύνπλ εκθαλώο ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο (Def ) σο 

νξηζκό ηεο ζπλάξηεζεο αλαζεώξεζεο. 

Έρνληαο νινθιεξώζεη ηελ παξνπζίαζε θαη ηνλ νξηζκό ζπλαξηήζεσλ 

αλαζεώξεζεο ζεηξά έρεη ε κειέηε ηνπ αληίζηξνθνπ πξνβιήκαηνο, δειαδή ε 

θαηαζθεπή ζπλαξηήζεσλ αθαίξεζεο κέζσ ηεο αλαζεώξεζεο ησλ 

πεπνηζήζεσλ. Η ηδέα ε νπνία παξνπζηάζηεθε από ηνλ William Harper είλαη ε 

εμήο: Μία πξόηαζε ς γίλεηαη απνδεθηή ζηελ αθαίξεζε ηεο πξόηαζεο ϕ από ην 

ζύλνιν K, δειαδή ζην ζύλνιν Kϕ , εάλ θαη κόλν εάλ ε πξόηαζε ς γίλεη 

απνδεθηή θαη ζην K αιιά θαη ζην ζην K  ￢ ϕ. Πην αλαιπηηθά, επεηδή ζην 

ζύλνιν K∗ ￢ ϕ είλαη ε ειάρηζηε αιιαγή ηνπ K, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή ε 

πξόηαζε ￢ϕ, πεξηέρεη όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξε πιεξνθνξία από ην K ε 

νπνία δελ επηθέξεη ηελ πιεξνθνξία ϕ. Φπζηθά ην ζύλνιν K  ￢ ϕ πεξηέρεη ην 

￢ϕ θαη όιεο ηηο ζπλεπαγσγέο ηνπ, ελώ νη πεπνηζήζεηο πνπ αλήθνπλ από θνηλνύ 

ζηα K θαη ζηα K  ￢ ϕ δελ επηθέξνπλ ηελ πεπνίζεζε ϕ. Σππηθά ε παξαπάλσ 

αλάιπζε δηαηππώλεηαη από ηνλ επόκελν νξηζκό: 

(Def )       K    ϕ = K ∩ K￢ ϕ        (Harper identity) 

Η έθθξαζε απηή νξίδεη ηελ αθαίξεζε κέζα από ηνπο όξνπο ηεο αλαζεώξεζεο 

ησλ πεπνηζήζεσλ. Δπηπιένλ ε έθθξαζε απηή θαιείηαη θαη ”Harper identity”. 

Δπεηδή ε ηνκή δύν ζπλόισλ πεπνηζήζεσλ απνηειεί ζύλνιν πεπνηζήζεσλ, 

πξνθύπηεη όηη ην ζύλνιν K  ϕ (ην νπνίν νξίδεηαη από ηε Harper identity ) 

απνηειεί θαη απηό ζύλνιν πεπνηζήζεσλ. πλεπώο απηόο ν νξηζκόο ηθαλνπνηεί 

ην αίηεκα (K   1). Αθνινπζνύλ δύν ζεσξήκαηα, νη απνδείμεηο ησλ νπνίσλ 

ηθαλνπνηνύλ θαη ηα ππόινηπα αμηώκαηα: 

 

Θεώπημα 3.4 (Alchourron, C.E., P. Garnefors and D. Makinson. [2]) Δάλ ε 

ζπλάξηεζε αλαζεώξεζεο   ηθαλνπνηεί ηα (K1) - (K6), ηόηε ε ζπλάξηεζε 

αθαίξεζεο πνπ νξίδεηαη από ηελ (Def ) ηθαλνπνηεί ηα (K   1) - (K   6). 
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Θεώπημα 3.5 (Alchourron, C.E., P. G¨arnefors and D. Makinson. [2]) 

Τπνζέηνπκε όηη ε ζπλάξηεζε αλαζεώξεζεο   ηθαλνπνηεί ηα (K1) - (K6). 

Σόηε (α) εάλ ην (K7) ηθαλνπνηείηαη, ην (K   7) ζα ηθαλνπνηείηαη γηα ηελ 

νξηζζείζα ζπλάξηεζε αθαίξεζεο θαη (β) εάλ ην (K8) ηθαλνπνηείηαη, ην (K   8) 

ζα ηθαλνπνηείηαη θαη απηό γηα ηελ νξηζζείζα ζπλάξηεζε αθαίξεζεο. 

 

Με ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν, όπσο θαη κε ηε ”Levi identity” ηα παξαπάλσ 

απνηειέζκαηα εληζρύνπλ αθόκε πεξηζζόηεξν ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ 

αμησκάησλ. Σα ζεσξήκαηα 3.2 - 3.5 δείρλνπλ όηη νη ζπλαξηήζεηο αθαίξεζεο θαη 

αλαζεώξεζεο έρνπλ ηηο ζσζηέο ηδηόηεηεο. Παξόια απηά επηδηώθνπκε νη δύν 

νξηζκνί γηα ηηο ζπλαξηήζεηο λα είλαη αληαιιάμηκνη ππό ηελ έλλνηα όηη, εάλ 

μεθηλήζνπκε κε ηνλ νξηζκό θαη ηελ θαηαζθεπή κηαο ζπλάξηεζεο αθαίξεζεο θαη 

έπεηηα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ δεύηεξν νξηζκό γηα λα απνθηήζνπκε ηε 

ζπλάξηεζε αλαζεώξεζεο, ζα πξέπεη λα θαηαιήμνπκε ζηελ απζεληηθή-πξώηε 

καο ζπλάξηεζε. Γηα λα απνδεηρζεί απηό, δειαδή γηα λα επηηύρνπκε ηελ 

αληαιιαμηκόηεηα κεηαμύ ησλ ζπλαξηήζεσλ αθαίξεζεο θαη αλαζεώξεζεο 

πεπνηζήζεσλ ζα πξέπεη λα εθαξκόζνπκε ην (Def  ) ζην ζύλνιν K￢ϕ θαη 

ύζηεξα λα ην αληηθαηαζηήζνπκε ζηνλ νξηζκό (Def ). Από ηε Harper identity 

έρνπκε: K￢ϕ = K ∩ Kϕ (1) θαη από ηε Levi identity : Kϕ = (K￢ϕ)+ϕ (2). 

΄Αξα από ηηο ζρέζεηο (1), (2), από Kϕ = K∗ ￢￢ϕ θαη απόην (K6) έρνπκε: 

21    Kϕ = (K ∩ Kϕ)+ϕ 

Γηα λα ειέγμνπκε θαη ηελ αληίζηξνθε θαηεύζπλζε ζα πξέπεη λα εθαξκόζνπκε ην 

(Def )ζην ζύλνιν K∗ ￢ ϕ θαη ύζηεξα λα ην αληηθαηαζηήζνπκε ζηνλ νξηζκό ηνπ 

(Def ). Από ηε Levi identity έρνπκε: K∗ ￢ ϕ = (Kϕ )+￢ ϕ (3) θαη από ηε Harper 

identity : Kϕ = K∩K∗ ￢ ϕ 

(4). ΄Αξα από ηηο ζρέζεηο (3),(4), από Kϕ = K￢￢ϕ θαη (K   6) έρνπκε: 

22    Kϕ = K ∩ (Kϕ )+￢ ϕ 

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη, ρξεζηκνπνηώληαο κόλν ηα βαζηθά 

αμηώκαηα γηα ηελ αλαζεώξεζε θαη ηελ αθαίξεζε θαη κε ηελ βνήζεηα ησλ Levi θαη 

Harper identities, νη δύν απηέο δηαδηθαζίεο είλαη όλησο αληαιιάμηκεο. 

Πξνεγνπκέλσο είρε αλαθεξζεί όηη ην ”recovery postulate” κπνξεί λα κελ είλαη 

έγθπξν ζε όια ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ. Απηό απνηειεί ελδηαθέξνπζα 

πεξίπησζε γηα ην ηη κπνξνύζε λα ζπκβεί εάλ απηό ην αίηεκα έπαπε λα 

πθίζηαηαη. Ο Makinson απέδεημε όηη, εάλ απνξξίςνπκε ην αίηεκα (K5), ηόηε ζα 



 Αλαζεώξεζε Πεπνηζήζεσλ 

 ει. 47 από 73 

νδεγεζνύκε ζε κία ζεκαληηθή απώιεηα. Απηό δηόηη ην (K5) δελ κπνξεί λα 

παξαρζεί από ηα αμηώκαηα (K1)-(K4) θαη (K   6). 

ύκθσλα κε ηνλ Makinson , γηα λα γίλνπκε πην αθξηβείο , ππνζέηνπκε όηη 

ππάξρεη κία ζπλάξηεζε   ε νπνία ηθαλνπνηεί ηα (K   1)-(K   4) θαη (K   6) θαη 

ε νπνία θαιείηαη ζπλάξηεζε αλάθιεζεο  (withdrawal function). Δπεηδή ην (K5) 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζεώξεκα 3.2 γλσξίδνπκε όηη θάζε ζπλάξηεζε 

αλάθιεζεο βαζηδόκελε ζηε Levi identity παξάγεη κία ζπλάξηεζε αλαζεώξεζεο 

πνπ ηθαλνπνηεί ηα (K1) - (K6). Δάλ ηώξα − θαη −˙ είλαη δύν ζπλαξηήζεηο 

αλάθιεζεο νη νπνίεο παξάγνπλ ηελ ῾῾ίδηα᾿᾿ ζπλάξηεζε αλαζεώξεζεο ηόηε ιέκε 

όηη νη − θαη −˙ είλαη ηζνδύλακεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ”revision equivalent”. 

Δπηπιένλ ζεκεηώλνπκε κε [−] ηελ θιάζε όισλ ησλ ζπλαξηήζεσλ αλάθιεζεο 

πνπ είλαη ”revision equivalent” κε ηε −. Δπίζεο ιέκε όηη ε ζπλάξηεζε αλάθιεζεο 

−˙ είλαη κεγαιύηεξε από ηε − ζην ζύλνιν πεπνηζήζεσλ K εάλ Kϕ  K −˙ϕ γηα 

όιεο ηηο πεπνηζήζεηο ϕ. 

Αθόκε, ν Makinson απέδεημε ην αθόινπζν ιήκκα: 

Λήμμα 3.1 ΄Δζησ K έλα ζύλνιν πεπνηζήζεσλ. Σόηε γηα θάζε ζπλάξηεζε 

αλάθιεζεο - ζην ζύλνιν K, ππάξρεη κία ῾῾κνλαδηθή᾿᾿ ζπλάξηεζε αθαίξεζεο −˙ 

ζην K ε νπνία είλαη ”revision equivalent” κε ηελ − θαη επίζεο ε −˙ είλαη ην 

κεγαιύηεξν ζηνηρείν ηεο θιάζεο [−]. 

Καηαιήγνπκε ζην παξαθάησ ζπκπέξαζκα: Δάλ ε πξνζνρή καο ζηξαθεί ζηελ 

αλαζεώξεζε ησλ πεπνηζήζεσλ, ηόηε, αλ θαη ε αλαζεώξεζε ελόο ζπλόινπ K 

κπνξεί λα παξαρζεί από αξθεηέο ζπλαξηήζεηο αλάθιεζεο, ππάξρεη κία 

κνλαδηθή ζπλάξηεζε εμ απηώλ πνπ ζα ηθαλνπνηεί θαη ην recovery postulate 

(K−5). Απηή ε ζπλάξηεζε είλαη επίζεο θαη ε κνλαδηθή ζπλάξηεζε αλάθιεζεο 

πνπ απνκαθξύλεη από ην K όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξε πιεξνθνξία. Σν 

παξαπάλσ επηρείξεκα θαζηζηά μεθάζαξν ηνλ εηδηθό ξόιν ηνπ recovery 

postulate θαη εληζρύεη ηε δηαηζζεηηθή ηνπ απνδνρή ζηα ζύλνια ησλ αμησκάησλ 

πνπ κειεηήζεθαλ πξνεγνπκέλσο.  

Σέινο, ν Gardenfors παξαδέρεηαη όηη ε αθαίξεζε πεπνηζήζεσλ πνιύ ζπάληα 

είλαη κία ζπλάξηεζε ε νπνία γίλεηαη κεκνλσκέλα. Οπζηαζηηθά ε αθαίξεζε είλαη 

ην πξώην βήκα ηεο αλαζεώξεζεο πεπνηζήζεσλ θαη απηό πνπ ζπκβαίλεη είλαη 

έλαο πξάθηνξαο λα ράλεη ηελ πίζηε ηνπ ζε κηα πεπνίζεζε θ αθνύ πξώηα έρεη 

δερηεί ζηνηρεία όηη ηζρύεη ε ￢ ϕ. 
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Χζηόζν, ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ιεηηνπξγία ηεο 

αθαίξεζεο ζπκβαίλεη αλεμάξηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αλαζεώξεζεο θαη απηό 

είλαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο. Έζησ δύν πξάθηνξεο Α θαη Β, 

πνπ ππνζηεξίδνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν δήηεκα γηα ην νπνίν έρνπλ αληίζεηεο 

απόςεηο. Δίλαη πνιύ πηζαλό όηη γηα ράξε ηνπ επηρεηξήκαηνο, δύν πξάθηνξεο  

(πξνζσξηλά) ζα αθαηξέζνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηελ επίηεπμε θάπνηνπ 

θνηλνύ εδάθνπο, από ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζα αξρίζνπλ λα θηηάρλνπλ 

ππόζεζή ηνπο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

4.1 Σο ππόβλημα ηηρ καηαζκεςήρ ζςναπηήζευν 

 

Έρνληαο πξνζδηνξίζεη ηα αμηώκαηα γηα ηηο ζπλαξηήζεηο ηεο πξόζζεζεο, ηεο 

αθαίξεζεο θαη ηεο αλαζεώξεζεο πεπνηζήζεσλ , ην επόκελν ζηάδην πνπ πξέπεη 

λα κειεηήζνπκε είλαη ε αλάπηπμε θαηαζθεπαζηηθώλ κνληέισλ γηα απηέο ηηο 

ζπλαξηήζεηο. εκεηώλεηαη όηη ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην ζηελ ελόηεηα 3.5 καο 

δόζεθε ε επθαηξία λα παξνπζηάζνπκε κία αθξηβή θαηαζθεπή ζπλαξηήζεσλ 

αθαίξεζεο πνπ νδεγεί ζε ζπλαξηήζεηο αλαζεώξεζεο κέζσ ηεο εμίζσζεο ηνπ 

Levi (ε εμίζσζε ηνπ Harper νξίδεη αθξηβώο ην αληίζηξνθν). ηόρνο απηήο ηεο 

ελόηεηαο είλαη ε παξνπζίαζε κίαο ζεηξάο θαηαζθεπαζηηθώλ δηαδηθαζηώλ πνπ 

αθνξνύλ ζπλαξηήζεηο αθαίξεζεο θαη έκκεζα ηηο ζπλαξηήζεηο αλαζεώξεζεο. 

Όηαλ πξαγκαηνπνηνύκε ηελ αθαίξεζε κίαο πξόηαζεο ϕ από κία ζεσξία K, ην 

θξηηήξην ηεο πιεξνθνξηαθήο νηθνλνκίαο απαηηεί όηη ην K−ϕ ζα πεξηέρεη όζν ην 

δπλαηόλ πεξηζζόηεξε πιεξνθνξία από ην K ρσξίο όκσο λα παξάγεη ηελ 

πεπνίζεζε ϕ. Δπνκέλσο ηα κέγηζηα ππνζύλνια ηνπ K πνπ δελ πεξηέρνπλ ην ϕ 

έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνζπαζνύκε λα νξίζνπκε 

κία θαηαζθεπαζηηθή κέζνδν γηα ηηο ζπλαξηήζεηο αθαίξεζεο. Οη θαηαζθεπαζηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ βαζίδνληαη ζηα κέγηζηα ππνζύλνια ελόο αξρηθνύ ζπλόινπ K 

κειεηώληαη ιεπηνκεξώο ζηηο ελόηεηεο 4.2 - 4.4. 

Μία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηαζθεπή ζπλαξηήζεσλ αθαίξεζεο θαη 

αλαζεώξεζεο είλαη ε γλσζηαθή θαηνρύξσζε (epistemic entrenchment) ησλ 

πξνηάζεσλ (ελόηεηα 4.5). Με ιίγα ιόγηα νη πξνηάζεηο πνπ γίλνληαη απνδεθηέο 

από θάπνηνλ πξάθηνξα ζε κία δεδνκέλε θαηάζηαζε πεπνηζήζεσλ έρνπλ 
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δηαθνξεηηθή ηζρύ, δειαδή είλαη πεξηζζόηεξν ρξήζηκεο από θάπνηεο άιιεο θαηά 

ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ .Δάλ κπνξνύζακε λα νξίζνπκε ηε ζρεηηθή 

επηζηεκνληθή ηζρύ ησλ πξνηάζεσλ πνπ αλήθνπλ ζε έλα ζύλνιν πεπνηζήζεσλ 

K, ηόηε ν βαζκόο απηήο ηεο ηζρύο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο νδεγόο γηα ηε 

δηαδηθαζία ηεο αθαίξεζεο ησλ πεπνηζήζεσλ. πκπεξαζκαηηθά νη πξνηάζεηο 

πνπ ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζνύλ είλαη απηέο κε ην κηθξόηεξν επηζηεκνινγηθό 

ελδηαθέξνλ. Σν ζελάξην ηεο γλσζηαθήο θαηνρύξσζεο παξνπζηάδεηαη 

ιεπηνκεξώο ζηελ ελόηεηα 4.5. Σέινο ηα AGM αμηώκαηα εγγπώληαη όηη θάζε 

ζπλάξηεζε αθαίξεζεο (ή αλαζεώξεζεο) κπνξεί λα νξίζεη κία ζπγθεθξηκέλε 

δηάηαμε πξνηάζεσλ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο γλσζηαθήο 

θαηνρύξσζεο. 

 

4.2  ςναπηήζειρ Αθαίπεζηρ Μέγιζηηρ Δπιλογήρ 

 

Η ελόηεηα απηή εζηηάδεηαη ζηελ θαηαζθεπή ζπλαξηήζεσλ αθαίξεζεο γηα έλα 

ζύλνιν πεπνηζήζεσλ K. Η γεληθή ηδέα είλαη λα μεθηλήζνπκε από ην ζύλνιν K 

θαη βάζεη θάπνηαο κεζνδνινγίαο λα επηιέμνπκε πνηεο πξνηάζεηο (έζησ ϕ) ζα 

πξέπεη λα δηαγξαθνύλ από ην K, ώζηε ην λέν ζύλνιν K ϕ λα κελ πεξηιακβάλεη 

ηελ πξόηαζε ϕ σο ινγηθή ζπλέπεηα. Δάλ επηθεληξώζνπκε ζην θξηηήξην ηεο 

πιεξνθνξηαθήο νηθνλνκίαο, ε απαίηεζε, όπνπ ην Kϕ απνηειεί ην κεγαιύηεξν 

ππνζύλνιν ηνπ K, θαίλεηαη θπζηνινγηθή. Γειαδή ην λέν ζύλνιν πεπνηζήζεσλ 

Kϕ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξε πιεξνθνξία από 

ην K. Γηα ην ιόγν απηό επηθεληξώλνπκε ζηα κέγηζηα ππνζύλνια ηνπ K πνπ δελ 

πεξηέρνπλ ηελ πξόηαζε ϕ θαη έπεηηα πξνζπαζνύκε λα βξνύκε ην θαιύηεξν από 

απηά. 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε όκσο πξέπεη λα εηζάγνπκε θάπνηνπο επηπιένλ 

πεξηνξηζκνύο: 

Έλα ζύλνιν πεπνηζήζεσλ K΄ πνπ δελ πεξηιακβάλεη ηελ πξόηαζε ϕ νξίδεηαη σο 

ππόινηπν ηνπ K σο πξνο ην ϕ εάλ θαη κόλν εάλ: 

• K΄   K 

• ϕ  K΄ 

• γηα θάζε ς  K θαη ς   K΄  ηζρύεη ς → ϕ  K΄ 
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Ο ηειεπηαίνο όξνο ππαγνξεύεη όηη, εάλ πξνζηεζεί ε πξόηαζε ς ζην ζύλνιν K΄, 

ηόηε ην K΄ ζα δεκηνπξγήζεη ηελ πξόηαζε ϕ, δειαδή: ς → ϕ  K΄    

ϕ  Cn(K΄   {ς}). 

Δπεηδή ην K είλαη ζύλνιν πεπνηζήζεσλ, κπνξνύκε εύθνια λα επηβεβαηώζνπκε 

όηη ππάξρνπλ πάληα ππνζύλνια ζην K ηα νπνία είλαη όλησο κέγηζηα αιιά 

απνηπγράλνπλ ζηε ζπλεπαγσγή ηεο πξόηαζεο ϕ (εθηόο αλ ε ϕ είλαη 

ηαπηνινγία). Σν ζύλνιν όισλ ησλ ππνζπλόισλ K΄ ζπκβνιίδεηαη σο K   ϕ. Σν 

ζύλνιν απηό απνηειεί ηε βάζε γηα όιεο ηηο δηαδηθαζίεο αθαίξεζεο πνπ ζα 

κειεηεζνύλ ζ΄ απηήλ θαη ζηηο επόκελεο ελόηεηεο. Η ηδέα ηεο θαηαζθεπήο κπνξεί 

ηώξα λα απνηππσζεί κε κεγαιύηεξε αθξίβεηα: 

Η θαηαζθεπή ηνπ Kϕ από ην K βάζεη ηεο πξόηαζεο ϕ νξίδεηαη από κία 

ζπλάξηεζε επηινγήο S ε νπνία δηαιέγεη έλα κόλν ζηνηρείν S(K   ϕ) ηνπ 

ζπλόινπ K   ϕ όηαλ  K   ϕ  0. Έηζη ην Kϕ νξίδεηαη σο εμήο: 

(Def Max)       

                         
 ( ), 0

,

S K ό

ά

  

      
 

 

Δπνκέλσο ην Kϕ είλαη θάπνην κέγηζην ππνζύλνιν ηνπ K πνπ απνηπγράλεη ζηε 

ζπλεπαγσγή ηνπ ϕ. Οη ζπλαξηήζεηο αθαίξεζεο πνπ νξίδνληαη κέζσ ησλ 

ζπλαξηήζεσλ επηινγήο νλνκάδνληαη ζπλαξηήζεηο αθαίξεζεο κέγηζηεο επηινγήο 

(maxichoice contraction functions). Σν παξαθάησ ιήκκα απνηειεί έλα 

ζεκαληηθό απνηέιεζκα γηα ηηο ζπλαξηήζεηο αθαίξεζεο κέγηζηεο επηινγήο: 

 

Λήμμα 4.1 (Alchourron, Makinson [2]) Κάζε ζπλάξηεζε αθαίξεζεο κέγηζηεο 

επηινγήο ηθαλνπνηεί ηα αμηώκαηα (K   1) - (K   6). 

 

Οη Alchourron θαη Makinson ζηελ [2] επηζήκαλαλ όηη ηα αμηώκαηα (K 7) θαη 

(K8) δελ ηζρύνπλ ζηε γεληθή πεξίπησζε ησλ ζπλαξηήζεσλ κέγηζηεο επηινγήο. 

Γηα λα ηζρύζνπλ θαη απηά ηα αμηώκαηα ηόηε ζα πξέπεη λα εηζαρζνύλ 

επηπξόζζεηνη πεξηνξηζκνί. Έλαο πξώηνο πεξηνξηζκόο ζα κπνξνύζε λα είλαη ν 

εμήο: 

Μία ζπλάξηεζε κέγηζηεο επηινγήο είλαη δηαηεηαγκέλε εάλ θαη κόλν εάλ ππάξρεη 

κία κεξηθή δηάηαμε ≤ ζην ζύλνιν ησλ ππνινίπσλ ηνπ K σο πξνο νπνηαδήπνηε 
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πξόηαζε ηέηνην ώζηε K΄ ≤ Kϕ γηα όιεο ηηο πξνηάζεηο ϕ θαη όια ηα K΄  K   ϕ. 

Με άιια ιόγηα ε ζπλάξηεζε κέγηζηεο επηινγήο είλαη δηαηεηαγκέλε, εάλ ην K ϕ 

είλαη έλα από ηα πην επηζπκεηά ζηνηρεία ηνπ K   ϕ ζύκθσλα κε ηελ ≤. 

 

Λήμμα 4.2 Κάζε δηαηεηαγκέλε ζπλάξηεζε αθαίξεζεο κέγηζηεο επηινγήο 

ηθαλνπνηεί ηα αμηώκαηα (K 1) - (K   8) θαη ηελ αξρή 3.10. 

Δπεηδή ε αξρή 3.10 είλαη αξθεηά ηζρπξή θαη κεηαμύ άιισλ ζπλεπάγεηαη ηα 

αμηώκαηα (K7) θαη (Κ8) ην παξαθάησ ζεώξεκα ζεκειηώλεη ηε ζύλδεζε ησλ 

βαζηθώλ αμησκάησλ κε ηηο ζπλαξηήζεηο κέγηζηεο επηινγήο: 

 

Θεώπημα 4.1 (Alchourron, Makinson [2]) Κάζε ζπλάξηεζε αθαίξεζεο πνπ 

ηθαλνπνηεί ηα (K   1) - (K   6) θαη ηελ 3.10 κπνξεί λα γεληθεπζεί από κία 

δηαηεηαγκέλε ζπλάξηεζε αθαίξεζεο κέγηζηεο επηινγήο 

πκπεξαζκαηηθά νη ζπλαξηήζεηο κέγηζηεο επηινγήο δεκηνπξγνύλ κέγηζηα 

ζύλνια πεπνηζήζεσλ, θάηη ην νπνίν είλαη αλεπηζύκεην. Τπελζπκίδνπκε όηη έλα 

κέγηζην ζύλνιν πεπνηζήζεσλ K είλαη έλα ζύλνιν πεπνηζήζεσλ ηέηνην ώζηε γηα 

θάζε πξόηαζε ς  L, είηε ς  K είηε ￢ς  K. 

 

Λήμμα 4.3  Δάλ ϕ  K θαη ην ζύλνιν Kϕ νξίδεηαη από κία ζπλάξηεζε κέγηζηεο 

επηινγήο, ηόηε γηα θάζε πξόηαζε ς είηε ϕ   ς  Kϕ είηε ϕ   ￢ς  Kϕ . 

 

Πόπιζμα 4.1 Δάλ κία ζπλάξηεζε αλαζεώξεζεο   νξίδεηαη από κία ζπλάξηεζε 

κέγηζηεο επηινγήο − κέζσ ηεο ηδηόηεηαο ηνπ Levi, ηόηε γηα θάζε ϕ ηέηνην ώζηε 

￢ϕ  K, ην Kϕ ζα είλαη κέγηζην. 

Από ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα νη ζπλαξηήζεηο κέγηζηεο επηινγήο πξάγκαηη 

δεκηνπξγνύλ κέγηζηα ζύλνια πεπνηζήζεσλ, θάηη ην νπνίν είλαη αλεπηζύκεην. 

Έηζη ην ζύλνιν Kϕ είλαη αξθεηά κεγάιν ώζηε λα ζπκπεξηιεθζεί ζηε 

δηαδηθαζία αλαζεώξεζεο πεπνηζήζεσλ. Απηά ηα απνηειέζκαηα επηβάιινπλ ηε 

δηεξεύλεζε δηαθνξεηηθώλ ηξόπσλ θαηαζθεπήο ζπλαξηήζεσλ αθαίξεζεο 

πεπνηζήζεσλ. 
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4.3 ςναπηήζειρ Αθαίπεζηρ Πλήποςρ Δπιλογήρ 

 

ηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα παξαηεξήζακε όηη έλα κέγηζην ππνζύλνιν ηνπ K 

πνπ απνηπγράλεη ζηε ζπλεπαγσγή ηνπ ϕ πεξηέρεη αξθεηή πιεξνθνξία ώζηε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο Kϕ . Χζηόζν ηα ζηνηρεία ηνπ K   ϕ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Μία δεύηεξε ηδέα είλαη λα 

ππνζέζνπκε όηη ην Kϕ πεξηέρεη κόλν πξνηάζεηο πνπ είλαη θνηλέο κε όιεο ηηο 

πξνηάζεηο όισλ ησλ κέγηζησλ ππνζπλόισλ ηνπ K   ϕ. 

Μαζεκαηηθά, γηα θάζε ζύλνιν K θαη θάζε πξόηαζε ϕ ην Kϕ κπνξεί λα νξηζηεί 

σο εμήο: 

      (Def Meet)      
 ( ), 0

,

S K ό

ά

  

       
   

      

Έηζη κία πξόηαζε ς αλήθεη ζην Kϕ εάλ θαη κόλν εάλ εκπεξηέρεηαη ζε όια ηα 

κέγηζηα ππνζύλνια ηνπ K πνπ απνηπγράλνπλ ζηε ζπλεπαγσγή ηνπ ϕ. Μία 

ηέηνηα ζπλάξηεζε νλνκάδεηαη ζπλάξηεζε αθαίξεζεο πιήξνπο επηινγήο (full 

meet contraction function). 

Γηα άιιε κία θνξά ε εξώηεζε πνπ πξνθύπηεη είλαη εάλ ηέηνηεο ζπλαξηήζεηο 

ηθαλνπνηνύλ ηα αμηώκαηα ησλ AGM. Σν επόκελν ιήκκα καο παξέρεη κία πξώηε 

εγγύεζε: 

Λήμμα 4.4 Κάζε ζπλάξηεζε αθαίξεζεο πιήξνπο επηινγήο ηθαλνπνηεί ηα 

αμηώκαηα (K 1) - (K   6). 

Δπηπξόζζεηα κία ηδηόηεηα ησλ ζπλαξηήζεσλ πιήξνπο επηινγήο είλαη ε ηδηόηεηα 

ηνκήο(intersection condition): 

(K   I) Γηα θάζε πξόηαζε ϕ θαη ς ηζρύεη Kϕς = Kϕ ∩ Kς 

 

Θεώπημα 4.2 (Alchourron, Makinson [2]) Κάζε ζπλάξηεζε αθαίξεζεο πνπ 

ηθαλνπνηεί ηα (K   1) - (K   6) θαη ηελ (K   I) κπνξεί λα γεληθεπζεί από κία 

ζπλάξηεζε αθαίξεζεο πιήξνπο επηινγήο. 

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα θαίλεηαη λα ζεκειηώλνπλ ηε ρξήζε ησλ 

ζπλαξηήζεσλ πιήξνπο επηινγήο σο έλα ηππηθό κνληέιν ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

αθαίξεζεο πεπνηζήζεσλ. Χζηόζν, ην κεηνλέθηεκα ησλ ζπλαξηήζεσλ πιήξνπο 

επηινγήο είλαη ην αληίζηξνθν απηνύ ησλ ζπλαξηήζεσλ κέγηζηεο επηινγήο. Οη 
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ζπλαξηήζεηο πιήξνπο επηινγήο νδεγνύλ ζε ζύλνια πεπνηζήζεσλ πνπ είλαη 

ππεξβνιηθά κηθξά. 

 

Λήμμα 4.5  Δάλ ην Kϕ νξίδεηαη από ηηο ζπλαξηήζεηο πιήξνπο επηινγήο θαη ε 

πξόηαζε ϕ  K ηόηε ς  Kϕ εάλ θαη κόλν εάλ ς  K θαη ￢ϕ  ├ ς. 

 

Με άιια ιόγηα εάλ αθαηξέζνπκε κία πξόηαζε ϕ από έλα ζύλνιν πεπνηζήζεσλ 

K, ηόηε θαηαιήγνπκε κε πξνηάζεηο ζην K πνπ απνηεινύλ ινγηθέο ζπλεπαγσγέο 

ηνπ ￢ϕ. Απηό νδεγεί ζην επόκελν ζπκπέξαζκα: 

 

Πόπιζμα 4.2 Δάλ κία ζπλάξηεζε αλαζεώξεζεο   νξίδεηαη από κία ζπλάξηεζε 

πιήξνπο επηινγήο − κέζσ ηεο ηδηόηεηαο ηνπ Levi, ηόηε γηα θάζε ϕ ηέηνην ώζηε 

￢ϕ  K, ην Kϕ ζα πεξηέρεη κόλν ην ϕ κε όιεο ηηο ινγηθέο ηνπ ζπλεπαγσγέο. 

Αλεμάξηεηα από ηα αξλεηηθά απηά απνηειέζκαηα ε ηζρύο ησλ ζπλαξηήζεσλ 

πιήξνπο επηινγήο παξνπζηάδεη εμαηξεηηθό ελδηαθέξνλ, δηόηη παξέρεη έλα ζαθέο 

θάησ όξην γηα θάζε δηαδηθαζία αθαίξεζεο, ε νπνία ηθαλνπνηεί ηα αμηώκαηα  

(K 1) - (K6). 

 

 

 

 

4.4  ςναπηήζειρ Αθαίπεζηρ Μεπικήρ Δπιλογήρ 

 

Σν ραξαθηεξηζηηθό , όπσο αλαιύζακε ζε πξνεγνύκελε ελόηεηα, είλαη όηη νη 

ζπλαξηήζεηο αθαίξεζεο πιήξνπο επηινγήο παξάγνπλ πάληα ηελ πην ειάρηζηε 

πιεξνθνξία. Αληίζεηα, νη ζπλαξηήζεηο αθαίξεζεο κέγηζηεο επηινγήο κε ηελ 

βνήζεηα ησλ ζπλαξηήζεσλ επηινγήο επηζηξέθνπλ πάληα έλα κεγάιν ζύλνιν 

πεπνηζήζεσλ ην νπνίν είλαη κνλαδηθό. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη απηέο νη 

ζπλαξηήζεηο δελ είλαη κεηαβαηηθά νξζνινγηθέο θαη δελ ηθαλνπνηνύλ πάληα ηα 

AGM αμηώκαηα γηα ηελ ζπλάξηεζε ηεο αθαίξεζεο πεπνηζήζεσλ. 

Γεδνκέλνπ ηεο αξρήο ηεο ειάρηζηεο αιιαγήο, ην πξώην πξάγκα πνπ καο 

έξρεηαη ζην κπαιό είλαη πξνζδηνξίζνπκε έλα κέγηζην ππνζύλνιν ηνπ Κ , ην 

νπνίν δελ πεξηέρεη ηελ πιεξνθνξία θ, θαη λα παξάγνπκε κία ζπλάξηεζε 
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αθαίξεζεο. Γπζηπρώο όκσο ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από έλα ηέηνηα κεγηζηηθά 

ππνζύλνια, από ηα νπνία είλαη δύζθνιν λα μερσξίζνπκε θάπνην. Παξόια απηά, 

ηα κεγηζηηθά απηά ππνζύλνια είλαη κηα θαιή αξρή. Γηα απηό θάζε κεγηζηηθό 

ππνζύλνιν πνπ δελ πεξηέρεη ην θ ,ην νλνκάδνπκε « θ – remainder». Σν ζύλνιν 

όισλ ησλ « θ – remainders» ην ζπκβνιίδνπκε  Κ   θ. 

Γηα λα είκαζηε πην ζσζηνί, ρξεζηκνπνηνύκε κηα ζπλάξηεζε επηινγήο S, ε νπνία 

επηιέγεη από ην K   ϕ, έλα κε θελό ππνζύλνιν    S  (K   ϕ) εθόζνλ ην 

K  ϕ είλαη θαη απηό δηαθνξεηηθό ηνπ θελνύ ζπλόινπ. Η ζπλάξηεζε αθαίξεζεο 

κπνξεί λα νξηζηεί σο αθνινύζσο: 

 

(Def Part)   Kϕ = (S K   ) 

 

Κάζε ζπλάξηεζε αθαίξεζεο απηήο ηεο κνξθήο νλνκάδεηαη ζπλάξηεζε 

αθαίξεζεο κεξηθήο επηινγήο (partial meet contraction function). Η ηδέα είλαη ε 

εμήο: ε ζπλάξηεζε επηινγήο S επηιέγεη όια ηα ππόινηπα ηνπ K   ϕ ηα νπνία 

έρνπλ κεγαιύηεξε γλσζηαθή ηζρύ. 

Έηζη κία πξόηαζε ς αλήθεη ζην Kϕ εάλ θαη κόλν εάλ είλαη ζηνηρείν όισλ ησλ 

βέιηηζησλ ππνινίπσλ (πην θαηνρπξσκέλα) ηνπ K σο πξνο ην ϕ. Να ζεκεησζεί 

όηη ην ζελάξην ησλ ζπλαξηήζεσλ αθαίξεζεο κεξηθήο επηινγήο πεξηιακβάλεη σο 

εηδηθέο πεξηπηώζεηο ηηο ζπλαξηήζεηο αθαίξεζεο κέγηζηεο θαη πιήξνπο επηινγήο. 

Η ζπλάξηεζε αθαίξεζεο κέγηζηεο επηινγήο είλαη θαη ζπλάξηεζε αθαίξεζεο 

κεξηθήο επηινγήο κε ην S(K   ϕ) σο κνλαδηθό ζηνηρείν. Η ζπλάξηεζε 

αθαίξεζεο πιήξνπο επηινγήο είλαη θαη ζπλάξηεζε αθαίξεζεο κεξηθήο επηινγήο 

κε ην S (K  ϕ) σο νιόθιεξν ην ζύλνιν K   ϕ. 

 

Λήμμα 4.6 Κάζε ζπλάξηεζε αθαίξεζεο κεξηθήο επηινγήο ηθαλνπνηεί ηα 

αμηώκαηα (K   1) - (K   6). 

 

Θεώπημα 4.3 (Alchourron, C.E., P. G¨arnefors and D. Makinson. [1]) ΄Δζησ − 

κία ζπλάξηεζε αθαίξεζεο. Γηα θάζε ζύλνιν πεπνηζήζεσλ K ε   είλαη ε 

ζπλάξηεζε αθαίξεζεο κεξηθήο επηινγήο εάλ θαη κόλν εάλ ηθαλνπνηεί ηα 

αμηώκαηα (K   1) - (K   6) γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αθαίξεζεο ζην ζύλνιν 

πεπνηζήζεσλ K. 



 Αλαζεώξεζε Πεπνηζήζεσλ 

 ει. 55 από 73 

Τπνζέηνπκε όηη ηα αμηώκαηα (K   1) - (K   6) είλαη πξάγκαηη ζεκειηώδε γηα 

θάζε νξζνινγηθή ζπλάξηεζε αθαίξεζεο. Από ην ζεώξεκα 4.3 πξνθύπηεη όηη, 

όηαλ ςάρλνπκε ηελ πην ινγηθή κέζνδν γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ζπλαξηήζεσλ 

αθαίξεζεο, ζα πξέπεη λα επηθεληξσλόκαζηε ζε ζπλαξηήζεηο αθαίξεζεο κεξηθήο 

επηινγήο. 

ηνλ νξηζκό ησλ ζπλαξηήζεσλ αθαίξεζεο κεξηθήο επηινγήο ε ζπλάξηεζε 

επηινγήο S ζεσξείηαη δεδνκέλε. Όκσο εάλ ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κία 

πην εηδηθή κέζνδν αθαίξεζεο, ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηνλ ηξόπν πνπ ζα 

θαζνξίζνπκε ηα πην ηζρπξά ζηνηρεία (βάζεη γλσζηαθήο θαηνρύξσζεο) ηνπ K 

 ϕ. Ο πην απιόο ηξόπνο είλαη λα επηιέμνπκε ηα θνξπθαία ζηνηρεία ηνπ K   ϕ. 

Η δηάηαμε ησλ ππνινίπσλ ζα πξέπεη λα είλαη ε ίδηα γηα δηαθνξεηηθέο επηινγέο 

ηεο πξόηαζεο ϕ. Σερληθά απηό επηηπγράλεηαη κε ηελ εηζαγσγή ηνπ M(K). Σν 

M(K) αλαπαξηζηά ηελ έλσζε όισλ ησλ ζπλόισλ ηεο νηθνγέλεηαο K   ϕ, όπνπ ε 

ϕ είλαη νπνηαδήπνηε πξόηαζε ζην ζύλνιν πεπνηζήζεσλ K θαη δελ είλαη ινγηθά 

έγθπξε. Σόηε ππνζέηνπκε όηη ππάξρεη ζρέζε ≤ ζην M(K). ΄Οηαλ ην K   ϕ  0 

δειαδή όηαλ ην ϕ δελ είλαη ηαπηνινγία, απηή ε ζρέζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

νξίζεη ηε ζπλάξηεζε επηινγήο S: 

(Def S):  S (K   ϕ) = {K΄ K   ϕ : K΄΄ ≤ K΄  γηα όια ηα K΄΄  K   ϕ} 

Απηή ε ηαπηόηεηα θαιείηαη θαη ”marking-off identity”, δηόηη ε ζρέζε ≤ ζεκεηώλεη 

ηα S(K   ϕ) σο ηα πην ηζρπξά κέγηζηα ππνζύλνια ηνπ K πνπ απνηπγράλνπλ 

ζηε ζπλεπαγσγή ηεο πξόηαζεο ϕ. Δάλ ε ζπλάξηεζε επηινγήο S νξηζζεί κέζσ 

ηεο ”marking-off identity”, ηόηε γηα κεξηθέο ≤ ζα ιέκε όηη ε S είλαη ζρεζηαθή σο 

πξνο ην K θαη αθόκα ε ζπλάξηεζε αθαίξεζεο πνπ παξάγεηαη από κεξηθέο 

ηέηνηεο ζπλαξηήζεηο επηινγήο S ιέκε όηη είλαη ζρεζηαθή ζπλάξηεζε αθαίξεζεο 

κεξηθήο επηινγήο. 

Μία ζπλάξηεζε επηινγήο S είλαη κεηαβαηηθά νξζνινγηθή θαη κπνξεί λα 

παξαρζεί από κία δπαδηθή ζρέζε << 2Κ. 

Μέρξη ζηηγκήο νη ζπλαξηήζεηο αθαίξεζεο κεξηθήο επηινγήο ηθαλνπνηνύλ ηα 

αμηώκαηα (K1) - (K6). Γηα ηα αμηώκαηα (K7) - (K8) ζα πξέπεη λα 

εηζαρζνύλ επηπιένλ ηδηόηεηεο θαη νξηζκνί ζηηο δηαηάμεηο ησλ κέγηζησλ 

ππνζπλόισλ ηνπ K   ϕ. 
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4.4 Γνυζιακή Καηοσύπυζε 

 

Οη ζπλαξηήζεηο επηινγήο απνηεινύλ έλα επίζεκν ηξόπν απνθξππηνγξάθεζεο  

ησλ έρηξα ινγηθώλ παξαγόλησλ κηαο πιεξνθνξίαο θ, νη νπνίνη 

απνκαθξύλνληαη όηαλ απνκαθξύλεηαη ε πιεξνθνξία θ από ηελ ζεσξία Κ. Απηνί 

νη έρηξα ινγηθνί παξάγνληεο ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερόκελν ηεο γλσζηαθήο αμίαο 

ησλ πεπνηζήζεσλ ελόο πξάθηνξα. Γηα παξάδεηγκα, ε πεπνίζεζε ς «όινη νη 

θύθλνη είλαη ιεπθνί» είλαη πνην ζεκαληηθή γηα ηνλ πξάθηνξα από ηελ πεπνίζεζε  

θ «ε Λνύζπ είλαη έλαο θύθλνο». πλεπώο, εάλ ν πξάθηνξαο ρξεηαζηεί λα 

δηαιέμεη κεηαμύ ησλ δύν πεπνηζήζεσλ, ζα πάςεη λα πηζηεύεη ηελ δεύηεξε γηαηί 

είρεη κηθξόηεξε επεμεγεκαηηθή αμία. 

Δθηηκήζεηο ζαλ ηηο παξαπάλσ, νδήγεζαλ ηνπο Gardenfors θαη Markison λα 

εηζάγνπλ ηελ ηδέα ηεο γλσζηαθήο θαηνρύξσζεο ( epistemic entrenchment) . 

Δπνκέλσο, ε γλσζηαθή θαηνρύξσζε κηαο πεπνίζεζεο ς είλαη ν βαζκόο 

αληίζηαζεο ηεο πεπνίζεζεο ς λα αιιάμεη. Όζν πην θαηνρπξσκέλε ε πεπνίζεζε 

ς είλαη ηόζν πην δύζθνια ζα αθαηξεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλάξηεζεο 

αθαίξεζεο, από κία άιιε πεπνίζεζε θ. 

Απηή είλαη ε βαζηθή ηδέα ηνπ Gardenfors, ν νπνίνο πξόηεηλε όηη ζηελ αθαίξεζε 

πεπνηζήζεσλ πξέπεη λα ππάξρεη κία ζεηξά γλσζηαθήο θαηνρύξσζεο. Σα ίδηα 

ηνπ ηα ιόγηα ήηαλ: «έζησ όηη όιεο νη πεπνηζήζεηο ζε έλα ζύλνιν πεπνηζήζεσλ 

ζεσξνύληαη γεγνλόηα ( έρνληαο έηζη ηελ κέγηζηε πηζαλόηεηα) , απηό όκσο δελ 

ζεκαίλεη όηη όιεο νη πεπνηζήζεηο έρνπλ ηζνδύλακε αμία ζηνλ ζρεδηαζκό ή  ηελ 

εύξεζε ιύζεσλ ζε πξνβιήκαηα. πγθεθξηκέλα θνκκάηηα ηεο γλώζεο θαη ησλ 

πεπνηζήζεσλ καο ζρεηηθά κε ηνλ θόζκν, είλαη πην ζεκαληηθά από άιια , θαηά 

ηελ δηάξθεηα ζρεδηαζκνύ κειινληηθώλ καο ελεξγεηώλ, ζύλδεζεο επηζηεκνληθώλ 

εξεπλώλ ή επεμήγεζεο γεληθόηεξα. Θα ιέγακε όηη κεξηθέο πεπνηζήζεηο ζε έλα 

ζύλνιν πεπνηζήζεσλ έρνπλ πςειόηεξν βαζκό από θάπνηεο άιιεο. Η ηδέα γηα 

ηελ θαηαζθεπή είλαη όηαλ ζε έλα ζύλνιν πεπνηζήζεσλ Κ θάλνπκε αλαζεώξεζε 

ή αθαίξεζε , νη πεπνηζήζεηο ηνπ Κ πνπ ζα απνκαθξπλζνύλ είλαη απηέο πνπ 

έρνπλ ηνπο ρακειόηεξνπο βαζκνύο γλσζηαθήο θαηνρύξσζεο». 
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Η εθαξκνγή απηήο ηεο ηδέαο γίλεηαη ζε απιέο πξνηάζεηο πνπ αλήθνπλ ζηε 

γιώζζα L. Με ιίγα ιόγηα, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο ε γλσζηαθή 

θαηνρύξσζε ηεο πξόηαζεο είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη ηελ ίδηα ηεο ηελ πνξεία. 

Οη βαζηθέο ηδέεο γηα απηό ην κνληέιν είλαη νη εμήο: 

 

1. Η δπλαηόηεηα νξηζκνύ ηεο γλσζηαθήο θαηνρύξσζεο ησλ πξνηάζεσλ ζε έλα 

ζύλνιν πεπνηζήζεσλ K (αλεμάξηεηα κε ην ηη ζπκβαίλεη κέζα ζε απηό) θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο αλαζεώξεζεο ή ηεο αθαίξεζεο ησλ πεπνηζήζεσλ. 

2. ΄Οηαλ έλα ζύλνιν πεπνηζήζεσλ αθαηξείηαη ή αλαζεσξείηαη, νη πξνηάζεηο ζην 

K πνπ ζα απνκαθξπλζνύλ είλαη απηέο κε ηελ ειάρηζηε γλσζηαθή θαηνρύξσζε. 

 

Θεκειηώδεο θξηηήξην γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο γλσζηαθήο θαηνρύξσζεο κίαο 

πξόηαζεο είλαη πόζν ρξήζηκε κπνξεί λα είλαη απηή ε πξόηαζε θαηά ηε δηάξθεηα 

κίαο ζπδήηεζεο. Κάπνηα ηκήκαηα ηεο γλώζεο θαη ησλ πεπνηζήζεώλ καο είλαη 

πνιύ πην ζεκαληηθά από άιια.  

Πνιιέο θνξέο ε γλσζηαθή θαηνρύξσζε κίαο πξόηαζεο εμαξηάηαη από ηελ 

θαηάζηαζε ησλ πεπνηζήζεσλ ζηελ νπνία επέξρεηαη. Γηαθνξεηηθά ζύλνια 

πεπνηζήζεσλ ζπλδένληαη κε δηαθνξεηηθέο δηαηάμεηο γλσζηαθήο θαηνρύξσζεο. 

Αθόκε θαη αλ ηα ζύλνια ησλ πξνηάζεσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα ζύλνια ησλ 

πεπνηζήζεσλ έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, νη δηαηάμεηο γλσζηαθήο 

θαηνρύξσζεο κπνξεί λα κε ζπκθσλνύλ ζε όια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. 

Σα αθόινπζα ζύκβνια ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ γλσζηαθή θαηνρύξσζε: 

Φ ≤ ς  : ην θ είλαη ηόζν θαηνρπξσκέλν όζν ην ς 

Φ < ς  : ην θ είλαη ιηγόηεξν θαηνρπξσκέλν από ην ς 

Φ ≡ ς  : ην θ θαη ην ς είλαη ην ίδην θαηνρπξσκέλα 

Αθόκα ην < θαη ην ≡ κπνξνύλ λα πξνζδηνξηζηνύλ από ην ≤ : 

Φ < ς  :  εάλ θαη κόλν εάλ (Φ < ς ) &  ( ς ≤ θ ) 

Φ ≡ ς  : εάλ θαη κόλν εάλ (Φ ≤ ς ) & ( ς ≤ θ ) 

 

Ο Gardenfors παξνπζηάζεη έλα ζύλνιν από πέληε αμηώκαηα γηα ηε γλσζηαθή 

θαηνρύξσζε ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηελ θαηαζθεπή 

ζπλαξηήζεσλ αθαίξεζεο θαη αλαζεώξεζεο. ΄Δηζη βάζεη απηώλ ησλ αμησκάησλ 

κπνξνύκε πιένλ λα μεθηλήζνπκε από κία ζπλάξηεζε αθαίξεζεο θαη λα 

θαηαιήμνπκε ζε κία δηάηαμε γλσζηαθήο θαηνρύξσζεο. ΄Οπσο αλαθέξακε 
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λσξίηεξα, ε ηδέα θαηαζθεπήο απηνύ ηνπ κνληέινπ είλαη όηη νη πξνηάζεηο πνπ 

δύζθνια απνκαθξύλνληαη από έλα ζύλνιν πεπνηζήζεσλ είλαη απηέο κε ηε 

κεγαιύηεξε επηζηεκνινγηθή θαηνρύξσζε. ΄Δζησ γηα παξάδεηγκα ην ζύλνιν 

πεπνηζήζεσλ Kφψ. ηελ πεξίπησζε όπνπ θαη ην ϕ αιιά θαη ην ψ δελ είλαη 

ηαπηνινγίεο ηόηε ηνπιάρηζηνλ κία από ηηο πξνηάζεηο απηέο ζα πξέπεη λα 

απνκαθξπλζεί. Δάλ απνκαθξπλζεί ε πξόηαζε ψ, ηόηε είλαη μεθάζαξν όηη ε ϕ 

είλαη πην θαηνρπξσκέλε από ηελ ψ. ε καζεκαηηθνύο όξνπο απηό κπνξεί λα 

δηαηππσζεί σο εμήο: 

ψ ≤ ϕ εάλ θαη κόλν εάλ ψ   Kϕψ 

Δπηζηξέθνπκε ηώξα ζην δήηεκα ηεο δηαηύπσζεο ησλ αμησκάησλ γηα ηε 

γλσζηαθή θαηνρύξσζε. ε θακία πεξίπησζε ε γλσζηαθή θαηνρύξσζε δελ ζα 

πξέπεη λα κεηξηέηαη πνζνηηθά.Γηα ην ιόγν απηό ην ζύλνιν ησλ αμησκάησλ 

αθνξά κόλν ηελ πνηνηηθή ηεο πιεπξά. 

Δάλ νη ϕ, ψ είλαη πξνηάζεηο ηεο γιώζζαο L, ν ζπκβνιηζκόο ϕ ≤ ψ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπληόκεπζε ῾῾ην ψ είλαη ηνπιάρηζηνλ θαηνρπξσκέλν όζν 

είλαη θαη ην ϕ᾿᾿. Η απζηεξή ζρέζε ϕ < ψ αλαπαξηζηά όηη ῾῾ην ψ είλαη πην 

θαηνρπξσκέλν από ην ϕ᾿᾿. Μπνξεί επίζεο λα νξηζηεί θαη σο ῾῾ϕ ≤ ψ θαη όρη ψ ≤ 

ϕ᾿᾿. Αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ε ζρέζε ≤ νξίδεηαη κόλν ζε εμάξηεζε κε ην 

ζύλνιν πεπνηζήζεσλ K. Απηό γηαηί, δηαθνξεηηθά ζύλνια πεπνηζήζεσλ 

κπνξνύλ λα ζρεηίδνληαη κε δηαθνξεηηθέο δηαηάμεηο από γλσζηαθέο 

θαηνρπξώζεηο. Σν αίηεκα ηεο Μεταβατικότητας νξίδεη ηελ ειάρηζηε απαίηεζε 

ζε κία ζρέζε δηαηάμεσλ: 

(ΔΔ1) Γηα θάζε ϕ, ψ, γ εάλ ϕ ≤ ψ θαη ψ ≤ γ ηόηε ϕ ≤ γ (transitivity) 
 

΄Οηαλ αθαηξνύκε ή αλαζεσξνύκε έλα ζύλνιν πεπνηζήζεσλ, κεξηθέο από ηηο 

πξνεγνύκελεο απνδεθηέο πξνηάζεηο ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζνύλ. Η δηάηαμε 

ηεο γλσζηαθήο θαηνρύξσζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θαζνξίζεη πνηεο 

πξνηάζεηο ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζνύλ βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηεο 

πιεξνθνξηαθήο νηθνλνκίαο. Οη ιηγόηεξν θαηνρπξσκέλεο πξνηάζεηο 

απνκαθξύλνληαη πξώηεο, έηζη ώζηε ε έιιεηςε πιεξνθνξίαο λα είλαη ε ειάρηζηε 

δπλαηή. Μία εηδηθή πεξίπησζε γλσζηαθήο θαηνρύξσζεο δηαηππώλεηαη από ην 

αίηεκα ηεο Κυριαρχίας, ην νπνίν απαηηεί όηη, εάλ κία πξόηαζε είλαη ινγηθά 

ηζρπξόηεξε από κία άιιε, ηόηε ζα είλαη ιηγόηεξν θαηνρπξσκέλε: 

(ΔΔ2) Γηα θάζε ϕ, ψ εάλ ϕ ├ ψ ηόηε ϕ ≤ ψ (Dominance) 
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Γηαηζζεηηθά, εάλ ε πξόηαζε ϕ παξάγεη ηε ψ θαη είηε ε ϕ είηε ε ψ πξέπεη λα 

απνξξηθζνύλ από ην ζύλνιν πεπνηζήζεσλ K, ηόηε κηθξόηεξε αιιαγή ζα 

έρνπκε εάλ απνξξίςνπκε ην ϕ θαη δηαηεξήζνπκε ην ψ παξά λα απνξξίςνπκε ην 

ψ, ( Δπεηδή ε ζεσξία καο είλαη θιεηζηή σο πξνο ινγηθή ζπλεπαγσγή εάλ 

απνξξίςνπκε ην ς ζα πξέπεη λα απνξξίςνπκε θαη ην θ). Δθ πξώηεο άπνςεο 

θαίλεηαη όηη δεκηνπξγείηαη κία αληίθαζε κε ηα όζα ππαγνξεύεη ην θξηηήξην ηεο 

πιεξνθνξηαθήο νηθνλνκίαο. ΄Οηαλ κία πξόηαζε ψ παξάγεηαη από κία πξόηαζε 

ϕ, ε πιεξνθνξηαθή ηηκή ηεο ϕ είλαη κεγαιύηεξε από απηή ηεο ψ. Χζηόζν, όηαλ 

απνξξίπηνπκε ηελ ϕ, ζηε λέα θαηάζηαζε πεπνηζήζεσλ δελ απνπζηάδεη 

νιόθιεξε ε πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ϕ θαη κεξηθέο θνξέο ην ψ 

δηαηεξείηαη. Δάλ όκσο απνξξίπηακε ην ψ, ηόηε ιόγσ ηεο θιεηζηήο 

ζπλεπαγσγήο ηνπ ζπλόινπ ησλ πεπνηζήζεσλ θαη κέζσ ηεο πξόηαζεο ϕ ζα 

είρακε ηελ επαλεκθάληζε ηεο πξόηαζεο ψ. ΄Αξα ζα έπξεπε λα απνξξηθζεί θαη 

ε πξόηαζε ϕ. Η παξαπάλσ ζθέςε νδεγεί ζε κεγαιύηεξε έιιεηςε πιεξνθνξίαο 

ζην ζύλνιν πεπνηζήζεσλ K. Παξόιν πνπ, ν ελ ιόγσ ηζρπξηζκόο απνδεηθλύεη 

όηη ην αίηεκα (ΔΔ2) ζπκκνξθώλεηαη κε ην θξηηήξην ηεο πιεξνθνξηαθήο 

νηθνλνκίαο. Γεληθά ην αίηεκα (ΔΔ2) θαίλεηαη λα πεξηιακβάλεη όια όζα κπνξνύλ 

λα αμησκαηηθνπνηεζνύλ ῾῾πνηνηηθά᾿᾿ γηα ηε γλσζηαθή θαηνρύξσζε. ΄Δλα αθόκε 

πην ηζρπξό αίηεκα είλαη ην αίηεκα ηεο Συνδεσιμότητας: 

(ΔΔ3) Γηα όιεο ηηο πξνηάζεηο ϕ, ψ ∈ K, ϕ ≤ ϕ ∧ ψ ή ψ ≤ ϕ ∧ ψ  

(Conjunctiveness) 

Σν παξαπάλσ αίηεκα ππαγνξεύεη όηη, εάλ επηζπκνύκε λα απνξξίςνπκε ην ϕ ∧ 

ψ από έλα ζύλνιν πεπνηζήζεσλ K, απηό επηηπγράλεηαη κόλν εάλ απνξξίςνπκε 

είηε ην ϕ είηε ην ψ. Με ιίγα ιόγηα ε έιιεηςε ηεο πιεξνθνξίαο πξνθαιείηαη είηε 

από ηελ απόξξηςε ηεο πξόηαζεο ϕ είηε ηεο ψ. Δπίζεο από ην (ΔΔ2) επεηδή      

ϕ ∧ ψ → ϕ θαη  ϕ ∧ ψ → ψπξνθύπηεη αθξηβώο ην αληίζεην, δειαδή, ϕ ∧ ψ 

≤ ϕ θαη ϕ ∧ ψ ≤ ψ. 

Έλαο δηαθνξεηηθόο ηξόπνο πνπ απνηειεί θαη θίλεηξν γηα ηα αμηώκαηα 

γλσζηαθήο θαηνρύξσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην (ΔΔ3) είλαη ε εθηίκεζε ηεο ≤ 

κέζσ ησλ βαζκώλ ζηαζεξόηεηαο ηνπ Spohn. Πην ζπγθεθξηκέλα ν Spohn ζεσξεί 

όηη κία πξόηαζε ϕ είλαη ιηγόηεξν θαηνρπξσκέλε από κία άιιε πξόηαζε ψ, εάλ 
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ε ϕ έρεη κηθξόηεξν βαζκό ζηαζεξόηεηαο από ηε ϕ. Η πξόηαζε ηνπ Spohn 

δηαηππώλεηαη από ηελ επόκελε ζπλζήθε: 

4.1     ϕ ≤ ψ εάλ θαη κόλν εάλ k(￢ϕ) ≤ k(￢ψ) 

Δδώ ην K νξίδεηαη σο ζπλάξηεζε ππνζεηηθήο δηάηαμεο (ordinal conditional 

function).Δάλ ινηπόλ ε ≤ νξηζηεί θαη΄ απηό ηνλ ηξόπν ηόηε ζα ηθαλνπνηεί θαη ηα 

αμηώκαηα (ΔΔ1) - (ΔΔ3). 

Λήμμα 4.8 Δάλ ε ≤ ηθαλνπνηεί ηα αμηώκαηα (ΔΔ1)-(ΔΔ3), ηόηε γηα θάζε ϕ θαη ψ 

πξνθύπηεη όηη είηε ϕ ≤ ψ είηε ψ ≤ ϕ 

Καηά ηελ εξκελεία ησλ αμησκάησλ ππνζέζακε όηη όιεο νη πξνηάζεηο αλήθνπλ 

ζην ππ΄ εμέηαζε ζύλνιν πεπνηζήζεσλ K. Χζηόζν, ζα κπνξνύζακε λα 

νξίζνπκε ην ≤ γηα όιεο ηηο πξνηάζεηο πνπ αλήθνπλ ζηε γιώζζα L. Δάλ κία 

πξόηαζε δελ αλήθεη ζην K, ηόηε δελ είλαη θαηνρπξσκέλε θαη ζπλεπώο απνηειεί 

ην κηθξόηεξν ζηνηρείν ηεο δηάηαμεο ≤. ΄Όια ηα παξαπάλσ δηαηππώλνληαη κέζσ 

ηνπ αμηώκαηνο ηεο Ελαχιστότητας: 

(ΔΔ4) ΄Οηαλ K ≠ K⊥ ηόηε ϕ   K εάλ θαη κόλν εάλ ϕ ≤ ψ γηα όιεο ηηο    

πξνηάζεηο ψ ∈ K.  ( Minimality) 

Σν αίηεκα απηό πξνθύπηεη επίζεο θαη από ην Λήκκα 4.8 δηόηη εάλ ϕ   K ηόηε 

K(￢ϕ) =0 

Αληηζηξόθσο νη πην ῾῾θαηνρπξσκέλεο᾿᾿ πξνηάζεηο είλαη απηέο πνπ είλαη ινγηθά 

έγθπξεο (ηαπηνινγίεο) θαη απνηεινύλ ην κέγηζην ζηνηρείν ζηε δηάηαμε ≤: 

(ΔΔ5)    Δάλ ψ ≤ ϕ γηα όιεο ηηο πξνηάζεηο ψ ηόηε ├ ϕ. (Maximality) 

Σν αληίζηξνθν ηνπ αμηώκαηνο (ΔΔ5) πξνθύπηεη από ην (ΔΔ2) δηόηη, εάλ  ϕ ηόηε 

 ψ → ϕ γηα όιεο ηηο πξνηάζεηο ψ. Σέινο, κεξηθέο ζπλέπεηεο γηα ηα αμηώκαηα 

(ΔΔ1) - (ΔΔ5) είλαη νη εμήο: 

 

Λήμμα 4.9 ΄Δζησ όηη ε δηάηαμε ≤ ηθαλνπνηεί ην (ΔΔ1) θαη ηε ζπλζήθε 4.8. Δπη- 

πξόζζεηα ηθαλνπνηεί ην (ΔΔ3) εάλ θαη κόλν εάλ γηα θάζε πξόηαζε ϕ, ψ θαη      

γ ∈ K εάλ γ ≤ ϕ θαη γ ≤ ψ ηόηε γ ≤ ϕ ∧ ψ 

 

Λήμμα 4.10 ΄Δζησ όηη ε δηάηαμε ≤ ηθαλνπνηεί ηα (ΔΔ1)-(ΔΔ3). Σόηε γηα όιεο ηηο 

πξνηάζεηο ϕ, ψ θαη γ ∈ K εάλ ψ ∧ γ ≤ ϕ ηόηε ψ ≤ ϕ ή γ ≤ ϕ. 

 



 Αλαζεώξεζε Πεπνηζήζεσλ 

 ει. 61 από 73 

Λήμμα 4.11 ΄Δζησ όηη ε δηάηαμε ≤ ηθαλνπνηεί ηα (ΔΔ1)-(ΔΔ3). Σόηε ϕ < ψ εάλ 

θαη  κόλν εάλ ϕ ∧ψ < ψ 

 

Πίνακαρ 4:   Αξιώμαηα γνυζιακήρ καηοσύπυζηρ 

 

(ΔΔ1)   Γηα θάζε ϕ, ψ, γ εάλ ϕ ≤ ψ θαη ψ ≤ γ ηόηε ϕ ≤ γ 

(ΔΔ2)   Γηα θάζε ϕ, ψ εάλ ϕ  ├ψ ηόηε ϕ ≤ ψ 

(ΔΔ3)   Γηα όιεο ηηο πξνηάζεηο ϕ, ψ ∈ K, ϕ ≤ ϕ ∧ ψ ή ψ ≤ ϕ ∧ ψ 

(ΔΔ4)  ΄Οηαλ K ≠ K⊥ ηόηε ϕ   K εάλ θαη κόλν εάλ ϕ ≤ ψ γηα όιεο   

ηηο πξνηάζεηο ψ 

(ΔΔ5)   Δάλ ψ ≤ ϕ γηα όιεο ηηο πξνηάζεηο ψ ηόηε  ϕ είλαη ηαπηνινγία 

 

Αθνύ παξνπζηάζακε ηα πέληε αμηώκαηα, ην επόκελν βήκα είλαη λα ζπλδέζνπκε 

ηε ζεηξά γλσζηαθήο θαηνρύξσζεο κε ηελ ζπλάξηεζε αθαίξεζεο πεπνηζήζεσλ. 

Τπάξρνπλ δύν ηξόπνη λα γίλεη απηό κπνξνύκε λα : α)  δεδνκέλνπ ηεο 

ζπλάξηεζεο αθαίξεζεο πεπνηζήζεσλ λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ γλσζηαθή 

θαηνρύξσζε θαη β) δεδνκέλνπ ηεο γλσζηαθήο θαηνρύξσζεο λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηελ ζπλάξηεζε αθαίξεζεο πεπνηζήζεσλ. 

Γηα λα μεθηλήζνπκε θαηαζθεπάδνπκε κία ζεηξά γλσζηαθήο θαηνρύξσζεο από 

κία ζπλάξηεζε αθαίξεζεο. Η νδεγόο αξρή απηήο ηεο θαηαζθεπήο είλαη : θ ≤ ς 

ζα  ηζρύεη αλ θαη κόλν αλ, ζε πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα αθαηξέζνπκε ην θ ή 

ην ς, ζα αθαηξέζνπκε ην θ. Η πεξίπησζε λα αθαηξέζνπκε ην θ θαη ην ς, είλαη 

όηαλ ζέινπκε λα αθαηξέζνπκε ηελ ζύλδεζε θ& ς.  

Όκσο ππάξρεη κηα εμαίξεζε ζηνλ θαλόλα, όηαλ ην θ & ς είλαη ηαπηνινγία , ηόηε 

θαη ην θ θαη ην ς είλαη ηαπηνινγίεο.  Δπνκέλσο είλαη θαη ηα δύν ζηνηρεία ηνπ 

ζπλόινπ Κ   ( θ & ς ), άξα  ην  θ   Κ   ( θ & ς ) θαη ς   Κ   ( θ & ς ). Έηζη 

θάλνπκε ηελ παξαδνρή όηη α ≡ β, θαη όηη ζα ηζρύεη θ ≤ ς , όηαλ θ & ς είλαη 

ηαπηνινγία.  Δπνκέλσο θηάλνπκε ζηνλ παξαθάησ νξηζκό: 

 ( C ≤ )   θ ≤ ς  αλ θαη κόλν αλ θ   Κ   ( θ & ς )  ή θ & ς  Cn (0). 
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Σώξα, αο πξνζδηνξίζνπκε ηελ ζπλάξηεζε αθαίξεζεο δεδνκέλνπ ηεο ζεηξάο 

γλσζηαθήο θαηνρύξσζεο, ην νπνίν έρεη πην πνιύ ελδηαθέξνλ. Ο Gardenfors 

πξνηείλεη ηνλ παξαθάησ νξηζκό: 

( G   )  ς  Κ   θ αλ θαη κόλν αλ ς  Κ θαη ή θ < ( θ   ς) ή θ  Cn (0). 

( Gardenfors‟ s entrenchment – based contraction) 

Η ζρέζε απηή ζα ηζρύεη κόλν εάλ ε ζπλάξηεζε αθαίξεζεο ηθαλνπνηεί  ην 

αίηεκα ( Κ   5 )   Δάλ ϕ  K ηόηε K   (Kϕ)+ϕ   (recovery postulate). 

 

Aπν ηελ άιιε πιεπξά ν Hans Rott , κεηά από έξεπλα  έδεημε ην παξαθάησ 

νξηζκό:  

( R   )  ς  Κ   θ αλ θαη κόλν αλ ς  Κ θαη ή θ <  ς    ή    θ  Cn (0). 

( Rott‟ s entrenchment – based contraction) 

Όηαλ αθαηξνύκε κία πεπνίζεζε πνπ δελ είλαη ηαπηνινγία από έλα ζύλνιν 

πεπνηζήζεσλ, ηόηε ζα δηαηεξνύκε αθξηβώο ηηο πεπνηζήζεηο απηέο πνπ είλαη πην 

θαηνρπξσκέλεο από ην θ. 

Δπνκέλσο , παξαηεξνύκε όηη ε ζρέζε πνπ πξνηείλεη ν Gardenfors ηθαλνπνηεί 

θαη ηα νρηώ AGM αμηώκαηα ( Κ   1 ) -  ( Κ   8 )  , ελώ ε ζρέζε πνπ πξνηείλεη ν 

Rott ηθαλνπνηεί όια ηα αμηώκαηα εθηό από ην ( Κ   5 ) recovery postulate.   

Παξαηεξνύκε ινηπόλ όηη ην πέκπην αίηεκα θαη θαη ην πην ακθηιεγόκελν από ηα 

αμηώκαηα ηνπ Gardenfors. Με κηα πξώηε καηηά, ν νξηζκόο ηνπ Rott θαίλεηαη πην 

αξεζηόο ζε ζρέζε κε ηνπ Gardenfors, αιιά δπζηπρώο δελ ηθαλνπνηεί ηελ αξρή 

ηεο Απνβνιήο ( Explusiveness) : 

Δάλ ην θ , ς δελ είλαη ηαπηνινγίεο ηόηε θ   Κ    ς   θαη ς   Κ   θ . 

ύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ αξρή ηεο απνβνιήο, γηα νπνηαλδήπνηε δύν κε 

ηαπηνινγηθέο πεπνηζήζεηο θ, ς ζε έλα ζύλνιν πεπνηζήζεσλ, είηε ην θ δηώρλεηαη 

όηαλ ην ς απνβάιιεηαη ή ηα αληίζηξνθν. Απηό είλαη έλα κεγάιν κεηνλέθηεκα ηεο 

ζπλάξηεζεο αθαίξεζεο γηαηί δελ επηηξέπεη άζρεηεο κεηαμύ ηνπο πεπνηζήζεηο λα 

δηαηεξνύληαη αλελόριεηεο από ηελ απνβνιή ηνπ ελόο ή ηνπ άιινπ. 

Γηα παξάδεηγκα [ 3 ] ζει. 102, έζησ όηη πηζηεύσ όηη έρσ παξθάξεη ην 

απηνθίλεηό κνπ κπξνζηά από ην ζπίηη (θ) θαη επίζεο πηζηεύσ όηη ν αημπεξ 

έγξαςε ην   Tempest (ς). Δάλ πάςσ λα πηζηεύσ ζηελ πξώηε πεπνίζεζε ζα 
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εμαθνινπζώ λα πηζηεύσ ηελ δεύηεξε; ΄Η εάλ πάςσ λα πηζηεύσ ζηελ δεύηεξε 

πεπνίζεζε ζα εμαθνινπζώ λα πηζηεύσ ηελ πξώηε; 

Ο Lindstrom  θαη ν Rabinowicz [ 3 ] ζει. 103, πξόηεηλαλ κηα πην ξεαιηζηηθή 

θαηαζθεπή ηεο ζπλάξηεζεο αθαίξεζεο βάζεη ηελ γλσζηαθήο θαηνρύξσζεο, ε 

νπνία ηνπνζεηήηαη κεηαμύ ησλ Gardenfors θαη Rott, γηα όιεο ηηο πεπνηζήζεηο θ  

θαη παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 

                 Κ   R  Φ   Κ   θ   Κ   G  Φ 

Παξαηήξεζε : Έζησ   κία ζπλάξηεζε αθαίξεζεο γηα έλα  ζύλνιν 

πεπνηζήζεσλ Κ θαη ≤ ε ζρέζε πνπ πξνζδηνξίδεηαη από ηελ   κέζσ ηεο ( C≤) . 

Αθόκα έζησ όηη   G   θαη   R  νη ζπλαξηήζεηο αθαίξεζεο ησλ Gardenfors θαη 

Rott ηόηε : 

1.  Δάλ ε   ηθαλνπνηεί ηα αμηώκαηα  inclusion, closure, success θαη 

extensionality   ηόηε Κ   θ   Κ   G θ, γηα όιεο ηηο πεπνηζήζεηο θ. 

2. Δάλ ε   ηθαλνπνηεί ηα αμηώκαηα closure, failure θαη conjunctive inclusion   

ηόηε Κ   R  Φ   Κ   θ, γηα όιεο ηηο πεπνηζήζεηο θ. 

Η γλσζηαθή θαηνρύξσζε πξνζδηνξίζηεθε γηα ζύλνια πεπνηζήζεσλ θαη όρη γηα 

βάζεηο πεπνηζήζεσλ. Γελ κπνξνύκε λα εθαξκόζνπκε ηα ίδηα θαη γηα ηηο βάζεηο 

πεπνηζήζεσλ. Έλαο από ηνπο ιόγνπο ην θηινζνθηθό πξόβιεκα πνπ 

εκθαλίδεηαη όρη κόλν ζηελ γλσζηαθή θαηνρύξσζε αιιά ζε όινπο ηνπο 

κεραληζκνύο επηινγήο, νη νπνίνη βαζίδνληαη ζε κία ζρέζε αλάκεζα ζηα ζηνηρεία 

ηεο βάζεο. Θεσξνύκε κία βάζε πεπνηζήζεσλ Κ = { α, β, δ }. Μία επηινγή 

κεηαμύ ηνπ β θαη ηνπ δ ζα εμαξηεζεί από ην εάλ ή όρη ην α ζα παξακείλεη. Γηα 

παξάδεηγκα {α, β } κπνξεί λα είλαη επηζηεκνληθά πξνηηκόηεξα από ηα { α, δ}, αλ 

θαη ην { δ } είλαη επηζηεκνληθά πξνηηκόηεξν από ην { β }. Απηό κπνξεί εύθνια λα 

εθθξαζηεί κε κία ζρέζε κεηαμύ ησλ ππνζπλόισλ ηνπ Κ, αιιά δελ κπνξεί λα 

εθθξαζηεί κε κία ζρέζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Κ.  

Απηό ην πξόβιεκα δελ εκθαλίδεηαη ζηνπο κεραληζκνύο επηινγήο , νη νπνίνη 

ιεηηνπξγνύλ ζε ζύλνια πεπνηζήζεσλ θιεηζηά σο ινγηθή ζπλεπαγσγή. 

Θεσξνύκε ηέηνηα ζύλνια  Cn (Κ) , ηα νπνία πεξηέρνπλ ζπλδέζεηο όπσο  θ & ς  

θαη θ & γ πνπ κπνξνύλ λα εθθξάζνπλ όηη δελ κπνξεί ε ζρέζε κεηαμύ ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ Κ.  Μπνξνύκε ινηπόλ λα έρνπκε κία ζεηξά γλσζηαθήο 

θαηνρύξσζεο γηα ην Cn (Κ), όπσο ς < γ θαη θ & γ < θ & ς. 
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Η πην επηηπρεκέλε εθαξκνγή γηα ηηο βάζεηο πεπνηζήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

γλσζηαθή θαηνρύξσζε είλαη ε ζεσξία ησλ  ζρέζεσλ πνπ ζέηνπκε      

(ensconcement relations), ε νπνία αλαπηύρζεθε από ηελ Mary – Anne Williams. 

Πξνζδηνξίδεη ηελ παξαπάλσ ζρέζε σο (<<) ζε έλα ζύλνιν πεπνηζήζεσλ Κ , 

σο κεηαβαηηθιε θαη ζπλδεηηθή ζρέζε πνπ ηθαλνπνηεί ηηο παξαθάησ ηξεηο 

ηδηόηεηεο: 

1.  Δάλ β  Κ \ Cn (0),  ηόηε { θ  Κ| ς << θ } θαη ην ς δελ είλαη ηαπηνινγία 

2.  Δάλ ην θ δελ είλαη ηαπηνινγία θαη ην ς είλαη ηαπηνινγία ηόηε θ << ς 

3. εάλ ην θ θαη ην ς είλαη ηαπηνινγίεο ηόηε θ << ς 

 

ύκθσλα κε ηελ πξώηε ππόζεζε νη ζεζκνί νη νπνίνη ζέηνληαη είλαη πην ηζρπξνί 

από ην θ, όηαλ δελ πεξηέρνπλ ην θ.  ύκθσλα κε ηηο δύν ηειεπηαίεο ππνζέζεηο, 

εάλ ππάξρνπλ ηαπηνινγίεο ζε έλα ζύλνιν πεπνηζήζεσλ Κ ηόηε είλαη νη πην 

ηζρπξέο πεπνηζήζεηο. 

Η Mary – Anne Williams έδεημε όηη γηα θάζε ensconcement – based contraction 

ζε έλα ζύλνιν πεπνηζήζεσλ Κ, ππάξρεη κία ζεηξά γλσζηαθήο θαηνρύξσζεο 

αθαίξεζεο   G πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα ζύλνιν πεπνηζήζεσλ Cn ( K) γηα όιεο ηηο 

πεπνηζήζεηο θ : 

 Κ   W θ = (Cn ( K)   G θ )  ∩ Κ 

Με άιια ιόγηα, κία θνξκνπια παξακέλεη κεηά από κηα ensconcement – based 

contraction εάλ θαη κόλν εάλ είλαη κέινο ηεο βάζεο πεπνηζήζεσλ θαη ζα έρεη 

παξακείλεη κεηά από ηελ corresponding ensconcement – based contraction. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

5.1 ςμπεπάζμαηα 

 

Η αιιαγή πεπνηζήζεσλ είλαη ην πεδίν έξεπλαο πνπ αζρνιείηαη κε ηε δηαηύπσζε 

θαη ηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο λέσλ πιεξνθνξηώλ. 

Η ηππνπνίεζε απηή ελέηαμε ηελ αιιαγή πεπνηζήζεσλ ζηνλ επξύηεξν ρώξν ηεο 
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αλαπαξάζηαζεο γλώζεο, πξνζειθύνληαο ζηνπο θόιπνπο ηεο όιν θαη 

πεξηζζόηεξνπο εξεπλεηέο. 

Οη ξίδεο ηεο αιιαγήο ησλ πεπνηζήζεσλ εληνπίδνληαη από δηάθνξα θηινζνθηθά- 

γλσζηηθά πεδία, όκσο ε εμέιημή ηεο επηθνπξείηαη από έλα επξύηεξν πιαίζην 

επηζηεκώλ. Δθ πξώηεο άπνςεο, νη επηζηήκεο πνπ θαίλεηαη λα ζπλεηζθέξνπλ 

ζηελ αιιαγή πεπνηζήζεσλ είλαη απηέο ησλ καζεκαηηθώλ, ησλ ππνινγηζηώλ θαη 

ηεο θηινζνθίαο. Από ηελ άιιε πιεπξά ε αιιαγή ησλ πεπνηζήζεσλ δελ έρεη 

κνλαδηθό θίλεηξν ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζή ηεο σο αλεμάξηεην πεδίν έξεπλαο 

θαη πξνβιεκαηηζκνύ. Αληηζέησο ζα κπνξνύζε λα εξκελεπζεί σο έλα κεηαβαηηθό 

θαη ζπλάκα ζπλδεηηθό ζηάδην γηα ηε ζπλεηζθνξά ζε δηαθνξεηηθέο επηζηεκνληθέο 

πεξηνρέο. 

Δπεηδή ινηπόλ ε αιιαγή ησλ πεπνηζήζεσλ θαηαηάζζεη, νκαδνπνηεί θαη 

ζπζηεκαηνπνηεί ηε ξνή ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ κπνξεί λα δερζεί έλαο 

νξζνινγηθόο λνπο, ν θπξηόηεξνο όγθνο ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνζαλαηνιίδεηαη 

ζηελ αληηκεηώπηζε δηάθνξσλ δπζεπίιπησλ πξνβιεκάησλ. Σα πξνβιήκαηα 

απηά εκθαλίδνληαη θπξίσο ζε ηνκείο ππνινγηζηηθώλ εθαξκνγώλ, όπσο νη βάζεηο 

δεδνκέλσλ, ε ξνκπνηηθή, ε δηάγλσζε ζθαικάησλ, αιιά θαη ζε αξθεηέο 

νηθνλνκηθέο επηζηήκεο, όπσο ε ζεσξία παηγλίσλ, ην κάξθεηηλγθ, νηθνλνκηθέο 

δηαπξαγκαηεύζεηο θ.ν.θ. 

Καηά ηελ έξεπλά καο ρξεηάζηεθε ε ζπλδξνκή ηεο επηζηήκεο ησλ καζεκαηηθώλ 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο ηππηθήο ινγηθήο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ζεκειίσζε ηεο 

αλαζεώξεζεο πεπνηζήζεσλ. 

Ση έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηώξα? Οη εξεπλεηέο ζηε δπλακηθή ησλ 

πεπνίζεζεσλ έρνπλ αλαπηύμεη αξθεηνύο ηύπνπο δηαδηθαζηώλ, νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνύληαη  γηα λα εθηειεζηνύλ αιιαγέο ζηα ζύλνια πεπνηζήζεσλ ή ζηηο 

βάζεηο πεπνηζήζεσλ. Αξθεηά αμηώκαηα έρνπλ πξνηαζεί ,ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα ραξαθηεξίζνπλ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο . Παξόια απηά 

δελ είκαζηε ζε ζέζε λα απαληήζνπκε ζηελ εξώηεζε ηη ζεκαίλεη ε ινγηθή 

αλαζεώξεζε ησλ πεπνηζήζεσλ ελόο αηόκνπ. Όκσο είκαζηε ζε ζέζε λα 

μαλαζέζνπκε ηελ εξώηεζε κε πεξηζζόηεξε αθξίβεηα. Δηδηθόηεξα, κπνξνύκε λα 

μερσξίζνπκε πνιιέο παξακέηξνπο, ηηο νπνίεο κπνξνύκε λα κειεηήζνπκε 

μερσξηζηά ηε  θάζε κία. Απηό δελ είλαη κηθξό επίηεπκα αιιά ρξίδεη πεξαηηέξσ 

κειέηε θαη έξεπλα. 
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Από  θηινζνθηθή άπνςε, ηα επηζηεκνλνινγηθά δεηήκαηα κπνξνύλ πιένλ λα 

κειεηεζνύλ από λέα νπηηθή γσλία. Ο δηαρσξηζκόο αλάκεζα ζηελ ζπλέπεηα θαη 

ζηελ ηδξπκαηηθή επηζηεκνλνινγία κπνξεί ηώξα λα εθθξαζηεί κε έλαλ πην αθξηβή 

ηξόπν. Οη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ηξηώλ ηδεώλ: ηεο επηζηεκνληθήο ζεκαζίαο (αμίαο), 

ηεο εζεινληηθήο αλαζεώξεζεο θαη ησλ πηζαλνηήησλ είλαη αλαγθαίν λα 

μεθαζαξηζηνύλ. 

Οη ηππηθέο κειέηεο ζηε δπλακηθή ησλ πεπνηζήζεσλ αλέπηπμαλ δεηήκαηα 

θηινζνθηθήο ζεκαζίαο: πξέπεη ε ινγηθή  αθαίξεζε πεπνηζήζεσλ λα ηθαλνπνηεί 

ην αμίσκα αλάθηεζεο? (postulate of recovery). Πξέπεη ζε κηα πεπνίζεζε πνπ 

αληηθάζθεη , λα πξνζηίζεηαη πξώηα ε λέα πιεξνθνξία θαη κεηά λα αθαηξνύληαη 

νη παιαηέο πιεξνθνξίεο , νη νπνίεο αληηθάζθνπλ? Ή νη δύν παξαπάλσ 

ππνιεηηνπξγίεο λα πξαγκαηνπνηνύληαη αλάπνδα? Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλσζηαθήο θαηνρύξσζεο ηεο πιεξνθνξίαο? 

Από ηελ πιεπξά ησλ επηζηεκόλσλ ησλ ππνινγηζηώλ ην πην θιέγνλ δήηεκα ζα 

πξέπεη λα είλαη: Μέρξη πην ζεκείν ηα ινγηθά αμηώκαηα ηθαλνπνηνύληαη από 

δηαθνξεηηθά κνληέια αλαζεώξεζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ. Σα αμηώκαηα πνπ 

έρνπλ πξνηαζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα, καο παξέρνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο  θαη 

εξγαιεία γηα λα ραξαθηεξίζνπκε ηα γλσζηαθά ελεκεξσκέλα ζπζηήκαηα. 

Μειέηεο ζε λεπξσληθά δίθηπα έδεημαλ όηη κεξηθά από απηά ηα δίθηπα 

ηθαλνπνηνύλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο αλαζεώξεζεο πεπνηζήζεσλ. Γεληθόηεξα 

κέζσ απηώλ ησλ λέσλ δπλαηνηήησλ ν ραξαθηεξηζκόο ησλ ελεκεξσκέλσλ 

ζπζηεκάησλ παξακέλεη αλεμεξεύλεηνο. 

Από ςπρνινγηθή άπνςε, ην πην ζεκαληηθό δήηεκα ζα πξέπεη λα είλαη: θάησ από 

πνηεο ζπλζήθεο κπνξεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξώπσλ λα ζπκβαδίδεη κε ηα 

αμηώκαηα αλαζεώξεζεο πεπνηζήζεσλ? Δίλαη απνδεθηό όηη νη λόκνη ηεο 

αλζξώπηλεο ινγηθήο κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ αλάκεζα ζηα αμηώκαηα ηεο 

δπλακηθήο πεπνηζήζεσλ. Παξόια απηά είλαη δπλαηό λα βξνύκε ζπλζήθεο ζηηο 

νπνίεο ηα αμηώκαηα ηθαλνπνηνύληαη θαη ζπλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο ηα 

αμηώκαηα δελ ηθαλνπνηνύληαη. Ο δηαρσξηζκόο καηαμύ εζσηεξηθήο θαη 

εμσηεξηθήο αλαζεώξεζεο είλαη επίζεο ρξήζηκνο ζηελ ςπρνινγία. 

Γελ έρνπκε θαλέλαλ ιόγν λα πεξηκέλνπκε ζπλερηδόκελεο δηαθνξνπνήζεηο ζηελ 

δπλακηθή πεπνηζήζεσλ  γηα αλαζεώξεζε.  Γεδνκέλνπ όηη όια ηα θαηάιιεια 

κνληέια αλαζεώξεζεο πεπνηζήζεσλ θαίλνληαη ζηνλ νξίδνληα, απηό ην πεδίν 
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έξεπλαο πξέπεη λα ζεκεηώζεη πξόνδν, αλαπηύζζνληαο δηαθνξεηηθά κνληέια, ην 

θαζέλα από απηά λα αληηθαηξνπηίδεη ηα ζεκαληηθόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο. 

 

5.2 Μελλονηικέρ Καηεςθύνζειρ 

 

Οη πεπνηζήζεηο ελόο νξζνινγηθνύ ππνθεηκέλνπ δελ είλαη ζηαηηθέο, αιιά 

αιιάδνπλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, αθνύ λέα πιεξνθόξεζε πξνζηίζεηαη. 

Αλαζεώξεζε πεπνηζήζεσλ είλαη ε δηαδηθαζία αιιαγήο πεπνηζήζεσλ κε ζηόρν 

λα θάλνπκε αηζζεηή ηελ παξνπζία ησλ λέσλ πιεξνθνξηώλ. Χο νξζνινγηθά 

ππνθείκελα έρνπκε έλα πιέγκα πεπνηζήζεσλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγνύκε 

κηα ηεξάξρεζε ησλ αμηώλ καο. Η αιιαγή πεπνηζήζεσλ επέξρεηαη από ηε ζηηγκή 

πνπ ζα αιιάμνπκε απηή ηελ ηεξαξρία πεπνηζήζεσλ, από ηε ζηηγκή δειαδή πνπ 

ζα επέκβνπκε ζηελ ηεξάξρεζε ησλ επηζπκηώλ. Παξαηεξείηαη ηόηε κηα αιιαγή 

ζπκπεξηθνξάο, κηα νξζνινγηθή αλαζπγθξόηεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ 

πεπνηζήζεσλ. Λέγνληαο νξζνινγηθή ελλννύκε αιιάδνληαο ηηο επηζπκίεο έηζη 

ώζηε λα ηαηξηάδνπλ κε ηηο αιιαγέο ησλ πεπνηζήζεσλ. 

Έλαο θπζηθόο πξνβιεκαηηζκόο ηεο επηζηεκνινγίαο είλαη λα πξνηείλεη κηα 

ζεώξεζε δηθαηνινγεκέλεο αλαζεώξεζεο πεπνηζήζεσλ. Τπάξρνπλ δύν δξόκνη 

πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη θαλείο ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε. Η "αμησκαηηθή" 

ζεώξεζε, ε νπνία πξνηείλεη αθεξεκέλεο γεληθέο αξρέο πνπ λνεκαηηθά 

επελεξγνύλ πάλσ ζηε δηαδηθαζία θαη αμησκαηηθνπνηνύλ ηελ αλαζεώξεζε 

πεπνηζήζεσλ. Ο δεύηεξνο δξόκνο είλαη ε "παξαγσγηθή" ζεώξεζε, ε νπνία 

πξνζπαζεί λα αληιήζεη κηα ζεσξία αλαζεώξεζεο πεπνηζήζεσλ από κηα πην 

επνηθνδνκεηηθή επηζηεκνινγηθή ζεσξία. 

Η πην δεκνθηιήο θαη επξέσο δηαδεδνκέλε αμησκαηηθή ζεώξεζε είλαη ε AGM 

ζεώξεζε, ε νπνία, όπσο είδακε είλαη θαηαζθεύαζκα ησλ Alchourrón, C. E., P. 

Gärdenfors, θαη D. Makinson (1985) θαη αλαπηύρζεθε πεξαηηέξσ από ηνλ P. 

Gärdenfors (1988, 1992) θαη ηνπο Alchourrón θαη Makinson (1982, 1985). 

Σέηνηνπ είδνπο ζεσξήζεηο πξνρσξνύλ ζε έλα πνιύ κεγάιν επίπεδν αθαίξεζεο, 

αγλνώληαο όςεηο γλσζηαθήο νξζνινγηθόηεηαο, ρσξίο ηελ νπνία είλαη αδύλαην 
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λα δεκηνπξγήζνπκε πξαγκαηηθέο αξρέο νξζνινγηθήο αλαζεώξεζεο 

πεπνηζήζεσλ. Μηα ζεσξία αλαζεώξεζεο πεπνηζήζεσλ νθείιεη λα θαζνδεγείηαη 

από κηα πην επνηθνδνκεηηθή επηζηεκνινγία. 

Η ζεσξία αλαζεώξεζεο πεπνηζήζεσλ δεκηνπξγήζεθε θαη' αξρήλ γηα λα 

απαληήζεη ζην εξώηεκα πσο νη άλζξσπνη αιιάδνπλ γλώκε, αθνινπζώληαο κηα 

καθξά παξάδνζε θηινζνθηθνύ έξγνπ ζηε ζεσξία ηεο αιιαγήο πεπνηζήζεσλ. 

Καηά ηηο δύν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε πξσηαξρηθή αμησκαηηθή ζεώξεζε έρεη 

ζπδεηεζεί, αλαζθεπαζηεί θαη δερηεί εθηελέζηαηε θξηηηθή. Άιια πην ξεαιηζηηθά, 

θαη πην εύθνια ππνινγηζηηθά κνληέια αλαζεώξεζεο πεπνηζήζεσλ έρνπλ 

πξνηαζεί. Καλνληζηηθέο ζεσξίεο αλαζεώξεζεο, νη νπνίεο ππνζηεξίδνληαη από 

θηινζόθνπο θαη Λνγηθνύο (πνπ κειεηάλε ην εξώηεκα ηνπ πσο ζα έπξεπε νη 

άλζξσπνη λα αιιάδνπλ γλώκεο), βαδίδνπλ παξάιιεια κε πην πεξηγξαθηθέο 

ζεσξήζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από γλσζηαθνύο ςπρνιόγνπο θαη θνηλσληθνύο 

επηζηήκνλεο (νη νπνίνη ζέινπλ λα μέξνπλ πσο νη άλζξσπνη ζηε πξαγκαηηθόηεηα 

ιεηηνπξγνύλ). Χο απνηέιεζκα, ε αλαζεώξεζε πεπνηζήζεσλ έρεη γίλεη κηα από 

ηηο πην ελεξγέο πεξηνρέο έξεπλαο, κε ηε ζπκβνιή κεηαμύ γλσζηαθήο επηζηήκεο, 

ινγηθήο, θηινζνθίαο θαη ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο. 

Μηα θαλνληζηηθή ζεώξεζε καο ιεεη γηα ην πώο νη άλζξσπνη ζα έπξεπε λα 

ζθέπηνληαη, ελώ αληηζέησο κηα πεξηγξαθηθή ζεώξεζε καο ιεεη πσο πξαγκαηηθά 

ζθέπηνληαη. Τπάξρνπλ πξνζεγγίζεηο πνπ είηε πξνζπαζνύλ λα πεηύρνπλ ην έλα 

από ηα δύν είηε θαη αθόκα λα ζπλδπάζνπλ απηέο ηηο δπν δηαθνξεηηθέο όςεηο ηνπ 

ηδίνπ λνκίζκαηνο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα πεξηγξαθηθέο θαη θαλνληζηηθέο 

ζεσξήζεηο ζπλδένληαη ζηελά. Γηα έλα πξάγκα είλαη δύζθνιν λα θαηαιήμνπκε ζε 

πεηζηηθέο θαλνληζηηθέο αξρέο εθηόο αλ ιάβνπκε ππόςηλ καο πσο ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα νη άλζξσπνη ζθέπηνληαη, θάηη ην νπνίν αλήθεη ζηε δηθαηνδνζία 

κηαο πεξηγξαθηθήο ζεώξεζεο. Από ηελ άιιε θαίλεηαη όηη θάζε πεξηγξαθηθή 

ζεώξεζε πξέπεη λα ζπλεπάγεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο εμηδαλίθεπζεο, θαη ε 

εμηδαλίθεπζε είλαη θαλνληζηηθή σο έλα βαζκό. 

Δληνύηνηο, ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ηεο αλαζεώξεζεο πεπνηζήζεσλ παξακέλνπλ 

άιπηα- θαη ν βαζηθόο ιόγνο πνπ γίλεηαη απηό είλαη ε έιιεηςε ελόηεηαο 

(ελνπνίεζεο) κεηαμύ ηεο "ηππηθήο" πιεπξάο θαη ηεο "γλσζηαθήο" πιεπξάο ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Χο απνηέιεζκα πνιιά εξσηήκαηα είλαη αθόκα αλαπάληεηα. Έλα 

ηέηνην εξώηεκα γηα παξάδεηγκα είλαη εάλ ε αμησκαηηθή ζεώξεζε είλαη αξθεηά 
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εθθξαζηηθή γηα λα ζπιιάβεη όια ηα ζρεηηθά γλσζηαθά ζέκαηα ηεο αλαζεώξεζεο 

πεπνηζήζεσλ. Δπίζεο πνηα είλαη ε αθξηβήο ζρέζε κεηαμύ αλαζεώξεζεο 

πεπνηζήζεσλ θαη πιεξνθνξηαθήο αλαβάζκηζεο; Πσο επεξεάδεηαη ε 

αλαζεώξεζε πεπνηζήζεσλ από ηελ επηθνηλσλία, θαη πην γεληθά από ηελ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε; Γηα λα απαληεζνύλ απηά ηα εξσηήκαηα, ε κειέηε ηεο 

αλαζεώξεζεο πεπνηζήζεσλ πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζηεί ζε έλαλ πην 

ελνπνηεκέλν ζθειεηό, θέξνληαο καδί δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο από 

δηαθνξεηηθνύο ηνκείο γλώζεο 
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Παπάπηημα : Απνδεημε Θεσξήκαηνο 3.3 

 
Θεώπημα 3.3 (Alchourron, C.E., P. G¨arnefors and D. Makinson. [2]) 

Τπνζέηνπκε όηη νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ ζεσξήκαηνο 3.2 ηθαλνπνηνύληαη. Σόηε (α) 

εάλ ην (K   7) ηθαλνπνηείηαη, ην (K7) ηθαλνπνηείηαη γηα ηελ νξηζζείζα 

ζπλάξηεζε αλαζεώξεζεο θαη (β) εάλ ην (K   8) ηθαλνπνηείηαη, ην (K8) 

ηθαλνπνηείηαη θαη απηό γηα ηελ νξηζζείζα ζπλάξηεζε αλαζεώξεζεο. 

 

Απόδειξη: 

 

Α) Ιζρύνπλ ηα αμηώκαηα (Κ  1) – ( Κ   4 ), ( Κ   6) θαη (K1) - (K6). Δπίζεο 

ηζρύεη ην ( Κ   7) : (Κ  θ) ∩(Κ  ς)    Κ   ( θ   ς)    

Θα απνδείμνπκε όηη (K7) : Κ   ( θ   τ)      (Kθ) + τ . 

[ Κ    ( θ   ς)   ] + ( θ   ς)      [ ( Κ     θ) + θ ]  + ς  → 

[ Κ    ( θ   ς)   ] + ( θ   ς)      [ ( Κ     θ) +( θ   ς)   → 

[ Κ    ( θ   ς)   ] + ( θ   ς)      [ ( Κ  ( (θ   ς)   (θ → ς) ) + (θ   ς) →   

 

Υξεζηκνπνηώ ην ( Κ   7) : (Κ  θ) ∩(Κ  ς)    Κ   ( θ   ς)  θαη αξθεί λα 

απνδείμσ : 

 [ Κ    ( θ   ς)   ] + ( θ   ς)      [ ( Κ   (θ   ς) ∩ Κ   (θ → ς) ) + (θ  ς) 

επεηδή  

 ( Κ   (θ   ς) ∩ Κ   (θ → ς) ) + (θ  ς)    ( Κ  ( (θ   ς)   (θ → ς) ) 

από ( Κ   7). Από 3.9 κπνξώ λα γξάςσ: 

 [ Κ    ( θ   ς)   ] + ( θ   ς)      

[ Κ    ( θ   ς)   ] + ( θ   ς)  ∩ [ Κ   (θ → ς) ) + (θ  ς)] → 

[ Κ    ( θ   ς)   ] + ( θ   ς)     (K ( θ   ς)  ) ∩ [ Κ   (θ → ς) ) + (θ  ς)] 

Θέησ RHS (1) =   (K ( θ   ς)  ) θαη RHS (2) =   [ Κ   (θ → ς) ) + (θ  ς)]  

Έζησ r   [ Κ    ( θ   ς)   ] + ( θ   ς)  ,επόκέλσο ην r αλήθεη θαη ζην RHS 

(1) γηαηί είλαη ην ίδην. 

Αξθεί λα δείμσ όηη ην r αλήθεη θαη ζην RHS (2) ή όηη  
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[ Κ    ( θ   ς)   ] + ( θ   ς)     [ Κ   (θ → ς) ) + (θ  ς)] 

όκσο (θ → ς) ) ≡ θ   ς θαη ηζρύεη όηη  

( θ   ς)   ├  ς θαη ην ς ├  θ   ς, άξα 

 ( θ   ς) ├ θ   ς  θαη  ( θ   ς) ├  (θ → ς) 

Πξνθύπηεη πσο  

r   Cn ( K   ( θ   ς) ) , αξθεί λα δείμσ όηη 

K   ( θ  ς)   Cn ( K   (  θ  ς)   ( θ   ς ) 

Δπνκέλσο , t  K    t  RHS (2). 

 

Β)  Σν Κ είλαη κία ζεσξία θαη ηζρύεη ην (K   8) : 

 Δάλ ϕ   K (ϕς), ηόηε K(ϕς)  Kθ γηα όια ηα θ θαη ς . 

Θα δείμνπκε όηη ηζρύεη ην (K8) :   Δάν ￢τ   Kϕ ηόηε (Kϕ)+τ  

K (ϕτ) 

Παξαηεξνύκε όηη θ ≡ (θ   ς)  θ 

Άξα K  ϕ = K ( (θ   ς)  θ)  

Πάκε ζην (K8)  έζησ ς   Kϕ = (K θ ) + θ = Cn (K θ )  {θ} ) 

Πξνθύπηεη πσο (θ   ς)   K θ  

Υξεζηκνπνηνύκε ην (K   8) θαη έρνπκε: 

K θ = K ( (θ   ς)  θ)    K ( (θ   ς) = K   ( θ   ς ) 

Καη έρνπκε Cn ( (Kϕ)  {ς} ) = Cn (Cn [K θ )  {θ}]  {ς} =  

Cn [K θ )  {θ  ς }    Cn ( ( K  ( θ   ς ) )  ( θ   ς ) = Κ  ( θ   ς ) 

 

Γ)  Τπνζέηνπκε όηη ηζρύεη ην (K 7) :    K (ϕς)  (Kϕ)+ς   γηα θάζε θ θαη ς. 

Θέινπκε λα δείμνπκε όηη ηζρύεη ην (K   7) :  Kϕ ∩ Kτ   K (ϕτ) 

Έζησ όηη α  Kϕ ∩ Kς 

Δπεηδή  θ ≡   (θ   ς)  θ) ηόηε  

α   K   (θ   ς)  θ)   K  (θ   ς)  θ      
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Cn  ( (K  (θ   ς)     {θ}) 

Δπνκέλσο        α  Cn  ( (K  (θ   ς)     {θ}) 

 

  Οπόηε    α  Cn     ( (Κ  (  θ     ς )  =  Κ  (  θ       ς  )    

Cn  ( (K  (ϕς) ) +    (ϕς) 

 

Από  (Κ   6)     α Φλ ( (Κ  (ϕ  ς) )    (ϕ  ς) 

 

Δπνκέλσο         α Cn ( (Κ  (ϕ  ς) ) = Κ  (ϕ  ς) 

( Disjunction of premises) 

   

Γ)  Έζησ όηη ηζρύεη (K8)  θαη ς   (Kθ)   (Kθ) +ς     K  (ϕ  ς) 

Θα δείμνπκε όηη ηζρύεη (K   8) : 

 Δάν ϕ  K (ϕτ), ηόηε K (ϕτ)  Kθ 

Έζησ  ϕ  Cn    ( K (ϕς) )  

αθώο     ϕ  Cn    ( K (ϕς) )  (  θ       ς  )   =  K    (ϕ  ς) 

Δθαξκόδνπκε  (K  8 ) 

Cn    ( K   (ϕς) )      θ  K    ( (ϕ  ς) +   θ ) = K    ϕ  = 

Cn    ( K   ϕ )   {  θ} 

Άξα        K  (ϕς)    Cn    ( K   ϕ )   {  θ} 

Δπίζεο     K  (ϕς)   Κ      Cn    ( K  ϕ )   { θ}    

K  (ϕς)    Cn    ( K  ϕ ) =  K  ϕ 
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