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1. Εισαγωγή
Ένας από τους βασικούς στόχους της γνωσιακής επιστήμης είναι η αποκάλυψη των
μηχανισμών της νόησης. Η λήψη αποφάσεων κατέχει κεντρικό ρόλο ανάμεσα σε αυτούς και η
προσπάθεια για την κατανόηση τους συγκεντρώνει τις προσπάθειες όλων των κλάδων που τη
συγκροτούν.
Φιλοσοφικά, δικαιούμαστε να ρωτήσουμε αν υπάρχει αυτό που αποκαλούμε «απόφαση»,
κάτω από ποιες συνθήκες, και τι συνεπάγεται αυτό για την ελευθερία της βούλησης ή αν μια
μηχανιστική προσέγγιση είναι κατάλληλη για την περιγραφή της συμπεριφοράς ενός βιολογικού
οργανισμού. Σε ψυχολογικό επίπεδο, μελετούμε τις αποφάσεις των ανθρώπων στην καθημερινή
τους ζωή και καταγράφουμε τα πολλά είδη των προκαταλήψεων (biases) που παρατηρούνται.
Από υπολογιστική σκοπιά, αντιμετωπίζουμε την απόφαση σαν ένα στάδιο επεξεργασίας της
πληροφορίας, που συμβαίνει να ακολουθεί αυτό της αντίληψης και να ακολουθείται από εκείνο
της δράσης, ενώ σε νευροβιολογικό επίπεδο, θέλουμε να εντοπίσουμε την εγκεφαλική
δραστηριότητα ενός οργανισμού που βρίσκεται σε διαδικασία λήψης απόφασης.
Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται η συνεισφορά της πρόσφατης έρευνας στις
γνώσεις μας για τους μηχανισμούς της απόφασης στον εγκέφαλο των πρωτευόντων. Θα δούμε,
μελετώντας απλές αποφάσεις, πώς ένα νευρικό σύστημα – εξοπλισμένο με τις πληροφορίες των
αισθήσεων – «επιλέγει» να τις χειριστεί κατάλληλα ώστε να καθοδηγήσει αποτελεσματικά τη
δράση του οργανισμού. Στο κεφάλαιο 2, παρουσιάζονται οι μηχανισμοί που εμπλέκονται στις
λεγόμενες «αντιληπτικές αποφάσεις». Πρόκειται για τις απλές αποφάσεις της μορφής «να
καθοδηγήσω τα μάτια να κοιτάξουν δεξιά ή αριστερά;» που ένα νευρικό σύστημα καλείται να
πάρει καθημερινά. Στο κεφάλαιο 3, παρουσιάζονται τα σημαντικότερα υπολογιστικά μοντέλα
απόφασης, τα οποία επιχειρούν να αναπαράγουν τις παραμέτρους της συμπεριφοράς του
οργανισμού που αποφασίζει, προσομοιώνοντας – σε διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης – τους
εγκεφαλικούς μηχανισμούς της απόφασης. Στο κεφάλαιο 4, παρουσιάζονται οι
υπολογισμοί που εμπλέκονται σε «υποκειμενικές» επιλογές, οι οποίες καθορίζονται από την αξία
ή τη χρησιμότητα των αποτελεσμάτων που αναμένεται ότι θα επιφέρουν. Τέλος, στο κεφάλαιο 5
γίνεται μια σύντομη αναφορά στο ζήτημα της «ελευθερίας» των αποφάσεων.
Είναι γνωστό ότι πολλές συμπεριφορές εξάρτησης από ουσίες (νικοτίνη, ηρωίνη,
αμφεταμίνες) ή άλλους παράγοντες (τυχερά παιχνίδια) συνοδεύονται συχνά από δυσλειτουργίες
στη λήψη αποφάσεων. Επομένως, οι γνώσεις μας για τους μηχανισμούς απόφασης αναμένεται
να αποβούν χρήσιμες στην κλινική αντιμετώπιση μεγάλης ποικιλίας διαταραχών.
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2. Αντιληπτικές Αποφάσεις
Οι αισθήσεις μας μετατρέπουν τον κόσμο που μας περιβάλλει σε αναπαραστάσεις μέσα
στον εγκέφαλο. Μόνο για την όραση, έχει προσδιοριστεί η ύπαρξη σε κάθε εγκεφαλικό
ημισφαίριο περισσότερων από είκοσι χαρτών του οπτικού χώρου. Αυτός ο πλούτος των
πληροφοριών πρέπει να μετατραπεί σε σήματα κατάλληλα να καθοδηγήσουν την συμπεριφορά.
Συχνά όμως τα αισθητικά σήματα είναι αδύναμα, μεταβλητά, ή ασαφή. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, ο εγκέφαλος πρέπει να πάρει μια αντιληπτική απόφαση, δηλαδή να επεξεργαστεί
τις πληροφορίες που έχει στη διάθεση του σε τρία στάδια: (α) να συγκεντρώσει τις σχετικές
αισθητικές εισροές, (β) να διαμορφώσει εναλλακτικές ερμηνείες τους, και (γ) να επιλέξει εκείνη
που εκτιμά ως σωστή.
Μια σύντομη ιστορική αναδρομή, φανερώνει ότι για πολλούς αιώνες είχε κυριαρχήσει η
άποψη ότι αυτά που συμβαίνουν στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην αίσθηση
και τη δράση είναι έργο μιας άυλης ψυχής που λειτουργεί έξω από το υλικό σύμπαν (Aristotle,
1986). Πολύ αργότερα, ο Ντεκάρτ πρότεινε ότι ίσως κάποιες από τις συνδέσεις ανάμεσα στα
όργανα των αισθήσεων και τα όργανα της δράσης να είναι καθορισμένες μηχανιστικά, από τη
φυσιολογία του σώματος (Descartes, 1949). Η άποψη του Ντεκάρτ επέτρεψε για πρώτη φορά
στους φυσιολόγους1 να μελετήσουν τις διαδικασίες που καθοδηγούν τη συμπεριφορά.
Μια πρώτη σημαντική ανακάλυψη στη νευροφυσιολογική μελέτη της αισθησιοκινητικών
μετασχηματισμών συνέβη στις αρχές 20ου αιώνα, όταν εντοπίστηκαν από τον Sherrington στη
σπονδυλική στήλη, νευρικοί μηχανισμοί που μπορούσαν να συνδέουν ντετερμινιστικά τις
αισθήσεις με την δράση (Sherrington, 1906). Εντούτοις, οι διαδικασίες που υπόκεινται των μη
αντανακλαστικών συμπεριφορών, παρέμειναν ανεξιχνίαστες μέχρι πολύ πιο πρόσφατα.
Το γεγονός ότι υπάρχουν μη αντανακλαστικοί τρόποι σύνδεσης αισθήσεων και δράσεων,
και επομένως η ανάγκη ύπαρξης διαδικασιών απόφασης, έχει φανεί από πειραματικές μετρήσεις
που έδειξαν ότι: (α) οι άνθρωποι χρειάζονται πολύ, και διαφορετικό από δοκιμή σε δοκιμή, χρόνο
για να αναφέρουν απλούς οπτικούς διαχωρισμούς (Hanes & Schall, 1996), (β) η σύνδεση
αισθήσεων-δράσεων είναι ευέλικτη, δηλαδή οι ίδιες αισθήσεις μπορούν να οδηγούν σε
διαφορετικές δράσεις, ενώ διαφορετικές αισθήσεις μπορούν να οδηγούν στην ίδια δράση
(Glimcher, 2003), (γ) οι αναφορές μιας αντιληπτικής κρίσης μπορούν να επηρεαστούν από
ψυχολογικούς παράγοντες όπως: προκατάληψη, προσοχή, προσδοκώμενα κόστη και οφέλη
(Carpenter & Williams, 1995, Reddi & Carpenter, 2000).
1 Μέχρι τότε αυτό ήταν αποκλειστικό προνόμιο των φιλοσόφων και των θεολόγων.
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Στη συνέχεια, επισκοπούνται μερικές σημαντικές νευροφυσιολογικές μελέτες σε πιθήκους,
οι οποίες άνοιξαν το δρόμο για την έρευνα των μηχανισμών απόφασης στους ανθρώπους. Οι
σχετικές έρευνες στους ανθρώπους παρουσιάζονται στην §2.2. Κάποια από τα ερωτήματα που
επιχείρησαν να απαντήσουν οι παραπάνω μελέτες είναι: (α) Πώς ένα νευρικό σύστημα,
βασισμένο σε αβέβαιες αισθητικές πληροφορίες, κάνει τους απαραίτητους υπολογισμούς ώστε
να καταλήξει σε μια επιλογή; (β) Πώς αποδίδει ο εγκέφαλος βαθμούς εμπιστοσύνης στις
αποφάσεις του; (γ) Πώς μετατρέπει ένα νευρικό κύκλωμα μια αντιληπτική απόφαση στην
αντίστοιχη φανερή συμπεριφορά;
Σημειώνεται ότι επειδή η διαδικασία λήψης απόφασης δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμη,
αυτό που μπορεί να παρατηρηθεί και να μετρηθεί από τους πειραματιστές είναι η φανερή
συμπεριφορά στην οποία καταλήγει. Οι μετρήσιμες παράμετροι κάθε συμπεριφοράς είναι δύο: η
ακρίβεια (σωστή ή λάθος απόκριση) και η ταχύτητα (χρόνος απόκρισης). Αυτές οι παράμετροι δεν
είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, και είναι ενδιαφέρων ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος
πετυχαίνει τον συμβιβασμό τους. Στην §2.4 συζητείται το φαινόμενο του συμβιβασμού
ταχύτητας-ακρίβειας και επιχειρείται μια προσέγγιση των πιθανών αιτίων που το προκαλούν.

2.1. Αντιληπτικές αποφάσεις πιθήκων
Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 δεν ήταν διαθέσιμες τεχνικές νευροαπεικόνισης που θα
μπορούσαν να εφαρμοστούν με ασφάλεια σε ανθρώπους. Συνεπώς, η σχετική έρευνα ξεκίνησε
στον εγκέφαλο του πιθήκου, κάνοντας χρήση δύο νευροφυσιολογικών τεχνικών που
εξακολουθούν να εφαρμόζονται έως και σήμερα.
Η πρώτη τεχνική, μονοκυτταρική καταγραφή, είναι μια μέθοδος καταγραφής της νευρικής
δραστηριότητας μεμονωμένων κυττάρων του εγκεφάλου. Για όσο χρονικό διάστημα ο πίθηκος
εκτελεί μια αντιληπτική δοκιμασία, ειδικά ηλεκτρόδια που έχουν εισέλθει στον εγκέφαλο του
μετρούν (καταγράφουν) τα δυναμικά ενέργειας που παράγουν στη μονάδα του χρόνου
μεμονωμένα νευρικά κύτταρα (ρυθμός πυροδότησης ενός νευρώνα).
Η δεύτερη τεχνική, ηλεκτρικός μικροερεθισμός, είναι μια μέθοδος παροχής ηλεκτρικού
ρεύματος χαμηλής έντασης σε μια ομάδα νευρώνων του πιθήκου. Η παροχή ρεύματος προκαλεί
μια τεχνητή διέγερση των νευρικών κυττάρων και μεταβάλλει τους ρυθμούς πυροδότησης τους,
γεγονός που επιδρά στις νοητικές λειτουργίες και στη φανερή συμπεριφορά του ζώου.
Στις περισσότερες αντιληπτικές δοκιμασίες (συνήθως οπτικές και σπανιότερα
σωματοαισθητικές) οι πίθηκοι πρέπει να εκτελέσουν αισθητικούς διαχωρισμούς (ή σπανιότερα
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κατηγοριοποιήσεις), δηλαδή πρέπει να αποφασίσουν ποια είναι η ισχύουσα κατάσταση
πραγμάτων στο περιβάλλον τους και να την διαχωρίσουν από εναλλακτικές δυνατές καταστάσεις
που δεν ισχύουν.
Για παράδειγμα, στο «έργο διαχωρισμού κατεύθυνσης» (ΕΔΚ), ένας πίθηκος παρατηρεί, σε
μια οθόνη υπολογιστή, ένα οπτικό ερέθισμα από κουκκίδες που κινούνται προς διάφορες
κατευθύνσεις, και πρέπει να αποφασίσει αν η συνολική κίνηση των κουκκίδων είναι προς τα δεξιά
ή προς τα αριστερά (εικόνα 2.1). Η δυσκολία της απόφασης καθορίζεται από τον πειραματιστή, ο
οποίος μπορεί να μεταβάλλει την ισχύ της κίνησης στο οπτικό ερέθισμα, ή το χρόνο θέασης του. Η
ισχύς της κίνησης προσδιορίζεται από το ποσοστό των κουκκίδων που κινούνται προς την ίδια
κατεύθυνση σε σχέση με το ποσοστό εκείνων που κινούνται με τυχαίο τρόπο.

2.1.1 Μελέτες μονοκυτταρικών καταγραφών

Στα πρώτα πειράματα εφαρμογής του ΕΔΚ, ο χρόνος θέασης του οπτικού ερεθίσματος
ήταν 2sec2 και μετά από μια μικρή επιβαλλόμενη καθυστέρηση, ο πίθηκος έπρεπε να κάνει μια
σακκαδική3 κίνηση προς την κατεύθυνση που νόμιζε σωστή (Britten et al, 1992). Αν η απόκριση
ήταν σωστή (η σακκαδική κίνηση ήταν προς την πραγματική κατεύθυνση κίνησης των κουκκίδων)
τότε το ζώο έπαιρνε μια ανταμοιβή, ενώ αν ήταν λάθος δεν έπαιρνε τίποτε.
Οι ερευνητές εισήγαγαν την περίοδο καθυστέρησης για να γίνει ευκολότερη η μελέτη της
νευρικής δραστηριότητας που σχετιζόταν με τα διαφορετικά στάδια επεξεργασίας των
πληροφοριών. Αυτός ο πειραματικός χειρισμός είχε το μειονέκτημα ότι καθιστούσε τη δοκιμασία

2 Γενικά, ο χρόνος θέασης του ερεθίσματος ήταν ένα μεταβλητό χρονικό διάστημα υπό τον έλεγχο του πειραματιστή.
Συνήθως ήταν 2sec.
3 Γρήγορη κίνηση των οφθαλμών, που εστιάζει το βλέμμα σε συγκεκριμένο σημείο του οπτικού χώρου.
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λιγότερο φυσιολογική4 για το ζώο.
Αργότερα, αναπτύχθηκε και μια άλλη εκδοχή του ΕΔΚ, η εκδοχή χρόνου απόκρισης (RT
version), στην οποία ο πίθηκος έκανε την σακκαδική κίνηση όταν ένιωθε έτοιμος (εικόνα 2.1β). Με
αυτόν τον τρόπο, ο πίθηκος αποκτούσε τον έλεγχο του χρόνου θέασης του ερεθίσματος (Roitman
& Shadlen, 2002).
Σε κάθε εκδοχή, ενώ οι πίθηκοι κοιτούσαν τα οπτικά ερεθίσματα και λάμβαναν αποφάσεις
για την κατεύθυνση της κίνησης, οι ερευνητές κατέγραφαν τη δραστηριότητα μεμονωμένων
νευρώνων συνήθως από τις «συνειρμικές» περιοχές του εγκεφάλου. Αυτές είναι οι δομές που
εμφανίζουν νευρική δραστηριότητα στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην αίσθηση
και την δράση. Κατά την τελευταία δεκαπενταετία, πολλές μελέτες έχουν εστιάσει στην περιοχή
LIP του οπίσθιου βρεγματικού φλοιού.
H περιοχή LIP (ενδοβρεγματική περιοχή) αποτελεί μέρος της περιοχής 7 κατά Broadmann
(Andersen et al. 1990) και συνδέεται με εγκεφαλικές δομές που χαρακτηρίζονται
οφθαλμοκινητικές [άνω διδύμια (SC), μετωπιαίο οφθαλμικό πεδίο (FEF)], και οπτικές (μέση
κροταφική περιοχή, MT). Επομένως, από ανατομική σκοπιά, διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις
ώστε να δέχεται οπτικά σήματα και να τα μετατρέπει σε οφθαλμοκινητικές εντολές.
Οι μελέτες μονοκυτταρικών καταγραφών επιβεβαίωσαν ότι πολλοί νευρώνες της LIP έχουν
δραστηριότητα που χαρακτηρίζεται (α) χωρικά επιλεκτική, και (β) επιμένουσα. Το πρώτο
χαρακτηριστικό σημαίνει ότι αυτοί οι νευρώνες πυροδοτούν έντονα (με υψηλό ρυθμό) όταν ένα
οπτικό ερέθισμα εμφανιστεί σε συγκεκριμένο χώρο του οπτικού πεδίου (το υποδεκτικό πεδίο
ενός LIP νευρώνα) και όχι σε άλλο. Το δεύτερο χαρακτηριστικό σημαίνει ότι αυτοί οι νευρώνες δεν
είναι αμιγώς αισθητικοί ούτε αμιγώς κινητικοί, αφού πυροδοτούν έντονα κατά το χρονικό
διάστημα που δεν υπάρχει κανένα ερέθισμα στο περιβάλλον (το οπτικό ερέθισμα έχει σβήσει) και
δεν συμβαίνει καμία δράση του οργανισμού (η σακκαδική κίνηση δεν έχει ακόμη ξεκινήσει). Αυτή
η επιμένουσα δραστηριότητα της LIP, την καθιστά «συνειρμική» περιοχή και επομένως υποψήφια
για εμπλοκή σε νοητικές λειτουργίες που θεωρούνται «ανώτερες».
Η άποψη ότι υπάρχει στενή ανάμεσα στην ικανότητα κάποιων νευρώνων για επιμένουσα
δραστηριότητα και στην ικανότητα ενός οργανισμού για ανώτερες νοητικές λειτουργίες,
υποστηρίζεται από κλινικές μελέτες σε ανθρώπους με διαταραχές νοητικών λειτουργιών και
διαπιστωμένη εγκεφαλική αδυναμία για επιμένουσα δραστηριότητα (Gold & Shadlen, 2001).

4 Δημιουργούσε συνθήκες που δεν συνάδουν με αυτές που συναντά ένα ζώο στο φυσικό του περιβάλλον.
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Δραστηριότητα της LIP στο έργο διαχωρισμού κατεύθυνσης (ΕΔΚ)

Στη δοκιμασία ΕΔΚ ο πίθηκος υποδεικνύει την απόφαση του με μια σακκαδική κίνηση προς
ένα οπτικό ερέθισμα (σακκαδικός στόχος) τοποθετημένο αριστερά ή δεξιά του ερεθίσματος με τις
κινούμενες κουκκίδες (εικόνα 2.1). Οι ερευνητές τοποθετούν, σε κάθε δοκιμή, έναν από τους δύο
σακκαδικούς στόχους σε τοποθεσία που συμπίπτει με το υποδεκτικό 5 πεδίο (RF) ενός υπό μελέτη
LIP νευρώνα. Όταν ο πίθηκος επιλέξει να κοιτάξει προς τον σακκαδικό στόχο που βρίσκεται στο RF
του νευρώνα, τότε η απόφαση του ονομάζεται Tin ενώ στην αντίθετη περίπτωση ονομάζεται Tout
(εικόνα 2.2c, ένθετο).
Τα αποτελέσματα των σχετικών μελετών (Shadlen & Newsome, 1996, Roitman & Shadlen,
2002) έδειξαν ότι η νευρική δραστηριότητα της περιοχής LIP ήταν προβλεπτική των σακκαδικών
κινήσεων, και άρα και των αποφάσεων, του πιθήκου. Ένας εξωτερικός παρατηρητής της
δραστηριότητας ενός LIP νευρώνα, θα μπορούσε να προβλέψει με ακρίβεια πότε θα ακολουθήσει
μια Tin απόφαση (μετά από μια αύξηση του ρυθμού πυροδότησης) και πότε θα ακολουθήσει μια
Tout απόφαση (μετά από μια μείωση του ρυθμού πυροδότησης).
Θα μπορούσε άραγε η δραστηριότητα αυτών των μεμονωμένων νευρώνων, εκτός από
προβλεπτική της απόφασης του πιθήκου, να είναι και αποκαλυπτική για τους εγκεφαλικούς
μηχανισμούς που την διαμορφώνουν; Η μελέτη των Roitman & Shadlen (2002) έδωσε ενδείξεις
για μια καταφατική απάντηση.
Το σημαντικότερο εύρημα ήταν ότι η δραστηριότητα στην περιοχή LIP (που δεν ανήκει
στον αισθητικό φλοιό του εγκεφάλου) αντανακλούσε την ποιότητα των αισθητικών πληροφοριών,
δηλαδή την δύναμη (%συνοχή) της κίνησης στο οπτικό ερέθισμα. Στην εικόνα 2.2c φαίνεται ότι
όταν η κίνηση των κουκκίδων ήταν έντονη (υψηλή % συνοχή, κίτρινη γραμμή) η εγκεφαλική
δραστηριότητα αυξανόταν με γρήγορο ρυθμό, ενώ όταν η κίνηση των κουκκίδων ήταν αδύναμη
(χαμηλή % συνοχή, μπλε γραμμή) η αύξηση του ρυθμού πυροδότησης ήταν βραδύτερη.
Σε αντίθεση με το παραπάνω μοτίβο, η δραστηριότητα των αισθητικών νευρώνων της
οπτικής περιοχής MT (ένθετο στην εικόνα 2.2c), κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ήταν πολύ
διαφορετική. Μετά από μια μικρή καθυστέρηση, ο μέσος ρυθμός πυροδότησης των MT
νευρώνων γινόταν και παρέμενε σταθερός. Επιπλέον, η δραστηριότητα των μεμονωμένων MT
νευρώνων ήταν πολύ ασταθής (θορυβώδης)(Britten et al, 1993).
Αν ληφθούν υπόψη τα διαφορετικά πρότυπα δραστηριότητας στις περιοχές ΜΤ και LIP

5 Επειδή η περιοχή LIP δεν είναι ούτε αμιγώς αισθητική ούτε αμιγώς κινητική, κάποιοι ερευνητές προτιμούν να
αποκαλούν αυτά τα υποδεκτικά πεδία με τον ουδέτερο όρο «πεδία απόκρισης».
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(συνάρτηση βήματος και ράμπας αντίστοιχα6), κατά την χρονική περίοδο που ο πίθηκος
σχηματίζει την απόφαση του, γεννάται μια υπόθεση για τον υποκείμενο μηχανισμό απόφασης. Η
υπόθεση είναι ότι η περιοχή LIP συσσωρεύει χρονικά τις αισθητικές πληροφορίες που
αναπαρίστανται στην περιοχή MT. Επομένως, ο μηχανισμός απόφασης είναι μια διαδικασία
χρονικής συσσώρευσης (ή ολοκλήρωσης) των αισθητικών πληροφοριών, δηλαδή το εγκεφαλικό
«σήμα απόφασης» είναι το χρονικό ολοκλήρωμα του αισθητικού σήματος (εικόνα 3.6α).
Το δεύτερο σημαντικό εύρημα της μελέτης των Roitman και Shadlen γίνεται εμφανές όταν
ομαδοποιηθούν όλες οι νευρικές αποκρίσεις ως προς την έναρξη της σακκαδικής κίνησης (εικόνα
2.2c, δεξιά). Στο σχήμα φαίνεται ότι όλοι οι ρυθμοί πυροδότησης των LIP νευρώνων, που
αντιστοιχούν σε ερεθίσματα με διαφορετικά ποσοστά συνοχής, συγκλίνουν σε μία μέγιστη τιμή
αμέσως πριν την εκτέλεση της σακκαδικής κίνησης. Αυτό το γεγονός υποδεικνύει την ύπαρξη ενός
κανόνα τερματισμού της διαδικασίας απόφασης, που σηματοδοτεί την δέσμευση του εγκεφάλου
σε μια επιλογή αμέσως μόλις εξασφαλιστεί μία κρίσιμη (οριακή) τιμή δραστηριότητας στην
περιοχή LIP.
Στην εικόνα 2.2b φαίνονται οι επιδόσεις των πιθήκων. Όπως ήταν αναμενόμενο, όταν η
κίνηση στο ερέθισμα ήταν ισχυρή τότε οι αποφάσεις ήταν γρήγορες, ενώ όταν η κίνηση ήταν
αδύναμη οι αποφάσεις ήταν βραδύτερες. Σχετικά με την ακρίβεια, οι πίθηκοι είχαν υψηλά
ποσοστά σωστών απαντήσεων για ισχυρές κινήσεις, και επιδόσεις κοντά στα επίπεδο τύχης
(ακρίβεια 50%) για αδύναμες κινήσεις.
Υπολογισμοί πιθανοτήτων

Βασισμένοι στην παρατήρηση ότι υπάρχει στον εγκέφαλο των πιθήκων νευρική
δραστηριότητα που αντανακλά υπολογισμούς χρονικής ολοκλήρωσης, οι Yang και Shadlen
σκέφτηκαν ότι ίσως οι ίδιοι νευρώνες να μπορούν να κάνουν και υπολογισμούς πιθανοτήτων. Για
να ελέγξουν την υπόθεση τους, εκπαίδευσαν πιθήκους σε μια δοκιμασία κατηγοριοποίησης, που
φαίνεται στην εικόνα 2.3a. Σε κάθε δοκιμή, οι πίθηκοι έβλεπαν σταδιακά, ένα σύνολο τεσσάρων
σχημάτων τα οποία ευνοούσαν είτε την «κόκκινη» (προς ένα κόκκινο οπτικό ερέθισμα) είτε την
«πράσινη» (προς ένα πράσινο οπτικό ερέθισμα) σακκαδική κίνηση που έπρεπε να εκτελεστεί μετά
από μια επιβαλλόμενη καθυστέρηση. Για κάθε σωστή επιλογή κέρδιζαν μια ανταμοιβή, ενώ κάθε
λάθος επιλογή δεν απέφερε συνέπειες7 (Yang & Shadlen, 2007). Οι πιθανότητες ανταμοιβής των
6 Σε μία συνάρτηση βήματος (step function) η τιμή της εξόδου δεν μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου.
Αντίθετα, στη συνάρτηση ράμπας (ramp function) η τιμή της εξόδου αυξάνεται γραμμικά με την πάροδο του
χρόνου.
7 Ούτε ανταμοιβή, ούτε τιμωρία.
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δύο σακκαδικών στόχων καθοριζόταν από τη μορφή των τεσσάρων σχημάτων.
Οι επιδόσεις των πιθήκων, έκαναν τους ερευνητές να εκτιμήσουν ότι τα ζώα έμαθαν καλά
την δοκιμασία, γνώριζαν ότι υπήρχαν κάποια σχήματα που ευνοούσαν την «κόκκινη» ή την
«πράσινη» επιλογή, καθώς και ότι κάποια σχήματα ήταν περισσότερο, από άλλα, αξιόπιστοι
δείκτες ανταμοιβής. Τα συμπεριφορικά αποτελέσματα της μελέτης φαίνονται στη εικόνα 2.3b και
οι ρυθμοί πυροδότησης των μεμονωμένων LIP νευρώνων στην εικόνα 2.4.
Είναι φανερό, από τα παραπάνω σχήματα, ότι η συμπεριφορά του πιθήκου και η νευρική
δραστηριότητα της περιοχής LIP επηρεάζονται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο από τα σχήματα
(αισθητικά τεκμήρια) καθώς αυτά εμφανίζονται (το ένα μετά το άλλο) στο οπτικό πεδίο των
πιθήκων. Οι ερευνητές, ερμηνεύοντας αυτά τα αποτελέσματα, διετύπωσαν την υπόθεση ότι οι LIP
νευρώνες επιτελούν υπολογισμούς πιθανοτήτων, και μάλιστα υπέθεσαν ότι χρησιμοποιούν ως
μονάδα μέτρησης αυτών των υπολογισμών την ποσότητα log LR, δηλαδή ένα πηλίκο
πιθανοτήτων8 (Yang & Shadlen, 2007).
Υπολογισμοί εμπιστοσύνης

Όταν ένας άνθρωπος παίρνει αποφάσεις διαθέτει παράλληλα και μια αίσθηση για το πόσο
σίγουρος αισθάνεται για την απόφαση του. Φαίνεται πιθανό ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος κάνει
υπολογισμούς εμπιστοσύνης, ίσως επειδή η εμπιστοσύνη σε μία απόφαση παίζει κάποιο ρόλο
στην λειτουργία της μάθησης. Θα μπορούσαν να βρεθούν και στον εγκέφαλο του πιθήκου
νευρώνες που αντιπροσωπεύουν υπολογισμούς εμπιστοσύνης σε μία απόφαση;
Οι Kiani & Shadlen (2009) σχεδίασαν ένα πείραμα9 για να ερευνήσουν αυτό το ερώτημα
(εικόνα 2.5). Οι πίθηκοι έβλεπαν το γνωστό οπτικό ερέθισμα με τις κινούμενες κουκκίδες, και στη
συνέχεια δήλωναν την απόφαση τους για την κατεύθυνση της κίνησης των κουκκίδων, είτε
υποχρεωτικά (στις μισές δοκιμές) είτε εθελοντικά (στις άλλες μισές δοκιμές). Στη δεύτερη
περίπτωση, εκτός από τους δύο σακκαδικούς στόχους, έκανε τη εμφάνιση του και ένας τρίτος,
«σίγουρος» στόχος, ο οποίος έδινε τη δυνατότητα στους πιθήκους να κερδίσουν μια μικρότερη,
αλλά σίγουρη, ανταμοιβή. Τα ζώα διατηρούσαν το δικαίωμα να κοιτάξουν προς τους δύο
υπόλοιπους στόχους, και έπρεπε να το κάνουν αν ήθελαν να αποκομίσουν την πλήρη ανταμοιβή.
Οι ερευνητές έλπιζαν ότι στις δοκιμές με τρεις διαθέσιμες επιλογές, ο πίθηκος θα αποκάλυπτε την
εμπιστοσύνη που είχε στις αποφάσεις του, επιλέγοντας ή παρακάμπτοντας τον «σίγουρο» στόχο.
Πράγματι, τα συμπεριφορικά δεδομένα επιβεβαίωσαν αυτές τις ελπίδες. Στην εικόνα 2.5b
8 Της πιθανότητας (κόκκινο | σχήματα) προς την πιθανότητα (πράσινο | σχήματα).
9 Γνωστό και ως «Στοιχηματισμός μετά την απόφαση».
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φαίνεται η συχνότητα επιλογής του «σίγουρου» στόχου. Το ζώο τον προτιμούσε συχνότερα όταν
η κίνηση είχε μικρή συνοχή ή μικρή διάρκεια (δύσκολες αποφάσεις), ενώ τον παρέκαμπτε
συχνότερα όταν η κίνηση είχε μεγάλη συνοχή ή μεγάλη διάρκεια (εύκολες αποφάσεις).
Ένα δεύτερο, λιγότερο αναμενόμενο, εύρημα ήταν ότι σε κάθε δοκιμή τριών επιλογών με
παράκαμψη του «σίγουρου» στόχου, ο πίθηκος βελτίωνε τις επιδόσεις του συγκριτικά με τις
αντίστοιχες επιδόσεις των δύο επιλογών (εικόνα 2.5c). Αυτή η βελτίωση ήταν σαφής για κάθε
επίπεδο συνοχής κίνησης και για κάθε διάρκεια του χρόνου θέασης.
Οι Kiani & Shadlen ερμηνεύοντας τα παραπάνω ευρήματα, υποστήριξαν ότι ο εγκέφαλος
του πιθήκου έκανε κάτι περισσότερο από μια απλή εκτίμηση για τη δυσκολία της απόφασης που
αντιμετώπιζε. Έμοιαζε να παρακολουθεί την εξέλιξη μιας ποσότητας που σχετίζεται με την
αξιοπιστία των σημάτων στα οποία βασίζεται η απόφαση. Έτσι, προτιμώντας να μην παίρνει
αποφάσεις όταν η αξιοπιστία αυτών των σημάτων ήταν χαμηλή, βελτίωνε τις συνολικές του
επιδόσεις. Επιπλέον, υποστήριξαν ότι η εμπιστοσύνη που αποδίδει ο εγκέφαλος στις αποφάσεις
του συνδέεται στενά με τον μηχανισμό σχηματισμού της απόφασης (Kiani & Shadlen, 2009).
Μια άλλη ομάδα ερευνητών κατέληξε σε παρόμοια συμπεράσματα, ξεκινώντας από
διαφορετική αφετηρία. Οι Kepecs et al. (2008) κατέγραψαν τη δραστηριότητα μεμονωμένων
νευρώνων του κογχομετωπιαίου φλοιού (OFC) στον εγκέφαλο των ποντικών, ενώ τα τρωκτικά
εκτελούσαν ένα έργο κατηγοριοποίησης οσμών. Η νευρική δραστηριότητα που κατέγραψαν σε
συνδυασμό με τη φανερή συμπεριφορά των ποντικών – για παράδειγμα, το γεγονός ότι η
προθυμία τους να περιμένουν για ανταμοιβές αυξανόταν όσο μεγάλωνε η εμπιστοσύνη τους στις
αποφάσεις– οδήγησαν τους ερευνητές να συμπεράνουν ότι: «Οι υπολογισμοί εμπιστοσύνης, που
μέχρι πρόσφατα θεωρείτο ότι απαιτούν «μεταγνώση», είναι διαθέσιμοι ακόμη και στον εγκέφαλο
των τρωκτικών, μπορούν να υπολογιστούν με σχετικά απλές λειτουργίες, και μπορούν να
καθοδηγήσουν την προσαρμοστική συμπεριφορά. Θεωρούμε ότι οι εκτιμήσεις εμπιστοσύνης
είναι ένα θεμελιώδες συστατικό της λήψης αποφάσεων» (Kepecs et al, 2008).
Στον σωματοαισθητικό τομέα, οι Salinas et al (2000) χρησιμοποίησαν μια δοκιμασία στην
οποία οι πίθηκοι έπρεπε να διαχωρίσουν τις συχνότητες δύο απτικών ερεθισμάτων που
παρουσιαζόταν το ένα μετά το άλλο, και να αναφέρουν ποια από τις δύο ήταν μεγαλύτερη. Όπως
και στα πειράματα της περιοχής MT (Britten et al, 1993), έτσι και εδώ, η ευαισθησία των μέσων
αποκρίσεων στον πρωτεύοντα σωματοαισθητικό φλοιό (S1) ήταν παρόμοια με την
συμπεριφορική ευαισθησία των πιθήκων. Επιπλέον, οι μεταβολές της νευρικής δραστηριότητας
της S1 από δοκιμή σε δοκιμή μπορούσαν να προβλέψουν τις επιλογές των ζώων (Salinas et al,
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2000).
Φαίνεται λοιπόν πως τα σήματα της S1 αναπαριστούσαν τα αισθητικά τεκμήρια στα οποία
βασιζόταν οι αποφάσεις. Στη συνέχεια, και αντίστοιχα προς την περιοχή LIP, περιοχές στον
δευτερεύοντα σωματοαισθητικό (S2) και στον προκινητικό φλοιό (VPC) φαίνεται πως εμπλέκονται
στη διαδικασία σχηματισμού της σωματοαισθητικής απόφασης, πιθανότατα συγκρίνοντας τα
διαφορετικά σήματα της περιοχής S1 (Romo et al, 2002, Hernandez et al, 2002).

2.1.2 Μελέτες ηλεκτρικού μικροερεθισμού
Οι μονοκυτταρικές καταγραφές δεν μπορούν να τεκμηριώσουν την αναγκαία συμμετοχή
μιας εγκεφαλικής περιοχής στην αιτιακή αλυσίδα μιας νοητικής λειτουργίας. Για το σκοπό αυτό
απαιτούνται οι μελέτες ηλεκτρικού μικροερεθισμού10, οι οποίες συνήθως εφαρμόζονται σε
πιθήκους.
Ο ηλεκτρικός μικροερεθισμός (ή μικροδιέγερση) είναι μια μέθοδος που επιτρέπει στους
ερευνητές να ελέγξουν, με μεγάλη χωρική και χρονική ακρίβεια, τη δραστηριότητα μικρών
ομάδων νευρώνων, ενώ ταυτόχρονα το ζώο εκτελεί μια νοητική δοκιμασία που οδηγεί σε μια
μετρήσιμη συμπεριφορά. Αν η τεχνητή διέγερση μιας ομάδας νευρώνων του πιθήκου επηρεάσει
με προβλέψιμο τρόπο τη συμπεριφορά του, τότε θεωρούμε ότι αυτή η ομάδα νευρώνων
βρίσκεται στην αιτιακή αλυσίδα που προκάλεσε την συγκεκριμένη συμπεριφορά.
Η πρώτη εγκεφαλική περιοχή που μελετήθηκε με αυτόν τον τρόπο ήταν η οπτική περιοχή
ΜΤ, η οποία περιέχει πολλούς νευρώνες επιλεκτικούς στην κίνηση προς ορισμένες κατευθύνσεις
του οπτικού πεδίου. Οι ερευνητές (Salzman et al, 1992) χρησιμοποιώντας πιθήκους που
εκτελούσαν το ΕΔΚ, βρήκαν ότι ο μικροερεθισμός μιας στήλης MT «δεξιών11» νευρώνων έκανε τον
πίθηκο να παίρνει περισσότερες και ταχύτερες «δεξιές» αποφάσεις, ενώ τα αντίστοιχα ίσχυαν για
την αντίθετη κατεύθυνση. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι ο τεχνητός μικροερεθισμός της
MT ήταν ισοδύναμος με την πρόσθεση κίνησης (% συνοχή) στο φυσικό ερέθισμα, κάτι που
επηρέαζε τόσο την έκβαση όσο και τον χρόνο λήψης των αποφάσεων. Μέσω του μικροερεθισμού,
οι αποφάσεις γινόταν ευκολότερες και ταχύτερες.
Αυτό το εύρημα ήταν μη αναμενόμενο, επειδή τότε κυριαρχούσε η άποψη ότι ακόμη και
ένας απλός οπτικός διαχωρισμός θα έπρεπε να εμπλέκει ένα πολύπλοκο δίκτυο νευρώνων, και
επομένως η συνεισφορά μιας μικρής ομάδας νευρώνων θα έπρεπε να είναι ασήμαντη.
Αντίστοιχες έρευνες έγιναν και στον σωματοαισθητικό τομέα. Για παράδειγμα, οι Romo et
10 Επιπλέον τεκμηρίωση της αναγκαίας σχέσης συγκεκριμένων εγκεφαλικών και νοητικών γεγονότων μπορούν να
προσφέρουν οι μελέτες αδρανοποίησης (inactivation studies) που δεν παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία.
11 Δηλαδή νευρώνες με επιλεκτική ενεργοποίηση στην κατευθυνόμενη προς τα δεξιά κίνηση .
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al (2000) ερέθισαν ηλεκτρικά νευρώνες του σωματοαισθητικού φλοιού (περιοχή S1) των πιθήκων,
ενώ αυτοί εκτελούσαν ένα έργο διαχωρισμού συχνοτήτων αφής. Φάνηκε ότι απουσία φυσικού
ερεθίσματος, ο ηλεκτρικός μικροερεθισμός ήταν ικανός να αναπαράγει την συμπεριφορά των
πιθήκων υπό κανονικές συνθήκες. Αυτά τα αποτελέσματα ενίσχυσαν την υπόθεση ότι τα σήματα
της S1 επιδρούν αιτιακά στις σωματοαισθητικές αποφάσεις, πιθανότατα αναπαριστώντας τις
αισθητικές πληροφορίες (τεκμήρια) (Romo et al, 2000).
Επανερχόμενοι στην οπτική αντίληψη και στο ΕΔΚ, μετά την περιοχή MT μελέτες
ηλεκτρικού μικροερεθισμού έγιναν στις περιοχές LIP, FEF, και SC. Και οι τρεις μελέτες ανέφεραν το
εύρημα ότι η τεχνητή πρόκληση δραστηριότητας επηρέαζε, με προβλέψιμο τρόπο, τις
αντιληπτικές αποφάσεις των πιθήκων, αλλά αυτός ο τρόπος ήταν διαφορετικός από τον τρόπο
επιρροής της περιοχής ΜΤ. Για παράδειγμα, ο μικροερεθισμός της περιοχής LIP επηρέαζε κυρίως
το χρόνο λήψης της απόφασης και λιγότερο την έκβαση της. Αντίθετα, ο ερεθισμός της ΜΤ
επηρέαζε στον ίδιο βαθμό, την έκβαση και τον χρόνο λήψης της απόφασης. Η ερμηνεία που
δόθηκε στα παραπάνω ήταν ότι η περιοχή MT εμπλέκεται σε ένα πρώιμο στάδιο επεξεργασίας
ενώ οι περιοχές LIP, FEF, και SC εμπλέκονται σε μεταγενέστερα στάδια (Gold & Shadlen, 2000).

2.2 Ανθρώπινες αντιληπτικές αποφάσεις
Οι μελέτες μονοκυτταρικών καταγραφών σε πιθήκους απέφεραν σημαντικές γνώσεις. Για
παράδειγμα, έδειξαν ότι η νευρική δραστηριότητα σε ορισμένες περιοχές του φλοιού, που
φαίνεται ότι εμπλέκονται στον σχηματισμό της απόφασης, αυξάνεται βαθμιαία και παραμένει
υψηλή μέχρι τη στιγμή που συμβαίνει η συμπεριφορική απόκριση. Ακόμη, έδειξαν ότι ο ρυθμός
πυροδότησης αυτών των νευρώνων αυξάνεται ταχύτερα όταν πρόκειται πρόκειται για εύκολες
αποφάσεις και βραδύτερα όταν πρόκειται για δύσκολες αποφάσεις.
Κάποιοι ερευνητές ερμηνεύοντας τα παραπάνω δεδομένα, υποστήριξαν ότι κάποιες
εγκεφαλικές περιοχές, όπως η LIP και ο DLPFC12, διαμορφώνουν μια αντιληπτική απόφαση
συγκρίνοντας τα εγκεφαλικά σήματα που προέρχονται από ορισμένες ομάδες νευρώνων του
αισθητικού φλοιού (Gold & Shadlen, 2003, Kim & Shadlen, 1999). Επιπλέον, προτάθηκε η
υπόθεση ότι η διαδικασία σχηματισμού μιας απόφασης είναι στενά συνδεδεμένη με τις δομές
του εγκεφάλου που ευθύνονται για την ακόλουθη κινητική συμπεριφορά (Gold and Shadlen,
2007).
Οι μη-παρεμβατικές τεχνικές νευροαπεικόνισης (fMRI, EEG/MEG) επιχείρησαν να
εξετάσουν κατά πόσο τα παραπάνω ευρήματα και ερμηνείες μπορούν να επαληθευτούν στον
12 Πλαγιοραχιαίος προμετωπιαίος φλοιός, που περιλαμβάνει την περιοχή FEF
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ανθρώπινο εγκέφαλο. Για παράδειγμα, μια πρόσφατη fMRI μελέτη έδειξε ότι η ανίχνευση του
επιπέδου οξυγόνωσης της αιματικής ροής (σήμα BOLD) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
διάκριση των σταδίων μιας διαδικασίας απόφασης. Στη μελέτη αυτή, εμφανίζονταν εικόνες που
αποκαλύπτονταν σταδιακά (σε οκτώ στάδια) μέσα σε διάστημα 12 – 20 sec (εικόνα 2.6α) και οι
άνθρωποι-συμμετέχοντες υποδείκνυαν, με ένα πάτημα κουμπιού, την στιγμή αναγνώρισης της
εικόνας (TR). Μετά την πλήρη αποκάλυψη της εικόνας, ζητούταν από τους συμμετέχοντες
επιβεβαίωση της πρότερης επιλογής τους (Ploran et al, 2007).
Οι ερευνητές εντόπισαν περιοχές του φλοιού (ινιακός λοβός) στις οποίες το σήμα BOLD
αυξανόταν σε συμφωνία με την αυξανόμενη ποσότητα των (αποκαλυπτόμενων) αισθητικών
πληροφοριών, κάτι που ερμηνεύτηκε ως συμμετοχή αυτών των περιοχών στην πρώιμη οπτική
επεξεργασία. Ακολούθως, βρέθηκαν άλλες περιοχές του φλοιού (βρεγματικές, μετωπιαίες, και
κάτω-κροταφικές) που παρουσίαζαν αύξηση του σήματος BOLD μέχρι τη στιγμή TR, γεγονός που
υποδεικνύει την πιθανότητα να παίζουν κάποιο ρόλο στη χρονική συσσώρευση των αισθητικών
πληροφοριών. Τέλος, βρέθηκαν κάποιες διαφορετικές εγκεφαλικές περιοχές (έσω μετωπιαίος
φλοιός, εμπρόσθια νήσος, θάλαμος) στις οποίες η δραστηριότητα γινόταν έντονη κατά την
στιγμή TR (αλλά όχι νωρίτερα), υποδεικνύοντας μια συσχέτιση με τη νοητική λειτουργία της
δέσμευσης σε μία ορισμένη επιλογή (Ploran et al, 2007).

2.2.1 Συσχέτιση της εγκεφαλικής δραστηριότητας με την δυσκολία της απόφασης
Τα παραπάνω συμπεράσματα, προέκυψαν επειδή οι Ploran και συνεργάτες υπέθεσαν ότι
όσο αυξάνονται οι πληροφορίες των αισθήσεων τόσο πιο εύκολη πρέπει να γίνεται η λήψη μιας
αντιληπτικής απόφασης. Με βάση αυτήν την υπόθεση, που φαίνεται να υποστηρίζεται από τα
ευρήματα αντίστοιχων μελετών σε πιθήκους, προσδιόρισαν τις εγκεφαλικές περιοχές
ενδιαφέροντος (ROI) στα fMRI πειράματα τους.
Εντούτοις, η παραπάνω υπόθεση δεν είναι καθολικά αποδεκτή. Κάποιοι άλλοι ερευνητές,
στην προσπάθεια τους να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά των εγκεφαλικών περιοχών που
συμμετέχουν στη λήψη αντιληπτικών αποφάσεων, ακολούθησαν διαφορετική προσέγγιση.
Υπέθεσαν, αντίθετα με τους Ploran et al, ότι οι εγκεφαλικές περιοχές ενδιαφέροντος είναι εκείνες
που εμφανίζουν ισχυρότερη απόκριση (σήμα BOLD) για τις δύσκολες αποφάσεις, και
ασθενέστερο σήμα BOLD για τις εύκολες αποφάσεις (Binder et al, 2004).
Η υπόθεση των Binder et al, βασίζεται στη θεωρία του Donder, σύμφωνα με την οποία ο
χρόνος συλλογισμού που χρειάζεται ένα άτομο για να αποκριθεί σε ένα ερέθισμα αυξάνεται
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ευθέως ανάλογα με τη δυσκολία της απόφασης. Επομένως, οι περιοχές που εμπλέκονται στη
λήψη αποφάσεων θα πρέπει να αποκρίνονται εντονότερα για αποφάσεις που χρειάζονται
μεγάλους χρόνους απόκρισης (δύσκολες αποφάσεις) και λιγότερο έντονα για αποφάσεις που
χρειάζονται μικρούς χρόνους απόκρισης (εύκολες αποφάσεις).
Οι Binder et al., σχεδίασαν μια μελέτη fMRI στην οποία οι συμμετέχοντες υποβάλλονται σε
μια ακουστική δοκιμασία (διαχωρισμός φωνημάτων) και οι πειραματιστές ελέγχουν το βαθμό
δυσκολίας της απόφασης. Στο επίπεδο της συμπεριφοράς, βρέθηκε ότι όσο μειωνόταν η
δυσκολία της απόφασης, οι επιδόσεις των συμμετεχόντων (ακρίβεια των απαντήσεων) γινόταν
καλύτερες, ξεκινώντας από επίπεδα τύχης (ακρίβεια 50% ακρίβεια) και φτάνοντας σε επίπεδα
τέλειας επίδοσης (ακρίβεια 100%). Αντίθετα, οι χρόνοι απόκρισης παρουσίασαν μια πιο σύνθετη
κατανομή. Ήταν μικροί στις πολύ εύκολες και στις πολύ δύσκολες αποφάσεις, ενώ ήταν
μεγαλύτεροι στις μέτριας δυσκολίας αποφάσεις.
Στο επίπεδο της εγκεφαλικής δραστηριότητας, βρέθηκε ότι το σήμα BOLD, στις περιοχές
δίπλα στον πρωτεύοντα ακουστικό φλοιό συσχετιζόταν με την ακρίβεια των επιδόσεων, ενώ
αντίθετα, η δραστηριότητα μιας εμπρόσθιας μετωπιαίας περιοχής (δίπλα στην εμπρόσθια νήσο)
συσχετιζόταν με τους χρόνους απόκρισης. Οι ερευνητές ερμήνευσαν τα παραπάνω ευρήματα με
την υπόθεση ότι η λήψη της ακουστικής απόφασης μπορεί να χωριστεί σε δύο διακριτά στάδια,
την αισθητική επεξεργασία – που λαμβάνει χώρα στον πρωτεύοντα ακουστικό φλοιό – και την
διαδικασία απόφασης – που λαμβάνει χώρα στον εμπρόσθιο μετωπιαίο φλοιό – (Binder et al,
2004).

2.2.2 Ο ρόλος του κινητικού συστήματος στη λήψη αποφάσεων
Η σχέση ανάμεσα στα εγκεφαλικά κυκλώματα κινητικής προετοιμασίας και απόφασης
αποτελεί αντικείμενο διχογνωμιών, αφού τα αποτελέσματα των νευροφυσιολογικών μελετών σε
πιθήκους έχουν προκαλέσει αντικρουόμενες ερμηνείες. Για κάποιους ερευνητές, η προετοιμασία
της κινητικής απόκρισης ανήκει στο ίδιο στάδιο επεξεργασίας με τον σχηματισμό της απόφασης.
Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, ο σχηματισμός της απόφασης μπορεί να θεωρηθεί ως η
προετοιμασία του οργανισμού για κάθε δυνατή δράση (Cisek13, 2006, Gold & Shadlen, 2001)
Αντίθετα, για κάποιους άλλους ερευνητές το στάδιο της κινητικής προετοιμασίας είναι ένα
διακριτό στάδιο επεξεργασίας των πληροφοριών, που ακολουθεί το στάδιο σχηματισμού
απόφασης και δεν εμπλέκεται ιδιαίτερα με αυτό (Schall, 2002). Δύο πρόσφατες fMRI μελέτες
13 Ο Cisek κάνει και την περαιτέρω υπόθεση ότι η επιλογή δράσης είναι το έργο της επίλυσης συγκρούσεων ανάμεσα
στις διαθέσιμες τη δεδομένη στιγμή, μερικώς προετοιμασμένες, και ανταγωνιζόμενες δράσεις.
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προσπάθησαν να ερευνήσουν τη σχέση του κινητικού συστήματος με τις διαδικασίες
σχηματισμού αποφάσεων στον ανθρώπινο εγκέφαλο.
Στην πρώτη μελέτη, οι Heekeren et al (2005) σχεδίασαν ένα ΕΔΚ, παρόμοιο με αυτό που
μελετήθηκε σε πιθήκους. Ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να πάρουν μια αντιληπτική απόφαση,
και να την υποδείξουν κάνοντας μια σακκαδική κίνηση. Οι εγκεφαλικές περιοχές ενδιαφέροντος
(ROI), ήταν η περιοχή FEF, και η περιοχή IPS (ενδοβρεγματική αύλακα) που αντιστοιχεί στην
περιοχή LIP των πιθήκων. Η περιοχή FEF είναι κινητική περιοχή του οφθαλμοκινητικού
συστήματος (Bichot et al, 2001), ενώ η περιοχή IPS φαίνεται14 πως εμπλέκεται στη διαδικασία
σχηματισμού οπτικών αποφάσεων.
Οι ερευνητές βρήκαν ότι το σήμα BOLD στις περιοχές FEF και IPS ήταν ισχυρά
συσχετισμένo με την ισχύ της κίνησης (% συνοχή) στο οπτικό ερέθισμα, κατά το χρονικό διάστημα
ανάμεσα στην αρχική εμφάνιση του οπτικού ερεθίσματος και την έναρξη της σακκαδικής
απόκρισης, δηλαδή στο διάστημα σχηματισμού της απόφασης. Η εγκεφαλική δραστηριότητα δεν
έδειξε να διαφοροποιείται σημαντικά ανάμεσα στις δύο περιοχές (FEF, IPS), κάτι που φαίνεται να
υποστηρίζει την άποψη ότι η συνεισφορά των κινητικών δομών δεν μπορεί να διακριθεί από
εκείνη των δομών που σχηματίζουν την οπτική απόφαση.
Στη δεύτερη μελέτη (Heekeren et al, 2006), έγινε προσπάθεια να ερευνηθεί περισσότερο
το παραπάνω ζήτημα. Πιο συγκεκριμένα, ερευνήθηκε η πιθανότητα ύπαρξης ενός σταδίου
απόφασης, που λειτουργεί σε μεγαλύτερο επίπεδο «αφαίρεσης», και δεν σχετίζεται με την
προετοιμασία μιας συγκεκριμένης κινητικής απόκρισης. Σχεδιάστηκε μια παραλλαγή του ΕΔΚ,
στην οποία οι συμμετέχοντες εκτελούσαν την ίδια δοκιμασία, μόνο που τώρα μπορούσαν να
εκφράσουν τις αποφάσεις τους είτε μέσω σακκαδικών κινήσεων, είτε μέσω χειρωνακτικών
κινήσεων (πιέζοντας κατάλληλα κομβία).
Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι εάν υπάρχουν εγκεφαλικές περιοχές που αναπαριστούν το
σχηματισμό απόφασης σε ένα πιο αφηρημένο επίπεδο, αυτές θα έπρεπε να εμφανίζουν
μεγαλύτερη δραστηριότητα στις εύκολες σε σχέση με τις δύσκολες αποφάσεις, ανεξάρτητα από
τον τρόπο έκφρασης της απόφασης. Το σήμα BOLD έδειξε ότι υπάρχουν τέσσερις περιοχές που
πληρούν αυτήν την προϋπόθεση («αφηρημένες» περιοχές) στο αριστερό ημισφαίριο του
ανθρώπινου εγκεφάλου: η περιοχή DLPFC (πλαγιοραχιαίος προμετωπιαίος φλοιός), ο οπίσθιος
προσαγωγός φλοιός, η περιοχή IPS, και η παραϊπποκάμπειος έλικα (Heekeren et al, 2006).
Η αυξημένη δραστηριότητα του ανθρώπινου DLPFC στις εύκολες (σε σχέση με τις
14 Με βάση τις μελέτες σε πιθήκους που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα.
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δύσκολες) αποφάσεις, συμφωνεί με τα ευρήματα προηγούμενης μελέτης σε πιθήκους (Kim &
Shadlen, 1999). Και εκεί, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης οπτικών διαχωρισμών από πιθήκους, η
περιοχή DLPFC παρουσίαζε αυξημένη δραστηριότητα στις εύκολες σχετικά με τις δύσκολες
αποφάσεις. Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι ούτε η παραπάνω μελέτη, ούτε κάποια άλλη
μέχρι σήμερα, έχει διαπιστώσει την ύπαρξη στον εγκέφαλο του πιθήκου, νευρώνων που
εμπλέκονται σε υπολογισμούς αφηρημένων αποφάσεων.
Επομένως, τα ευρήματα της δεύτερης fMRI μελέτης δείχνουν να υποστηρίζουν την άποψη
ότι ο σχηματισμός αποφάσεων μπορεί να γίνεται σε ένα στάδιο επεξεργασίας διακριτό από
εκείνο της κινητικής προετοιμασίας.
Συμπερασματικά, δεν είναι ξεκάθαρο το κατά πόσο μπορούν να διακριθούν στον
ανθρώπινο εγκέφαλο τα στάδια σχηματισμού απόφασης και κινητικής προετοιμασίας. Με βάση
τα υπάρχοντα νευροφυσιολογικά ευρήματα σε πιθήκους έχει διατυπωθεί ή άποψη ότι «το να δεις
και να αποφασίσεις είναι, πρακτικά, το να σχεδιάσεις μια κινητική απόκριση» (Rorie & Newsome,
2005). Αντίθετα, με βάση την fMRI μελέτη των Heekeren et al (2006) μπορεί να υποστηριχτεί ότι ο
ανθρώπινος εγκέφαλος έχει αναπτύξει ένα πιο «αφαιρετικό» δίκτυο αποφάσεων που επιτρέπει
μεγαλύτερη ευελιξία στις συνδέσεις αισθήσεων-δράσεων.

2.2.3 Επίβλεψη Λαθών
Οι αποφάσεις συνήθως ακολουθούνται από συμπεριφορές, οι οποίες μπορεί να είναι
σωστές ή λάθος. Μια συμπεριφορά είναι σωστή όταν οδηγεί τον οργανισμό σε κατάσταση
καλύτερη από την τρέχουσα ενώ είναι λάθος όταν οδηγεί σε επιδείνωση της εσωτερικής
κατάστασης. Για παράδειγμα, μια αντιληπτική απόφαση μπορεί να προκαλέσει μια σακκαδική
κίνηση, η οποία αν είναι «σωστή» θα οδηγήσει σε μια ανταμοιβή. Επομένως, η λειτουργία ενός
δικτύου επίβλεψης των λαθών ή γενικότερα των συνεπειών της κάθε κίνησης θα μπορούσε,
θεωρητικά, να αποβεί χρήσιμη στα εγκεφαλικά κυκλώματα που λαμβάνουν αποφάσεις.
Πράγματι, πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι υπάρχουν κυκλώματα παρακολούθησης των
συνεπειών της συμπεριφοράς στον εγκέφαλο του πιθήκου (Stuphorn et al, 2000) και του
ανθρώπου (Ridderinkhof et al, 2004). Στον ανθρώπινο εγκέφαλο εντοπίστηκε στον έσω μετωπιαίο
φλοιό (MFC) νευρική δραστηριότητα που εντείνεται όταν συμβαίνουν λάθη, γεγονός ερμηνεύτηκε
ως σηματοδότηση της ανάγκης για προσαρμογές της συμπεριφοράς (Ridderinkhof et al, 2004).
Στον πίθηκο φαίνεται πως εμπλέκεται μια περιοχή του έσω ραχιαίου μετωπιαίου φλοιού,
η συμπληρωματική κινητική περιοχή (SMA), στην οποία κάποιες ομάδες νευρώνων αυξάνουν τη
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δραστηριότητα τους μετά από λάθη συμπεριφοράς (ανεπιτυχή αναστολή σακκαδικών κινήσεων)
ενώ άλλες ομάδες αυξάνουν τη δραστηριότητα τους μετά από σωστές συμπεριφορές
(επιτυχημένη αναστολή σακκαδικών κινήσεων). Μια πιθανή ερμηνεία αυτής της δραστηριότητας
είναι ότι η περιοχή SMA συνεισφέρει στην επίβλεψη των συνεπειών της οφθαλμικής
συμπεριφοράς του πιθήκου (Stuphorn et al, 2000).
Έχει προταθεί ότι στον ανθρώπινο εγκέφαλο το δίκτυο επίβλεψης των συνεπειών της
συμπεριφοράς θα μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο από αυτό που συμβαίνει στον εγκέφαλο
του πιθήκου. Θα μπορούσε να λειτουργεί σαν ένα δίκτυο «γνωστικού ελέγχου», με κύρια
αποστολή την επίλυση των συγκρούσεων που ανακύπτουν στις δύσκολες αποφάσεις (Philistiades
& Sajda, 2006).

2.2.4 Επίλυση συγκρούσεων
Στοιχεία υπέρ της ύπαρξης ενός εγκεφαλικού δικτύου «γνωστικού ελέγχου» έδωσε μια
fMRI μελέτη, που έδειξε ότι η λειτουργία των μηχανισμών παρακολούθησης μπορεί να βελτιώσει
τις συμπεριφορικές επιδόσεις, ενισχύοντας επιλεκτικά τη δραστηριότητα κάποιων εγκεφαλικών
περιοχών όταν προκύπτουν αντικρουόμενες αισθητικές πληροφορίες. Στη σχετική μελέτη, οι
Egner και Hirsch κατέγραψαν την fMRI δραστηριότητα στην, επιλεκτικά ευαίσθητη στα πρόσωπα,
ατρακτοειδή περιοχή (FFA) ενώ άνθρωποι-συμμετέχοντες εκτελούσαν ένα έργο
κατηγοριοποίησης προσώπων-μη προσώπων, στο οποίο οι πληροφορίες που αποκαλυπτόταν για
τα πρόσωπα ήταν κάποιες φορές χρήσιμες (σύμφωνες δοκιμές) και κάποιες φορές
παραπλανητικές (ασύμφωνες δοκιμές) (Egner and Hitch, 2005).
Η εγκεφαλική δραστηριότητα, αποτυπωμένη στο σήμα BOLD, που παρατηρήθηκε στην
περιοχή FFA, δεν εμφάνιζε καμιά διαφοροποίηση όταν οι ασύμφωνες δοκιμές ακολουθούσαν τις
σύμφωνες δοκιμές, ενώ αυξανόταν όταν οι ασύμφωνες δοκιμές ακολουθούσαν τις ασύμφωνες
δοκιμές. Αυτό το πρότυπο δραστηριότητας ερμηνεύτηκε ως ένα καθαρό δείγμα εγκεφαλικής
επίλυσης συγκρούσεων μέσω μιας διαδικασίας «γνωστικού ελέγχου». Η ίδια μελέτη έδειξε ότι
στην αύξηση της FFA δραστηριότητας εμπλεκόταν η περιοχή DLPFC, αφού το επίπεδο
αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις περιοχές DLPFC και FFA ήταν μεγαλύτερο κατά τη διάρκεια των
δοκιμών με υψηλή FFA δραστηριότητα.
Ερμηνεύοντας τα δύο ευρήματα τους, οι ερευνητές πρότειναν ότι το δίκτυο επίβλεψης της
συμπεριφοράς, στον ανθρώπινο εγκέφαλο, είναι πιθανόν να αλληλεπιδρά με το δίκτυο
αναπαράστασης των αισθητικών δεδομένων κατά τη διάρκεια λήψης μιας απόφασης
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κατηγοριοποίησης (Egner & Hitch, 2005).

2.3 Μελέτες EEG/MEG
Είναι γνωστό ότι η τεχνική fMRI παρέχει υψηλή χωρική, αλλά χαμηλή χρονική, ανάλυση
των εγκεφαλικών σημάτων. Για την υπέρβαση αυτού του περιορισμού στη μελέτη της χρονικής
εξέλιξης των σημάτων απόφασης, έχουν χρησιμοποιηθεί κάποιες τεχνικές που καταγράφουν την
ηλεκτρική και μαγνητική εγκεφαλική δραστηριότητα με υψηλή χρονική αξιοπιστία (EEG και MEG
μετρήσεις). Τα αποτελέσματα τέτοιων μελετών έχουν δείξει ότι τα πρώιμα και μεταγενέστερα
συστατικά του EEG/MEG σήματος αναπαριστούν διακριτά στάδια της διαδικασίας απόφασης
(Amano et al, 2006, Liu et al, 2000).
Ειδικότερα, η μορφή των πρώιμων συστατικών των σημάτων EEG/MEG είναι ανεξάρτητη
από την αντιληπτική δοκιμασία που επιτελείται (διαχωρισμός προσώπου/αυτοκινήτου,
διαχωρισμός χρωμάτων, διαχωρισμός κατεύθυνσης κίνησης), και φαίνεται πως αντανακλά την
ποιότητα των αισθητικών πληροφοριών. Επομένως, μοιάζει να αντιστοιχεί στην ερμηνεία των
αισθητικών δεδομένων, δηλαδή στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας απόφασης (Philiastides &
Heekeren, 2009). Αντίθετα, τα μεταγενέστερα συστατικά αυτών των σημάτων είναι (α)
διαφορετικά για κάθε δοκιμασία, και (β) μπορούν να προβλέψουν τις επιλογές των
συμμετεχόντων καθώς και το χρόνο που θα συμβούν. Επομένως, φαίνεται να αναπαριστούν τα
στάδια του σχηματισμού της απόφασης και της δέσμευσης σε μία επιλογή.

2.4 Ο συμβιβασμός ταχύτητας-ακρίβειας
Μπορώ να γράψω καλύτερα από όποιον γράφει γρηγορότερα, και μπορώ να γράψω γρηγορότερα από όποιον
γράφει καλύτερα15

Οι ζωντανοί οργανισμοί δεν έχουν την πολυτέλεια να απαιτούν ένα σταθερό ποσοστό
επιτυχίας (ακρίβειας) για τις αντιληπτικές τους αποφάσεις, αλλά πρέπει να ανέχονται χαμηλότερα
ποσοστά για να μειώνουν το χρόνο που ξοδεύουν παίρνοντας μια απόφαση (Chittka et al, 2009).
Το παραπάνω φαινόμενο ονομάζεται «συμβιβασμός ταχύτητας-ακρίβειας» (speed-accuracy
tradeoff).
Από τη σκοπιά των υπολογιστικών μοντέλων «δεσμευμένης ολοκλήρωσης», που θα
παρουσιαστούν στο επόμενο κεφάλαιο, αυτός ο συμβιβασμός θα μπορούσε να υλοποιηθεί είτε
με τη μεταβολή του ρυθμού συγκέντρωσης των πληροφοριών είτε με τη μεταβολή του κατωφλίου
απόφασης. Ένας γρήγορος ρυθμός συγκέντρωσης ή ένα χαμηλό κατώφλι θα οδηγούσαν σε
15 A.J. Liebling (1904-1963) Αμερικανός δημοσιογράφος
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γρήγορες αποφάσεις αλλά και σε περισσότερα λάθη. Αντίθετα, ένας βραδύτερος ρυθμός
συγκέντρωσης ή ένα υψηλότερο κατώφλι θα βελτίωναν την ακρίβεια αλλά και θα επιμήκυναν
τους χρόνους απόκρισης.
Σήμερα, ο εγκεφαλικός μηχανισμός υλοποίησης αυτού του συμβιβασμού παραμένει
άγνωστος. Εντούτοις, αρκετά διαδεδομένη είναι η ιδέα ότι η ποσότητα που υφίσταται
προσαρμογή, για να επιτευχθεί ο συμβιβασμός, είναι το ύψος του κατωφλίου απόφασης 16, το
οποίο παίρνει την τιμή που οδηγεί σε βέλτιστες επιλογές. Βέλτιστες θεωρούνται οι επιλογές που
οδηγούν τον οργανισμό στην μεγιστοποίηση των ανταμοιβών που λαμβάνει στην μονάδα του
χρόνου (Gold & Shadlen, 2002).
Από βιοφυσιολογική σκοπιά, η ρύθμιση του ύψους του κατωφλίου απόφασης θα
μπορούσε να συμβεί με κατάλληλη ρύθμιση των συναπτικών δεσμών στο μονοπάτι φλοιόςβασικά γάγγλια (Lo & Wang, 2006), κάτι που θα μπορούσε να γίνει μέσω ντοπαμινεργικών
νευρώνων (Reynolds et al, 2001), οι οποίοι φαίνεται να σηματοδοτούν τις προβλέψεις
ανταμοιβών (Schultz, 1998).
Πρόσφατα, προτάθηκε ότι το κατώφλι απόφασης μπορεί να αποσυνδεθεί από το κριτήριο
απόφασης που τερματίζει τη διαδικασία συγκέντρωσης των πληροφοριών (Wang, 2008).
Σύμφωνα με τα μοντέλα ανάδρομων συνδέσεων (§3.3), η διαδικασία συγκέντρωσης των
πληροφοριών σταματάει φυσιολογικά όταν το «δίκτυο ελκυστής» που την υλοποιεί φτάσει σε μια
σταθερή (stable) κατάσταση. Αυτή η θεώρηση, δεν απαιτεί την εξασφάλιση κάποιας τιμής
κατωφλίου για τον τερματισμό της διαδικασίας απόφασης, και μπορεί να εξηγήσει το φαινόμενο
ότι η μείωση της ταχύτητας των αποφάσεων πέρα από ένα όριο δεν βελτιώνει την ακρίβεια τους.

2.5 Συμπεράσματα

Οι αντιληπτικές αποφάσεις που έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ερευνητικό
ενδιαφέρον είναι οι σακκαδικές αποφάσεις πιθήκων που εκτελούν οπτικούς διαχωρισμούς.
Μονοκυτταρικές καταγραφές και μελέτες ηλεκτρικού μικροερεθισμού έχουν αναδείξει το ρόλο
16 Εντούτοις, άλλοι ερευνητές πιστεύουν ότι το κατώφλι απόφασης παραμένει σταθερό και αυτό που μεταβάλλεται
είναι ο ρυθμός συγκέντρωσης πληροφοριών (Hanes & Schall, 1996).
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τεσσάρων εγκεφαλικών περιοχών στις παραπάνω αποφάσεις. Αυτές είναι (α) ο μέσος κροταφικός
φλοιός (MT), (β) η πλάγια ενδοβρεγματική περιοχή (LIP), (γ) το μετωπιαίο οφθαλμικό πεδίο (FEF),
και (δ) τα άνω διδύμια (SC). Επιπλέον, κάποιες μελέτες μονοκυτταρικών καταγραφών έχουν
διαπιστώσει την εμπλοκή του πλαγιοραχιαίου προμετωπιαίου φλοιού (DLPFC) και της
συμπληρωματικής κινητικής περιοχής (SMA). Κάτι ανάλογο, φαίνεται πως ισχύει και για τις
σωματοαισθητικές αποφάσεις, με την περιοχή S1 να έχει το ρόλο της MT, και τις περιοχές S2 και
VPC να έχουν το ρόλο των LIP και FEF αντίστοιχα.
Συμπερασματικά, το πρότυπο δραστηριότητας κάποιων ομάδων νευρώνων στις παραπάνω
περιοχές φαίνεται να συνιστά ένα «σήμα απόφασης», το οποίο μοιάζει να ξεκινά από τις
αισθητικές περιοχές, να ολοκληρώνεται χρονικά στον συνειρμικό φλοιό, και μέσω ενός κανόνα
απόφασης (εξασφάλιση ενός οριακού ρυθμού πυροδότησης) να οδηγεί το σύστημα κινητικής
προετοιμασίας (μετωπιαίος φλοιός) στη δέσμευση σε μία ορισμένη επιλογή. Τα ευρήματα που
στηρίζουν αυτήν την άποψη είναι τα ακόλουθα.
(α) Τα σήματα απόφασης δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως αμιγώς αισθητικά ούτε ως
αμιγώς κινητικά. Αντίθετα, χαρακτηρίζονται από επιμένουσα δραστηριότητα, γεγονός που
απελευθερώνει τον οργανισμό από την ανάγκη για άμεση αίσθηση ή άμεση δράση. (β) Τα σήματα
απόφασης μεταφέρουν πληροφορίες προβλεπτικές της μελλοντικής δράσης του οργανισμού και
του χρόνου που θα συμβεί. (γ) Τα σήματα απόφασης αντανακλούν τη δυσκολία της απόφασης,
αλλά και την εμπιστοσύνη του οργανισμού στην ορθότητα της.
Οι νευροαπεικονιστικές μελέτες που έγιναν σε ανθρώπους επιβεβαίωσαν τις παραπάνω
παρατηρήσεις και επιπλέον υπέδειξαν τη δυνατότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου για λήψη
«αφηρημένων» αποφάσεων, δηλαδή αποφάσεων που δεν συνδέονται με προκαθορισμένο τύπο
συμπεριφορικής απόκρισης.
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3. Υπολογιστικά Μοντέλα απόφασης
Ο Sherrington πριν από εκατό χρόνια είχε προτείνει ένα απλό μοντέλο απόφασης. Τα
αισθητικά κέντρα του εγκεφάλου συνδέονται απ' ευθείας με τα αντίστοιχα κινητικά κέντρα, και η
μετατροπή των αισθήσεων σε κινήσεις (αισθησιοκινητικός μετασχηματισμός) συμβαίνει μέσω
απλών αντανακλαστικών μηχανισμών (Sherrington, 1906). Σήμερα, γνωρίζουμε ότι αυτό το
μοντέλο δεν είναι ικανό να εξηγήσει όχι μόνο τις σύνθετες, αλλά ούτε τις απλές αποφάσεις που
λαμβάνει ένας βιολογικός οργανισμός εκατοντάδες φορές κάθε ημέρα, όπως για παράδειγμα, την
απόφαση προς ποια κατεύθυνση θα στρέψει το βλέμμα του. Έχει κατανοηθεί ότι ακόμη και
τέτοιες, απλές, αποφάσεις προϋποθέτουν τουλάχιστον τρεις διαδικασίες. Την αναπαράσταση των
σχετικών αισθητικών πληροφοριών, το σχηματισμό εναλλακτικών ερμηνειών, και την επιλογή
μίας από αυτές.
Γενικά, ένα υπολογιστικό μοντέλο απόφασης είναι μια λεπτομερής περιγραφή υποθέσεων
για τις διαδικασίες απόφασης. Θεωρείται επιτυχημένο, όταν μπορεί να αναπαράγει με επιτυχία
το είδος και την ταχύτητα των αποφάσεων ενός οργανισμού. Θεωρητικά, η χρήση ενός
υπολογιστικού μοντέλου προσφέρει δύο πλεονεκτήματα: (α) μια πιθανή εξήγηση των
παρατηρήσεων και (β) την παραγωγή νέων, πειραματικά ελέγξιμων, προβλέψεων.
Δεδομένου ότι οι διαδικασίες απόφασης βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
πολλών επιστημονικών κλάδων, δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση η εμφάνιση υπολογιστικών
μοντέλων ήδη από τη δεκαετία του 1960. Τα περισσότερα, αναπτύχθηκαν από γνωστικούς
ψυχολόγους και χρησιμοποιήθηκαν για την αναπαραγωγή των δεδομένων που προέρχονταν από
διάφορες δοκιμασίες (μνημονικές, αντιληπτικές) της γνωστικής ψυχολογίας. Αυτά τα
«ψυχολογικά» μοντέλα παρουσιάζονται στην §3.1.
Στην §3.2 παρουσιάζονται συνοπτικά η Μπεϋζιανή προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων,
σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις είναι στατιστικές συναγωγές, και δύο μοντέλα που την
υιοθετούν. Στην §3.3 παρουσιάζεται ένα πιο βιοφυσιολογικά ρεαλιστικό, υπολογιστικό μοντέλο
απόφασης, ενώ στην §3.4 παρουσιάζεται ένα μοντέλο απόφασης που διαφωνεί με την υπόθεση
της χρονικής ολοκλήρωσης των αισθητικών πληροφοριών.

3.1 «Ψυχολογικά» μοντέλα απόφασης
Στο πλαίσιο της γνωστικής ψυχολογίας η λήψη απλών αποφάσεων είναι μια γνωστική
λειτουργία που μπορεί να μελετηθεί πειραματικά. Τα «ψυχολογικά» μοντέλα, συχνά
αναφέρονται και ως μοντέλα «σειριακής δειγματοληψίας» επειδή στηρίζονται στην ιδέα της
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απόφασης ως λήψης δειγμάτων από τη ροή των αισθητικών πληροφοριών, και στη συσσώρευση
(χρονική ολοκλήρωση) τους έως ότου εξασφαλιστεί μία κρίσιμη, οριακή, ποσότητα πληροφοριών
για την επιλογή της μίας ή της άλλης απόκρισης.
Ειδικότερα, στα μοντέλα τυχαίας βάδισης (random walks) τα δείγματα συγκεντρώνονται σε
ένα μοναδικό σύνολο (εικόνα 3.1, αριστερά). Όσα υποστηρίζουν την μία επιλογή αυξάνουν το
σύνολο, ενώ όσα είναι υπέρ της άλλης επιλογής το μειώνουν. Η συμπεριφορική απόκριση
συμβαίνει όταν τα συγκεντρωμένα δείγματα υπέρ της μίας εναλλακτικής ξεπεράσουν εκείνα υπέρ
της άλλης κατά μία ορισμένη ποσότητα (σχετικός κανόνας τερματισμού). Οι τυχαίες βαδίσεις, υπό
κάποιες προϋποθέσεις, ονομάζονται διαδικασίες διάχυσης (diffusion processes) και τα αντίστοιχα
υπολογιστικά μοντέλα, μοντέλα διάχυσης.
Αντίθετα, στα μοντέλα αγώνα (race models), τα δείγματα υπέρ των δύο διαθέσιμων
επιλογών συγκεντρώνονται σε διαφορετικούς αθροιστές (εικόνα 3.1, δεξιά). Η απόκριση
καθορίζεται από τον πρώτο αθροιστή που θα φτάσει σε μια ορισμένη τιμή (απόλυτος κανόνας
τερματισμού). Στα μοντέλα αγώνα, ο σχηματισμός απόφασης μοιάζει με έναν αγώνα ταχύτητας
ανάμεσα σε δύο ανταγωνιζόμενα σύνολα πληροφοριών.
Σε ορισμένες παραλλαγές των μοντέλων αγώνα, υποτίθεται η ύπαρξη μιας διαρροής (leak)
στη διαδικασία συσσώρευσης πληροφοριών ώστε οι αθροιστές/ολοκληρωτές να μην φτάνουν
εύκολα σε κορεσμό. Μία τέτοια παραλλαγή είναι το μοντέλο ατελούς ανταγωνισμού (Leaky
Competition Model, LCA) (Usher & McClelland, 2001).
Τα «ψυχολογικά» μοντέλα, ονομάζονται επίσης μοντέλα «δεσμευμένης ολοκλήρωσης»,
επειδή μοιράζονται την υπόθεση ότι η λήψη απόφασης είναι μια διαδικασία χρονικής
ολοκλήρωσης αισθητικών πληροφοριών, η οποία «δεσμεύεται» από την ύπαρξη ενός κατωφλίου
απόφασης που σηματοδοτεί το πέρας της διαδικασίας ολοκλήρωσης. Λάθη στις αποφάσεις
μπορούν να συμβούν επειδή τα αισθητικά σήματα περιέχουν θόρυβο. Τα λάθη είναι περισσότερα
όταν δεν δίνεται αρκετός χρόνος στη διαδικασία χρονικής ολοκλήρωσης να μειώσει τις
επιδράσεις αυτού του θορύβου (Gold & Shadlen, 2007).
Τα «ψυχολογικά» μοντέλα έχουν καταφέρει να αναπαράγουν την ταχύτητα και τα λάθη
των ανθρώπινων αποφάσεων σε πλήθος συμπεριφορικών δοκιμασιών (Smith & Ratcliff, 2004).
Πρέπει όμως να σημειωθεί, ότι η επιτυχία τους οφείλεται στη παραδοχή ότι τόσο ο ρυθμός
συσσώρευσης των πληροφοριών, όσο και οι αρχικές τιμές των αθροιστών/ολοκληρωτών μπορούν
να μεταβάλλονται από δοκιμή σε δοκιμή. Χωρίς τις παραπάνω παραδοχές, κανένα «ψυχολογικό»
μοντέλο δεν μπορεί να αναπαράγει το σύνολο των χαρακτηριστικών των ανθρώπινων
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αποφάσεων, όπως για παράδειγμα τα γρήγορα λάθη ή τα διαφορετικά πρότυπα στις κατανομές
των χρόνων απόκρισης (Smith & Ratcliff, 2004).

3.2 Απόφαση ως (Μπεϋζιανή) συναγωγή
Σε κάποια πειράματα, άνθρωποι-συμμετέχοντες έπρεπε να κάνουν μια σακκαδική κίνηση
είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά του οπτικού τους πεδίου, ανάλογα με το που θα
εμφανιζόταν ένα οπτικό ερέθισμα-στόχος. Όταν αυτός ο σακκαδικός στόχος ήταν εξίσου πιθανό
να εμφανιστεί δεξιά ή αριστερά, τότε οι χρόνοι απόκρισης των συμμετεχόντων ακολουθούσαν
μια κανονική κατανομή. Αντίθετα, όταν σε κάποια μπλοκ δοκιμών, ο στόχος ήταν πιθανότερο να
εμφανιστεί στα δεξιά παρά στα αριστερά, τότε οι χρόνοι απόκρισης στον δεξιό στόχο μειωνόταν,
ενώ οι χρόνοι απόκρισης στον αριστερό στόχο αυξανόταν. Μάλιστα, βρέθηκε ότι η κατανομή των
χρόνων απόκρισης σχετιζόταν με την πιθανότητα εμφάνισης του σακκαδικού στόχου στην μία ή
την άλλη κατεύθυνση (Carpenter & Williams 1995, Reddi & Carpenter 2000).
Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι οι παρατηρήσεις τους οφείλονται στην λειτουργία ενός
μηχανισμού, κατά τον οποίο ένα «σήμα απόφασης» αυξάνεται γραμμικά από ένα αρχικό επίπεδο
σε ένα επίπεδο κατωφλίου (εικόνα 3.2) με την κλίση της αύξησης να διαφέρει από δοκιμή σε
δοκιμή. Το μοντέλο αυτό, που ονομάστηκε LATER, μπορούσε να εξηγήσει την κατανομή των
χρόνων απόκρισης που χαρακτήριζαν αυτές τις απλές αποφάσεις. Οι Reddi και συνεργάτες,
υπέθεσαν ότι το αρχικό επίπεδο του σήματος απόφασης αντανακλά την «εκ των προτέρων
πιθανότητα» να ισχύει μια ορισμένη κατάσταση πραγμάτων στο περιβάλλον του οργανισμού, ενώ
η χρονική του εξέλιξη αντανακλά τους υπολογισμούς των «εκ των υστέρων πιθανοτήτων» αυτής
της κατάστασης (Reddi et al, 2003).
Η Μπεϋζιανή προσέγγιση αντιμετωπίζει τις αποφάσεις σαν προβλήματα στατιστικής
συναγωγής (Tenenbaum & Griffiths, 2001) που επιχειρούν να απαντήσουν στο ερώτημα: Ποια
είναι η κατάσταση του περιβάλλοντος (sλ) δεδομένων των παρατηρήσεων (r);
Οι (r) αντιστοιχούν στις θορυβώδεις πληροφορίες των ερεθισμάτων, και αποτυπώνονται
στους ρυθμούς πυροδότησης των αισθητικών νευρώνων του εγκεφάλου. Αυτές οι παρατηρήσεις
θα μπορούσαν να οφείλονται σε λ διαφορετικές καταστάσεις του περιβάλλοντος (λ = 1 .. n). Ο
εγκέφαλος καλείται να αποφασίσει ποια από αυτές τις λ καταστάσεις είναι η πραγματική αιτία
των (r).
Σύμφωνα με την Μπεϋζιανή προσέγγιση, ο εγκέφαλος απαντά στο παραπάνω ερώτημα
υπολογίζοντας την ποσότητα P(sλ|r) και συγκρίνοντας την με έναν κανόνα απόφασης. Η P(sλ|r)
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είναι η «εκ των υστέρων πιθανότητα» να ισχύει η (sλ) δεδομένων των (r), και σύμφωνα με τον
νόμο του Bayes είναι ανάλογη του γινομένου P(r|sλ) · P(sλ).
Η P(sλ) είναι η «εκ των προτέρων πιθανότητα» να ισχύει η κατάσταση sλ, ενώ
η P(r|sλ) αναφέρεται στην πιθανότητα (likelihood) να λαμβάνονται οι ρυθμοί πυροδότησης (r)
δεδομένης της κατάστασης (sλ). Επειδή κατά τη λήψη μιας απόφασης οι (r) δεν παραμένουν
σταθεροί αλλά μεταβάλλονται, η P(sλ|r) θα πρέπει να ενημερώνεται ανάλογα.
Η υπόθεση ότι ο εγκέφαλος των πρωτευόντων πραγματοποιεί υπολογισμούς «εκ των
υστέρων πιθανοτήτων» δεν είναι κοινά παραδεκτή (Shadlen et al, 2008), αν και η πλειοψηφία των
ερευνητών συμφωνεί ότι κάποιο είδος υπολογισμών πιθανοτήτων πρέπει να συμβαίνει. Η
υπόθεση ότι τα εγκεφαλικά κυκλώματα απόφασης λειτουργούν σαν Μπεϋζιανοί
αποκωδικοποιητές φαίνεται σχηματικά στην εικόνα 3.4.
Μια ομάδα ερευνητών (Beck et al, 2008), ξεκινώντας από μια Μπεϋζιανή αφετηρία,
προσπάθησε να βρει τις συνθήκες που πρέπει να ικανοποιεί ένα νευρικό κύκλωμα για να μπορεί
να παίρνει βέλτιστες αποφάσεις. Οι ερευνητές, βασισμένοι στα αποτελέσματα μιας
προηγούμενης μελέτης (Ma et al, 2006) που έδειξε ότι οι ρυθμοί πυροδότησης των LIP νευρώνων
υπακούν σε μια συγκεκριμένη στατιστική κατανομή (Poisson-like), βρήκαν ότι η LIP διαθέτει όλες
τις αναγκαίες προϋποθέσεις για το σχηματισμό βέλτιστων σακκαδικών αποφάσεων,
λειτουργώντας σαν ένας Μπεϋζιανός αποκωδικοποιητής που δέχεται πληροφορίες από την
περιοχή MT και τις προωθεί μετασχηματισμένες στην περιοχή SC(Beck et al, 2008).
Το υπολογιστικό μοντέλο που ανέπτυξαν – μοντέλο PPC (εικόνα 3.3c) – βασίζεται στη
λογική των μοντέλων διάχυσης και προβλέπει ότι οι νευρώνες της περιοχής LIP κωδικοποιούν μια
κατανομή πιθανότητας P(s|r), η οποία όταν εφαρμοστεί στα πραγματικά πειραματικά δεδομένα
πετυχαίνει την αναπαραγωγή των επιδόσεων του πιθήκου (εικόνα 3.4). Ένα σημαντικό
πλεονέκτημα του μοντέλου PPC είναι ότι μπορεί να αναπαράγει τις βέλτιστες επιδόσεις και για
αποφάσεις ανάμεσα σε περισσότερες των δύο επιλογών (εικόνα 3.3b).

3.3 Μοντέλα ανάδρομων συνδέσεων
Στον εγκέφαλο των θηλαστικών οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται από απλά κύτταρα, αλλά
από τη συνολική δυναμική ενός νευρικού κυκλώματος (Wang, 2008). Επομένως προκύπτει το
ερώτημα: Πώς παράγονται τα νευρικά σήματα που παρατηρούνται κατά τη λήψη αποφάσεων;
Η προσπάθεια ορισμένων ερευνητών να αναπτύξουν υπολογιστικά μοντέλα
χρησιμοποιώντας βιολογικά ρεαλιστικά επίπεδα περιγραφής κατέληξε στα μοντέλα ανάδρομων
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συνδέσεων ή αλλιώς δίκτυα ελκυστών (attractor networks, AN). Τα AN είναι δυναμικά δίκτυα που
προκαλούνται από το βιολογικό γεγονός ότι πολλά κυκλώματα του συνειρμικού φλοιού
διαθέτουν πλειάδα θετικών και αρνητικών βρόχων ανάδρασης.
Τα ΑΝ είναι ικανά, εξαιτίας των ισχυρών ανάδρομων αλληλεπιδράσεων που περιέχουν, να
προκαλούν πολλαπλά σταθερά (stable) πρότυπα δραστηριότητας, χωρίς να απαιτούν την ύπαρξη
συγκεκριμένων εισροών. Επομένως, η αρχιτεκτονική τους παράγει αυτο-διατηρήσιμες
αποκρίσεις, και γι' αυτό το λόγο έχουν χρησιμοποιηθεί και στη μελέτη των μηχανισμών της
εργαζόμενης μνήμης. Επιπρόσθετα, η παρουσία ανασταλτικών συνδέσεων στα μοντέλα αυτά
(εικόνα 3.5) τους επιτρέπει να αναπαράγουν το φαινόμενο να είναι μόνο ένα υποσύνολο
νευρώνων ιδιαίτερα δραστήριο κάθε στιγμή. Σταδιακά, τα ΑΝ κέρδισαν έδαφος στην
προσομοίωση των μηχανισμών απόφασης και έδωσαν ώθηση στην άποψη ότι οι μηχανισμοί της
απόφασης και της εργαζόμενης μνήμης μπορεί να είναι κοινοί (Wang, 2008).
Τα διάφορα μοντέλα ανάδρομων συνδέσεων που αναπτύχθηκαν (Wang, 2002, Wang &
Wong, 2006, Furman & Wang, 2008) μπορούν να αναπαράγουν τα συμπεριφορικά δεδομένα από
αντιληπτικές δοκιμασίες με πιθήκους (λ.χ. Roitman & Shadlen, 2002) υπό δύο προϋποθέσεις. (α)
Οι ανασταλτικές συνδέσεις ανάμεσα στους δύο υποπληθυσμούς νευρώνων που ανταγωνίζονται
πρέπει να είναι γρήγορες, (β) Οι ανάδρομες διεγερτικές συνδέσεις, εντός των δύο νευρικών
υποπληθυσμών, πρέπει να είναι αρκετά αργές. Αυτή η οργάνωση (εικόνα 3.5) προκαλεί μια αργή
«αντήχηση» (reverberation) κατά την οποία η δραστηριότητα του ενός νευρικού υποπληθυσμού
αυξάνεται προοδευτικά και τελικά κυριαρχεί επί του άλλου, όπως παρατηρείται και στα
πραγματικά δεδομένα (Wang, 2002).
Για παράδειγμα, στην προσομοίωση της δοκιμασίας ΕΔΚ (Roitman & Shadlen, 2002), οι
δύο κόμβοι του μοντέλου της εικόνας 3.5 αναπαριστούν δύο νευρικούς υποπληθυσμούς της
περιοχής LIP με επιλεκτική ευαισθησία σε αντίθετα σημεία (αριστερά L, δεξιά R) του οπτικού
χώρου. Οι είσοδοι IL,IR αντιστοιχούν στις εισροές που εισρέουν στην περιοχή LIP τόσο από την
οπτική περιοχή MT όσο και από την παρουσία στον οπτικό χώρο των δύο σακκαδικών στόχων. Οι
ανάδρομες διεγερτικές συνδέσεις του μοντέλου αντανακλούν την βαθμιαία συσσώρευση των
αισθητικών πληροφοριών, ενώ οι ανασταλτικές συνδέσεις αντανακλούν τον ανταγωνισμό
ανάμεσα στις δύο εναλλακτικές σακκαδικές επιλογές.
Η εκτέλεση των προσομοιώσεων έδειξε ότι το μοντέλο ανάδρομων συνδέσεων μπορεί να
προσεγγίσει με ακρίβεια τη δραστηριότητα της περιοχής LIP, και να αναπαράγει την ταχύτητα και
ακρίβεια των αποφάσεων των πιθήκων (Wong et al, 2007).
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Γενικότερα, τα μοντέλα ανάδρομων συνδέσεων μπορούν να προσομοιώσουν ρυθμούς
πυροδότησης με υψηλή μεταβλητότητα, παρόμοια με εκείνη που έχει καταγραφεί σε νευρώνες
του φλοιού. Η υψηλή μεταβλητότητα είναι θεμελιώδες χαρακτηριστικό της εγκεφαλικής
δραστηριότητας, αφού επιτρέπει σε ένα νευρικό δίκτυο να συμπεριφέρεται στοχαστικά μπροστά
σε ασαφή ή ελλιπή τεκμήρια. Για παράδειγμα, κατά την προσομοίωση της δοκιμασίας ΕΔΚ των
πιθήκων, στις δοκιμές που δεν υπάρχει σωστή απόφαση (0% συνοχή κίνησης στο οπτικό
ερέθισμα), το μοντέλο απόφασης χρειάζεται την ικανότητα της μεταβλητότητας για να μπορέσει
να κάνει μια, ουσιαστικά τυχαία, επιλογή.
Μια πρόσφατη μελέτη (Furman & Wang, 2008), γενίκευσε την αρχιτεκτονική της εικόνας
3.5 στην περίπτωση ενός μεγαλύτερου κυκλώματος, στο οποίο οι υποπληθυσμοί που
ανταγωνίζονται δεν είναι δύο αλλά περισσότεροι, και οι σακκαδικοί στόχοι δεν είναι διακριτοί,
αλλά μερικώς επικαλυπτόμενοι, δημιουργώντας συνθήκες ομοιότητας ανάμεσα στις
διαφορετικές επιλογές. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι το μοντέλο τους μπόρεσε να εμφανίσει αργή
«αντήχηση» και στοχαστική συμπεριφορά, και μπόρεσε να αναπαράγει τις επιδόσεις των πιθήκων
που εκτελούσαν παραλλαγές του ΕΔΚ με τέσσερις ή οκτώ σακκαδικούς στόχους (Furman & Wang,
2008).
Συμπερασματικά, φαίνεται πιθανό ότι η ικανότητα ενός βιολογικού οργανισμού για λήψη
αποφάσεων εξαρτάται από την ύπαρξη στον εγκέφαλο του, νευρικών κυκλωμάτων που διαθέτουν
ισχυρές ανάδρομες συνδέσεις. Με βάση αυτήν την υπόθεση, κάποιες περιοχές του συνειρμικού
φλοιού, όπως η περιοχή LIP στον οπίσθιο βρεγματικό φλοιό καθώς και ορισμένες περιοχές του
προμετωπιαίου φλοιού, λειτουργούν ως «δίκτυα ελκυστών», δηλαδή ως μη-γραμμικά δίκτυα
που δεσμεύονται σε μια επιλογή, όχι όταν επιτευχθεί κάποια οριακή τιμή στην συγκέντρωση των
αισθητικών τεκμηρίων, αλλά όταν βρεθούν στις σταθερές (stable) καταστάσεις που αποκαλούνται
ελκυστές (attractor states).

3.4 Το μοντέλο «επείγουσας διέλευσης»
Τα περισσότερα μοντέλα απόφασης, υιοθετούν την υπόθεση ότι ο σχηματισμός
αντιληπτικών αποφάσεων βασίζεται στην συσσώρευση αισθητικών πληροφοριών μέσω χρονικής
ολοκλήρωσης. Επομένως, απαιτούν την ύπαρξη κάποιων κόμβων που λειτουργούν ως χρονικοί
ολοκληρωτές. Αυτό σημαίνει ότι όσες εγκεφαλικές περιοχές εμπλέκονται στον σχηματισμό
αποφάσεων (λ.χ. οι προμετωπιαίος & οπίσθιος βρεγματικός φλοιός) θα πρέπει να περιέχουν
νευρικά κυκλώματα που επιτελούν υπολογισμούς χρονικής ολοκλήρωσης.
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Μια πρόσφατη μελέτη (Cisek et al, 2009) προτείνει μια εναλλακτική υπόθεση. Θεωρεί ότι
η επιμένουσα και βαθμιαία αυξανόμενη νευρική δραστηριότητα που παρατηρείται σε ορισμένες
περιοχές του βρεγματικού-μετωπιαίου κυκλώματος (LIP, FEF, DLPFC) κατά το σχηματισμό
αποφάσεων δεν οφείλεται σε μηχανισμούς χρονικής ολοκλήρωσης, αλλά σε ένα μηχανισμό κατά
τον οποίο οι αισθητικές πληροφορίες δέχονται την επίδραση ενός σήματος επίσπευσης (urgency
signal). Αυτό το σήμα αυξάνεται βαθμιαία και σχετίζεται με το πόσο επείγουσα κρίνεται κάθε
στιγμή η κινητική απόκριση του οργανισμού.
Ο παραπάνω μηχανισμός ονομάστηκε μοντέλο «επείγουσας διέλευσης» (urgency gating
model) και φαίνεται στην εικόνα 3.6b. Οι αισθητικές πληροφορίες (τεκμήρια, E) αντί να
υφίστανται χρονική ολοκλήρωση (εικόνα 3.6a), πολλαπλασιάζονται με ένα αυξανόμενο σήμα που
σχετίζεται με τη ανάγκη για απόκριση (urgency signal, u). Το γινόμενο αυτών των δύο σημάτων
προκαλεί μία συσσώρευση της πληροφορίας που είναι γρηγορότερη για τα ισχυρά παρά για τα
αδύναμα τεκμήρια, σε συμφωνία με τις νευροφυσιολογικές καταγραφές (Cisek et al, 2009).
Οι Cisek et al θέλησαν να συγκρίνουν τις επιδόσεις του μοντέλου τους με τα μοντέλα
«δεσμευμένης ολοκλήρωσης». Για τον σκοπό αυτό, σχεδίασαν ένα πείραμα, που μπόρεσε να
δημιουργήσει καταστάσεις στις οποίες τα διαφορετικά υπό εξέταση μοντέλα προέβλεπαν
διαφορετικά αποτελέσματα. Για να το πετύχουν αυτό, μετέβαλλαν τη ροή πληροφοριών προς τις
αισθήσεις όχι μόνο από δοκιμή σε δοκιμή, αλλά και μέσα στην ίδια τη δοκιμή. Ο πειραματικός
σχεδιασμός φαίνεται στην εικόνα 3.7.
Οι άνθρωποι-συμμετέχοντες κλήθηκαν να προβλέψουν αν η πλειοψηφία από 15 τυχαία
κινούμενα δείγματα (tokens), που βρίσκονται στον κεντρικό κύκλο της εικόνας, θα μετακινηθούν
προς τον κύκλο που βρίσκεται αριστερά ή προς εκείνον που βρίσκεται δεξιά. Η απόφαση των
συμμετεχόντων εκφραζόταν με μία κίνηση του δείκτη ενός ποντικιού προς τον αντίστοιχο κύκλο.
Τα δείγματα κινούνταν αργά μέχρι την εκδήλωση της απόφασης και ταχύτερα στη
συνέχεια17. Για να επιτύχουν συνθήκες διαφοροποίησης των προβλέψεων των διαφορετικών
μοντέλων, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το παρακάτω πρωτόκολλο. Στο σύνολο των δοκιμών η
κίνηση των δειγμάτων ήταν ως εξής: τυχαία σε ποσοστό 50%, εύκολα προβλέψιμη σε ποσοστό
10% , δύσκολα προβλέψιμη σε ποσοστό 10% (εικόνα 3.7c), κίνηση που δημιουργούσε
προκατάληψη υπέρ της σωστής απάντησης σε ποσοστό 15%, κίνηση που δημιουργούσε
προκατάληψη υπέρ της λάθος απάντησης σε ποσοστό 15% (εικόνα 3.7d).
Τα συμπεριφορικά αποτελέσματα έδειξαν ότι κατά μέσο όρο οι συμμετέχοντες: (α)
17 Αυτός ο σχεδιασμός επέτρεψε στους ερευνητές να μελετήσουν και το φαινόμενο του συμβιβασμού ταχύτηταςακρίβειας, που θα παρουσιαστεί στην επόμενη ενότητα.
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λάμβαναν, όπως αναμενόταν, σωστότερες αποφάσεις στις εύκολες σχετικά με τις δύσκολες
δοκιμές, και (β) λάμβαναν εξίσου γρήγορες αποφάσεις στις δοκιμές με «προκατάληψη υπέρ» και
«προκατάληψη κατά» της σωστής απάντησης.
Οι Cisek et al, τροφοδότησαν τα δεδομένα του πειράματος τους σε τέσσερις παραλλαγές
του μοντέλου διάχυσης και σε δύο παραλλαγές του μοντέλου «επείγουσας διέλευσης». Στη
συνέχεια εκτέλεσαν προσομοιώσεις και εξέτασαν αν κάποιο μοντέλο θα μπορούσε να
αναπαράγει τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων. Από το σύνολο των έξι μοντέλων, μόνο τα δύο
μοντέλα «επείγουσας διέλευσης» μπόρεσαν να παρουσιάσουν τα χαρακτηριστικά (α) και (β) των
ανθρώπινων επιδόσεων.
Ερμηνεύοντας και επεκτείνοντας τα παραπάνω αποτελέσματα, οι ερευνητές υποστήριξαν
ότι ο παράγοντας που καθορίζει την ταχύτητα μιας απόφασης δεν είναι ο τερματισμός των
«καθαρών» διαδικασιών απόφασης και η επακόλουθη κινητική προετοιμασία. Ο καθοριστικός
παράγοντας είναι ο συνδυασμός της ροής των πληροφοριών υπέρ ή κατά της κάθε επιλογής με
ένα κινητικό σήμα που σχετίζεται με το μέγεθος της ανάγκης για απόκριση (Cisek et al, 2009).
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4. Αποφάσεις αξίας
Συχνά οι αποφάσεις που καλείται να πάρει ένας ζωντανός οργανισμός δεν έχουν σωστή
και λάθος απάντηση, όπως για παράδειγμα, όταν προσφέρεται σε έναν πίθηκο η επιλογή
ανάμεσα σε μια σταφίδα και ένα κομμάτι μήλου (Padoa-Schioppa & Assad, 2006). Σε αυτές τις
λεγόμενες «ελεύθερες επιλογές», ο βασικός παράγοντας που καθορίζει την έκβαση της
απόφασης είναι η υποκειμενική αξία (ή χρησιμότητα) που έχουν για τον οργανισμό οι διαθέσιμες
εναλλακτικές επιλογές.
Η δυνατότητα διαχωρισμού των αποφάσεων σε δύο διακριτές κατηγορίες (αντιληπτικές,
αξίας) υποστηρίζεται από κλινικές μελέτες που έχουν αναφέρει περιπτώσεις ανθρώπων με πολύ
συγκεκριμένες διαταραχές στη λήψη αποφάσεων. Για παράδειγμα, κάποιοι ασθενείς 18 αδυνατούν
να απαντήσουν σε ερωτήσεις της μορφής «ποιο χρώμα προτιμάς;» (αποφάσεις αξίας) ενώ
απαντούν χωρίς λάθη σε ερωτήσεις της μορφής «ποιο χρώμα είναι πιο μπλε;» (αντιληπτικές
αποφάσεις) (Fellows & Farah, 2007). Εντούτοις, αυτές οι παρατηρήσεις δεν αποκλείουν την
ύπαρξη εγκεφαλικών περιοχών που συνεισφέρουν και στα δύο είδη αποφάσεω.
Οι αποφάσεις «αξίας» διαθέτουν ένα υποκειμενικό στοιχείο, αφού η αξία δεν είναι μια
αμετάβλητη, αντικειμενική ιδιότητα του ερεθίσματος, αλλά εξαρτάται σημαντικά από την
κατάσταση του οργανισμού. Επιπλέον, συχνά εξαρτάται και από το πλαίσιο στο οποίο συναντάται
το ερέθισμα, λ.χ. μαζί με ποια άλλα ερεθίσματα εμφανίζεται. Εντούτοις, ένα νευρικό σύστημα για
να υπολογίσει την αξία ή την χρησιμότητα μιας επιλογής (ενός ερεθίσματος ή μιας πιθανής
δράσης) πρέπει να προβλέψει τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την συγκεκριμένη
επιλογή και στη συνέχεια να τα αξιολογήσει. Τα αποτελέσματα μιας επιλογής γίνονται μετρήσιμα
μέσω των ανταμοιβών που προβλέπεται ότι θα αποφέρουν. Κάθε ανταμοιβή – που μπορεί να
είναι πρωτεύουσα (φαγητό, ποτό) ή δευτερεύουσα (χρήματα), θετική (αύξηση εισοδημάτων) ή
αρνητική (αύξηση κόστους, προσπάθεια) – έχει την ιδιότητα ότι μπορεί να μεταβάλλει την
μελλοντική κατάσταση του οργανισμού με ένα μετρήσιμο τρόπο.
Ένας βασικός παράγοντας που καθιστά τις ανταμοιβές προβλέψιμες, και τους
υπολογισμούς απόδοσης «υποκειμενικής αξίας» δυνατούς, είναι οι εμπειρίες (μνήμες) του
οργανισμού. Ένας οργανισμός που αποφασίζει, θυμάται και επηρεάζεται στη λήψη της κάθε
απόφασης από την έκβαση παρόμοιων επιλογών κατά το παρελθόν. Η θεωρία της ενισχυτικής
μάθησης προσφέρει ένα χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη αυτών των περιπτώσεων.
Εντούτοις, η εμπειρική γνώση δεν είναι αρκετή όταν πρέπει να αξιολογηθούν νέα
18 Με βλάβη στον έσω-κοιλιακό προμετωπιαίο φλοιό (VMPFC)
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ερεθίσματα ή όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την έκβαση των αποτελεσμάτων της απόφασης.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, που αποτελούν την πλειοψηφία των αποφάσεων της «πραγματικής
ζωής», προκύπτει έντονη η ανάγκη αβέβαιων προβλέψεων.
Η παραπάνω ανάγκη φέρνει τη μελέτη των αποφάσεων στο πεδίο έρευνας της
οικονομικής επιστήμης. Πολλές οικονομικές θεωρίες συμπίπτουν στην υπόθεση ότι ένας
ορθολογικός άνθρωπος, όταν πρέπει να κάνει αβέβαιες επιλογές διαλέγει πάντα εκείνες που
διαθέτουν τη μέγιστη «προσδοκώμενη χρησιμότητα» (expected utility, EU). Ο υπολογισμός της EU
γίνεται ξεχωριστά για κάθε διαθέσιμη επιλογή και ισούται με το γινόμενο δύο ποσοτήτων. Το
μέγεθος των ανταμοιβών που αντιστοιχούν στην επιλογή επί το μέγεθος της πιθανότητας να
προκύψει ανταμοιβή αν προτιμηθεί αυτή η επιλογή. Στη συνέχεια, ο οργανισμός διαλέγει την
επιλογή που παράγει το μεγαλύτερο γινόμενο (Arnauld & Nichole, 1982).
Η σχέση των οικονομικών αποφάσεων με τους βιολογικούς οργανισμούς προκύπτει και
από μια άλλη προσέγγιση. Σύμφωνα με αυτήν, κάθε χρονική στιγμή το περιβάλλον επιβάλλει σε
κάθε κινούμενο οργανισμό τη λήψη μιας απόφασης σχετικά με το πώς θα επενδύσει τη
περιορισμένη ποσότητα ενέργειας που διαθέτει. Όλες οι αποφάσεις για την κατανομή της
διαθέσιμης ενέργειας – αυτές που λαμβάνονται και αυτές που δεν λαμβάνονται - εμπεριέχουν
κόστος και αποφέρουν μελλοντικές αποδόσεις (Montague, 2007) (εικόνα 4.1).
Εγκεφαλική δραστηριότητα που σχετίζεται με υπολογισμούς «αξίας» έχει εντοπιστεί σε
περιοχές του προμετωπιαίου και του βρεγματικού φλοιού, καθώς και σε πυρήνες των βασικών
γαγγλίων. Αυτά τα εγκεφαλικά σήματα αξίας, πέρα από το ρόλο τους στη λήψη αποφάσεων,
φαίνεται πως συνεισφέρουν και σε πολλές άλλες νοητικές λειτουργίες, μεταξύ των οποίων είναι η
μάθηση, η εργαζόμενη μνήμη, και ο έλεγχος της συμπεριφοράς (Wallis & Kennerley, 2010).
Σημειώνεται, ότι οι δυσλειτουργίες των εγκεφαλικών κυκλωμάτων «αξίας» έχουν θεωρηθεί
υπεύθυνες για παθολογικές διαταραχές της συμπεριφοράς (λήψη ναρκωτικών ουσιών, τυχερά
παιχνίδια) και για κινητικές διαταραχές19 (ασθένεια του Parkinson) (Montague, 2007).

4.1 Εγκεφαλικά Σήματα Αξίας
Οι τρόποι με τους οποίους ο εγκέφαλος αποδίδει, αποθηκεύει, ανακαλεί, και χρησιμοποιεί
τους υπολογισμούς αξίας στη λήψη αποφάσεων έχουν μελετηθεί με μονοκυτταρικές καταγραφές
και με νευροαπεικονιστικές τεχνικές. Νευροβιολογικά σύστοιχα της «αξίας» έχουν αναφερθεί
19 Σύμφωνα με μία προσέγγιση, η ασθένεια του Parkinson οφείλεται σε δυσλειτουργία του συστήματος επεξεργασίας
ανταμοιβών, που οδηγεί σε δυσλειτουργία των εγκεφαλικών κυκλωμάτων αξίας. Σαν συνέπεια αυτής της
δυσλειτουργίας, το κύκλωμα αξίας εκτιμά ότι καμία κίνηση δεν έχει μεγαλύτερη αναμενόμενη αξία από την
παραμονή στην υφιστάμενη κατάσταση, με αποτέλεσμα να επιλέγει την αδράνεια (Montague, 2007).
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στον κογχομετωπιαίο φλοιό (OFC) (Padoa-Schioppa & Assad, 2006), στον μέσο προμετωπιαίο προσαγωγό φλοιό (MPFC/ACC) (Luck & Wallis, 2009), και στα βασικά γάγγλια (Hikosaka & Isoda,
2008), περιοχές που έχουν συσχετιστεί με συμπεριφορές αναζήτησης ανταμοιβών στον
ανθρώπινο εγκέφαλο (McCoy et al, 2003), καθώς και στην πλάγια ενδοβρεγματική περιοχή (LIP)
(Platt & Glimcher, 1999, Surgue et al, 2004), περιοχή που εμπλέκεται στη λήψη αντιληπτικών
αποφάσεων (Shadlen & Newsome, 2001), στον εγκέφαλο του πιθήκου.
Σε όλες τις παραπάνω μελέτες καταγράφηκε εγκεφαλική δραστηριότητα που σχετίζεται με
την υποκειμενική αξία των διαθέσιμων επιλογών. Στον προμετωπιαίο φλοιό, τα εγκεφαλικά
σήματα που εντοπίστηκαν στην περιοχή OFC, φαίνεται πως αναπαριστούν την αξία ενός
ερεθίσματος ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται να επιλεγεί (Padoa- Schioppa & Assad 2006), ενώ
εκείνα της περιοχής ACC μοιάζει να αναπαριστούν την αρνητική αξία των ερεθισμάτων (Yeung &
Sanfey, 2004). Τα βασικά γάγγλια φαίνεται πως εμπλέκονται τόσο στην αναπαράσταση της αξίας
των διαθέσιμων δράσεων, όσο και στην ενημέρωση των εκτιμήσεων αξίας για τις προσδοκώμενες
ανταμοιβές (Lau & Glimcher, 2008).
Ο ρόλος της περιοχής LIP

Όπως είναι γνωστό, η περιοχή LIP του οπίσθιου βρεγματικού φλοιού εμπλέκεται στις
οπτικές-σακκαδικές αποφάσεις των πιθήκων (Shadlen & Newsome, 1996, 2001). Άλλες μελέτες,
έδειξαν ότι η δραστηριότητα των LIP νευρώνων, μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες που
σχετίζονται με την προσδοκώμενη αξία των διαθέσιμων επιλογών του ζώου (Platt & Glimcher,
1999, Surgue et al, 2004).
Οι Platt & Glimcher έκαναν δύο πειράματα. Στο πρώτο, οι πίθηκοι έπρεπε να εκτελέσουν
μια σακκαδική κίνηση προς έναν καθορισμένο οπτικό στόχο για να αποκομίσουν μια ανταμοιβή,
ενώ η δραστηριότητα μεμονωμένων LIP νευρώνων καταγραφόταν ηλεκτροφυσιολογικά. Η
παρεχόμενη κάθε φορά ανταμοιβή καθόριζε την προσδοκώμενη αξία του σακκαδικού στόχου και
μεταβαλλόταν με συστηματικό τρόπο. Είτε άλλαζε η ποσότητα του παρεχόμενου χυμού, είτε
άλλαζε η πιθανότητα επιβράβευσης του σακκαδικού στόχου. Και στις δύο περιπτώσεις, οι
ερευνητές βρήκαν ότι η δραστηριότητα πολλών νευρώνων της LIP μεταβαλλόταν ευθέως ανάλογα
με τις μεταβολές της παραμέτρου (εικόνα 4.2) (Platt & Glimcher, 1999).
Παρόμοιο πρότυπο δραστηριότητας με αυτό που παρατηρήθηκε στην LIP, έχει καταγραφεί
και σε άλλες εγκεφαλικές περιοχές. Έρευνες των αντιληπτικών αποφάσεων σε πιθήκους, έχουν
αναφέρει την ύπαρξη σημάτων αξίας στον πλαγιοραχιαίο προμετωπιαίο φλοιό (Leon & Shadlen,
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1998), στα βασικά γάγγλια (Hikosaka, 2000), και στα άνω διδύμια (Krauzlis et al, 2000).
Στο δεύτερο πείραμα τους, οι Platt & Glimcher έδειξαν ότι οι πίθηκοι, εκτελώντας ένα έργο
«ελεύθερης επιλογής», στο οποίο μπορούσαν να κοιτάξουν «ελεύθερα» προς έναν από δύο
σακκαδικούς στόχους, επέλεγαν να κοιτάξουν στον στόχο που αντιστοιχούσε στην μεγαλύτερη
ποσότητα χυμού. Βρέθηκε ότι η δραστηριότητα των LIP νευρώνων και οι επιλογές των πιθήκων
ήταν ευθέως ανάλογες προς το σχετικό20 μέγεθος των διαθέσιμων ανταμοιβών. Συμπερασματικά,
η δραστηριότητα των μεμονωμένων LIP νευρώνων αντανακλούσε την επιλεκτική – στο μέγεθος
των προσδοκώμενων ανταμοιβών – συμπεριφορά των ζώων (Platt & Glimcher, 1999).
Σε μία άλλη μελέτη, οι ερευνητές (Sugrue et al, 2004) κατέγραψαν τη δραστηριότητα της
περιοχής LIP, ενώ πίθηκοι έκαναν μια σειρά από σακκαδικές επιλογές σε ένα δυναμικά
μεταβαλλόμενο περιβάλλον (εικόνα 4.3). Οι ανταμοιβές σε αυτό το περιβάλλον, παρεχόταν στις
δύο σακκαδικές επιλογές (στόχοι Α και Β) με ένα μη προβλέψιμο από τα ζώα, φαινομενικά τυχαίο,
τρόπο. Εντούτοις, η σακκαδική συμπεριφορά που ακολούθησαν οι πίθηκοι, ήταν συνεπής προς
τον νόμο ταιριάσματος (matching law), σύμφωνα με τον οποίο ένα υποκείμενο κατανέμει τις
επιλογές του ευθέως ανάλογα προς την ποσότητα της ενίσχυσης (ή εισοδήματος) που του
αποφέρουν (Herrnstein et al., 1997).
Ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα της μελέτης τους, οι Sugrue et al εκτίμησαν ότι η περιοχή
LIP αναπαριστά την αξία της κάθε σακκαδικής κίνησης, η οποία αντιστοιχεί στο ιστορικό των
ανταμοιβών που προκάλεσε κατά το πρόσφατο παρελθόν η επιλογή της. Εντούτοις, οι ερευνητές
υποστήριξαν ότι ο αρχικός υπολογισμός της «αξίας» της κάθε σακκαδικής κίνησης δεν πρέπει να
γίνεται στην περιοχή LIP, αλλά σε άλλες εγκεφαλικές περιοχές. Υπέθεσαν ότι η LIP απλώς
χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες, μετασχηματίζοντας τις σε πληροφορίες σχετικές με την
επιβλητικότητα ενός χωρικού σημείου, γεγονός που επηρεάζει την πιθανότητα αυτού του
σημείου να αποτελέσει το στόχο για μια επικείμενη σακκαδική κίνηση (Sugrue et al., 2004). Αυτή
η ερμηνεία είναι συμβατή με την υπόθεση ότι η περιοχή LIP λειτουργεί σαν ένας σημαίνων χάρτης
(saliency map) του οπτικού χώρου (Bisley & Goldberg, 2003).

4.2 Η τυχαιότητα των αποφάσεων
Πολλές αποφάσεις μοιάζουν τυχαίες. Η αστάθεια που επιδεικνύουν οι άνθρωποι σχετικά
με τις προτιμήσεις τους, και η μεταβλητότητα των χρόνων απόκρισης των πιθήκων σε όμοιους
αντιληπτικούς διαχωρισμούς, ενισχύουν την παραπάνω εντύπωση.
20 Η ποσότητα χυμού που αντιστοιχεί στην μία επιλογή προς τη συνολικά διαθέσιμη, και για τις δύο επιλογές,
ποσότητα.
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Στις αντιληπτικές αποφάσεις, η ύπαρξη τυχαιότητας αποδίδεται στο θόρυβο των
αισθητικών πληροφοριών είτε στο ερέθισμα είτε στην αναπαράσταση του στον αισθητικό φλοιό.
Η διαδικασία χρονικής ολοκλήρωσης μειώνει την επίδραση αυτού του θορύβου. Στις αποφάσεις
αξίας η τυχαιότητα φαίνεται να προέρχεται από υποκειμενικούς παράγοντες, όπως είναι οι
αποδόσεις χρησιμότητας.
Έχει προταθεί ότι η ικανότητα του εγκεφάλου να παράγει τυχαίες αποφάσεις είναι
προϋπόθεση για την επίδειξη βέλτιστης συμπεριφοράς. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, ο
εγκέφαλος παράγει εθελοντικά αυτήν την τυχαιότητα, λειτουργώντας σαν ένα είδος «γεννήτριας
τυχαίων αριθμών», τόσο στις αντιληπτικές αποφάσεις (Carpenter, 2000), όσο και στις αποφάσεις
αξίας (Glimcher, 2005). Πράγματι, σε πολλά παιχνίδια δύο παικτών, έχει αποδειχτεί ότι κάθε
στρατηγική που απομακρύνεται από την τυχαιότητα είναι μη βέλτιστη και μπορεί να γίνει
αντικείμενο εκμετάλλευσης από τον αντίπαλο παίκτη (von Neumann & Morgenstern, 1944).
Αντίθετα, με βάση την προσέγγιση των ανάδρομων κυκλωμάτων, ένα εγκεφαλικό δίκτυο
απόφασης μπορεί να οδηγήσει σε τυχαία συμπεριφορά, όχι επειδή λειτουργεί σαν «γεννήτρια
τυχαίων αριθμών», αλλά επειδή η αλληλεπίδραση του με το περιβάλλον, μεταβάλλει τις τιμές
των εισόδων του με τρόπο που οδηγεί σε επιλογές που μοιάζουν τυχαίες (Wang, 2008).
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5. Ελεύθερες Αποφάσεις
Ένας άνθρωπος παίζει μπάσκετ σε ανοικτό γήπεδο όταν ξαφνικά ξεσπάει βροχή. Ποιες
πληροφορίες πρέπει να γνωρίζουμε για να προβλέψουμε την αντίδραση του; Με άλλα λόγια,
ποιες είναι οι «μεταβλητές απόφασης» (ΜΕ) που θα καθορίσουν τη συμπεριφορά του; Επιπλέον,
αν υποτεθεί ότι γνωρίζουμε κάθε ΜΕ μπορούμε να προβλέψουμε με βεβαιότητα την μελλοντική
επιλογή; Αν ναι, τότε τι περιεχόμενο μπορεί να δοθεί στην έννοια της «ελεύθερης απόφασης»
ενός βιολογικού οργανισμού; Οι παραπάνω ερωτήσεις αναδεικνύουν τη σημασία του ζητήματος
της αυτονομίας των αποφάσεων ή της λεγόμενης «ελευθερίας της βούλησης».
Με βάση τις έρευνες που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, έχει κερδίσει έδαφος
η υπόθεση ότι η διαδικασία απόφασης είναι μια νευροβιολογική λειτουργία κατά την οποία οι
ανάγκες και οι στόχοι του οργανισμού που αποφασίζει (εσωτερικοί παράγοντες) συνδυάζονται με
την κατάσταση των πραγμάτων στο περιβάλλον του (εξωτερικοί παράγοντες), με τρόπο που
καταλήγει στη δέσμευση του κινητικού συστήματος του εγκεφάλου σε μια συγκεκριμένη πορεία
δράσης.
Οι εσωτερικές «μεταβλητές απόφασης» αποτυπώνονται στα πρότυπα εγκεφαλικής
δραστηριότητας που αποκαλούνται «σήματα αξίας» και «πρότερες γνώσεις» αντίστοιχα, ενώ οι
εξωτερικές «μεταβλητές απόφασης» αντιστοιχούν στα αισθητικά τεκμήρια, δηλαδή στα πρότυπα
νευρικής δραστηριότητας των αισθητικών περιοχών του εγκεφάλου.
Επομένως, η απάντηση στο αρχικό ερώτημα είναι ότι χρειαζόμαστε πληροφορίες σχετικά
με την ένταση της βροχής (αισθητικά τεκμήρια), τη σχετική «επιθυμητότητα» των καταστάσεων
βρεγμένος/στεγνός για το άτομο (σήματα αξίας), τους στόχους και τις πρότερες γνώσεις του, λ.χ.
της γνώσης ότι η αναζήτηση στέγης προφυλάσσει από τη βροχή ή της γνώσης ότι η παραμονή σε
ανοιχτό χώρο υπό βροχή οδηγεί στην κατάσταση βρεγμένος. Για την απάντηση του επόμενου
ερωτήματος (πόσο ελεύθερες είναι οι αποφάσεις;) χρειάζεται να συζητηθεί η έννοια της
αυτονομίας.

5.1 Αυτονομία των αποφάσεων
«Ελευθερία της βούλησης» είναι ένας φιλοσοφικός όρος για να περιγραφεί η ικανότητα
των ανθρώπων να επιλέγουν αυτόνομα μια πορεία δράσης ανάμεσα σε διαφορετικές
εναλλακτικές. Οι περισσότεροι φιλόσοφοι εκτιμούν ότι αυτή η ικανότητα συνδέεται στενά με την
έννοια της ηθικής υπευθυνότητας. Πόσο αυτόνομες όμως μπορεί να είναι, οι εκ πρώτης όψεως
μηχανιστικές, εγκεφαλικές διεργασίες που ονομάζονται αποφάσεις;
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Αν, για παράδειγμα, αυτές οι διεργασίες ξεκινούν από εγκεφαλικά σήματα που δεν είναι
προσβάσιμα στη συνειδητή επίγνωση, μπορούν να θεωρηθούν αυτόνομες; Δεν υπάρχει κοινά
αποδεκτή απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, το οποίο, δεν είναι μόνο θεωρητικό.
Μια πρόσφατη fMRI μελέτη (Soon et al, 2008) βρήκε ότι η έκβαση μιας απόφασης μπορεί
να αναπαρίσταται στη νευρική δραστηριότητα του προμετωπιαίου και του βρεγματικού φλοιού
έως και 10 s πριν εισέλθει στη συνειδητή επίγνωση, επεκτείνοντας προηγούμενα ευρήματα (Libet
et al, 1983) ότι η δραστηριότητα της συμπληρωματικής κινητικής περιοχής (SMA) προηγείται
συστηματικά της συνειδητής πρόθεσης των συμμετεχόντων να εκτελέσουν μια κίνηση.
O πειραματικός σχεδιασμός της μελέτης των Soon et al. φαίνεται στην εικόνα 5.1. Οι
συμμετέχοντες έβλεπαν μια σειρά γραμμάτων που ενημερωνόταν κάθε 500 ms, και κάποια
στιγμή έπαιρναν μια αυθόρμητη απόφαση να πατήσουν είτε το αριστερό είτε το δεξί κουμπί μιας
κονσόλας χρησιμοποιώντας τον δείκτη του χεριού τους (ελεύθερη απόκριση). Ακολούθως, τους
παρουσιαζόταν μία οθόνη μέσω της οποίας ανέφεραν τη χρονική στιγμή που έλαβαν συνειδητά
την απόφαση τους.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι συγκεκριμένες περιοχές του μετωπιαίου (frontopolar cortex,
BA 10) και του βρεγματικού φλοιού (προσφηνοειδές λοβίο) είχαν πληροφορίες που προέβλεπαν
την έκβαση της απόφασης του ανθρώπου πολύ πριν αυτή ληφθεί συνειδητά. Όταν η απόφαση
έφτανε στην επίγνωση του υποκείμενου είχε ήδη επηρεαστεί από ασυνείδητη εγκεφαλική
δραστηριότητα για 10 s (Soon et al, 2008).
Επανερχόμενοι στο αρχικό ερώτημα, τι μπορεί να ειπωθεί για την αυτονομία μιας
απόφασης που προσδιορίζεται από γεγονότα πρότερα της συνειδητής επίγνωσης;
Μια πιθανή απάντηση είναι ότι αυτές οι «ασυνείδητες» αποφάσεις παραμένουν προϊόντα
της βούλησης του οργανισμού, μιας βούλησης21 όμως που πιθανώς έχει σχηματιστεί σε χρόνο
προγενέστερο της τρέχουσας απόφασης. Κάθε απόφαση επηρεάζεται από τις «πρότερες
γνώσεις» του οργανισμού και το ίδιο ισχύει για τις «ασυνείδητες αποφάσεις». Αν δεχτούμε ότι
στις «πρότερες γνώσεις» εμπεριέχονται οι πρότερες προθέσεις-βουλήσεις του οργανισμού τότε η
βούληση εξακολουθεί να παίζει ρόλο στη λήψη αποφάσεων.

5.2 Επιβλαβείς αποφάσεις
Οι αφηρημένες ιδέες μπορούν να ελέγξουν την συμπεριφορά ενός προσώπου και συχνά
με περίεργους τρόπους. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι συχνά κάνουν απεργίες πείνας βασισμένοι
21 Ως βούληση συνήθως εννοείται η συνειδητή πρόθεση. Αυτό όμως δεν είναι απαραίτητα σωστό. Θα μπορούσε μια
πρόθεση-βούληση να ξεκινήσει σε μη-συνειδητό επίπεδο.
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σε πολιτικές ιδέες και μπορούν να αναστείλουν την έμφυτη ορμή για λήψη τροφής, ακόμη και σε
σημείο που προκαλεί το θάνατο. Η ικανότητα των αφηρημένων ιδεών να εμποδίζουν τα ένστικτα
επιβίωσης μοιάζει αυθαίρετη, ενώ οι ιδέες δεν χρειάζεται να έχουν επαφή με την
πραγματικότητα (Montague, 2008).
Άραγε αυτή η ικανότητα για αποφάσεις ασύμφωνες προς τα ένστικτα επιβίωσης δείχνει
την ύπαρξη «ελεύθερων» επιλογών; Μάλλον όχι.
Ο Montague θεωρεί ότι το μόνο που αναδεικνύει το παραπάνω γεγονός είναι τις
σημαντικές ικανότητες του ανθρώπινου εγκεφαλικού συστήματος αξιολόγησης. Φαίνεται ότι ένας
βιολογικός οργανισμός (ο ανθρώπινος) – παρότι περιορίζεται από συγκεκριμένες ανάγκες
επιβίωσης (αναπνοή, λήψη τροφής κλπ) – διαθέτει την ευελιξία να αξιολογεί κάποιες ιδέες ως
ακόμη σημαντικότερες (Montague, 2008).
Συμπερασματικά, οι επιλογές μας δεν μπορούν να είναι πραγματικά «ελεύθερες», αφού
ως εγκεφαλικές διεργασίες υπόκεινται στους περιορισμούς των νόμων της βιοφυσικής και
βιοχημείας. Εντούτοις, η ικανότητα αυτών των βιολογικών αλληλεπιδράσεων να εμφανίζουν νέες
(αναδυόμενες) ιδιότητες σε ανώτερα επίπεδα οργάνωσης, και η δυνατότητα αυτών των
ανώτερων επιπέδων να επιδρούν καθοριστικά στην λειτουργία των χαμηλότερων επιπέδων
οργάνωσης (Newsome, 2009), κάνει δυνατή την ευελιξία των των αποφάσεων. Αυτή η ικανότητα
επιτρέπει σε αφηρημένες νοητικές κατασκευές (ιδέες, στόχοι) να επιδρούν στις μελλοντικές
αποφάσεις του οργανισμού μέσω της συμμετοχής τους στις ΜΕ (μεταβλητές απόφασης).
Κλείνοντας, οι νευροβιολογικές διεργασίες με τις οποίες οι διαφορετικές ΜΕ (εικόνα 5.2)
συνδυάζονται μεταξύ τους για τη δέσμευση σε μια επιλογή δεν είναι σήμερα κατανοητές.
Εντούτοις, η γενική εικόνα είναι ότι κάθε απόφαση είναι μια εγκεφαλική διεργασία που
συνυπολογίζει πρότερες γνώσεις, αισθητικά τεκμήρια, και «αξία» για να καταλήξει στην
παραγωγή μιας δέσμευσης σε μια πορεία δράσης με σκοπό την επιτυχία καθορισμένων στόχων.
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Εικόνα 2.1

Έργο Διαχωρισμού Κατευθύνσεων (Direction Discrimination Task).
α. Ο ερευνητής ελέγχει την διάρκεια θέασης του ερεθίσματος κίνησης. Ο πίθηκος δηλώνει την επιλογή του όταν
εξαφανιστεί το σημείο εστίασης.
Β. Στην εκδοχή χρόνου απόκρισης (RT), ο πίθηκος ελέγχει τον χρόνο θέασης του ερεθίσματος. Όποτε είναι έτοιμος,
κάνει μία οφθαλμική κίνηση σε έναν από τους δύο στόχους. Ο χρόνος απόκρισης (RT) είναι ο χρόνος από την
εμφάνιση του οπτικού ερεθίσματος κίνησης μέχρι την έναρξη της οφθαλμικής κίνησης.
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Εικόνα 2.2

Οι νευρικοί μηχανισμοί μίας απόφασης σχετικά με την κατεύθυνση της κίνησης.
(Α) Ο πίθηκος βλέπει ένα σύνολο τυχαίων κουκκίδων και αποφασίζει για την καθαρή κατεύθυνση της κίνησης τους. Η
απόφαση υποδεικνύεται από μία οφθαλμική κίνηση σε έναν περιφερειακό στόχο. Διακρίνεται η τοποθεσία του
πεδίου απόκρισης (RF) ενός LIP νευρώνα. (Β) Επίδραση της δυσκολίας του ερεθίσματος στην ακρίβεια και στον χρόνο
απόφασης. (C) Απόκριση των LIP νευρώνων κατά τον σχηματισμό της απόφασης. Ο μέσος ρυθμός εκφόρτισης από 54
LIP νευρώνες φαίνεται για τρία επίπεδα δυσκολίας. Οι αποκρίσεις είναι ομαδοποιημένες σύμφωνα με την ισχύ της
κίνησης ερέθισμα και σύμφωνα με την κατεύθυνση που επιλέχθηκε. Αριστερά: Οι αποκρίσεις είναι
ευθυγραμμισμένες στην έναρξη του ερεθίσματος. Το γραμμοσκιασμένο ένθετο δείχνει τις μέσες αποκρίσεις από
επιλεκτικούς στην κατεύθυνση νευρώνες της περιοχής MT για κίνηση προς την προτιμώμενη και την αντίθετη
κατεύθυνση. Μετά από μία σύντομη χρονική καθυστέρηση, η περιοχή MT αποκρίνεται με έναν σχεδόν σταθερό
ρυθμό. Δεξιά: Οι αποκρίσεις είναι ευθυγραμμισμένες στην οφθαλμική κίνηση. (D) Όλες οι δοκιμές φτάνουν ένα
στερεότυπο ρυθμό εκφόρτισης περίπου 70 ms πριν την έναρξη του σακκαδισμού (βέλος).
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Εικόνα 2.3

Δοκιμασία πιθανολογικής κατηγοριοποίησης.
(Α) Ακολουθία των γεγονότων. Τέσσερα σχήματα παρουσιάστηκαν σειριακά στην οθόνη του υπολογιστή κοντά στο
κεντρικό σημείο εστίασης του βλέμματος. Μετά από μια σύντομη καθυστέρηση, ο πίθηκος έκανε μια οφθαλμική
κίνηση (σακκαδισμός) είτε προς τον κόκκινο είτε προς τον πράσινο στόχο. Κατά τη διάρκεια της νευρικής καταγραφής,
ένας από τους στόχους βρισκόταν μέσα στο πεδίο απόκρισης του νευρώνα. Τα σχήματα επιλεγόταν τυχαία σε κάθε
δοκιμή από ένα σύνολο δέκα σχημάτων (ένθετο). Η ανταμοιβή του πιθήκου προσδιοριζόταν πιθανολογικά
αθροίζοντας τα βάρη που ήταν συσχετισμένα με τα τέσσερα σχήματα. Το άθροισμα είναι ο λογάριθμος της
πιθανότητας ότι ο κόκκινος στόχος θα είναι αυτός που θα ανταμειφθεί.
(Β) Επίδοση. Το κλάσμα των κόκκινων επιλογών σχεδιάστηκε σαν συνάρτηση του logLR που προέκυπτε από τα
τέσσερα σχήματα και υποστήριζε την κόκκινη επιλογή. Οι καμπύλες προέκυψαν από προβολές των δεδομένων. Μόνο
δοκιμές με πεπερασμένο logLR περιέχονται στο γράφημα.
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Εικόνα 2.4

Δοκιμασία πιθανολογικής κατηγοριοποίησης (συνέχεια)
Εγκεφαλικά Δεδομένα. Η δραστηριότητα των LIP νευρώνων μεταβάλλεται με χαρακτηριστικό τρόπο καθώς
εμφανίζεται το κάθε σχήμα. Αρχεία βίντεο είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο (ctrl + click στη λέξη διαδίκτυο).
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Εικόνα 2.5

Η συμπεριφορά των πιθήκων είναι ενδεικτική της εμπιστοσύνης που έχουν στις επιλογές τους.
(A) Η ακολουθία των γεγονότων στην δοκιμασία. Μετά την παροχή ενός κεντρικού σημείου εστίασης (μικρός κόκκινος
κύκλος), εμφανίστηκαν στην οθόνη δύο στόχοι κατεύθυνσης (μεγάλοι κόκκινοι κύκλοι), εκ των οποίων ο ένας ήταν
μέσα στο RF του νευρώνα (γκρι σκίαση), και ο άλλος στην απέναντι πλευρά της οθόνης. Το ερέθισμα κίνησης
εμφανίστηκε μετά από μια σύντομη καθυστέρηση, παρέμεινε ορατό για 100 έως 900 ms, και ακολούθησε άλλη μία
καθυστέρηση (1200 έως 1800 ms). Στις μισές δοκιμές (κάτω μέρος) η καθυστέρηση παρέμεινε μέχρι το σβήσιμο του
σημείου εστίασης, γεγονός που σηματοδοτούσε στον πίθηκο να υποδείξει την απόφαση του με μία σακκαδική κίνηση
προς έναν από τους δύο στόχους. Μία ανταμοιβή ακολουθούσε κάθε σωστή απόκριση, ενώ μία σύντομη χρονική
καθυστέρηση (και καμία ανταμοιβή) ακολουθούσε κάθε λάθος απόφαση. Στο άλλο μισό των δοκιμών (πάνω μέρος),
παρουσιαζόταν ένας τρίτος στόχος 500 με 750 ms μετά την εξαφάνιση της κίνησης. Επιλογή αυτού του σίγουρου
στόχου (Ts, μπλε κύκλος) οδηγούσε σε μικρότερη ανταμοιβή (περίπου στο 80% της πλήρους ανταμοιβής). Σε αυτές τις
δοκιμές, ο πίθηκος μπορούσε να επιλέξει είτε Ts είτε μια από τις δύο κατευθύνσεις. Οι δύο τύποι δοκιμών
παρουσιαζόταν με τυχαία εναλλαγή. (B) Η συχνότητα επιλογής του στόχου Ts ήταν μεγαλύτερη όταν η ισχύς της
κίνησης (% συνοχή) ήταν αδύναμη ή μικρής διάρκειας. Τα σημεία αντιστοιχούν στα δεδομένα, ομαδοποιημένα
σύμφωνα με τη διάρκεια θέσης του ερεθίσματος. Οι γραμμές λάθους (SE) είναι μικρότερες από τα σύμβολα. (C) Η
ακρίβεια της απόφασης όταν δεν επιλέχθηκε η σίγουρη επιλογή Ts. Το γράφημα συγκρίνει τις επιδόσεις ανάμεσα στις
δοκιμές στις οποίες δεν παρουσιαζόταν ο στόχος Ts (ανοιχτοί κύκλοι, διακεκομμένες καμπύλες) και στις δοκιμές στις
οποίες προσφέρθηκε ο σίγουρος στόχος Ts αλλά δεν επιλέχθηκε (γεμάτοι κύκλοι, συμπαγείς καμπύλες).
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Εικόνα 2.6

Δοκιμασία Οπτικής Αναγώρισης (μελέτη fMRI).
(Α) Στο Πείραμα 2 (Exp2), η αποκάλυψη προχωρά κάθε 2 s μέχρι το αντικείμενο να αποκαλυφθεί πλήρως στο όγδοο
και τελευταίο στάδιο (14 s). Στο Πείραμα 1 (Exp1), συνέβαινε μια ακανόνιστη κίνηση (jitter) κατά την αποκάλυψη. Οι
συμμετέχοντες πατούσαν ένα κουμπί όταν μπορούσαν να αναγνωρίσουν την εικόνα με ένα λογικό βαθμό
βεβαιότητας, και ξανά τη στιγμή της επιβεβαίωσης (VoA) εάν η προηγούμενη αναγνώριση ήταν σωστή. Τα στάδια της
αποκάλυψης αριθμούνται (1– 8). (Β), (C) Κατανομή των χρόνων αναγνώρισης (TRs) για τα πειράματα 1 και 2, ανά
διαστήματα 2 s. Στο Πείραμα 1, αναγνωρίστηκαν οι περιοχές ενδιαφέροντος (ROIs). Στο Πείραμα 2, προσδιορίστηκαν
οι χρονικές διαφορές στην δραστηριότητα του σήματος BOLD.
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Εικόνα 3.1

Μοντέλα σειριακής δειγματοληψίας για δυαδικές αποφάσεις.
Ταξινομούνται οι δύο κύριες οικογένειες μοντέλων. Όλα τα μοντέλα υποθέτουν ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσω
της χρονικής ολοκλήρωσης των θορυβωδών πληροφοριών που εισρέουν στις αισθήσεις μέχρις ότου εξασφαλιστεί
μια κρίσιμη ή οριακή ποσότητα πληροφοριών. Στα μοντέλα τυχαίας βάδισης (random walks) τα τεκμήρια
συγκεντρώνονται σε ένα μοναδικό σύνολο. Τα τεκμήρια για την δεξιά απόκριση (R) αυξάνουν το σύνολο, ενώ τα
τεκμήρια για μια αριστερή απόκριση (L) το μειώνουν. Η απόκριση συμβαίνει όταν τα τεκμήρια για την μία απόκριση
ξεπεράσουν τα τεκμήρια για την άλλη κατά μία ορισμένη ποσότητα (σχετικός κανόνας τερματισμού). Στα μοντέλα
συσσώρευσης (accumulator models) και στα μοντέλα καταμέτρησης (counter models), τα τεκμήρια για τις δύο
αποκρίσεις συγκεντρώνονται σαν διαφορετικά σύνολα. Η απόκριση καθορίζεται από το πρώτο σύνολο που θα φτάσει
μια ορισμένη τιμή (απόλυτος κανόνας τερματισμού). Οι επιμέρους ταξινομήσεις σχετίζονται με το αν τα τεκμήρια
συγκεντρώνονται σε συνεχόμενα ή σε διακριτά χρονικά διαστήματα, και με το αν το σύνολο των τεκμηρίων αυξάνεται
με διακριτό ή συνεχόμενο τρόπο. Για παράδειγμα οι τυχαίες βαδίσεις συνεχόμενων τεκμηρίων και συνεχόμενου
χρόνου ονομάζονται διαδικασίες διάχυσης (diffusion processes).

50

Εικόνα 3.2

Το μοντέλο LATER.
Το μοντέλο LATER, προτάθηκε αρχικά από τον Carpenter, για την περιγραφή του μηχανισμού σακκαδικής απόκρισης
(response) σαν απάντηση σε ένα ερέθισμα (stimulus). Η μεταβλητότητα (variability) στους χρόνους απόκρισης των
σακκαδικών κινήσεων οφείλεται σε ένα σήμα απόφασης που αυξάνεται γραμμικά με ρυθμό r, από ένα αρχικό
επίπεδο σε ένα επίπεδο κατωφλίου (threshold). Αν το r μεταβάλλεται από δοκιμή σε δοκιμή με τρόπο που υπακούει
σε κανονική (Gaussian) κατανομή τότε μπορεί να εξηγηθεί η κατανομή των χρόνων αντίδρασης.
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Εικόνα 3.3

Το μοντέλο πιθανολογικής κωδικοποίησης (PPC).
(A) Δυαδικές αποφάσεις. Το υποκείμενο πρέπει να αποφασίσει αν οι κουκκίδες κινούνται προς τα αριστερά ή προς τα
δεξιά. (B) Συνεχόμενες αποφάσεις. Οι κουκκίδες μπορεί να κινούνται προς κάθε κατεύθυνση. Το ζώο αποκρίνεται με
μία σακκαδική κίνηση προς κάποιο σημείο της περιφέρειας του κύκλου. (C) Αρχιτεκτονική του μοντέλου PPC. Το
δίκτυο αποτελείται από τρία επίπεδα νευρώνων. Στην περιοχή MT, οι νευρώνες είναι επιλεκτικοί στις διαφορετικές
κατευθύνσεις κίνησης, ενώ στις περιοχές LIP και Scb οι νευρώνες είναι επιλεκτικοί στις διαφορετικές σακκαδικές
κινήσεις. Οι νευρώνες της LIP έχουν μεγάλη χρονική απόκριση (1 s), που τους επιτρέπει να ολοκληρώνουν τις εισροές
τους, και ενδιάμεσες συνδέσεις, που επιτρέπουν κοντινή διέγερση και μακρινή αναστολή. Η επιλογή δράσης
θεωρείται πως γίνεται από ένα δίκτυο ελκυστή που σχηματίζεται στο επίπεδο Scb (βλέπε εικόνα 3.5).
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Εικόνα 3.4

Η λειτουργία της Μπεϋζιανής αποκωδικοποίησης.
(A–C) μοντέλο, (D) δεδομένα από το πείραμα της εικόνας 3.3
(A) Οι ρυθμοί πυροδότησης της LIP σε τέσσερις διαφορετικούς χρόνους για ερέθισμα με συνοχή 51.2%. Η
κατεύθυνση της κίνησης είναι στις 180°. (B) Οι κατανομές πιθανότητας κωδικοποιούνται στους ρυθμούς
πυροδότησης, όπως αυτοί έχουν συγκεντρωθεί μετά από 1000 δοκιμές. Όπως αναμένεται, η εκ των υστέρων
πιθανότητα για την κατεύθυνση των 180° ανεβαίνει ενώ η πιθανότητα για την κατεύθυνση των 0° μειώνεται.
(C) Η χρονική εξέλιξη των ρυθμών πυροδότησης για δύο κόμβους ευαίσθητους στις 180° (συνεχείς γραμμές) και στις
0° (διακεκομμένη γραμμές) για έξι διαφορετικά επίπεδα συνοχής. Οι μέσοι όροι προήλθαν από δοκιμές όπου η
προτιμώμενη επιλογή του μοντέλου ήταν οι 180°. (D) Ομοίως με το (C) αλλά για πραγματικούς νευρώνες της
περιοχής LIP (n = 45). Το μοντέλο και τα δεδομένα εμφανίζουν παρόμοια συμπεριφορά.
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Εικόνα 3.5

Δυναμικό Μοντέλο Απόφασης με συνδέσεις ανάδρασης και αμοιβαίας αναστολής.
Πάνω μέρος: Το δίκτυο έχει δύο μονάδες που αναπαριστούν τις δύο ανταγωνιζόμενες ομάδες νευρώνων, επιλεκτικές
στην αριστερή (L) και δεξιά (R) κατεύθυνση. Κάθε μονάδα διαθέτει ισχυρές εσωτερικές ανάδρομες συνδέσεις. Οι
συνδέσεις ανάμεσα στις δύο μονάδες είναι ανασταλτικές. Τα IL και IR αναπαριστούν τις εξωτερικές εισόδους στο
κύκλωμα απόφασης από νευρώνες ευαίσθητους στο ερέθισμα κίνησης και νευρώνες ευαίσθητους στην ύπαρξη
στόχων. Κάτω μέρος: Στο ίδιο μοντέλο με το πάνω σχήμα, φαίνονται οι δύο πληθυσμοί κυττάρων με διαφορετικό
χρώμα (μωβ, πράσινο) επιλεκτικοί στις δύο κατευθύνσεις κίνησης. Ο τρίτος (πορτοκαλί) πληθυσμός αναπαριστά τους
ανασταλτικούς ενδονευρώνες. Κάθε πληθυσμός αποτελείται από μερικές εκατοντάδες νευρώνων. Το κύκλωμα
διαθέτει ισχυρή ανάδρομη διέγερση (που διαμεσολαβείται από υποδοχείς AMPA και NMDA) ανάμεσα στα
πυραμιδικά κύτταρα του κάθε πληθυσμού, ενώ η αμοιβαία αναστολή διαμεσολαβείται από υποδοχείς GABA.
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Εικόνα 3.6

Δύο εναλλακτικά μοντέλα απλών αποφάσεων.
(A). Το μοντέλο δεσμευμένης ολοκλήρωσης (bounded integration), στο οποίο αισθητικές πληροφορίες (E)
ολοκληρώνονται χρονικά (∫) και συγκρίνονται με ένα κατώφλι, προκαλώντας μια απόφαση (D). Όταν τα τεκμήρια
είναι ισχυρά (μαύρες γραμμές), η συσσώρευση της πληροφορίας στον νευρικό ολοκληρωτή είναι γρηγορότερη και
προκαλεί μια απόφαση νωρίτερα σε σχέση με την περίπτωση όπου τα τεκμήρια είναι πιο αδύναμα (γκρι γραμμές).
(B). Το μοντέλο της επείγουσας διέλευσης, στο οποίο οι αισθητικές πληροφορίες πολλαπλασιάζονται με ένα
αυξανόμενο σήμα που σχετίζεται με το επείγον της ανάγκης για απόκριση (u). Το γινόμενο αυτών των δύο σημάτων
προκαλεί συσσώρευση της πληροφορίας η οποία όπως και στην εικόνα Α, είναι γρηγορότερη για ισχυρά τεκμήρια
(μαύρα) παρά για αδύναμα τεκμήρια (γκρι).
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Εικόνα 3.7

Πειραματικός σχεδιασμός (Cisek et al, 2009)
(A) Συμπεριφορικό έργο. Πάνω σειρά. Το υποκείμενο ξεκινά κάθε δοκιμή τοποθετώντας τον δείκτη του ποντικιού (+)
μέσα στον μεσαίο κύκλο. Δεύτερη σειρά. Στη συνέχεια, τα δείγματα (tokens) ξεκινούν να κινούνται από το μεσαίο
κύκλο προς έναν από τους δύο εκατέρωθεν κύκλους (στόχους) με χαμηλή ταχύτητα. Τρίτη σειρά. Το υποκείμενο κάνει
μια επιλογή μετακινώντας τον δείκτη του ποντικιού προς ένα από τους δύο στόχους (στο σχήμα, αριστερά). Κάτω
σειρά. Τα υπόλοιπα δείγματα μετακινούνται πιο γρήγορα προς τους στόχους και δίνεται ανάδραση στο υποκείμενο.
(B) Το χρονικό προφίλ (μαύρη γραμμή) της πιθανότητας ενός δεδομένου στόχου να είναι σωστός. Ο χρόνος της
απόφασης (κάθετη διακεκομμένη γραμμή) υπολογίζεται αφαιρώντας το χρόνο αντίδρασης του υποκειμένου από το
χρόνο έναρξης της κίνησης του ποντικιού, επιτρέποντας τον υπολογισμό της πιθανότητας επιτυχούς απόφασης τη
δεδομένη στιγμή (οριζόντια διακεκομμένη γραμμή). (C). Προφίλ της πιθανότητας επιτυχίας για εύκολες δοκιμές
(μαύρη γραμμή) και για δύσκολες δοκιμές (γκρι γραμμή). (D). Προφίλ της πιθανότητας επιτυχίας για δοκιμές της
μορφής «προκατάληψη υπέρ» (bias-for, μαύρη γραμμή) και της μορφής «προκατάληψη κατά» (bias-against, γκρι
γραμμή).
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Εικόνα 4.1

Αποφάσεις κατανομής ενέργειας με σκοπό τη συλλογή ανταμοιβών.
Η συλλογή ανταμοιβών είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που εξαρτάται από την αποτελεσματική επεξεργασία των
στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό τη «συλλογή θηραμάτων» (κόκκινοι κύκλοι) που μπορεί να είναι
δυσεύρετα ή να πιάνονται δύσκολα. Τα εξωτερικά (περιβαλλοντικά) στοιχεία είναι μόνο ένα μέρος του προβλήματος.
Όπως φαίνεται στο σχήμα, η άλλη πηγή σημάτων βρίσκεται μέσα στον οργανισμό που αναζητά τις ανταμοιβές. Αυτή
η δεύτερη πηγή, είναι το σύνολο των «εσωτερικών» σημάτων που καθορίζουν της ανάγκες και τους στόχους του
ζώου. Αυτές οι μεταβλητές μπορούν να αλλάξουν δραματικά την αξία των εξωτερικών ερεθισμάτων. Ένα
αποτελεσματικό νευρικό σύστημα περιέχει αναπαραστάσεις που συνταιριάζουν τις εσωτερικές ανάγκες του
οργανισμού με τα εξωτερικά σήματα που τις ικανοποιούν. Αυτό είναι ένα σύνθετο και δυναμικό πρόβλημα.
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Εικόνα 4.2

(αριστερά)

Διαμόρφωση της νευρικής δραστηριότητας από το αναμενόμενο κέρδος.
Η ποσότητα του χυμού για κάθε απάντηση μεταβαλλόταν ανάμεσα στα μπλοκ των δοκιμών. Μαύρη γραμμή,
αναμενόμενο κέρδος 0:75, γκρι γραμμή, αναμενόμενο κέρδος 0:25.
(δεξιά)

Διαμόρφωση της νευρικής δραστηριότητας από την πιθανότητα έκβασης μια δοκιμής.
Η πιθανότητα να οδηγήσει κάθε απόκριση σε ανταμοιβή μεταβάλλεται ανάμεσα στα μπλοκ των δοκιμών. Μαύρη
γραμμή, πιθανότητα 0:80, Γκρι γραμμή, πιθανότητα 0:20
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Εικόνα 4.3

Συμπεριφορά ταιριάσματος (matching behavior) σε πιθήκους.
(A) Η σειρά των γεγονότων σε ένα οφθαλμοκινητικό έργο ταιριάσματος: (i) Εστίαση. Ξεκινώντας μια σειρά δοκιμών,
το ζώο πρέπει να εστιάσει στον κεντρικό σταυρό. (ii) Καθυστέρηση. Οι σακκαδικοί στόχοι εμφανίζονται (με το χρώμα
τους να καθορίζεται τυχαία) σε αντίθετες πλευρές ενώ το ζώο διατηρεί την εστίαση του. (iii) Εκκίνηση. Η
αποδυνάμωση της έντασης του φωτός στο σταυρό εστίασης σηματοδοτεί μία σακκαδική απόκριση. (iv) Επιστροφή. Η
ενδυνάμωση της έντασης του σταυρού εστίασης σηματοδοτεί την επιστροφή του βλέμματος, τα χρώματα των
σακκαδικών στόχων επανακαθορίζονται με τυχαίο τρόπο, και ξεκινάει η περίοδος καθυστέρησης της επόμενης
δοκιμής. Η ανταμοιβή παρέχεται (ή όχι) την στιγμή της απόκρισης. Ο μέγιστος ρυθμός ανταμοιβής ορίζεται στις 0.15
ανταμοιβές ανά δευτερόλεπτο. Οι σχετικοί ρυθμοί ανταμοιβής άλλαζαν μέσα στα μπλοκ δοκιμών (100 με 200
δοκιμές) χωρίς προειδοποίηση. Οι λόγοι (ratios) των ρυθμών ανταμοιβής επιλεγόταν τυχαία μέσα από το σετ {8:1,
6:1, 3:1, 1:1}. (B) Δυναμική συμπεριφορά ταιριάσματος. Χαρακτηριστική συμπεριφορά του πιθήκου G κατά τη
διάρκεια μιας δοκιμασίας. Η μπλε καμπύλη δείχνει τις αθροιστικές επιλογές των κόκκινων και πράσινων στόχων. Οι
μαύρες γραμμές δείχνουν το μέσο πηλίκο των εισοδημάτων (κόκκινο:πράσινο) μέσα σε κάθε μπλοκ (εδώ, 1:1, 1:3,
3:1, 1:1, 1:6, και 6:1). Ο νόμος ταιριάσματος προβλέπει οι μπλε και μαύρες καμπύλες είναι παράλληλες.
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Εικόνα 5.1

Μέτρηση του χρόνου έναρξης της συνειδητής κινητικής πρόθεσης (Soon et al, 2008)
Οι συμμετέχοντες έβλεπαν μια σειρά γραμμάτων που ενημερωνόταν κάθε 500 ms. Κάποια στιγμή έπαιρναν μια
αυθόρμητη απόφαση να πατήσουν είτε το αριστερό είτε το δεξί κουμπί χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο δάκτυλοδείκτη (ελεύθερη απόκριση). Ακολούθως, τους παρουσιαζόταν μία οθόνη που ζητούσε από τους συμμετέχοντες να
πατήσουν ένα κουμπί για να αναφέρουν την χρονική στιγμή που συνειδητά έλαβαν την κινητική τους απόφαση.
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Eικόνα 5.2

Μεταβλητές Απόφασης.
Η λήψη απόφασης περιέχει τουλάχιστον δύο συστατικά. Την αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών και την επιλογή
της κατάλληλης δράσης. Στην περίπτωση των απλών αντιληπτικών αποφάσεων η αξιολόγηση μπορεί να είναι απλώς
η ερμηνεία των αισθητικών σημάτων.
Γενικότερα, ως μεταβλητή απόφασης (decision variable) θεωρείται κάθε παράγοντας που επηρεάζει την έκβαση της
τελικής επιλογής. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι σήματα προερχόμενα εσωτερικά (πρότερες γνώσεις,
προτιμήσεις, αξίες, προθέσεις, στόχοι) ή εξωτερικά (αισθητικές πληροφορίες) του οργανισμού.
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