
Reprezentacja obrazowe.
Przypomnienie z poprzedniego wykładu.
Głównym zadaniem psychologii poznawczej jest 
zrozumienie dwóch rzeczy.
1. Jak to się dzieje, że świat jest reprezentowany w 

umyśle?
2. Jak przebiega proces przetwarzania informacji, by 

wspomniana w punkcie 1 reprezentacja była 
możliwa?

Z tych dwóch problemów pierwszy jest bardziej 
podstawowy, ponieważ możliwe jest przetwarzanie 

informacji obecnej już w umyśle i dlatego od niego 
należy rozpocząć.
W jaki sposób człowiek przedstawia sobie w umyśle 
otaczającą go rzeczywistość?
Ogólnie mówiąc reprezentacje powstają poprzez jakiś 
rodzaj bezpośredniego odwzorowania (pieczęć), lub w 
wyniku procesu tworzenia skomplikowanej struktury 
umysłowej. Pierwszy rodzaj poglądu określa się 
realistycznym, drugi natomiast konstruktywistycznym.

W literaturze przedmiotu twierdzi się, że spór o istnienie reprezentacji poznawczych 
rozgrywa się na dwóch poziomach: teoretycznym i metodologicznym.
TEORIA rozważa problem:
Czy rzeczywiście w umyśle istnieją jakieś odpowiedniki świata? 
METODOLOGIA natomiast próbuje określić:
Czy do prawidłowego wyjaśnienia i opisu funkcjonowania umysłu konieczne jest pojęcie 
reprezentacji poznawczej?

    
Ćwiczenia praktyczne na przykładach.
Mapa ludzkiego ciała "Album zu frau als haus-arzti".
Mapa rzeki Ren "New Panorama of the Rhine from Mayence to Cologne".




Problem reprezentacji sprowadza się do:
Języka reprezentacji czyli sposobu kodowania danych zmysłowych.
Struktury reprezentacji czyli sposobu organizacji danych zmysłowych.
Reprezentacje umysłowe mogą przebierać rożne formy. I tak mogą to być: obrazy 
umysłowe, ślady pamięciowe, słowa, sądy, pojęcia, schematy, czy idee.
Obrazy umysłowe różnią się od pojęć odległością od rzeczywistej formy przedstawionych 
obiektów. Obrazy umysłowe są blisko, a pojęcia daleko od rzeczywistej formy 
przedstawionych obiektów. 
Wyobrażenie domu posiada cechy prawdziwego domu szczególnie, gdy chodzi o relacje 
między szczegółami (dach jest na górze w prawdziwym domu i w wyobrażeniu).
Pojęcie " instytucja finansowa" zawiera istotne cechy obiektu, ale nie posiada żadnej 
odpowiedniosci fizycznej.
Te różnice w reprezentacji cech obiektów mogą powodować różną trwałość reprezentacji 
umysłowych.
Wyobraźnia, wyobrażenia, obrazy umysłowe.
Pojęcie "reprezentacja umysłowa" jest stosowane zamiennie z pojęciem "wyobrażenie".
Neisser (1967) tak opisuje wyobrażenia:
"Czlowiek tworzy wyobrażenia, kiedy wykorzystuje te same procesy przetwarzania 
informacji, które biorą udział w postrzeganiu, ale w sytuacji, gdy bodźce normalnie 
wzbudzajace takie spostrzeżenie nie są obecne".
Wyobrażenia to rownież pewien specyficzny stan uwagi w którym proces wyobrażenia 
sobie rzeczywistych obiektów jest związany z odporną selekcją informacji.
Definicje
Wyobrażenie
Jedna z postaci poznawczej reprezentacji obiektu w umyśle.
Wyobraźnia
Zdolność umysłu do wytwarzania wyobrażeniowych reprezentacji świata.
Obraz umysłowy
Forma reprezentacji świata w umyśle. Charkteryzuje się ścisłą odpowiedniością 
reprezentacji w stosunku do obiektu.


