
Spostrzeganie jako proces kategoryzacji percepcyjnej.
Odbiór informacji przez organizmy żywe przebiega w specyficzny sposób. Zespoły 
komórek nerwowych nazywanych detektorami cech wykonują kodowanie wybranych cech, 
takich jak: barwa, wielkość, ruch oraz położenie w polu widzenia. Detektory mogą się 
znajdować w narządach zmysłowych lub na wyższych poziomach układu nerwowego.
Bezpośrednie badanie detektorów żaby pozwala na dokonanie analizy funkcjonalnej. 
Spośród czterech detektorów dwa rodzaje można określić detektorami owadów i 
detektorami bocianów. Pierwsze identyfikują drobne ksztalty szybko poruszające się w 
polu widzenia i uruchamiają szybki ruch języka, drugie reagują na duży  cień przesuwajacy 
się w polu widzenia i uruchamiają proces ucieczki.   
Widzenia owadów przez pająki jest zupełnie odmienne. Częstotliwość drgań sieci 
informuje pająki o rodzaju zdobyczy.
Mechanizm wykorzystywany u sowy jest jeszcze inny. Różnica czasowa pomiędzy 
dźwiękami dochodzacymi do prawego i lewego ucha określa położenie zdobyczy w 
przestrzeni. Liczne eksperymenty potwierdziły niezwykłą precyzję lokalizowania dźwięku w 
przestrzeni.
Czy człowiek jest obdarzony podobnym mechanizmem?
Próbę zastosowania koncepcji detektorów do wyjaśniania procesu percepcji u człowieka 
dokonał w roku 1958 Oliver Selfridge naukowiec z MIT. Swój system nazwał 
"Pandemonium"
http://pl.wikipedia.org/wiki/Model_pandemonium
http://en.wikipedia.org/wiki/Pandemonium_architecture

Schemat Pandemonium Selfidg'a



Działanie systemu 
Selfridg'a najlepiej 
pokazac na przykładzie 
analizy percepcyjnej 
liter.
Tabela pokazuje 
analizę liter alfabetu 
pod kątem kilku 
podstawowych cech: 
linie pionowe, linie 
poziome, linie skośne, 
kąty proste, kąty ostre, 
krzywe ciągle i krzywe 
nieciągłe. 
Selfridg'e uważał, że to 
jest wystarczająca 
liczba cech 
pozwalająca na 
identyfikacje liter.   

Pandemonium w działaniu.








Detekcja twarzy.
Czy istnieją specyficzne detektory twarzy? Twarz pokazuje i przekazuje stany 
emocjonalne. W postawionym pytaniu chodzi o to czy w wyniku ewolucji pojawiły się 
detektory odpowiedzialne tylko za całościowe rozpoznawanie twarzy czy też twarz jest 
rozpoznawana w procesie obejmującym wiele szczegółowych detektorów.  
Eksperyment na ten temat - opisany na blogu Zakładu Badań Wizualnych i Interacji - 
został przeprowadzony w ramach ćwiczeń studenckich.

http://my.opera.com/aspzbwii/blog/show.dml/4202960ł
Julia - autorka doświadczenia - tak pisze: 
"Problem badawczy, którym się zajęłam dotyczy spostrzegania obrazu twarzy i rozumienia 
tego, co wyraża (stanu emocjonalnego, jaki ktoś chce nam przedstawić). W badaniu 
interesowało mnie, jakie elementy twarzy i ich układ sprawiają, że widzimy i poprawnie 
odczytujemy treść, którą dana osoba chciała nam przekazać (np. smutek, radość itd.) oraz 
czy można je przedstawić za pomocą uproszczonej formy nie tracąc treści, którą dana 
twarz nam przekazuje."
Stawia rownież kilka pytań, na które odpowiada wynikami testów. Oto pytania: 
"1. Czy układ złożony z odcinków prostych może wyrażać tą samą treść co fotografia 
ludzkiej twarzy?
2. W jaki sposób osoby badane odczytują na fotografii przekazywaną treść?
3. Jak osoby badane, jako autorzy uproszczonych twarzy przekazują treść za pomocą 
prostego układu?"
O rezultatach tego fascynujacego eksperymentu można przeczytać pod tym adresem:  
http://my.opera.com/aspzbwii/blog/show.dml/4202960



Reprezentacje umysłowe. 


Trzech ślepców spotkało na drodze słonia. 
Jeden dotknął trąby i stwierdził, ze trzyma węża.
Drugi zderzył się z nogą słonia i był przekonany, że natknął się na słup.
Trzeci złapał się za ogon i zdawało mu się, że trzyma sznur.
Słoń może być przykładem realnie istniejącego obiektu. Wypowiedzi trzech ślepców są 
obrazem trzech rożnych sposobów umysłowej reprezentacji tego obiektu.
Reprezentacja poznawcza - to umysłowy odpowiednik obiektów realnie istniejących, 
fikcyjnychnlub hipotetycznych. Obiektem reprezentacji może być przedmiot, osoba, 
kategoria lub relacja. Reprezentacja poznawcza zastępuje swoj obiekt w procesach 
przetwarzania informacji.

(E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura - Psychologia poznawcza; s.61) 
Definicja modelu Janusza 
Dietricha.
 


