
  

Z punktu widzenia kognitywisty:
język naturalny

Wykład VIII:

Neuronalne podstawy języka



  

Fonologia

Dwa paradygmaty: strukturalizm (fonemy i cechy dystynktywne jako 
podstawa wyjaśnień) oraz fonologia nieliniowa

Podstawowe pytania:
 Jak powstają neologizmy?
 Parafazje a afazje
 Czy istnieją uniwersalne reguły dotyczące parafazji?
 Parafazje i neologizmy a modele produkcji mowy



  

Parafazje, przykłady

Parafazje fonologiczne (fonemiczne) – oparte na formie
 Dodawanie: rzeźnik → rzeźbnik
 Usuwanie: rzeźnik - rzenik
 Zastępowanie: rzeźnik → rzeźmik

Parafazje semantyczne (słów) - zastępowanie:
 Oparte na formie: rzeźnik → rzeźbiarz
 Oparte na znaczeniu: rzeźnik → sklepikarz, masarz
 Bez powiązań: rzeźnik → pociąg



  

Zaburzenia zdolności gramatycznych

Dwa syndromy:

Afazja Wernickego - paragramatyzm
 Przerywanie, rozpoczynanie od początku, mowa bez treści - anomia

Afazja Broca - agramatyzm
 Krótkie, proste zdania zawierające rzeczowniki, główne czasowniki bez 

morfemów i słów funkcyjnych

Pytania:

Relacja między pojmowaniem a produkcją

Relacja między agramatyzmem a paragramatyzmem



  

Problemy, problemy...

Rola czasownika w agramatyzmie

Wolne/związane morfemy gramatyczne

Powszechność agramatyzmu w językach u afatyków: krótkie formy, 
niewielka zmienność, upośledzona fleksja/słowa funkcyjne; opuszczane 
główne czasowniki

Powiązania z pragmatyką i semantyką

Hipoteza odwzorowania:

Sądy o gramatyczności: rozkład (parsing) gramatyczny vs. 
Odwzorowanie na role semantyczne (agent, obiekt, pacjens etc.)

Możliwe ograniczenia przetwarzania 



  

Jak wyjaśnić agramatyzm

Hipoteza adaptacyjna:

Ekonomia wysiłku: trudności atykulacyjne → zredukowana gramatyka

Zaburzenie dotyka czasu aktywacji – opóźnienie lub zbyt szybkie 
zanikanie aktywacji

Agramatyzm – adaptacja do pow. zaburzenia: prostota/restart/wolne 
tempo 

Hipoteza usuwania śladu (TDH):

Ślady (traces) usuwane z reprezentacji agramatycznych

Przypisywanie roli frazom ze względu na ich miejsce w liniowej 
strukturze zdania



  

Semantyka leksykalna

Trzy podejścia do znaczenia:

Nominalizm (słowo - obiekt)

Konceptualizm (słowo – pojęcie (umysł) - obiekt)

Realizm konceptualny (pojęcia niezależne od umysłu)

Anomia: zaburzenia struktury leksykonu czy dostępu do leksykonu?

Wyjaśnienia trudności w znajdowaniu słów:
 Teoria prototypów
 Dystynktywne cechy semantyczne
 Pola semantyczne (sieci semantyczne)
 Potencjał znaczeniowy



  

Modularność/interaktywność

Czy systemy takie jak zapamiętywanie, uwaga, rozumienie i 
produkowanie wypowiedzi współdziałają?

A jeśli tak, to na jakim etapie przetwarzania języka?

Podejście modularne (Fodor): proces analizy przebiega od dołu (dane 
sensoryczne) do góry (poziom pojęciowy) – bottom-up

Podejście interaktywne (McClelland, Rumelhart): procesy wyższego 
poziomu mogą wpływać na analizy niższego poziomu (np. analizy 
percepcyjne)



  

Model pojmowania języka

Preleksykalne etapy: analiza akustyczna i wzrokowa

Fonemy: najmniejsze elementy dźwiękowe odgrywające rolę w 
różnicach znaczeniowych; dźwięczność, miejsce artykulacji, sposób 
artykulacji; problem segmentacji

Selekcja leksykalna: dobór reprezentacji leksykalnej najlepiej pasującej 
do danych wejściowych (sensorycznych)

Czytanie a słuchanie: ścieżki dostępu do leksykonu:
 Bezpośrednia droga dane ortograficzne na leksykalne reprezentacje
 Przekład z grafemów na fonemy i za ich pośrednictwem dostęp do 
leksykonu

 



  

Model pojmowania języka



  

Pojmowanie słów
Leksykalny dostęp – leksykalna selekcja – leksykalna integracja

/k/: kapelusz, kosz, kubek, krzew, kareta, kasza, kapok, ...

/ka/: kapelusz, kareta, kasza, kapok

/kap/: kapelusz, kapok, ...

Anne Cutler (1995): rola „rywalizacji” w rozpoznawaniu słów

Systemy mózgowe odpowiedzialne za pojmowanie:
 Zakręt skroniowy górny
 Bruzda skroniowa górna: rozróżnienie dźwięków mowy i innych
 Zakręt skroniowy środkowy: fonologiczne aspekty słowa
 Zakręt środkowy dolny: aspekty leksykalno-semantyczne
 Zakręt kątowy 
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