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1. Εισαγωγή 

Η παρεμβολή Stroop είναι από τα περισσότερο μελετημένα φαινόμενα στην 

πειραματική ψυχολογία, κι αυτό γιατί το φαινόμενο είναι καλά ορισμένο, καθολικό 

και αναπαράγεται εύκολα. Σαν παρεμβολή Stroop ορίζουμε τη διαφορά στους 

χρόνους απόκρισης σε 2 τύπους ερεθισμάτων – μονοδιάστατα ερεθίσματα και 

ερεθίσματα 2 διαστάσεων, όπου η μια διάσταση καλείται να αγνοηθεί. Στην κλασική 

εκδοχή του πειράματος, ο πειραματιστής παρουσιάζει στον συμμετέχοντα ένα οπτικό 

ερέθισμα που αποτελείται από μία λέξη που σημαίνει χρώμα (χρωματολέξη), 

τυπωμένη σε κάποιο άλλο χρώμα από αυτό που σημαίνει (πχ κόκκινο), και του ζητάει 

να κατονομάσει το χρώμα που βλέπει. Έχει παρατηρηθεί ότι ο χρόνος που χρειάζεται 

ο συμμετέχων για να αποκριθεί στην παραπάνω συνθήκη (ασύμβατη), είναι 

μεγαλύτερος από το χρόνο που χρειάζεται να απαντήσει στην ουδέτερη συνθήκη 

(χρώμα χωρίς λέξη : ΧΧΧ). Η διαφορά των χρόνων αυτών ορίζεται σαν παρεμβολή 

Stroop. Αντίστοιχα ορίζεται και η διευκόλυνση Stroop σαν διαφορά στους χρόνους 

απόκρισης ανάμεσα στην ουδέτερη και τη συμβατή συνθήκη (η λέξη με το ίδιο 

χρώμα με αυτό που σημαίνει: πράσινο). Επιπλέον έχει παρατηρηθεί ότι στο 

αντίστοιχο έργο της ανάγνωσης χρωματολέξης δεν παρατηρείται ούτε διευκόλυνση 

ούτε παρεμβολή από το χρώμα (ασυμμετρία των διαστάσεων). Υπάρχουν αυτή τη 

στιγμή δύο κυρίαρχες θεωρίες που εξηγούν το φαινόμενο: Η θεωρία της σταδιακής 

αυτοματοποίησης και η θεωρία της θεμελιώδους ασυμμετρίας. 

Θεωρία της σταδιακής αυτοματοποίησης 

Η θεωρία της σταδιακής αυτοματοποίησης υποθέτει πως δεν υπάρχει διαφορά 

στις δύο διαδικασίες εκτός από τον βαθμό που είναι αυτοματοποιημένες λόγω της 

μάθησης. Μια διεργασία ονομάζεται αυτοματοποιημένη όταν γίνεται ταχύτατα, χωρίς 

κόπο και χωρίς συνειδητή πρόθεση ή καθοδήγηση (Σκοτεινού, 2008). Όσον αφορά το 

έργο της κατονομασίας χρώματος έχει παρατηρηθεί ότι η εξάσκηση σε κάθε μία από 

τις διαστάσεις επηρεάζει τις επιδόσεις του συμμετέχοντα (Σκοτεινού, 2008) 

καθιστώντας την περισσότερο εξασκημένη διάσταση περισσότερο 

αυτοματοποιημένη. Η θεωρία υποθέτει ότι η ανάγνωση, εξ αιτίας της εκτεταμένης 

εξάσκησης, είναι περισσότερο αυτοματοποιημένη (από την κατονομασία χρώματος) 

και οδηγεί σε παρεμβολή στην κατονομασία του χρώματος (MacLeod, 1991), σε 

αντίθεση με την κατονομασία του χρώματος που δεν επηρεάζει το χρόνο απόκρισης 



 8 

στην ανάγνωση. Η υπόθεση είναι ότι η ανάγνωση εκτελείται αυτόματα και με κάποιο 

τρόπο επηρεάζει την λειτουργία της κατονομασίας χρώματος. Η καθυστέρηση μπορεί 

να οφείλεται στο ενδεχόμενο οι λειτουργίες να εκτελούνται σειριακά : η ανάγνωση 

πρώτα η οποία αποτυγχάνει να δώσει σωστή απάντηση και μετά η κατονομασία 

χρώματος που περιμένει την ανάγνωση να ολοκληρωθεί (Αν συνέβαινε αυτό θα 

περιμέναμε περισσότερη αυτοματοποίηση στην διάσταση που πρέπει να αγνοηθεί να 

οδηγεί σε αύξηση της παρεμβολής). Ή θα μπορούσε οι διαδικασίες να εκτελούνται 

παράλληλα και να μοιράζονται κάποιους κοινούς πόρους, ή να ανταγωνίζονται για 

κάποιους κοινούς πόρους, όπως θα δούμε παρακάτω στα σχετικά μοντέλα.  Με βάση 

τη θεωρία της σταδιακής αυτοματοποίησης έχουν σχεδιαστεί μοντέλα παράλληλης 

κατανεμημένης επεξεργασίας, όπου τα διαφορετικά ερεθίσματα επεξεργάζονται από 

διαφορετικά μονοπάτια. Η αυτοματοποίηση εκφράζεται σαν ισχύς στα βάρη των 

συνδέσεων του αντίστοιχου μονοπατιού (Cohen, Dunbar & McClelland, 1990, Cohen 

& Huston, 1994). Η βασική ιδέα είναι ότι αν δυο διεργασίες ενεργοποιούν 

ανταγωνιστικούς κόμβους τότε προκύπτει παρεμβολή, ενώ αν ενεργοποιούν 

συνεργατικούς κόμβους προκύπτει διευκόλυνση.  

Θεωρία της θεμελιώδους ασυμμετρίας  

 Η θεωρία της θεμελιώδους ασυμμετρίας υποθέτει ότι η παρεμβολή προκύπτει 

από την ύπαρξη διαφορετικών τρόπων επεξεργασίας (διαφορετικών τρόπων 

υπολογισμού) των διαστάσεων, όπου ο υπολογισμός της λειτουργίας της 

κατονομασίας χρώματος περιλαμβάνει ένα επιπλέον στάδιο υπολογισμού σε σχέση με 

την ανάγνωση λέξης (Roelofs, 2003). Το επιπλέον αυτό στάδιο συνίσταται από την 

ανταγωνιστική ενεργοποίηση κόμβων σε ένα σημασιολογικό δίκτυο, που είναι και ο 

παράγοντας που προκαλεί την παρεμβολή / διευκόλυνση. Η απουσία αυτού του 

μηχανισμού στην περίπτωση που το ζητούμενο έργο είναι η ανάγνωση και η 

παρεμβαλλόμενη διάσταση το χρώμα του μελανιού, ευθύνεται για την έλλειψη 

παρεμβολής και διευκόλυνσης (αντίστροφο Stroop).   

Διατομικές διαφορές και η σχέση τους με το φαινόμενο Stroop. 

 Ένας βασικός μηχανισμός που εμπλέκεται στις παραπάνω θεωρίες με 

καθοριστικό τρόπο είναι η προσοχή (ένας σύνθετος όρος που μπορεί να μετρηθεί με 

διάφορους τρόπους). Και οι δύο θεωρίες υποθέτουν ότι η προσοχή  λύνει τη διαφωνία 

ανάμεσα στις δύο διαστάσεις που παρεμβάλλονται στην αντίληψη και παίζει ρόλο 
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τόσο στο χρόνο απόκρισης του συμμετέχοντα όσο και στον αριθμό των λαθών. 

Άτομα με διαταραχές προσοχής έχει παρατηρηθεί ότι αναφέρουν χαμηλές επιδόσεις 

στο έργο της κατονομασίας χρώματος (Σκοτεινού, 2008). Μπορούμε να υποθέσουμε 

ότι η προσοχή ασκεί κάποιου είδους επιλογή ανάμεσα στις διαστάσεις του 

ερεθίσματος που φτάνουν στην αντίληψη (επιλεκτική προσοχή στα μοντέλα Cohen, 

Dunbar & McClelland 1990 και Cohen 1994), ή / και αναστέλλει την λάθος 

απάντηση πριν προλάβει να εκφραστεί (αναστολή στην έξοδο), ή / και φροντίζει να 

επιλεχθεί μόνο η σωστή απάντηση (επιλογή μέσω επαλήθευσης στο μοντέλο Roelofs 

2003), ή / και φροντίζει να κατανεμηθούν σωστά οι γνωστικοί πόροι του συστήματος 

εν γένει (μοιάζει με την επιλεκτική αλλά δεν περιορίζεται μόνο στην επιλογή της 

διάστασης του ερεθίσματος). Άλλοι παράγοντες που συνεισφέρουν στο φαινόμενο 

έχει παρατηρηθεί ότι είναι η ηλικία (MacLeod, 1991). όπως και η αναγνωστική 

ικανότητα του κάθε συμμετέχοντα (MacLeod, 1991), αλλά και η εξάσκηση των 

συμμετεχόντων σε κάποιο από τα δύο έργα ( Μαρκάτου, 2008). 

 Η εργασία αυτή έχει σαν στόχο να διερευνήσει το κατά πόσο είναι δυνατόν να 

μελετηθούν κάποια τελευταία ευρήματα από πειράματα που διενεργήθηκαν στα 

πλαίσια πρόσφατων πτυχιακών εργασιών του τμήματος (Σκοτεινού, 2008 και 

Μαρκάτου, 2008), και αφορούν τη σχέση των παραπάνω παραγόντων με την 

παρεμβολή Stroop (διατομικές διαφορές και εξάσκηση), από 2 υπολογιστικά μοντέλα 

της βιβλιογραφίας (ένα κατανεμημένο και ένα συμβολικό). Για το σκοπό αυτό θα 

εξεταστούν 5 μοντέλα από τη βιβλιογραφία, ως προς τις ιδιότητές τους, και θα 

επιλεχθούν 2 για να διεξαχθούν οι σχετικές προσομοιώσεις. 
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2. Τα δεδομένα 

i. Σκοτεινού 2008 

 Εκτελέστηκαν 2 πειράματα.  

 Στο πείραμα Α μελετήθηκε η επίδραση των διατομικών διαφορών στην 

παρεμβολή Stroop σε σχέση με την ανάγνωση αλλά και με τις επιτελικές λειτουργίες. 

(Σκοτεινού, 2008). Τα έργα που ξεχώρισαν μέσα από την στατιστική επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων της έρευνας χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες : Έργα που αφορούν 

προσοχή/αναστολή, ή συλλογιστική, ή αναγνωστική ικανότητα. Θα αναλύσουμε τα 

έργα με τη σειρά για να αποκτήσουμε μια ιδέα για το τι μετρούν.  

 

Προσοχή / Αναστολή 

Ακολουθεί παράθεση από το πρωτότυπο: 

 «Δοκιμασία Αναστολής. Η δοκιμασία αυτή είναι χωρισμένη σε 4 ομάδες των δύο φάσεων η 

κάθε μία. Σε κάθε μεγάλη ομάδα, παρουσιάζονται μεμονωμένα δύο συγκεκριμένα γράμματα κατ’ 

επανάληψη, σε τυχαία σειρά. Τα ζευγάρια γραμμάτων που εμφανίζονται είναι τα Α-Λ, Σ-Κ, Ζ-Ν, Μ-Χ. 

Στην πρώτη φάση ζητείται από τον συμμετέχοντα κάθε φορά που βλέπει το εκάστοτε γράμμα να πατάει 

το αντίστοιχο πλήκτρο στον υπολογιστή. Στη δεύτερη φάση ζητείται από το συμμετέχοντα κάθε φορά 

που βλέπει ένα από τα δύο γράμματα – τα οποία είναι τα ίδια με εκείνα της πρώτης φάσης – να πατάει 

το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο άλλο γράμμα που εμφανίζεται σε αυτή την ομάδα. Η πρώτη φάση στην 

κάθε ομάδα περιλαμβάνει 6 ερεθίσματα, ενώ η δεύτερη 14, έτσι ώστε το σύνολο των ερεθισμάτων να 

είναι 80. Όλα τα γράμματα εμφανίζονται ίσο αριθμό φορών στις αντίστοιχες φάσεις.» (Σκοτεινού, 2008 

σελ 28) 

 

  

Σχήμα 2iΑ. Ερεθίσματα για τη δοκιμασία αναστολής. Πείραμα Α Σκοτεινού 2008 (Σκοτεινού, 2008 σελ 29) 

 

Ο συμμετέχων ακολουθεί έναν κανόνα, και στη β΄ φάση ο κανόνας 

αντιστρέφεται. Το ερώτημα είναι: Πόσο προσεκτικός πρέπει να είναι ο συμμετέχων 

για να αναστείλει την προδιάθεση του να απαντήσει όπως συνήθιζε μέχρι τη στιγμή 

εκείνη; Το ερώτημα δεν είναι και τόσο σαφές. Ο συμμετέχων έχει αποκτήσει κάποιο 
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είδος συντελεστικής εξάρτησης με την ανεξάρτητη μεταβλητή κουμπί-στο-

πληκτρολόγιο; Ή έχει μια καθυστέρηση όσον αφορά την προσαρμογή του 

συστήματος στον νέο κανόνα; (πχ: ο παλιός κανόνας δεν απομακρύνεται αμέσως από 

τη μνήμη εργασίας) Ή έχει υποστεί κάποιου είδους άρρητη μάθηση μέσω συνήθειας 

(adaptation); 

 «Δοκιμασία Συνεχούς Επίδοσης (CPT). Παρουσιάζονται μεμονωμένα στην οθόνη του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή 160 ερεθίσματα, εκ των οποίων τα 143 απεικονίζουν το γράμμα X, ενώ τα 

υπόλοιπα 17 απεικονίζουν κάποιο άλλο γράμμα της αλφαβήτου. Οι συμμετέχοντες καλούνται να 

πατήσουν το αριστερό κλικ του ποντικιού κάθε φορά που βλέπουν το γράμμα X και να αποφύγουν 

οποιαδήποτε απάντηση στην εμφάνιση άλλου γράμματος.» (Σκοτεινού, 2008 σελ 27) 

 

  

Σχήμα 2iΒ. Ερεθίσματα για τη δοκιμασία συνεχούς επίδοσης. Πείραμα Α Σκοτεινού 2008 (Σκοτεινού, 2008 σελ 28) 

 

Δηλαδή, λόγω της συχνότερης εμφάνισης του Χ στο δείγμα, δημιουργείτε μια 

προδιάθεση να πατηθεί το πλήκτρο του ποντικιού. Αυτός που θα μπορέσει να 

αναστείλει έγκαιρα την παρόρμηση, όταν το γράμμα δεν είναι Χ, θα έχει μεγάλη 

απόδοση σε αυτή τη δοκιμασία.  

Και πάλι, τι σημαίνει «να αναστείλει έγκαιρα την παρόρμηση»; Θα μπορούσε 

να σημαίνει κάτι από τα παραπάνω, θα μπορούσε επίσης να σημαίνει ότι η απάντηση 

έχει παραχθεί ήδη στο επίπεδο της εξόδου, όπου κάποιος μηχανισμός επαλήθευσης 

βεβαιώνει ότι η απάντηση που πρόκειται να δοθεί ικανοποιεί τον στόχο. Σε αντίθετη 

περίπτωση η απάντηση πρέπει να ανασταλεί πριν δοθεί. (αναστολή στην έξοδο). Θα 

μπορούσε όμως αναστολή της παρόρμησης να σημαίνει και κάτι άλλο: Εξ’ αιτίας της 

συχνότητας του Χ ενισχύεται η επίδραση που θα έχει η είσοδος του Χ στην 

επεξεργασία της απάντησης, επομένως ένας μηχανισμός αναστολής στο επίπεδο της 

εισόδου θα ακύρωνε την προαναφερθείσα αύξηση της επίδρασης. (αναστολή στην 

είσοδο). Βλέπουμε ότι από τα έργα δεν είναι σαφές τι ακριβώς μετράμε. Μπορούμε 

μόνο να μιλήσουμε γενικά για προσοχή/αναστολή.  
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Συλλογιστική 

 «Επαγωγικός και Παραγωγικός Συλλογισμός. Περιλαμβάνει 36 δοκιμασίες, 17 των οποίων 

απαιτούν χρήση επαγωγικού συλλογισμού, ενώ οι υπόλοιπες 19 παραγωγικού συλλογισμού. Τα 

ερεθίσματα είναι όλα μη λεκτικά, αποτελούνται από σχήματα. Στις δοκιμασίες επαγωγής, 

παρουσιάζονται στο πάνω μέρος της οθόνης δύο σχήματα που συνδέονται με μια συγκεκριμένη σχέση, 

την οποία καλείται να ανακαλύψει ο συμμετέχων. Ακριβώς κάτω από αυτά, υπάρχει ένα σχήμα μόνο 

του, και πιο κάτω υπάρχουν 5 δυνατές επιλογές σχημάτων όπου μία ταιριάζει με τέτοιον τρόπο ώστε τα 

δύο σχήματα να συνδέονται με την ίδια λογική, όπως και το πρώτο ζευγάρι σχημάτων. Στις δοκιμασίες 

παραγωγής, παρουσιάζεται στην πρώτη σειρά μια ακολουθία σχημάτων, που ακολουθούν ένα 

συγκεκριμένο μοτίβο βάσει ενός κανόνα, που πρέπει να καταλάβουν οι συμμετέχοντες. Σε κάποιο 

σημείο της ακολουθίας των σχημάτων λείπει ένα και οι συμμετέχοντες πρέπει να το συμπληρώσουν 

διαλέγοντας μία από τις 5 επιλογές που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Οι δοκιμασίες 

παρουσιάζονται ανακατωμένες, ενώ ο χρόνος για την διεκπεραίωσή τους είναι απεριόριστος.» 

(Σκοτεινού, 2008 σελ 26) 

Κανένα από τα προς μελέτη μοντέλα δεν έχει ικανότητα συλλογισμού, οπότε 

το εύρημα αυτό δεν θα απασχολήσει την παρούσα εργασία. 

 

Αναγνωστική ικανότητα 

 «Ανάγνωση λέξεων. Παρουσιάζονται 110 λέξεις μεμονωμένα στην οθόνη του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και ο συμμετέχων καλείται να διαβάσει καθεμιά όσο πιο γρήγορα μπορεί χωρίς να κάνει 

λάθη.» (Σκοτεινού 2008, σελ 31) 

Επίσης ένα έργο όπου δεν είναι σαφές τι μετράμε. Μπορεί να μετράμε 

αναγνωστική ικανότητα (ότι και αν είναι αυτό) ή μπορεί να μετράμε έλλειψη 

προσοχής. 

 «Αναγνωση χρωματολέξεων. Η δοκιμασία αυτή 

προκύπτει από την ουδέτερη συνθήκη ανάγνωσης 

χρωματολέξεων, όπου οι χρωματολέξεις παρουσιάζονται 

σε λευκόχρώμα, 36 στον αριθμό. Κάθε χρωματολέξη 

παρουσιάζεται μεμονωμένα στην οθόνη του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και ο συμμετέχων καλείται να 

διαβάσει καθεμιά όσο πιο γρήγορα μπορεί χωρίς να κάνει 

λάθη.» (Σκοτεινού 2008, σελ 31 - 32) 
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Σχήμα 2iΓ. Χρωματολέξη. (Σκοτεινού, 2008 σελ 33) 

 

Δηλαδή το αντίστροφο Stroop. 

 

 «Ανάγνωση ψευδολέξεων. Παρουσιάζονται 45 

ψευδολέξεις μεμονωμένα στην οθόνη του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και ο συμμετέχων καλείται να διαβάσει 

καθεμιά όσο πιο γρήγορα μπορεί χωρίς να κάνει λάθη.»(Σκοτεινού 

2008, σελ 31) 

 

Έργα κατονομασίας χρώματος και ανάγνωσης χρωματολέξεων 

 

«Κατονομασία χρώματος. Παρουσιάζονται 144 ερεθίσματα μεμονωμένα στην οθόνη του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Τα ερεθίσματα περιλαμβάνουν 108 χρωματολέξεις και 36 μη λεκτικά ερεθίσματα 

(«ΧΧΧΧΧ»). Τα μη λεκτικά ερεθίσματα δίνονται για να μετρηθεί η ικανότητα κατονομασίας χρώματος 

αποκλείοντας τις αναγνωστικές διεργασίες (ουδέτερη συνθήκη). Τριάντα έξι από τις χρωματολέξεις 

εμφανίζονται με χρώμα που ταυτίζεται με τη σημασία τους (συμβατή συνθήκη)ενώ οι υπόλοιπες 72 σε 

διαφορετικό χρώμα (ασύμβατη συνθήκη), με τυχαία σειρά. Τα χρώματα που παρουσιάζονται είναι 

κόκκινο, κίτρινο, πράσινο. Τα τρία χρώματα παρουσιάζονται ίσο αριθμό φορών σε όλες τις συνθήκες, 

οπότε το καθένα από αυτά εμφανίζεται 48 φορές συνολικά, 12 στην ουδέτερη συνθήκη, 12 στη συμβατή 

συνθήκη και 24 στην ασύμβατη συνθήκη. Στη δοκιμασία αυτή ο συμμετέχων καλείται να κατονομάσει το 

χρώμα των γραμμάτων που βλέπει στην οθόνη, όσο πιο γρήγορα και σωστά μπορεί. Στην δοκιμασία 

αυτή μετράται τόσο η απλή κατονομασία του χρώματος, όσο και το μέγεθος της παρεμβολής Stroop.» 

(Σκοτεινού, 2008 σελ 32) 

«Ανάγνωση χρωματολέξεων. Παρουσιάζονται 144 ερεθίσματα μεμονωμένα στην οθόνη του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, Τα ερεθίσματα περιλαμβάνουν 72 χρωματολέξεις τυπωμένες με χρώμα 

διαφορετικό από τη σημασία τους, 36 χρωματολέξεις τυπωμένες με το ίδιο χρώμα που σημαίνουν, 

καθώς και 36 χρωματολέξεις σε ουδέτερο (λευκό) χρώμα, οι οποίες προστίθενται στα έργα ανάγνωσης. 

Τα χρώματα που εμφανίζονται στην συμβατή και την ασύμβατη συνθήκη είναι κόκκινο, κίτρινο, πράσινο. 

Τα τρία χρώματα παρουσιάζονται ίσο αριθμό φορών στις συνθήκες, οπότε το καθένα από αυτά 

εμφανίζεται 36 φορές, 12 στη συμβατή και 24 στην ασύμβατη συνθήκη. Σε αυτό το έργο οι 

συμμετέχοντες καλούνται να διαβάσουν τη λέξη που εμφανίζεται στην οθόνη, όσο πιο γρήγορα και 

σωστά μπορούν. Το έργο αυτό έχει ως στόχο να ελέγξει αν υφίσταται ή όχι παρεμβολή του χρώματος 

την ανάγνωση της λέξης (αντίστροφο Stroop).» (Σκοτεινού, 2008 σελ 33) 
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Σχήμα 2iΔ. Οι τρεις συνθήκες της κατονομασίας χρώματος. Από αριστερά ασύμβατη, συμβατή, ουδέτερη 

(Διορθωμένο από Σκοτεινού, 2008 σελ 33) 

 

 

 Παρατίθενται τα αποτελέσματα του πειράματος Α (οι στατιστικά σημαντικές 

συσχετίσεις ανάμεσα στις μεταβλητές του πειράματος Α και την παρεμβολή, και 

ανάμεσα στις μεταβλητές του πειράματος Α και τον αριθμό των λαθών στην 

ασύμβατη συνθήκη, καθώς και οι κανονικοποιημένοι συντελεστές παλινδρόμησης 

της παρεμβολής και του αριθμού των λαθών για τις μεταβλητές του πειράματος Α) 

όπως προέκυψαν μετά από τη στατιστική επεξεργασία 

 

α/α Μεταβλητή Παρεμβολή  Λάθη στην ασύμβατη 

συνθήκη 

2iA1 Δοκιμασία Αναστολής 

(διαφορά στους Χ.Α.) 
r(113) = 0.437, p < 0.005 n.s. 

2iA2 Κατονομασία Χρώματος 

Συμβατή Συνθήκη (Χ.Α.) 
r(114) = -0.400, p < 0.005 n.s. 

2iA3 Κατονομασία Χρώματος 

Ουδέτερη 

Συνθήκη (Χ.Α.) 

r(114) = 0.282, p = 0.002 n.s. 

2iA4 Ανάγνωση Χρωματολέξης 

Ουδέτερη Συνθήκη (Χ.Α.) 
r(111) = 0.225, p = 0.018 n.s. 

2iA5 CPT σωστές αποκρίσεις (Χ.Α.) n.s. r(114) = 0.228, p =0.015 

2iA6 Κατονομασία Χρώματος 

Ουδέτερη Συνθήκη (λάθη) 
n.s. r(114) = 0.198, p = 0.034 

2iA7 Ανάγνωση Χρωματολέξης 

Συμβατή Συνθήκη (λάθη) 
n.s. 

0,196 

 

Πίνακας 2iA. Συσχετίσεις για το πείραμα Α (διατομικές διαφορές) Σκοτεινού 2008.  

   

α/α Μεταβλητή β p 

2iB1 Δοκιμασία Αναστολής (διαφορά στους Χ.Α.) 0.461* 0.000 

2iB2 CPT σωστές αποκρίσεις (Χ.Α.) -0.246* 0.027 

2iB3 Κατονομασία Χρώματος Ουδέτερη 

Συνθήκη (Χ.Α.) 
0.199 0.165 

2iB4 Ανάγνωση Λέξεων (Χ.Α) 0.093 0.600 

2iB5 Ανάγνωση Χρωματολέξεων Συμβατή συνθήκη 

(Χ.Α.) 
0.232 0.482 

2iB6 Ανάγνωση Χρωματολέξεων Ουδέτερη 

συνθήκη (Χ.Α.) 
-0.218 0.490 

Πίνακας 2iB. Κανονικοποιημένοι συντελεστές παλινδρόμησης παρεμβολής για το πείραμα Α (διατομικές 

διαφορές) Σκοτεινού 2008. 
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α/α Μεταβλητή Β p 

2iΓ1 Δοκιμασία Αναστολής (διαφορά στους Χ.Α.) -0.130 0.267 

2iΓ2 CPT σωστές αποκρίσεις (Χ.Α.) 0.320 0.006 

2iΓ3 Κατονομασία Χρώματος Ουδέτερη 

Συνθήκη (Χ.Α.) 
0.126 0.394 

2iΓ4 Ανάγνωση Λέξεων (Χ.Α) -0.271 0.144 

2iΓ5 Ανάγνωση Χρωματολέξεων Συμβατή συνθήκη (Χ.Α.) 0.051 0.881 

2iΓ6 Ανάγνωση Χρωματολέξεων Ουδέτερη 

συνθήκη (Χ.Α.) 
0.138 0.673 

Πίνακας 2iΓ. Κανονικοποιημένοι  συντελεστές παλινδρόμησης για τα λάθη στην ασύμβατη συνθήκη για το 

πείραμα Α (διατομικές διαφορές) Σκοτεινού 2008. 

 

 Παρατηρούμε ότι ενώ προέκυψαν κάποιες στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις 

για κάθε μία από τις μεταβλητές, στην ανάλυση παλινδρόμησης φαίνεται να 

επηρεάζουν με στατιστικά σημαντικό τρόπο μόνο οι μεταβλητές Δοκιμασία 

Αναστολής (διαφορά στους Χ.Α.) και CPT σωστές αποκρίσεις (Χ.Α.) και μόνο την 

παρεμβολή (και όχι των αριθμό των λαθών). 

 

 Στο πείραμα Β μελετήθηκε η επίδραση των διατομικών διαφορών στην 

παρεμβολή Stroop σε σχέση με την αναγνωστική ικανότητα σε μαθητές της Α 

γυμνασίου και ενήλικες. Δόθηκαν δύο ειδών δοκιμασίες : Δοκιμασίες σε καρτέλες : 

 «Ανάγνωση λέξεων. Παρουσιάζονται 84 λέξεις σε τρεις κατακόρυφες στήλες, όπου οι 

συμμετέχοντες καλούνται να τις διαβάσουν φωναχτά όσο πιο γρήγορα και σωστά μπορούν. 

Καταγράφονται τυχόν λάθη ανάγνωσης και ο συνολικός χρόνος ανάγνωσης που χρειάζεται για να τις 

διαβάσουν. Η δοκιμασία αυτή προέρχεται από τη συστοιχία δοκιμασιών «Κλίμακα Μαθησιακής 

Αξιολόγησης» (ΚΛΙΜΑ· Σκαλούμπακας, Πρωτόπαπας, & Νικολόπουλος, 2003).» (Σκοτεινού, 2008 σελ 

51) 

 «Ανάγνωση ψευδολέξεων. Παρουσιάζονται 20 ψευδολέξεις σε μία κατακόρυφη στήλη, όπου 

οι συμμετέχοντες καλούνται να τις διαβάσουν φωναχτά όσο πιο γρήγορα και σωστά μπορούν. 

Καταγράφονται τυχόν λάθη ανάγνωσης και ο συνολικός χρόνος ανάγνωσης. Η δοκιμασία αυτή 

προέρχεται από τη συστοιχία δοκιμασιών «Κλίμακα Μαθησιακής Αξιολόγησης» ενώ οι ψευδολέξεις είναι 

από τη Μαριδάκη-Κασσωτάκη (1998).» (Σκοτεινού, 2008 σελ 52) 
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 «Κατονομασία χρώματος μη λεκτικών ερεθισμάτων. Παρουσιάζονται 60 ερεθίσματα της 

μορφής ΧΧΧΧΧ (5 διαδοχικές επαναλήψεις του γράμματος Χ) σε τρεις στήλες των 20. Τα ερεθίσματα 

είναι χρώματος μπλε, κόκκινου, πράσινου, κίτρινου και καφέ. Το κάθε χρώμα εμφανίζεται από 12 φορές, 

ανακατεμένα. Οι συμμετέχοντες καλούνται να κατονομάσουν φωναχτά το χρώμα κάθε ερεθίσματος. 

Καταγράφονται τυχόν λάθη στα χρώματα και ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της δοκιμασίας.» 

(Σκοτεινού, 2008 σελ 52) 

 «Κατονομασία χρώματος χρωματολέξεων. Παρουσιάζονται 60 χρωματολέξεις σε τρεις 

στήλες των 20. Περιλαμβάνονται 12 επαναλήψεις καθεμιάς από τις λέξεις κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, 

μπλε, καφέ. Οι χρωματολέξεις είναι τυπωμένες με μελάνι χρώματος μπλε, κόκκινου, πράσινου, κίτρινου 

και καφέ, έτσι ώστε να μη συμπίπτει ποτέ το χρώμα του μελανιού και η σημασία της λέξης. Δηλαδή 

παρουσιάζονται μόνο σε ασύμβατη συνθήκη. Οι συμμετέχοντες καλούνται να κατονομάσουν φωναχτά 

το χρώμα κάθε λέξης. Καταγράφονται τυχόν λάθη στα χρώματα και ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της 

δοκιμασίας.» (Σκοτεινού, 2008 σελ 53) 

 «Ανάγνωση χρωματολέξεων. Παρουσιάζεται το ίδιο φύλλο με τις 60 χρωματολέξεις της 

δοκιμασίας της κατονομασίας χρώματος χρωματολέξεων και ζητείται από τους μαθητές να διαβάσουν 

τις λέξεις, αγνοώντας το χρώμα. Δηλαδή τους ζητείται να κάνουν ακριβώς το αντίθετο από το ζητούμενο 

της προαναφερθείσας δοκιμασίας. Καταγράφονται τυχόν λάθη ανάγνωσης και ο συνολικός χρόνος 

ανάγνωσης.» (Σκοτεινού, 2008 σελ 53 - 54) 

Δοκιμασίες σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή : 

 «Οι δοκιμασίες σε ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι ακριβώς οι ίδιες με εκείνες που δοθήκαν στο 

πρώτο πείραμα και σχετίζονταν με την αναγνωστική ικανότητα και την παρεμβολή.» (Σκοτεινού, 2008 

σελ 54) 

«Πειραματική Διαδικασία: Ο κάθε συμμετέχων έφερε εις πέρας όλα τα έργα, τα οποία δίνονταν με τυχαία 

σειρά, είτε πρώτα τα έργα σε ηλεκτρονική μορφή, είτε τα έργα σε έντυπη μορφή. Οι μετρήσεις γίνονταν 

σε δωμάτιο απομονωμένο από εξωτερικούς θορύβους. Η μόνη παρέμβαση του πειραματιστή ήταν να 

αλλάζει τα έργα και να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στον εκάστοτε συμμετέχοντα για το τι έπρεπε να 

κάνει.» (Σκοτεινού 2008 σελ 54) 

 Παρατίθενται τα αποτελέσματα του πειράματος Β (κανονικοποιημένοι 

συντελεστές παλινδρόμησης παρεμβολής για τις μεταβλητές του πειράματος Β) όπως 

προέκυψαν μετά από τη στατιστική επεξεργασία 

 

α/α Μεταβλητή β p 

2iΔ1 Κατονομασία χρώματος ουδέτερη συνθήκη 

λάθη Καρτέλες 
0.088 0.499 

2iΔ2 Κατονομασία χρώματος ουδέτερη συνθήκη 

χρόνος Καρτέλες 
-0.136 0.390 

2iΔ3 Ανάγνωση χρωματολέξης χρόνος 

Καρτέλες 
-0.226 0.170 

2iΔ4 Ανάγνωση χρωματολέξης λάθη 

Καρτέλες 
0.354* 0.011 

Πίνακας 2iΔ. Κανονικοποιημένοι  συντελεστές παλινδρόμησης παρεμβολής – μαθητές για το πείραμα Β 

(αναγνωστική ικανότητα) Σκοτεινού 2008. 

 



 17 

 

 

 

 

α/α Μεταβλητή β p 

2iΕ1 Κατονομασία χρώματος ουδέτερη συνθήκη 

λάθη Καρτέλες 
-0.077 0.582 

2iΕ2 Κατονομασία χρώματος ουδέτερη συνθήκη 

χρόνος Καρτέλες 
0.053 0.754 

2iΕ3 Ανάγνωση χρωματολέξης χρόνος 

Καρτέλες 
-0.126 0.604 

2iΕ4 Ανάγνωση χρωματολέξης λάθη 

Καρτέλες 
0.250 0.131 

Πίνακας 2iΕ. Κανονικοποιημένοι συντελεστές παλινδρόμησης παρεμβολής – ενήλικες για το πείραμα Β 

(αναγνωστική ικανότητα) Σκοτεινού 2008. 

 

 Παρατηρούμε ότι μόνο η μεταβλητή Ανάγνωση χρωματολέξης λάθη 

Καρτέλες επηρεάζει την παρεμβολή με στατιστικά σημαντικό τρόπο. 

 

ii. Μαρκάτου 2008 

 Εκτελέστηκαν δύο πειράματα για να μελετηθεί ο ρόλος της εξάσκησης στην 

παρεμβολή Stroop. Ακολουθεί περιγραφή του πειράματος Α. 

«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ 

Οι εθελοντές είχαν χωριστεί σε τρεις ομάδες. Η ομάδα Α έκανε εξάσκηση στην κατονομασία 

χρώματος ασύμβατων χρωματολέξεων (ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ), η ομάδα Β έκανε εξάσκηση 

στην κατονομασία χρώματος στην ουδέτερη συνθήκη (ΧΧΧΧΧΧΧ, ΧΧΧΧΧΧΧ, ΧΧΧΧΧΧΧ) και η ομάδα Γ 

έκανε εξάσκηση στην ανάγνωση λέξεων στην ουδέτερη συνθήκη (ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ). Η 

εξάσκηση συνολικά διήρκησε 10 μέρες, όπου ο κάθε εθελοντής έκανε εξάσκηση μια φορά τη μέρα για 

10 λεπτά. 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 Οι μετρήσεις διεξήχθησαν μια μέρα πριν και μια μέρα μετά τη δεκαήμερη εξάσκηση. Όλοι οι 

εθελοντές εξετάστηκαν σε τρία έργα. Το κάθε έργο διαρκούσε 10 λεπτά και περιλάμβανε δυο 

διαλείμματα που ήταν στη δικαιοδοσία του εθελοντή αν θα συνέχιζε αμέσως πατώντας ένα πλήκτρο 

στον υπολογιστή ή αν θα ξεκουραζόταν για λίγο. Όταν εμφανιζόταν το ερέθισμα στην οθόνη του 

υπολογιστή οι εθελοντές είχαν στη διάθεση τους 1500ms για να απαντήσουν. Αμέσως μετά εμφανιζόταν 

το επόμενο ερέθισμα. Οι απαντήσεις τους καταγράφονταν στο μικρόφωνο που ήταν συνδεδεμένο με τον 

υπολογιστή» (Μαρκάτου, 2008 σελ 22) 

 

Παρατίθενται τα αποτελέσματα του πειράματος Α (t-test εξαρτημένων 

δειγμάτων για την παρεμβολή στην 1
η
 και 2

η
 μέτρηση για τις τρεις ομάδες): 
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α/α Ομάδα παρεμβολή  

2iiA1 Α t (10)= 6.571, p< 0.001 

2iiA2 Β t(14)=2.178, p< 0.050 

2iiA3 Γ t(14)=2.332, p< 0.050 

Πίνακας 2iiΑ. t-test εξαρτημένων δειγμάτων για την παρεμβολή  στην 1η και τη 2η μέτρηση για τις 3 ομάδες 

για το πείραμα εξάσκησης Α Μαρκάτου 2008 

 

Τα αποτελέσματα του t-test ανεξάρτητων δειγμάτων έδειξαν ότι η μείωση της 

παρεμβολής στην ομάδα Α είναι ισχυρότερη από την ομάδα Β (t)=-4,432, p< .001 

(Μαρκάτου, 2008 σελ 43) 

 

 Τα αποτελέσματα της μονοπαραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης έδειξαν ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην παρεμβολή ανάμεσα στην δεύτερη και 

την πρώτη μέτρηση για τις τρεις ομάδες (F(2,38)=11.854, p<0 .001) (Μαρκάτου, 

2008 σελ 43) 

   

Σχήμα 2iiΑ. Γραφικές παραστάσεις παρεμβολής για τις 3 ομάδες του πειράματος εξάσκησης Α Μαρκάτου 

2008 στις 2 μετρήσεις. (Μαρκατου, 2008 σελ 41, 42, 43) 

  

 Το τεστ bonferroni έδειξε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις ομάδες Α και Β, 

και Α και Γ. 

Ομάδα Α - Ομάδα Β p< 0.001 

Ομάδα Α – Ομάδα Γ P< 0.010 

Ομάδα Β – Ομάδα Γ n.s. (Μαρκάτου, 2008 σελ 44) 

 

 Ακολουθεί περιγραφή του πειράματος Β. 
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 «Τα ερεθίσματα ήταν σχήματα και χρώματα. Τη συνθήκη του σχήματος αποτελούσαν τρία 

κινέζικα ιδεογράμματα διακριτά μεταξύ τους που τους δόθηκαν οι ονομασίες hong, lu, lan. Τη συνθήκη 

του χρώματος αποτελούσαν τα χρώματα κόκκινο, πράσινο και μπλε. Τους δόθηκαν οι ονομασίες που 

χρησιμοποιήθηκαν και στα σχήματα δηλαδή κόκκινο- hong, πράσινο- lu, μπλε- lan. Τα ερεθίσματα 

παρουσιάζονταν στον υπολογιστή με τυχαία σειρά σε τρεις διαφορετικές συνθήκες.» (Μαρκάτου, 

2008 σελ 52) 

 

    

Ασύμβατη συνθήκη Συμβατή συνθήκη Ουδέτερη συνθήκη χρώματος Ουδέτερη συνθήκη σχήματος 

Σχήμα 2iiΒ. Ερεθίσματα στο πείραμα εξάσκησης Β Μαρκάτου 2008. (Μαρκάτου, 2008 σελ 53) 

 

«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ 

Οι εθελοντές είχαν χωριστεί σε δυο ομάδες. Η ομάδα Α στην πρώτη φάση οικειοποιήθηκε τις 

τρεις κινέζικες λέξεις που αντιστοιχούσαν σε κάθε σχήμα που ήταν σε συνθήκη ελέγχου κάνοντας 

10λεπτη εξάσκηση. Μετά προχώρησε σε εξάσκηση κατονομασίας σχημάτων για δύο μέρες επί πέντε 

φορές τη μέρα. Την τρίτη μέρα τα άτομα έμαθαν τις ίδιες τρεις κινέζικες λέξεις που αντιστοιχούσαν σε 

κάθε χρώμα που ήταν σε συνθήκη ελέγχου κάνοντας 10λεπτη εξάσκηση. Στη δεύτερη φάση τα άτομα 

έκαναν εξάσκηση στην κατονομασία χρώματος. Τα ερεθίσματα ήταν σε ουδέτερη συνθήκη και η 

εξάσκηση διήρκησε 10 μέρες επί 5 φορές τη μέρα. 

Η ομάδα Β στην πρώτη φάση έμαθε τις τρεις κινέζικες λέξεις που αντιστοιχούσαν σε κάθε 

χρώμα που ήταν σε συνθήκη ελέγχου κάνοντας 10λεπτη εξάσκηση. Μετά προχώρησε σε εξάσκηση 

κατονομασίας χρωμάτων για δύο μέρες επί πέντε φορές τη μέρα. Την Τρίτη μέρα τα άτομα έμαθαν τις 

ίδιες τρεις κινέζικες λέξεις που αντιστοιχούσαν σε κάθε σχήμα που ήταν σε συνθήκη ελέγχου κάνοντας 

10λεπτη εξάσκηση. Στη δεύτερη φάση τα άτομα έκανα εξάσκηση στην κατονομασία σχήματος. Τα 

ερεθίσματα ήταν σε ουδέτερη συνθήκη. Η εξάσκηση διήρκησε 10 μέρες και πραγματοποιούταν 5 φορές 

τη μέρα. (Μαρκάτου, 2008 σελ 53 - 54) 

«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Οι μετρήσεις διεξήχθησαν μετά την πρώτη και μετά τη δεύτερη φάση. Εξετάστηκαν οι επιδόσεις των 

εθελοντών σε δυο έργα. Στην κατονομασία χρώματος στην ουδέτερη, στη συμβατή και στην ασύμβατη 

συνθήκη και στην κατονομασία σχήματος στην ουδέτερη, στη συμβατή και στην ασύμβατη συνθήκη. 

Όταν εμφανιζόταν το ερέθισμα 

στην οθόνη του υπολογιστή οι εθελοντές είχαν στη διάθεση τους 1500ms για να απαντήσουν. Αμέσως 

μετά εμφανιζόταν το επόμενο ερέθισμα με τυχαία σειρά. Οι απαντήσεις τους καταγράφονταν στο 

μικρόφωνο.» (Μαρκάτου, 2008 σελ 54) 

Παρατίθενται τα αποτελέσματα του πειράματος Β στην επόμενη σελίδα. 
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Ομάδα A χα ουδέτερη συνθήκη 

χρώμα – σχήμα 

χα ουδέτερη συνθήκη 

χρώμα 1
η
 – 2

η
 φάση  

Παρεμβολή χρώμα σε 

σχήμα  

Παρεμβολή σχήμα  

σε χρώμα 

Διευκόλυνση 

χρώμα σε σχήμα 

Διευκόλυνση σχήμα 

σε χρώμα 

Διαφορά 

παρεμβολής 

χρώμα - σχήμα  

1
η
 μέτρηση t(13)=3.045 , p< 

0.050* 

  t(13)=0.926, n.s.  t(13)=-2.794, p< 

.050* 

 

2
η
 μέτρηση t(13)= 0.462, n.s. t(13)=5.763, p< 0.001* t(13)=2.144, p< 0.052* t(13)=3.465, p< 

.010* 

t(13)=0.348, n.s. t(13)= 0.692, n.s. t(13)=0.851, n.s. 

Πίνακας 2iiΒ. T-test εξαρτημένων δειγμάτων για την ομάδα Α στο πείραμα εξάσκησης Β Μαρκάτου 2008 

 

 

Ομάδα Β χα ουδέτερη συνθήκη 

χρώμα – σχήμα 

χα ουδέτερη συνθήκη 

σχήμα 1
η
 – 2

η
 φάση 

Παρεμβολή χρώμα 

σε σχήμα  

Παρεμβολή σχήμα  σε 

χρώμα 

Διευκόλυνση 

χρώμα σε σχήμα 

Διευκόλυνση σχήμα 

σε χρώμα 

Διαφορά παρεμβολής 

σχήμα – χρώμα 

1
η
 μέτρηση t(13)=0.172, n.s.   t(13)=2.623, p< .050*  t(13)=0.498, n.s.  

2
η
 μέτρηση t(13)=4.376, p< 

.010* 

t(13)=5,117, p< .001* t(13)=2.377, p< 

.050* 

t(13)=4.697, p< .001* t(13)=1,272, n.s. t(13)=-3.131, p< 

.010* 

t(13)=2.841, p< 

.050* 

Πίνακας 2iiΓ. T-test εξαρτημένων δειγμάτων για την ομάδα Β στο πείραμα εξάσκησης Β Μαρκάτου 2008 
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Σχήμα 2iiΓ. Γραφικές παραστάσεις παρεμβολής για τις 2 ομάδες στο πείραμα εξάσκησης Β Μαρκάτου 2008  

(Μαρκατου, 2008 σελ 64, 65) 

 

Στο πείραμα Β παρατηρήθηκε αύξηση της παρεμβολής και στις 2 ομάδες (Α και Β). 

 

 Παράμετροι που χρειάζεται να μοντελοποιηθούν: εξάσκηση 

 Ένας επίσης αυθαίρετος όρος όπου στο κάθε μοντέλο διαθέτει άλλο 

περιεχόμενο που εξαρτάται από την συγκεκριμένη υλοποίηση. Για παράδειγμα θα 

δούμε ότι πχ στα συνδετιστικά δίκτυα εξάσκηση είναι η εφαρμογή κάποιου 

αλγορίθμου εκπαίδευσης (όπως backpropagation για εμπροσθοδρομικά δίκτυα), ενώ 

σε πιθανοθεωρητικά μοντέλα, ο εκ νέου υπολογισμός των πιθανοτήτων εφαρμογής 

κάποιου αλγορίθμου (πχ στο Lovett 2005). 
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3. Τα μοντέλα 

i. Cohen, Dunbar & McClelland 1990 

Πρόκειται για ένα μοντέλο παράλληλης κατανεμημένης επεξεργασίας 

(εμπροσθοδρομικό) με τρία επίπεδα, όπως φαίνεται στο σχήμα.  

 

Σχήμα 3iΑ. Διάγραμμα του βασικού μοντέλου Cohen, Dunbar & McClelland 1990 (Cohen, Dunbar & 

McClelland, 1990 σελ 339) 

 

 Το μοντέλο περιέχει τρεις ομάδες κόμβων εισόδου, INK COLOR για την 

αναπαράσταση του χρώματος, WORD για την αναπαράσταση της λέξης, και TASK 

DEMAND για την αναπαράσταση της προσοχής. Έτσι η ασύμβατη συνθήκη στην 

κατονομασία χρώματος κόκκινο, αναπαρίσταται στο μοντέλο σαν 011010. Η 

παρεμβολή Stroop προκύπτει από τον ανταγωνισμό των κόμβων του μεσαίου 

επιπέδου στην ενεργοποίηση των κόμβων εξόδου. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα 

(κόκκινο) ο κόμβος εξόδου green δέχεται θετική ενεργοποίηση από τον δεύτερο από 

αριστερά κόμβο του μεσαίου επιπέδου, και αρνητική από τον τρίτο από αριστερά 

κόμβο του μεσαίου επιπέδου. Επειδή όμως ο δεύτερος από αριστερά κόμβος του 

μεσαίου επιπέδου δέχεται επί πλέον την επίδραση της προσοχής (από τον Color 

Naming κόμβο) τελικά κερδίζει τον ανταγωνισμό. Αντίστοιχα υλοποιείται και η 

διευκόλυνση που οφείλεται στην συνεργασία των κόμβων του μεσαίου επιπέδου. 
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Προκειμένου να μοντελοποιηθεί διαφοροποίηση στο επίπεδο εξόδου, οι 

κόμβοι εξόδου συνδέονται με συσσωρευτές ενδείξεων (evidence accumulators), όπου 

σε κάθε βήμα προστίθεται η ενεργοποίηση που φτάνει στους κόμβους εξόδου. Όταν η 

συνολική ενεργοποίηση κάποιου συσσωρευτή ενδείξεων αγγίξει ένα προκαθορισμένο 

κατώφλι, τότε παράγεται η απάντηση. (Cohen, Dunbar & McClelland, 1990) 

Θεωρητικά το μοντέλο μπορεί να δώσει και λάθος απαντήσεις, όταν ο συσσωρευτής 

ενδείξεων της λάθος απάντησης ενεργοποιηθεί πρώτος. 

Το μοντέλο επιτρέπει μια ξεκάθαρη υλοποίηση της θεωρίας της σταδιακής 

αυτοματοποίησης μέσω χειρισμού του χρόνου εκπαίδευσης, όπου μεγαλύτερος 

χρόνος εκπαίδευσης οδηγεί σε δυνατότερες συνδέσεις  στο ένα μονοπάτι, που θα 

αναπαριστά την περισσότερο αυτοματοποιημένη διεργασία. Οι δυνατότερες 

συνδέσεις έχουν σαν αποτέλεσμα να συσσωρεύεται περισσότερη ενεργοποίηση στους 

συσσωρευτές ενδείξεων, με αποτέλεσμα μείωση του χρόνου απόκρισης, δηλαδή 

ταχύτερη επεξεργασία.  

Το σήμα εισόδου σε χρόνο t για τον κόμβο j, επιπέδου n, υπολογίζεται 

σύμφωνα με την εξίσωση : eq1: netj(t) = Σαi(t)wij 

όπου αi(t) είναι η ενεργοποίηση του κόμβου i, επιπέδου n-1, κάθε κόμβου που ο j 

έλαβε είσοδο και wij είναι το βάρος της σύνδεσης μεταξύ των κόμβων i και j. Η 

ενεργοποίηση αj του κόμβου j υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση: eq3:

 αj(t)= logistics[netj(t)] = 1 / 1 + e
-netj(t)

 (Cohen, Dunbar & McClelland, 1990) 

 Ο αλγόριθμος εκπαίδευσης είναι ο γνωστός γενικευμένος κανόνας δ ή 

backpropagation. (Cohen, Dunbar & McClelland, 1990) 

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, δημιουργήθηκαν στο δίκτυο 2 μονοπάτια 

επεξεργασίας (color, word) που ανταποκρίνονται στις 4 διαφορετικές «καθαρές» 

αναπαραστάσεις εισόδου: red-color-null, green-color-null, null-word-red, null-word-

green. 

 Η επίδραση της προσοχής μοντελοποιείται  με χειρισμό του επιπέδου 

ενεργοποίησης των κόμβων σε ηρεμία, θέτoντάς τους σε κατάσταση υψηλής ή 

χαμηλής αποκρισιμότητας. (Cohen, Dunbar & McClelland, 1990) Ένα είδος 

επιλεκτικής προσοχής όπου ενισχύεται η επεξεργασία του σήματος εισόδου 

της διάστασης που η προσοχή στρέφεται πάνω της. 
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 Για τα πειράματα SOA τα σήματα εισόδου εμφανίζονται με χρονική 

καθυστέρηση (σε βήματα ή κύκλους επεξεργασίας). (Cohen, Dunbar & 

McClelland, 1990) 

 Η μοντελοποίηση της εξάσκησης είναι επίσης ξεκάθαρη, προσαρμόζοντας τον 

χρόνο εκπαίδευσης, και επιπλέον ο αλγόριθμος εκπαίδευσης οδηγεί σε 

βελτίωση της απόδοσης με βάση τον εκθετικό νόμο RT = α + bN
-c 

που έχει 

ανιχνευθεί πειραματικά. (Cohen, Dunbar & McClelland, 1990) Για νέου 

τύπου έργα, όπως πχ στην ονομασία σχημάτων, χρησιμοποιείται η υπόθεση 

ότι εκτός από το άμεσο μονοπάτι επεξεργασίας, το οποίο θα λειτουργήσει 

μετά τη φάση της εκπαίδευσης, επιστρατεύεται και ένα έμμεσο μονοπάτι 

(Cohen, Dunbar & McClelland, 1990) όπως φαίνεται στο σχήμα. 

 

 

Σχήμα 3iΒ. Το αρχικό δίκτυο για μοντελοποίηση της εξάσκησης Cohen, Dunbar & McClelland 1990 

(Cohen, Dunbar & McClelland, 1990 σελ 348) 

 

 

Σχήμα 3iΓ. Λεπτομέρεια του δικτύου μετά την προσθήκη του έμμεσου μονοπατιού Cohen, Dunbar & 

McClelland 1990 (Cohen, Dunbar & McClelland 1990, σελ 348) 
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 Η μοντελοποίηση της επίδρασης του «συνόλου πιθανών αποκρίσεων» 

(response set) επιτυγχάνεται θέτοντας αρνητική προκατάληψη (bias) στους 

κόμβους που δεν ανήκουν στο σύνολο. (Cohen, Dunbar & McClelland, 1990) 

 

Σχήμα 3iΔ. Επέκταση του μοντέλου Cohen, Dunbar & McClelland 1990 για την μοντελοποίηση της 

επίδρασης του συνόλου πιθανών αποκρίσεων. (Cohen, Dunbar & McClelland, 1990 σελ 352) 
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ii. Cohen & Huston 1994 

Σε μια προσπάθεια να γενικευθεί ο ρόλος της προσοχής οι Cohen & Huston 

κατασκεύασαν το παρακάτω συνδετιστικό μοντέλο δύο επιπέδων για το Stroop. Το 

μοντέλο υλοποιεί την επιλεκτική προσοχή αντίστοιχα με το προηγούμενο μοντέλο (το 

Cohen, Dunbar & McClelland 1990), υλοποιεί όμως και ανωφερείς αντιληπτικές 

επιδράσεις του ερεθίσματος στην προσοχή.  

 

Σχήμα 3iiΑ. Διάγραμμα του μοντέλου Cohen & Huston 1994. (Cohen & Huston, 1994 σελ 462) 

 

 Το μοντέλο διαθέτει τρεις ομάδες κόμβων εισόδου: COLOR για την 

αναπαράσταση του χρώματος, WORD για την αναπαράσταση της λέξης, και TASK 

DEMAND για την αναπαράσταση της προσοχής. Έτσι η ασύμβατη συνθήκη στην 

κατονομασία χρώματος κόκκινο αναπαρίσταται σαν 01010010. Η παρεμβολή και η 

διευκόλυνση προκύπτουν αντίστοιχα με το προηγούμενο μοντέλο με ανταγωνισμό / 

συνεργασία των κόμβων εισόδου. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα (κόκκινο) ο κόμβος 

εξόδου green δέχεται θετική ενεργοποίηση από τον δεύτερο κόμβο εισόδου COLOR 

και αναστολή από τον κόμβο εξόδου red, ο οποίος διεγείρεται από τον πρώτο κόμβο 

εισόδου WORD. 

 Το μοντέλο λειτουργεί σε 2 φάσεις: Στην πρώτη φάση λειτουργεί ένας 

μηχανισμός εστίασης προσοχής (task focus), που καθορίζει πόσους κύκλους 

υπολογισμού θα διαδίδεται ενεργοποίηση μόνο από τους κόμβους της προσοχής (και 

όχι από τους υπόλοιπους κόμβους εισόδου) (Cohen & Huston, 1994) (παράμετροι 

fReps, fDiff), πριν εκτελεστεί το ζητούμενο έργο (2
η
 φάση). Το μοντέλο περιέχει 
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αμφίδρομες συνδέσεις μεταξύ των κόμβων, που σημαίνει ότι σε αντίθεση με το 

εμπροσθοδρομικό αντίστοιχό του, η ενεργοποίηση διαδίδεται για πολλούς κύκλους 

μέχρι η ενεργοποίηση εισόδου των κόμβων εξόδου να ξεπεράσει ένα κατώφλι. 

(Cohen & Huston, 1994)  Έτσι καθίστανται περιττοί οι συσσωρευτές ενδείξεων. Οι 

κόμβοι χαρακτηρίζονται από τις εξισώσεις του προηγούμενου δικτύου (του Cohen, 

Dunbar & McClelland 1990), και τα βάρη των συνδέσεων δεν προέκυψαν από 

εκπαίδευση, αλλά δόθηκαν αυθαίρετα και είναι σχετικά με του προηγούμενου 

δικτύου. (Cohen & Huston, 1994)   Το μοντέλο έχει την δυνατότητα να εκφράσει 

λάθος απαντήσεις, όταν η ενεργοποίηση εισόδου του κόμβου εξόδου της λάθος 

απάντησης υπερβεί πρώτη το κατώφλι απόκρισης. 
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iii. Botvinick et al 2001 

Το μοντέλο εισάγει τις έννοιες της παρακολούθησης και επίλυσης 

συγκρούσεων (conflict) στην επεξεργασία πληροφοριών και προτείνει την ύπαρξη 

κάποιου τύπου κεντρικού ελέγχου στο προηγούμενο μοντέλο των Cohen & Huston 

1994. 

 

 

eq1:  E = –ΣΣαiαjwij 

eq2:  C(t + 1) = λC(t) + (1 - λ)(α E(t) + β) 

Σχήμα 3iiiΑ. Διάγραμμα του μοντέλου Botvinick et al 2001 (Botvinick et al, 2001 σελ 631) 

 

Η εξίσωση eq1 αναπαριστά την ενέργεια του επιπέδου εξόδου, και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν ένα μέτρο της σύγκρουσης. (Botvinick et al, 2001) 

Η εξίσωση eq2 συνδέει τον έλεγχο C  με την ενέργεια E, ρυθμίζοντας την τιμή 

του σε σχέση με την ενέργεια (σύγκρουση) στο προηγούμενο βήμα. Η τιμή που 

υπολογίζεται επανεισάγεται στο υποσύστημα για την προσοχή. (Botvinick et al, 

2001) Περισσότερες συγκρούσεις σημαίνουν περισσότερο έλεγχο και επομένως 

περισσότερη προσοχή.  
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iv. Roelofs 2003 

 

 

 

Σχήμα 3ivΒ. Το σημασιολογικό δίκτυο με το εννοιολογικό, το λεκτικό, και το συντακτικό επίπεδο του 

μοντέλου Roelofs 2003 ( Roelofs, 2003 σελ 99) 

 

 

 

Σχήμα 3ivΑ. Οι δύο δρόμοι επεξεργασίας του μοντέλου Roelofs 2003 ( Roelofs, 2003 σελ 98) 
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Το μοντέλο προτείνει ότι τα έργα της κατονομασίας χρώματος και της ανάγνωσης 

λέξης υλοποιούνται μέσω μιας διαδικασίας διαδοχικών σταδίων επεξεργασίας που 

συγκλίνουν στην πορεία τους, με την ανάγνωση να περιλαμβάνει ένα στάδιο 

λιγότερο, όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα 3ivΑ (θεωρία της θεμελιώδους 

ασυμμετρίας). Η κατονομασία χρώματος περνάει από το στάδιο της εννοιολογικής 

αναγνώρισης (από όπου δεν περνάει η ανάγνωση), όπου ενεργοποίηση διαδίδεται 

μεταξύ των κόμβων του εννοιολογικού επιπέδου ενός σημασιολογικού δικτύου, 

προκαλώντας την ενεργοποίηση των κανόνων επιλογής λήμματος στο λεκτικό 

επίπεδο. Ο κανόνας που οδηγεί στο στόχο θα εφαρμοστεί, επιλέγοντας το κατάλληλο 

λήμμα. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται στην απάντηση μόνο ο κόμβος που αποτελεί 

σωστή απάντηση.(Roelofs, 2003) Η επιλογή του κόμβου στο λεκτικό επίπεδο γίνεται 

με σύγκριση της ενεργοποίησης των κόμβων μεταξύ τους έτσι η παρεμβολή 

προκύπτει από τον ανταγωνισμό των κόμβων στο επίπεδο αυτό. Αντίστοιχα, με 

συνενεργοποίηση των κόμβων στο λεκτικό επίπεδο προκύπτει η διευκόλυνση. 

  Το μοντέλο διαθέτει ένα σύνολο παραμέτρων, χειρισμός των οποίων επιτρέπει 

την μοντελοποίηση των διαφόρων συνθηκών και πειραμάτων. Οι βασικές παράμετροι 

που χρησιμοποιήθηκαν στις προσομοιώσεις του Roelofs είναι: 

 Η παράμετρος du (διάρκεια της εισόδου του διασπαστικού ερεθίσματος) 

χρησιμοποιείται για την μοντελοποίηση της επίδρασης της προσοχής και για 

προσομοίωση διαφορετικών καναλιών πληροφορίας (πχ χωρική πληροφορία: 

επειδή η χωρική πληροφορία γίνεται διαθέσιμη γρηγορότερα από την μη 

χωρική, αν σε ένα πείραμα τα ερεθίσματα εμφανίζονται πάντα στο ίδιο σημείο 

η du πρέπει να μειωθεί). (Roelofs, 2003)  Ουσιαστικά μετά την πάροδο du 

χρόνου τίθεται σε εφαρμογή ένας κανόνας που αγνοεί την επίδραση του 

διασπαστικού ερεθίσματος.  

            P3. IF the goal is to say the name of the color, 

                                     and input is received from a word 

                                   THEN block out the word input. 

Ο κανόνας αυτός διευκρινίζει την ανασταλτική λειτουργία της προσοχής. Ο 

κανόνας εκτελείται μετά από du χιλιοστά του δευτερολέπτου, επομένως 

μείωση της du ισοδυναμεί με αύξηση της προσοχής – ανασταλτικής 

λειτουργίας. (αναστολή στην είσοδο).  

 Η παράμετρος bias χρησιμοποιείται για την μοντελοποίηση της 

προκατάληψης/προσδοκίας. (Roelofs, 2003)  Ουσιαστικά στο επίπεδο 
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επιλογής της λεκτικής απάντησης, η τιμή ενεργοποίησης του επιδεικνυόμενου 

χρώματος πολλαπλασιάζεται με την bias. 

 Η παράμετρος critdiff  χρησιμοποιείται για τον χειρισμό του κατωφλιού 

απόκρισης των κόμβων στο λεκτικό δίκτυο. (Roelofs, 2003)  Ουσιαστικά η 

επιλογή ενός κόμβου στο λεκτικό δίκτυο συμβαίνει όταν η σχετική 

ενεργοποίησή του (σε σχέση με τους άλλους κόμβους) ξεπεράσει την τιμή 

critdiff. 

Οι υπόλοιπες παράμετροι: 

 Η παράμετρος extin (μέγεθος της εισόδου). Πόση ενεργοποίηση διαδίδεται 

από την είσοδο του μοντέλου στο σημασιολογικό ή/και λεκτικό δίκτυο. 

(Roelofs 2003) 

 Η παράμετρος d (ρυθμός εξασθένησης της ενεργοποίησης στο 

σημασιολογικό/λεκτικό δίκτυο). (Roelofs, 2003) Ουσιαστικά σε κάθε κύκλο 

υπολογισμού οι τιμές των κόμβων των δικτύων δεν αλλάζουν απότομα, αλλά 

με βάση ένα ρυθμό εξασθένησης στην προηγούμενη τους τιμή. 

 Οι παράμετροι rC (ή semR) (ρυθμός διάδοσης της ενεργοποίησης στο 

εννοιολογικό επίπεδο του σημασιολογικού δικτύου) και rL (ή lemR) (ρυθμός 

διάδοσης στο λεκτικό επίπεδο του σημασιολογικού δικτύου). (Roelofs, 2003) 

Οι συνδέσεις στα δίκτυα δεν χρησιμοποιούνται με τις ορισμένες τιμές, αλλά 

αυτές οι τιμές πολλαπλασιάζονται με τους αντίστοιχους ρυθμούς διάδοσης. 

Με συνδυασμούς στο χειρισμό των παραμέτρων επιτυγχάνεται μοντελοποίηση 

πιο πολύπλοκων καταστάσεων. Έτσι : 

 Με χειρισμό των παραμέτρων  critdiff και bias, επιτυγχάνεται προσομοίωση 

των έργων ονομασία εικόνας (αύξηση των critdiff και bias για προσομοίωση 

της δυσκολίας στην ονομασία εικόνας) και κινητικής απόκρισης (μείωση του 

critdiff και αύξηση του bias για προσομοίωση της ταχύτερης από την λεκτική 

κινητικής απόκρισης). (Roelofs, 2003) 

 Με χειρισμό των critdiff και du προσομοιώνεται το έργο της προφορικής 

απόκρισης. (Roelofs, 2003) 

 Η επίδραση του συνόλου πιθανών αποκρίσεων μοντελοποιείται επιτρέποντας 

μόνο στους κόμβους που συνιστούν πιθανές αποκρίσεις να υπερβούν το 

κατώφλι ενεργοποίησης (critdiff). (Roelofs, 2003) 
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Πολύπλοκες πειραματικές καταστάσεις μπορούν να μοντελοποιηθούν και με 

τροποποίηση των κανόνων, πχ: 

 P7. IF the first stimulus is a color 

THEN the goal is to say the name of the second color. 

ή 

 P8. IF RED(X) is flagged as goal concept, 

and the target language is English, 

and the activation of red exceeds threshold, 

THEN select red. 

 

Το μοντέλο υλοποιεί επίσης μια μορφή απόλυτης αναστολής στην έξοδο, 

όπου η λάθος απάντηση δεν αφήνεται ποτέ να εκδηλωθεί. Αυτό σημαίνει πως το 

μοντέλο δεν έχει τη δυνατότητα να εκφράσει λάθη σε καμία περίπτωση, ώστε να 

συγκριθεί με τα αποτελέσματα της έρευνας (όπου εμφανίζονται λάθη). 

Όσον αφορά την επίδραση της εξάσκησης εκφράζεται η υπόθεση ότι μετά από 

εκτεταμένη εξάσκηση αλλάζει το μονοπάτι επεξεργασίας, παρακάμπτοντας την 

εννοιολογική ταυτοποίηση (κατευθείαν ενεργοποίηση του λεκτικού επιπέδου στα 

πρότυπα της ανάγνωσης). (Roelofs, 2003)  Επιπλέον θεωρήθηκε ότι ισχύει χεμπιανή 

μάθηση στις συνδέσεις μέσα στο σημασιολογικό δίκτυο (μεταξύ ενός αυθαίρετου 

σχήματος και μιας έννοιας ή λέξης), όπου η ισχύς της σύνδεσης αυξάνεται αναλογικά 

με την έκθεση στο σήμα εισόδου extin, από το 0 αρχικά, στο 0.004 (αδύναμη 

σύνδεση) εώς το 0.02 (ισχυρή σύνδεση). (Roelofs, 2003) 

Πολλά από τα ευρήματα στη βιβλιογραφία εξηγούνται μέσα από την 

αρχιτεκτονική του μοντέλου, μέσω χειρισμού των κατάλληλων παραμέτρων. 
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v. Lovett 2005 

 

Σχήμα 3vΑ. Διάγραμμα του μοντέλου Lovett 2005 (Lovett , 2005 σελ 498) 

 

 

Το μοντέλο αυτό προτείνει μια πιθανοτική προσέγγιση, όπου όταν συμβαίνει 

ταυτόχρονη επαλήθευση των συνθηκών ενεργοποίησης σε περισσότερους από έναν 

κανόνες, αποφασίζεται ποιος θα εφαρμοστεί βάσει των πιθανοτήτων του κάθε κανόνα 

να δώσει τη λύση. Αν η λύση βρεθεί τότε παράγεται μια απάντηση και η επεξεργασία 

τερματίζεται. Αλλιώς, ο έλεγχος επιστρέφει στο τελευταίο σημείο που πάρθηκε μια 

απόφαση και εξετάζει κανόνες που είχαν απορριφθεί, πάλι με βάση τις πιθανότητες. 

(Lovett, 2005) Αυτός ο τρόπος λειτουργίας εγγυάται ότι το μοντέλο θα δίνει πάντα 

ορθές απαντήσεις. Οι πιθανότητες για τον κάθε κανόνα μεταφράζονται σε τιμές 

χρησιμότητας (utility), και υπάρχουν συναρτήσεις που ενημερώνουν αυτές τις τιμές 

σε κάθε βήμα σε σχέση και με το αποτέλεσμα της προηγούμενης επιλογής (επιτυχία ή 

αποτυχία). (Lovett, 2005) Για το φαινόμενο Stroop διατυπώνεται επιπλέον η υπόθεση 

ότι οι συνθήκες ενεργοποίησης του κανόνα ανάγνωσης λέξης δεν ελέγχουν τον στόχο 

(Lovett, 2005) (αν πρέπει να πεις το χρώμα ή να διαβάσεις τη λέξη), επομένως ο 

κανόνας ενεργοποιείται πάντα όταν υπάρχει λέξη στο ερέθισμα. 

Συγκεκριμένα, η πιθανότητα να εφαρμοστεί ένας κανόνας είναι: 

P(i fires) = e
-Ui/t

 / Σe
-Uj/t 
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όπου Ui είναι η τιμή χρησιμότητάς του, Uj η τιμή χρησιμότητάς των ανταγωνιστών 

του και η συνάρτηση = e
-x/t

 εκφράζει επίδραση του θορύβου. Η τιμή χρησιμότητας 

ορίζεται αντίστοιχα σαν 

 Ui = Pi * G – Ci, 

όπου Pi είναι η εκτιμώμενη πιθανότητα ότι ό κανόνας i θα οδηγήσει σε επιτυχία, G 

εκφράζει το όφελος της επιτυχίας, και Ci είναι το εκτιμώμενο κόστος αποτυχίας, 

μετρημένα σε βήματα επεξεργασίας. (Lovett, 2005) Όσο γρηγορότερα ένας κανόνας 

οδηγείται σε επιτυχία ή αποτυχία το όφελος/κόστος αυξάνεται/μειώνεται και 

αντίστοιχα μεγαλώνει και η χρησιμότητα του κανόνα. Οι τιμές ενημερώνονται μετά 

από την εκπλήρωση κάποιου στόχου  με βάση τις ακόλουθες συναρτήσεις 

εκμάθησης: 

Pi (t) = [Ni (t – 1)*Pi (t – 1) + CurrentSuccess]/Ni (t) 

Ci (t) = [Ni (t – 1)*Ci (t – 1) + CurrentCosti]/Ni (t) 

όπου Ni (t – 1) είναι το πλήθος των εφαρμογών του κανόνα i μέχρι τη στιγμή t-1, 

CurrentSuccess είναι ένας δείκτης επιτυχίας, και CurrentCosti είναι ο χρόνος (σε 

βήματα) από τη στιγμή που εφαρμόστηκε ο κανόνας μέχρι την υλοποίηση του 

στόχου. (Lovett 2005) Δηλαδή, κάθε φορά, λαμβάνεται υπόψη όλο το ιστορικό του 

συστήματος. 

Όσον αφορά την μνήμη (δηλαδή εκεί όπου συνδέονται οι σημασιολογικές με 

τις αισθητηριακές πληροφορίες), έχουμε και εκεί ανταγωνισμό μεταξύ των 

διαφορετικών ψηγμάτων γνώσης (chunks), όπου θα ανασυρθεί τελικά αυτό με την 

μεγαλύτερη ενεργοποίηση, δηλαδή πιθανότητα να φανεί χρήσιμο (συχνότητα 

χρήσης). (Lovett 2005) Η ενεργοποίηση διαδίδεται από το στόχο προς τα ψήγματα, τα 

οποία συνδέονται επίσης και μεταξύ τους: 

Ai = Bi + ΣWjSji 

όπου Bi είναι η ενεργοποίηση ηρεμίας του chunk i, και Wj είναι η ενεργοποίηση από 

το τμήμα j του στόχου και Sji είναι το βάρος της σύνδεσης i – j. Η ενεργοποίηση 

ηρεμίας ενός chunk αυξάνει με την εξάσκηση και μειώνεται με την καθυστέρηση. 

(Lovett, 2005) Έτσι για να μοντελοποιηθεί η προηγούμενη εξάσκηση στην 

ανάγνωση, η ενεργοποίηση ηρεμίας  των λεκτικών chunks ορίζεται υψηλότερη από 

αυτήν των χρωματικών chunks (2 vs. 0). (Lovett, 2005) 
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vi. Σύγκριση των μοντέλων 

 

Προσοχή / Αναστολή 

 

 

Όπως συζητήσαμε ήδη, η προσοχή είναι μια ευρεία έννοια, η οποία περιέχει 

πολλές όψεις και λειτουργίες. Κάναμε λόγο για επιλεκτική προσοχή, για αναστολή, 

για αντιληπτικές επιδράσεις του ερεθίσματος στην προσοχή, για κάποιο είδος 

αδράνειας του συστήματος (καθυστέρηση προσαρμογής στο νέο κανόνα). Το κάθε 

ένα από τα μοντέλα υλοποιεί ένα υποσύνολο των παραπάνω φαινομένων της 

προσοχής. Μια όψη της προσοχής που δεν υλοποιείτε από κανένα από τα μοντέλα 

που παρουσιάσαμε είναι η λειτουργία της αναστολής στην έξοδο. Όσον αφορά το 

Stroop, αναστολή στην έξοδο σημαίνει ότι αν το χρώμα που δόθηκε ως απάντηση 

στην έξοδο, διαφέρει από το χρώμα του έργου τότε πρέπει να ανασταλεί η απάντηση. 

Εκφρασμένη σε κανόνα η παραπάνω φράση είναι: 

if ((task=color_naming and output_color!=input_colorink_color)  

or (task=word_reading and output_color!=input_colorword)) 

then  

stop_respone() 

Μια ιδέα μας δίνει επίσης και το μοντέλο των Botvinick et al 2001· Αν ένας 

λογικός έλεγχος αποφασίζει για την ορθότητα της απάντησης. Ο έλεγχος θα μπορεί 

να δρα μετά από κάποιο χρόνο, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολύ δυνατές (που κάνουν 

την ενεργοποίηση εισόδου της λάθος απάντησης να φτάσει στο κατώφλι απόκρισης 

πριν από την εφαρμογή του ελέγχου) παρορμήσεις να εκφραστούν σαν λάθη 

απόκρισης. 

Μεταβλητή Συσχέτιση με 

Παρεμβολή 

Stroop Χρόνος 

r 

Συσχέτιση με 

λάθη στην 

ασύμβατη 

συνθήκη r 

Συντελεστής 

Παλινδρόμησης για 

παρεμβολή β 

Συντελεστής 

Παλινδρόμησης για 

λάθη στην ασύμβατη 

συνθήκη β 

Δοκιμασία 

Αναστολής 

(διαφορά στους 

Χ.Α.) 

0,437  n.s. 0,461, p< 0.001 n.s. 

CPT σωστές 

αποκρίσεις 

(Χ.Α.) 

n.s. 0,228 -0,246, p <0,027 0,320 , p<0,006 

Πίνακας 3viΑ. Συγκεντρωτικός πίνακας των στατιστικά σημαντικών δεδομένων για την προσοχή 
/ αναστολή. Πείραμα Α Σκοτεινού 2008 
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Τα 2 από τα 3 κατανεμημένα μοντέλα (εκτός του Cohen, Dunbar & 

McClelland 1990) έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνονται περισσότερο στο έργο, 

ρυθμίζοντας το χρόνο (σε βήματα υπολογισμού) όπου θα κάνουν task focus. 

 

Cohen, Dunbar & McClelland 1990 

Εδώ η προσοχή μεταφράζεται σαν ενίσχυση της ενεργοποίησης του 

μονοπατιού που επεξεργάζεται το στόχο (επιλεκτική). Αναστολή αντίστοιχα θα 

σημαίνει μείωση αυτής της ενεργοποίησης στο μονοπάτι που δεν επεξεργάζεται 

στόχο. Ακολουθούν δύο δίκτυα (απλοποιημένα σε σχέση με το πρωτότυπο) που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προσομοίωση των ζητούμενων έργων (βέβαια δεν 

είναι ξεκάθαρο το πώς ακριβώς θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με το 

αρχικό δίκτυο για το Stroop) : 

 

 

Σχήμα 3viΑ. Τροποποίηση του μοντέλου Cohen, 

Dunbar & McClelland 1990 για το έργο Α-Λ 

Σχήμα 3viΒ. Τροποποίηση του μοντέλου Cohen, 

Dunbar & McClelland 1990 για το έργο  CPT 

 

Cohen & Huston 1994 και Botvinick et al 2001 

 Η προσοχή σαν επιλεκτική και σαν stimulus-driven με λειτουργία task focus. 

Ακολουθούν δύο δίκτυα (απλοποιημένα σε σχέση με το πρωτότυπο) που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για προσομοίωση των ζητούμενων έργων (ισχύει ότι και για τα 

παραπάνω) : 
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Σχήμα 3viΓ. Τροποποίηση του μοντέλου Cohen & 

Huston 1994 για το έργο Α-Λ 

Σχήμα 3viΔ. Τροποποίηση του μοντέλου Cohen & 

Huston 1994 για το έργο  CPT 

 

Roelofs 2003 

Το μοντέλο υλοποιεί, όπως είπαμε παραπάνω, μια μορφή αναστολής στην 

είσοδο, όπου μετά την πάροδο du ms, το διασπαστικό ερέθισμα παύει να επιδρά στον 

υπολογισμό. Το μοντέλο περιέχει ένα σημασιολογικό δίκτυο που αποτελείται από το 

εννοιολογικό επίπεδο το οποίο συνδέεται με το επίπεδο επιλογής λήμματος (λεκτικό). 

Προκειμένου να επιτύχει το μοντέλο να απαντήσει σωστά στο έργο της αναστολής 

(Α-Λ) στην 2
η
 φάση, θα πρέπει να υπάρχουν συνδέσεις ανάμεσα στους «αντίθετους» 

κόμβους των δύο επιπέδων, που όμως στη συγκεκριμένη υλοποίηση του Roelofs 

2003 δεν υπάρχουν. Επομένως, το μοντέλο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

τρέξει κάποιο από τα δύο έργα που μας ενδιαφέρουν. Παρόλα αυτά, το μοντέλο 

μπορεί να τρέξει το Stroop με μεταβλητή την παράμετρο du, χωρίς όμως να υπάρχει 

κάποιος έγκυρος τρόπος αντιστοίχησης με την μεταβολή της προσοχής όπως αυτή 

μετριέται στα έργα αναστολής Α-Λ και CPT. 

 

Lovett 2005 

 Εδώ, προσοχή θα σήμαινε αύξηση της πιθανότητας εφαρμογής ενός κανόνα, 

αν οι συνθήκες του λαμβάνουν υπ' όψην τον στόχο και αναστολή, μείωση της 

πιθανότητας για κανόνες που οι συνθήκες τους δεν λαμβάνουν υπ' όψην το στόχο. 
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Αναγνωστική ικανότητα 

 

 

Κανένα μοντέλο δεν έχει τη δυνατότητα να διαβάσει ψευδολέξεις, διότι δεν 

μπορεί να οριστεί ψευδολέξη στα μοντέλα, αλλά ό, τι μπορεί να οριστεί ορίζεται σαν 

λέξη. Επομένως, για το εύρημα σχετικά με τον χρόνο απόκρισης στις ψευδολέξεις δεν 

μπορούν να γίνουν προσομοιώσεις.  

 

Cohen, Dunbar & McClelland 1990, Cohen & Huston 1994 και Botvinick et al 

2001 

Η αναγνωστική ικανότητα μεταφράζεται σε ισχύ του αντίστοιχου μονοπατιού. 

Η σωστή λειτουργία των μοντέλων βασίζεται στα ακριβή βάρη των συνδέσεων και τα 

κατώφλια ενεργοποίησης των κόμβων. Θα μπορούσαμε ίσως να τροποποιήσουμε 

ελαφρώς τα βάρη ή τα κατώφλια ορισμένων κόμβων για να τρέξουμε κάποια 

πειράματα αλλά η διαδικασία θα ήταν λίγο πολύ αυθαίρετη. Επίσης, τα μοντέλα σε 

συνθήκες φυσιολογικής λειτουργίας δεν κάνουν λάθη ανάγνωσης. 

 

Roelofs 2003 

P4. IF the goal is to say the name of the word, 

and the morpheme is the name of the stimulus 

THEN select the morpheme, 

and flag the morpheme as goal morpheme. 

Μεταβλητή Συσχέτιση με 

Παρεμβολή 

Stroop Χρόνος 

r 

Συσχέτιση με 

λάθη στην 

ασύμβατη 

συνθήκη r 

Συντελεστής 

Παλινδρόμησης 

για παρεμβολή β 

Συντελεστής 

Παλινδρόμησης για 

λάθη στην ασύμβατη 

συνθήκη β 

Ανάγνωση 

Χρωματολέξεων 

Συμβατή συνθήκη 

(Χ.Α.) 

n.s. 
0,196 

 
n.s. n.s. 

Ανάγνωση 

Χρωματολέξεων 

Ουδέτερη 

συνθήκη (Χ.Α.) 

0,225 n.s. n.s. n.s. 

Ανάγνωση 

χρωματολέξης λάθη 

Καρτέλες - μαθητές 
n.s. n.s. 0,354 , p<0.011 n.s. 

Πίνακας 3viΒ. Συγκεντρωτικός πίνακας των στατιστικά σημαντικών δεδομένων για την 
αναγνωστική ικανότητα.  Πείραμα Α και Πείραμα Β Σκοτεινού 2008 
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Η ανάγνωση υλοποιείται με απευθείας ενεργοποίηση του μορφήματος της 

λέξης· δεν βλέπω πως το μοντέλο αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να 

προσομοιώσει λάθη ανάγνωσης. Επίσης η ύπαρξη του άμεσου μονοπατιού έχει σαν 

αποτέλεσμα σταθερό χρόνο απόκρισης για την ανάγνωση στο μοντέλο. 

 

 

Lovett 2005 

Εδώ η αναγνωστική ικανότητα μπορεί να παρασταθεί με χειρισμό της 

ενεργοποίησης ηρεμίας που θα αντιστοιχεί στα λεκτικά chunks. 

 

Κατονομασία χρώματος 

 

 

Όλα τα μοντέλα μπορούν να ελεγχθούν ως προς τα συγκεκριμένα ευρήματα 

που αφορούν το χα στην ασύμβατη συνθήκη και την παρεμβολή. Όσον αφορά τα 

λάθη στην ασύμβατη συνθήκη μόνο το μοντέλο των Cohen & Huston 1994 μπορεί να 

εκφράσει λάθη. 

 

Εξάσκηση σε συγκεκριμένες διαστάσεις 

i) Εξάσκηση στις 3 συνθήκες: 

1. RED, GREEN, BLUE : α. ενίσχυση της απόδοσης του έργου 

κατονομασία χρώματος, β. ενίσχυση της αναστολής της ανάγνωσης 

λέξης 

Μεταβλητή Συσχέτιση με 

Παρεμβολή 

Stroop Χρόνος 

r 

Συσχέτιση με 

λάθη στην 

ασύμβατη 

συνθήκη r 

Συντελεστής 

Παλινδρόμησης για 

παρεμβολή β 

Συντελεστής 

Παλινδρόμησης για 

λάθη στην ασύμβατη 

συνθήκη β 

Κατονομασία 

Χρώματος 

Συμβατή Συνθήκη 

(Χ.Α.) 

-0,4 n.s. n.s. n.s. 

Κατονομασία 

Χρώματος 

Ουδέτερη 

Συνθήκη (Χ.Α.) 

0,282 n.s. n.s. n.s. 

Κατονομασία 

Χρώματος 

Ουδέτερη 

Συνθήκη (λάθη) 

n.s. 0,198 n.s. n.s. 

Πίνακας 3viΓ. Συγκεντρωτικός πίνακας των στατιστικά σημαντικών δεδομένων για την 
κατονομασία χρώματος.  Πείραμα Α Σκοτεινού 2008 
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2. XXX, XXX, XXX : α. ενίσχυση της απόδοσης του έργου κατονομασία 

χρώματος 

3. RED, GREEN, BLUE : γ. ενίσχυση της απόδοσης του έργου 

ανάγνωση λέξης 

 

Cohen, Dunbar & McClelland 1990 

Μπορεί να γίνει εκπαίδευση του δικτύου με χρήση του γενικευμένου κανόνα δ 

σε κατάλληλο δείγμα για τις τρεις συνθήκες αντίστοιχα. Τα αποτελέσματά της όμως 

θα είναι εκ των προτέρων λίγο πολύ γνωστά. Συγκεκριμένα, θα περιμένουμε την 

ενίσχυση του μονοπατιού (αύξηση του βάρος των συνδέσεων) που υλοποιεί το έργο 

στο οποίο θα γίνει εκπαίδευση. 

 

Cohen & Huston 1994 και Botvinick et al 2001 

Οι συγγραφείς δεν περιγράφουν κάποια μέθοδο εκπαίδευσης του μοντέλου, 

ούτε το μοντέλο εκπαιδεύθηκε σε κάποιο από τα πειράματα που παρουσίασαν οι 

συγγραφείς στα άρθρα. Θα γίνουν απόπειρες να ελεγχθεί πειραματικά 

χρησιμοποιώντας υποθέσεις για το πώς και γιατί θα τροποποιηθούν οι παράμετροι. 

 

Roelofs 2003 

1. Αύξηση του semR (η ενεργοποίηση να διαδίδετε ταχύτερα στους κόμβους του 

εννοιολογικού επιπέδου), μείωση του du (ο μηχανισμός αναστολής να επεμβαίνει 

ταχύτερα). 

2. Αύξηση του semR. 

3. Εδώ η ύπαρξη του άμεσου μονοπατιού σημαίνει πάντα σταθερό χρόνο στο 

μοντέλο για το έργο της ανάγνωσης λέξης. 

 

Lovett 2005 

1. Αύξηση της ενεργοποίησης ηρεμίας των chunks του χρώματος, και χειρισμός της 

αναστολής όπως παραπάνω. 

2. Αύξηση της ενεργοποίησης ηρεμίας των chunks του χρώματος. 

3. Αύξηση της ενεργοποίησης ηρεμίας των chunks των λέξεων.  
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ii) εξάσκηση σε νέα σχήματα όπως παρακάτω. 

 

    

Ασύμβατη συνθήκη Συμβατή συνθήκη Ουδέτερη συνθήκη 

χρώματος 

Ουδέτερη συνθήκη 

σχήματος 

Σχήμα 2iiΒ. Ερεθίσματα στο πείραμα εξάσκησης Β Μαρκάτου 2008. 

 

 

Cohen, Dunbar & McClelland 1990 

Θεωρητικά θα δημιουργηθεί μια νέα λειτουργία σαν της ανάγνωσης με 

μικρότερο βαθμό αυτοματοποίησης (όπως ορίζεται στο μοντέλο, δηλαδή, χαμηλή 

ισχύς του μονοπατιού).  

 

Cohen & Huston 1994 και Botvinick et al 2001 

Όμοια με παραπάνω. 

 

Roelofs 2003 

Αύξηση στην ισχύ των συνδέσεων ανάμεσα στο εννοιολογικό και το λεκτικό 

επίπεδο του σημασιολογικού δικτύου της μίας ή της άλλης διάστασης αντίστοιχα. 

Εκτεταμένη εξάσκηση πιθανόν και να οδηγεί και σε δημιουργία άμεσου μονοπατιού 

κατά τα πρότυπα της ανάγνωσης. 

 

Lovett 2005 

Αύξηση της ενεργοποίησης ηρεμίας των chunks της μιας ή της άλλης 

διάστασης. Είναι πιθανόν εκτεταμένη εξάσκηση να οδηγεί και σε αλλαγή των 

κανόνων (να ενεργοποιούνται χωρίς έλεγχο του στόχου) κατά τα πρότυπα του 

Roelofs; 

 

Γενικά η εξάσκηση στα νέα αυτά ερεθίσματα δεν διευρύνει ουσιαστικά την 

συμπεριφορά των μοντέλων, διότι πρέπει να γίνουν υποθέσεις για τη φύση της 

διεργασίας που θα εκτελείτε (πχ είναι αρχικά μια διαδικασία αναγνώρισης εικόνας 
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και με την εξάσκηση μετασχηματίζεται σε ανάγνωση;). Δυστυχώς ο κόσμος των 

μοντέλων  είναι πολύ φτωχός. 

 

vii. Συμπεράσματα 

Cohen, Dunbar & McClelland 1990 

Το βασικό πλεονέκτημα του μοντέλου είναι ο σαφής τρόπος εκπαίδευσης που 

όμως είναι καλά μελετημένος στη βιβλιογραφία και όπως είπαμε και παραπάνω τα 

αποτελέσματα της εκπαίδευσης είναι λίγο πολύ γνωστά εκ των προτέρων. Στα 

μειονεκτήματα συγκαταλέγεται η περιορισμένη οπτική για την προσοχή μόνο σαν 

επιλεκτική, και κατά συνέπεια αδυναμία να φωτίσει τα σχετικά ευρήματα. 

 

Cohen & Huston 1994 

Το βασικό μειονέκτημα του μοντέλου είναι ότι οι συγγραφείς δεν προτείνουν 

κάποιο τρόπο εκπαίδευσής του, αν και, από την αρχιτεκτονική και τη λειτουργία του, 

μπορούν να γίνουν υποθέσεις για τα αποτελέσματα στα βάρη των συνδέσεων, που θα 

είχε κάποια εκπαίδευση. Στα θετικά συγκαταλέγεται η δυνατότητά του να δώσει 

λάθος απαντήσεις σε συνδυασμό με μια ευρύτερη υλοποίηση της προσοχής τόσο σαν 

επιλεκτική όσο και σαν bottom-up (ή stimulus-driven) διαδικασία. 

 

Botvinick et al 2001 

Το μοντέλο παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του 

προηγούμενου (των Cohen & Huston 1994), αλλά επιπλέον μας δίνει την ιδέα για το 

πώς θα μπορούσε να συνδυαστεί ένα συνδετιστικό μοντέλο με την έννοια του 

κεντρικού ελέγχου (μια ιδέα για το πώς πχ θα μπορούσαμε να έχουμε αναστολή της 

απόκρισης σαν αποτέλεσμα λογικού ελέγχου στην απάντηση του δικτύου, που δεν 

υλοποιείται όμως στο συγκεκριμένο μοντέλο). 

 

Roelofs 2003 vs Lovett 2005 

Τα μοντέλα αυτά αν και προσδιορίζονται σαν συμβολικά έχουν μεγάλες 

διαφορές μεταξύ τους ώστε να συγκριθούν σημείο προς σημείο. Το μοντέλο του 

Roelofs εμφανίζεται σαν το πληρέστερο στην βιβλιογραφία (με την έννοια ότι 

καλύπτει / εξηγεί τα περισσότερα ευρήματα για το Stroop στη βιβλιογραφία). Επίσης 

υπάρχει ήδη μια έτοιμη υλοποίηση του μοντέλου και είναι διαθέσιμες περισσότερες 
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λεπτομέρειες υλοποίησης από το αντίπαλό του (Lovett 2005), για το οποίο σε επίπεδο 

υλοποίησης το άρθρο δεν αναφέρει σημαντικές πληροφορίες. Αν και η πιθανοτική 

προσέγγιση του Lovett 2005 είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, ξεφεύγει από τα πρότυπα 

της συμβολικής προσέγγισης, στην οποία οι κανόνες εκτελούνται όχι με βάση τις 

πιθανότητες τους να απαντήσουν σωστά αλλά με κάποιο λογική αλληλουχία.  

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα ελεγχθούν 2 από τα παραπάνω 

μοντέλα και συγκεκριμένα το συμβολικό του Roelofs 2003, και το κατανεμημένο των 

Cohen & Huston 1994. Τα συγκεκριμένα μοντέλα επιλέχθηκαν το μεν Cohen & 

Huston 1994 επειδή το αντίπαλό του Cohen 1990 είναι πολύ απλούστερο και κατά 

συνέπεια πιο προβλέψιμο, το Roelofs 2003 επειδή είναι το πληρέστερο μέχρι στιγμής 

μοντέλο για το Stroop, είναι πιο κοντά στο πνεύμα της συμβολικής προσέγγισης και 

υπάρχει ήδη μια έτοιμη υλοποίηση. 

Ακολουθεί ένας πίνακας που συνοψίζει τις παρατηρήσεις μας. 
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Μεταβλητή  Συσχέτιση 

με 

Παρεμβολή 

Συσχέτιση με 

Λάθη στην 

ασύμβατη 

συνθήκη 

σχόλια Cohen & Huston 1994 Roelofs2003 

 

αναστολή 

διαφορά χρόνος 

0,437  επίδραση της προσοχής γενικά, στο κάθε μοντέλο πιθανόν 

και με άλλο περιεχόμενο 

Η προσοχή σαν επιλεκτική και σαν bottom-up 

επίδραση 

 

η προσοχή σαν αναστολή της εισόδου. Το 

μοντέλο υλοποιεί επίσης μια μορφή 

αναστολής στην έξοδο, όπου η λάθος 

απάντηση δεν αφήνεται ποτέ να εκδηλωθεί. 

κατονομασία 

χρώματος 

χρόνος συμβατή 

συνθήκη 

-0,4  Παρεμβολή Stroop = κατονομασία χρώματος χρόνος 

ασύμβατη συνθήκη - κατονομασία χρώματος χρόνος 

ουδέτερη συνθήκη,   Διευκόλυνση Stroop =   κατονομασία 

χρώματος χρόνος ουδέτερη συνθήκη - κατονομασία 

χρώματος χρόνος συμβατή συνθήκη,                                        

όσο αυξάνεται ο χρόνος απόκρισης στην συμβατή συνθήκη 

έχουμε μείωση της διευκόλυνσης (εξ' ορισμού) και μείωση 

της παρεμβολής (αρνητική συσχέτιση). Όλα τα μοντέλα 

μπορούν να κάνουν το έργο. Τα μοντέλα επιτρέπουν 

προβλέψεις για το έργο. 

  

κατονομασία 

χρώματος 

χρόνος ουδέτερη 

συνθήκη 

0,282  λογικό αν η ουδέτερη συνθήκη αντανακλά κάποιο κατώφλι 

απόκρισης που εξαρτάται από την ισχύ του μηχανισμού ή 

επιμέρους υπομηχανισμών (πχ αναγνώριση χρώματος στον 

πρωτοταγή οπτικό φλοιό), θα περιμέναμε να αυξάνονταν οι 

χρόνοι απόκρισης και στις άλλες συνθήκες αντίστοιχα, 

βέβαια για να υπάρχει επίδραση στην παρεμβολή Stroop που 

ορίζεται σαν διαφορά των χρόνων απόκρισης θα πρέπει ο 

παραπάνω μηχανισμός ή υπομηχανισμός να συνδέεται μη 

γραμμικά με το χρόνο απόκρισης. Όλα τα μοντέλα μπορούν 

να κάνουν το έργο. Τα μοντέλα επιτρέπουν προβλέψεις για 

το έργο. 

 Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει εξωτερική 

εισροή παρά μόνο στον σωστό κόμβο του 

σημασιολογικού επιπέδου. Επομένως ο 

χρόνος απόκρισης θα μπορούσε να 

μεταβάλετε σαν αποτέλεσμα της μεταβολής 

του extin (που δεν έχει νόημα) ή του critdiff 

(κατώφλι απόκρισης του συστήματος 

επιλογής λήμματος)  
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ανάγνωση 

χρωματολέξης 

χρόνος ουδέτερη 

συνθήκη 

0,225  λογικό: πχ αν η ανάγνωση (ή κάποιο τμήμα της) εκτελείται 

πρώτη (σε σειριακό υπολογιστή), θα περιμέναμε ότι μια 

καθυστέρηση στην πρώτη λειτουργία θα καθυστερούσε την 

απόκριση της δεύτερης. (η πρώτη λειτουργία εκτελείτε , η 

απάντηση της αναστέλλεται σαν λάθος και μετά εκτελείται η 

δεύτερη λειτουργία που δίνει τη σωστή απάντηση). Όλα τα 

μοντέλα μπορούν να κάνουν το έργο. Τα μοντέλα 

επιτρέπουν προβλέψεις για το έργο. 

 Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει external 

input παρά μόνο στον σωστό κόμβο του 

επιπέδου ανάκτησης λήμματος. Επομένως ο 

χρόνος απόκρισης στην ανάγνωση θα 

μπορούσε να μεταβάλετε σαν αποτέλεσμα της 

μεταβολής του extin ή του critdiff 

 

CPT χρόνος 

απόκρισης 

(σωστά) 

 0,228 Είναι λογικό; Αν αύξηση του χα στο CPT  σημαίνει 

μειωμένη προσοχή, μπορεί αυτό να οδηγεί και σε αύξηση 

των λαθών στο Stroop; (ένδειξη για σχέση ανάμεσα σε 

πλευρές της προσοχής, την αναστολή των λαθών (στο 

Stroop) και της προσοχής σαν επεξεργαστικός πόρος (στο 

CPT) ) 

 

Το μοντέλο μπορεί να κάνει λάθη στο Stroop.  

 

Δεν υπάρχει η δυνατότητα να εκφραστούν 

λάθη 

 

κατονομασία 

χρώματος λάθη 

ουδέτερη 

συνθήκη 

 0,198 Είναι αποτέλεσμα έλλειψης προσοχής (ίσως σαν επίπεδο 

εγρήγορσης, ίσως επιλεκτική, ίσως αναστολή), ή 

αντιληπτικό ζήτημα; 

  

ανάγνωση 

χρωματολέξης 

λάθη συμβατή 

συνθήκη 

 0,196 

 

Είναι αποτέλεσμα έλλειψης προσοχής (ίσως σαν επίπεδο 

εγρήγορσης, ίσως επιλεκτική, ίσως αναστολή), ή ζήτημα 

αναγνωστικής ικανότητας; Κανένα μοντέλο δεν μπορεί να 

κάνει λάθη ανάγνωσης 

  

Πίνακας 3viiΑ. Παρατηρήσεις και συμπεράσματα για τα επιλεγμένα μοντέλα. 
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4. Εργαλεία 

Στα πλαίσια της εργασίας αναπτύχθηκε σε .net μια εφαρμογή δημιουργίας και 

διαχείρισης προσομοιώσεων για τα εν λόγω μοντέλα (Roelofs 2003, Cohen & Huston 

1994) (Microsoft Visual C# express edition : Microsoft .NET Framework v 3.5 SP 1, 

Microsoft Visual Studio 2008 v 9.30729 SP1).  

Η εφαρμογή αποτελεί μια πλατφόρμα, στην οποία μπορεί κανείς να 

υλοποιήσει μοντέλα και να αποθηκεύσει συγκεκριμένες ρυθμίσεις των παραμέτρων, 

που αντιστοιχούν σε προσομοιώσεις. Οι παράμετροι μπορούν να αλλαχθούν σε run 

time από το GUI της εφαρμογής, και ανάλογα τις ρυθμίσεις και το μοντέλο, ο 

χρήστης λαμβάνει μια σειρά από reports (τις οποίες μπορεί να αποθηκεύσει). Για 

παράδειγμα μπορεί να δει γραφικές παραστάσεις ενεργοποίησης των κόμβων, αν το 

μοντέλο είναι νευρωνικό δίκτυο, ή του χρόνου απόκρισης του μοντέλου σε κάποιο 

έργο συναρτήσει κάποιας παραμέτρου ορισμένη σε ένα διάστημα τιμών. Μπορεί 

επίσης να αποθηκεύσει τα αριθμητικά αποτελέσματα σε ένα XML αρχείο, ώστε να τα 

εισάγει αργότερα στο SPSS για στατιστική επεξεργασία. Ο χρήστης μπορεί να 

αποθηκεύσει ένα σύνολο ρυθμίσεων (μια προσομοίωση) και να δημιουργήσει μια 

συλλογή προσομοιώσεων, ώστε να φορτώνει όποια θέλει κάθε φορά στην εφαρμογή. 

Βασικό χαρακτηριστικό της εφαρμογής είναι ότι αποτελεί, όπως είπαμε πλατφόρμα, 

δηλαδή κάποιος εύκολα μπορεί να υλοποιήσει οποιονδήποτε υπολογισμό επιθυμεί και 

να τον συνδέσει με την εφαρμογή, ώστε να λαμβάνει τα reports που επιθυμεί. 

i. Δεδομένα 

 Η εφαρμογή περιέχει τρία είδη δεδομένων που διαχειρίζονται από την 

εφαρμογή με διαφορετικούς τρόπους. Το πρώτο είδος αποτελούν τα δεδομένα που 

αφορούν τις παραμέτρους του κάθε μοντέλου, τα οποία φυλάσσονται σε μια βάση 

access και είναι προσβάσιμα στην εφαρμογή μέσω ενός typed dataset. Υπάρχει ένας 

πίνακας (model), που σαν πεδία περιλαμβάνει τις παραμέτρους των μοντέλων (όποιο 

μοντέλο δεν διαθέτει κάποια παράμετρο το αντίστοιχο πεδίο έχει τιμή null). Στη βάση 

αυτή υπάρχει ακόμα ένας πίνακας (plotParams) που περιέχει τις παραμέτρους που για 

αυτές μπορούν να εκτυπωθούν γραφικές παραστάσεις. Τέλος υπάρχει και ο πίνακας 

task που περιέχει τα έργα που μπορούν να εκτελέσουν τα μοντέλα.  
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Σχήμα 4iΑ. Πίνακας δεδομένων της 

Εφαρμογής για τα μοντέλα και τις 

παραμέτρους τους. 

Σχήμα 4iΒ. Πίνακας δεδομένων της 

Εφαρμογής για τις παραμέτρους 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για γραφικές παραστάσεις. 

Σχήμα 4iΓ. Πίνακας 

δεδομένων της Εφαρμογής 

για τα έργα που μπορούν να 

εκτελέσουν τα μοντέλα. 

 

 Το δεύτερο είδος δεδομένων της εφαρμογής αποτελούν τα δεδομένα σχετικά 

με τις συγκεκριμένες προσομοιώσεις, δηλαδή ένα συγκεκριμένο σύνολο ρυθμίσεων 

για ένα μοντέλο. Τα δεδομένα αυτά φυλάσσονται στο σύστημα αρχείων του 

υπολογιστή, σύμφωνα με τη σύμβαση ένας φάκελος για κάθε προσομοίωση. Μέσα 

στο φάκελο φυλάσσεται το σύνολο των ρυθμίσεων για τη συγκεκριμένη 

προσομοίωση σε μορφή ενός αρχείου κειμένου.  

  

 

Σχήμα 4iΔ. Ιεραρχική δομή των φακέλων της Εφαρμογής για τα δεδομένα των προσομοιώσεων (αριστερά) και τα περιεχόμενα 

αρχεία ενός φακέλου (δεξιά) 
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 Το τρίτο είδος δεδομένων αποτελούν τα αποτελέσματα της κάθε 

προσομοίωσης, τα οποία φυλάσσονται μέσα στο φάκελο της προσομοίωσης σε μορφή 

xml (προσβάσιμα με excel). 

 Στους φακέλους αυτούς η εφαρμογή μπορεί επίσης να σώσει σε αρχεία 

εικόνας, screenshots των φορμών. 

ii. Εφαρμογή 

Η γενική δομή της εφαρμογής ακολουθεί το παρακάτω σχήμα: 

 

Σχήμα 4iiΑ. Ιεραρχική δομή της εφαρμογής. 

 

 

Φόρμες 

Η εφαρμογή αποτελείται από φόρμες, και η διαχείριση τους γίνεται μέσα από 

ένα MDI περιβάλλον (φόρμα MdiParentForm). Ισχύει η ακόλουθη ιεραρχική 

αντικειμενοστραφής δομή στις φόρμες:  

 

Σχήμα 4iiΑ. Ιεραρχική δομή κληρονομικότητας των φορμών της εφαρμογής. 

 

baseForm: Η βασική κλάση που κληρονομούν όλες οι φόρμες.  

report: Διαθέτει την ιδιότητα public string ReportText , όπου δηλώνεται 

το κείμενο που θα εκτυπωθεί στο περιεχόμενο της φόρμας. Χρησιμεύει για την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε μορφή κειμένου. 



 49 

splash: Χρησιμοποιείται για να δείξει κάποιο μήνυμα και την πρόοδο των 

υπολογισμών (progress bar), καθώς ένας υπολογισμός μπορεί να διαρκέσει μερικά 

λεπτά. Διαθέτει την ιδιότητα public string DisplayText , όπου δηλώνεται το 

μήνυμα που θα εκτυπωθεί στον χρήστη. 

 baseFormSettings: Η βασική φόρμα όπου μπορεί να φορτωθεί / σωθεί μια 

προσομοίωση (δηλαδή ένα αρχείο ρυθμίσεων με κάποιο όνομα). Διαθέτει την 

ιδιότητα public string simulationName , όπου δηλώνεται το όνομα της 

προσομοίωσης (πεδίο simTextBox) και θα αποθηκευθεί στο αρχείο simulationName, 

την μέθοδο public virtual void runSimulation(BackgroundWorker bw, 

DoWorkEventArgs e) , όπου θα πρέπει να υλοποιηθεί από τις κλάσεις που την 

κληρονομούν, ώστε να τρέξει η ζητούμενη προσομοίωση σε δικό της thread μέσω του 

αντικειμένου bw.  

stroopSettings: Η φόρμα για τις προσομοιώσεις του stroop. Διαθέτει την 

ιδιότητα public int SimTask, όπου δηλώνεται το έργο που θα εκτελεστεί (0 για 

κατονομασία χρώματος, 1 για ανάγνωση λέξης) (πεδίο taskCmb), την μεταβλητή 

private baseCtrl modelControl, όπου δηλώνεται ποιο control θα φορτωθεί στη 

φόρμα ανάλογα με το ποιο μοντέλο επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης (υπάρχει 

ένα control για κάθε μοντέλο, πιο αναλυτικά για τα controls παρακάτω) (πεδίο  

modelCmb), την μέθοδο private void loadControl(), όπου φορτώνεται το 

επιλεγμένο control, τη μέθοδο public void saveData(), όπου αποθηκεύονται τα 

αποτελέσματα της προσομοίωσης σε xml αρχείο.  

 baseFormGraph: Η βασική φόρμα για την εκτύπωση σημείων σε σύστημα 

συντεταγμένων δύο διαστάσεων. Διαθέτει τις ιδιότητες public int Xlength, 

public int Ylength, public double StX , όπου δηλώνονται αντίστοιχα το 

μήκος του χ άξονα, του ψ άξονα, και το βήμα (πόσο απέχουν 2 διαδοχικά σημεία 

στον χ άξονα), την μέθοδο public void plotAxons(Graphics g, int 

DistCorrection) , όπου εκτυπώνονται οι άξονες πάνω στη φόρμα, την μέθοδο 

public void plot(double[,] points, double a, double b,double c1, 

Graphics g, System.Drawing.Color col), όπου εκτυπώνονται τα σημεία 

points[] (χρησιμοποιούνται οι μετασχηματισμοί:  w = 200 * (x) / a ,  z = 200 

* (y) / b , όπου a= μέγιστη τιμή για τον χ άξονα και b= μέγιστη τιμή για τον ψ 

άξονα, για την απεικόνιση σε σωστή κλίμακα). 
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 stroopGraph: Η φόρμα για την εκτύπωση των αποτελεσμάτων των 

προσομοιώσεων του stroop σε σύστημα συντεταγμένων δύο αξόνων. Διαθέτει την 

ιδιότητα public List<List<double>> PlotVariables , όπου περιέχονται τα 

αποτελέσματα των μεταβλητών που υπολογίστηκαν στην προσομοίωση (οι ψ 

συντεταγμένες), την ιδιότητα public List<double> XPoints που περιέχει τα 

σημεία του χ άξονα (κοινά για όλες τις μεταβλητές του ψ άξονα), την ιδιότητα 

private Color[] colrVariables , όπου δηλώνονται τα χρώματα που θα 

χρησιμοποιηθούν για την εκτύπωση της κάθε μεταβλητής. 

  

Controls 

 Όπως είδαμε η φόρμα stroopSettings φορτώνει για κάθε μοντέλο που επιλέγει 

ο χρήστης το αντίστοιχο control. Παρόμοια ιεραρχική αντικειμενοστραφής δομή 

ισχύει και για τα controls: 

 

Σχήμα 4iiΒ. Ιεραρχική δομή κληρονομικότητας των controls της εφαρμογής. 

 

 

 baseCtrl: Το βασικό control που κληρονομούν όλα τα controls. Διαθέτει την 

ιδιότητα public stroopModelBase ModelObj, στην οποία δηλώνεται ποιο 

μοντέλο θα συνδεθεί στο control. Διαθέτει επίσης τις ιδιότητες (και αντίστοιχα πεδία 

στο GUI) public int Xaxis, public double FX, public double TX, public 

double StX που δηλώνονται η μεταβλητή του άξονα χ για τις γραφικές παραστάσεις 

και το διάστημα και το βήμα στο οποίο ορίζεται. 

 roelofsCtrl: Υλοποιεί το GUI για το μοντέλο του Roelofs. 

 cohenBaseCtrl: Υλοποιεί το βασικό GUI που είναι κοινό για τα μοντέλα 

Cohen, Dunbar & McClelland 1990, Cohen & Huston 1994. 

 cohen90Ctrl: Υλοποιεί το GUI για το μοντέλο Cohen, Dunbar & McClelland 

1990. 

 cohen94Ctrl: Υλοποιεί το GUI για το μοντέλο Cohen & Huston 1994. 
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Όλα τα controls διαθέτουν μεθόδους για validation των πεδίων και για αποθήκευση / 

φόρτωση των δεδομένων. 

Μοντέλα 

 Οι κλάσεις που υλοποιούν τα υπολογιστικά μοντέλα, ακολουθούν και αυτές 

μια αντίστοιχη ιεραρχική δομή κληρονομικότητας.   

 

 

Σχήμα 4iiΓ. Ιεραρχική δομή κληρονομικότητας των μοντέλων της εφαρμογής. 

 

 

 stroopModelBase: Η βασική κλάση που κληρονομούν όλα τα μοντέλα. 

Παρέχει ένα τρόπο σύνδεσης των μοντέλων με την εφαρμογή, ορίζοντας τον τύπο 

των δεδομένων εισόδου – εξόδου των μοντέλων.  

 roelofs: Υλοποιεί το μοντέλο Roelofs 2003. Ο κώδικας προϋπήρχε σε C και 

έγινε μετάφρασή του σε C# και υλοποίηση μερών που απαιτούνταν για τη 

διασύνδεση του με την εφαρμογή. 

 cohenBase: Η βασική κλάση για τα μοντέλα Cohen, Dunbar & McClelland 

1990 και Cohen & Huston 1994.  

 cohen90: Υλοποιεί το μοντέλο Cohen, Dunbar & McClelland 1990. Ο 

κώδικας προϋπήρχε σε C και έγινε μετάφραση του σε C# και υλοποίηση μερών που 

απαιτούνταν για τη διασύνδεσή του με την εφαρμογή. 

 cohen94: Υλοποιεί το μοντέλο Cohen & Huston 1994. Ο κώδικας 

υλοποιήθηκε σε C# με βάση τον κώδικα του Cohen, Dunbar & McClelland 1990 και 

τα άρθρα Cohen & Huston 1994, Wiles et al 2000. 

 

Η εφαρμογή αυτή αποτελεί το βασικό εργαλείο της παρούσας εργασίας, που 

πάνω της θα τρέξουν όλες οι προσομοιώσεις που θα περιγράψουμε στο επόμενο 

κεφάλαιο. 
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5. Μεθοδολογία 

Για το κάθε έργο θα γίνουν ορισμένες υποθέσεις όσον αφορά τη φύση του, και 

θα διερευνηθεί κατά πόσο είναι δυνατόν να συσχετισθεί με μεταβολές σε 

παραμέτρους των μοντέλων. 

Ακολουθούν τα στατιστικά σημαντικά ευρήματα και οι προσομοιώσεις που 

προτείνονται για την κάθε περίπτωση. Γενικά η κάθε προσομοίωση θα περιλαμβάνει 

έναν έλεγχο του μοντέλου στην περιοχή λειτουργίας και πιθανόν έναν ακόμα σε 

ευρύτερο διάστημα. 

 

i. Αναστολή/προσοχή.  

 Επειδή τα μοντέλα μας δεν μπορούν να εκτελέσουν τα συγκεκριμένα έργα δεν 

μπορούμε να ελέγξουμε τα ευρήματα ένα προς ένα. Μπορούμε όμως να ελέγξουμε 

πως επιδρά η προσοχή γενικά (όπως ορίζεται στο κάθε μοντέλο) στην παρεμβολή. Θα 

ελέγξουμε την προσοχή με χειρισμό των αντίστοιχων παραμέτρων που περιέχει κάθε 

μοντέλο.  

 

Roelofs 2003 

 Ας εξετάσουμε τον τρόπο που επιδρά η du (DISTRACTOR_DURATION) 

στη συγκεκριμένη υλοποίηση: 

  if (T < (DISTRACTOR_DURATION)) 

                { /* duration refers to latency of P3 */ 

                    /* see page 101 of Roelofs (2003) */ 

                    if (dcond == INC) /* incongruent, a non-red color */ 

                        input_LEM[GREEN] += EXTIN_RD; 

                    if (dcond == CON) /* congruent, red color */ 

                        input_LEM[RED] += EXTIN_RD; 

                } 

 Παρατηρούμε ότι όσο ο χρόνος (Τ) παραμένει μικρότερος από την διάρκεια 

επίδρασης του διασπαστικού ερεθίσματος (DISTRACTOR_DURATION), 

προστίθεται στην ενεργοποίηση του αντίστοιχου κόμβου του λεκτικού επιπέδου 

(input_LEM[i]) η επίδραση της εισόδου (EXTIN_RD). 

 Θα διεξαχθεί μία ομάδα προσομοιώσεων (1R) με μεταβλητή τη παράμετρο 

du, δηλαδή τη διάρκεια διάσπασης της προσοχής από το άσχετο με το έργο ερέθισμα, 

ορισμένη σε ένα διάστημα (να λαμβάνει διαδοχικές τιμές σε ένα ορισμένο διάστημα, 

με ένα ορισμένο βήμα). 
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Cohen & Huston 1994 

 Ας εξετάσουμε τον τρόπο που κάνει task focus (run_limit()) το μοντέλο στη 

συγκεκριμένη υλοποίηση: 

if (flim) 

               { 

                   run_limit(fdiff, Task.ToArray()); 

               } 

               else 

               { 

                   run_limit(FReps, Task.ToArray()); 

               } 

 Παρατηρούμε ότι το μοντέλο διαθέτει δύο τρόπους για να κάνει task focus: Ο 

πρώτος είναι μέχρι η διαφορά της ενεργοποίησης στους κόμβους εισόδου να 

προσεγγίσει ένα όριο (fDiff), και ο δεύτερος για συγκεκριμένες επαναλήψεις (fReps). 

Θα διεξαχθούν δύο ομάδες προσομοιώσεων για να μελετηθούν οι 2 τρόποι ρύθμισης 

της προσοχής στο μοντέλο. Συγκεκριμένα θα διεξαχθεί μία ομάδα προσομοιώσεων 

(1C) με μεταβλητή την παράμετρο fReps, ορισμένη σε ένα διάστημα και μία ομάδα 

προσομοιώσεων (1C2) με μεταβλητή την παράμετρο fDiff, ορισμένη σε ένα διάστημα 

 Συνολικά για τον παράγοντα της προσοχής θα διεξαχθούν 3 ομάδες 

προσομοιώσεων, 1R, 1C, 1C2. Σύμφωνα με τα ευρήματα αναμένουμε αύξηση της 

προσοχής να επιφέρει μείωση της παρεμβολής. 

ii. Αναγνωστική Ικανότητα. 

Α. αναγνωστική ικανότητα (γενικά)  

 Θα ελέγξουμε την αναγνωστική ικανότητα σαν χρόνο απόκρισης στο έργο 

ανάγνωσης χρωματολέξης στη συμβατή συνθήκη, έτσι όπως υλοποιείται στα 

μοντέλα. 

 

Roelofs 2003 

 void set_task_dependent_parameters() 

        { 

            switch (task) 

            { 

                case 0://color naming 

                    CRIT_DIFF = CD; 

                    DISTRACTOR_DURATION = DU; 

                    break; 

 

                case 1://word reading 

                    CRIT_DIFF = 4.0; 
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                    DISTRACTOR_DURATION = 200; 

                    break; 

            } 

        } 

void set_spreading_rates() 

        { 

            int i, j; 

 

            for (i = 0; i < N_LEMMAs; i++) 

                for (j = 0; j < N_LEMMAs; j++) 

                { 

                    SEM_con[i, j] *= SEM_rate; 

                    LEM_con[i, j] *= LEM_rate; 

                } 

        } 

 Παρατηρούμε ότι για την ανάγνωση το μοντέλο χρησιμοποιεί σταθερές τιμές 

για τις παραμέτρους du (DISTRACTOR_DURATION) και critdiff (CRIT_DIFF). Η 

μόνη παράμετρος του μοντέλου που σχετίζεται άμεσα με την αναγνωστική ικανότητα 

είναι η lemR (LEM_RATE), δηλαδή ο ρυθμός διάδοσης ενεργοποίησης στο λεκτικό 

επίπεδο. 

 Θα διεξαχθεί μία ομάδα προσομοιώσεων (2AR) με μεταβλητή τη παράμετρο 

lemR, δηλαδή το ρυθμό διάδοσης της ενεργοποίησης στους κόμβους του λεκτικού 

επιπέδου, ορισμένη σε ένα διάστημα. Αύξηση του lemR θα οδηγήσει σε αύξηση της 

αναγνωστικής ικανότητας (αλλά και της κατονομασίας χρώματος στο στάδιο της 

ανάκτησης λήμματος), και θα αναμένουμε μείωση της παρεμβολής.  

 

Cohen & Huston 1994 

 Στο μοντέλο αυτό δεν υπάρχουν παράμετροι που θα μπορούσε κατάλληλος 

χειρισμός τους να επηρεάσει την αναγνωστική ικανότητα. Η αναγνωστική ικανότητα 

ορίζεται σαν η ισχύς του δρόμου επεξεργασίας των λεκτικών ερεθισμάτων, επομένως 

μπορεί να εκτελεστεί μία ομάδα προσομοιώσεων (2ΑC), όπου θα επέμβουμε στη 

δομή του δικτύου αλλάζοντας τα βάρη στις συνδέσεις, ώστε να ενισχυθεί το μονοπάτι 

της ανάγνωσης. 

 

Β. Το αντίστροφο Stroop  

 

Roelofs 2003 

 Θα διεξαχθεί μία ομάδα προσομοιώσεων 2ΒR όπου θα συγκριθούν τα 

αποτελέσματα στα έργα ανάγνωση χρωματολέξης και κατονομασία χρώματος. 
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Cohen & Huston 1994 

 Θα διεξαχθεί μία ομάδα προσομοιώσεων 2BC όπου θα συγκριθούν τα 

αποτελέσματα στα έργα ανάγνωση χρωματολέξης και κατονομασία χρώματος. 

 Συνολικά για τον παράγοντα της αναγνωστικής ικανότητας θα διεξαχθούν 4 

ομάδες προσομοιώσεων, 2ΑR, 2ΑC, 2ΒR, 2BC. Σύμφωνα με τα ευρήματα 

αναμένουμε αύξηση της αναγνωστικής ικανότητας να επιφέρει μείωση της 

παρεμβολής. 

iii. Κατονομασία χρώματος 

 Δεν χρειάζεται να διεξαχθούν επιπλέον προσομοιώσεις για αυτό το εύρημα, 

αρκεί να μελετηθούν τα αποτελέσματα των υπόλοιπων προσομοιώσεων. Το εύρημα 

αυτό είναι και το μόνο που δεν χρειάζεται να γίνουν υποθέσεις για το έργο.  

iv. Εξάσκηση 

 ενίσχυση της απόδοσης του έργου κατονομασία χρώματος 

 ενίσχυση της αναστολής της ανάγνωσης λέξης 

 

Roelofs 2003 

 Θα διεξαχθεί μία ομάδα προσομοιώσεων (3iR) με μεταβλητή τη παράμετρο 

SemR, δηλαδή το ρυθμό διάδοσης της ενεργοποίησης στους κόμβους του 

εννοιολογικού επιπέδου, ορισμένη σε ένα διάστημα, για την προσομοίωση της 

εξάσκησης στην ουδέτερη συνθήκη, και μία ομάδα προσομοιώσεων (3iR2) για το 

συνδυασμό των επιδράσεων με ταυτόχρονη σταδιακή αύξηση της du, για 

προσομοίωση της εξάσκησης στην ασύμβατη συνθήκη. 

 

Cohen & Huston 1994 

 Θα διεξαχθεί μία ομάδα προσομοιώσεων (3iC) με επέμβαση στη δομή του 

δικτύου αλλάζοντας τα βάρη στις συνδέσεις, ώστε να ενισχυθεί το μονοπάτι της 

κατονομασίας χρώματος για την προσομοίωση της εξάσκησης στην ουδέτερη 

συνθήκη και μια προσομοίωση (3iC2) για το συνδυασμό των επιδράσεων με 

ταυτόχρονη σταδιακή αύξηση της fReps, για προσομοίωση της εξάσκησης στην 

ασύμβατη συνθήκη. 

 

 ενίσχυση της απόδοσης του έργου ανάγνωση λέξης  
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 Το θέμα αυτό εξετάζεται στις προσομοιώσεις 2R, 2C. 

 

 Συνολικά για τον παράγοντα της εξάσκησης στην ουδέτερη και ασύμβατη,  

συνθήκη και στην ανάγνωση θα διεξαχθούν 4 ομάδες προσομοιώσεων, 3iR, 3iC, 

3iR2, 3iC, και τα αποτελέσματα θα συγκριθούν μεταξύ τους και με τα αποτελέσματα 

των προσομοιώσεων 2R, 2C.  

 

 Εξάσκηση σε νέα σχήματα. 

 Το εύρημα αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί με τον χειρισμό παραμέτρων σε 

κανένα από τα μοντέλα.  

 

Roelofs 2003 

 Θα μπορούσε να διεξαχθεί μία ομάδα προσομοιώσεων (3iιR) με επέκταση του 

μοντέλου, ώστε να περιλαμβάνει την υλοποίηση ενός νέου δρόμου επεξεργασίας για 

σχήματα. 

 

Cohen & Huston 1994 

 Μια τέτοια προσομοίωση δεν είναι απαραίτητη καθώς το εύρημα καλύπτεται 

από τις 2C, αφού το μοντέλο δεν διακρίνει ανάμεσα στις αναπαραστάσεις του 4. 

Εξάσκηση σε νέα σχήματα, και των 2C. 
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6. Αποτελέσματα 
 Ακολουθούν τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων που περιγράψαμε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. 

Σκοτεινού 2008 

Roelofs 2003 

for (; T < 3000; T += STEP_SIZE) 

               { /* stop for lemma retrieval          */ 

                    compute_hazard_rate();    /* latency > 3000 ms                 */ 

                    update_network();         /* truncation error will be marginal */ 

            }    

 Το μοντέλο τρέχει συνολικά για χρόνο Τ=3000 και υπολογίζει την πιθανότητα 

ενεργοποίησης του κάθε λήμματος για την κάθε χρονική στιγμή. 

i. 1R 

μεταβλητή : προσοχή 

παράμετρος : du  

περιοχή λειτουργίας: du :[50,250] step 5 

 

 

Σχήμα 6iΑ. Ρυθμίσεις για την προσομοίωση 1R 

– Προσοχή / Αναστολή.  

Σχήμα 6iB. Γραφική παράσταση των χρόνων απόκρισης 

– παρεμβολής – διευκόλυνσης για την προσομοίωση 1R - 

Προσοχή / Αναστολή. 

 

 Παρατηρούμε γραμμική αύξηση της παρεμβολής καθώς αυξάνει η du, που 

οφείλεται σε αύξηση του χα της ασύμβατης συνθήκης. Παρατηρούμε επίσης 

σταθερούς χα για τις άλλες συνθήκες.  
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 Ακολουθούν πίνακες με τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία και τις 

συσχετίσεις και η κλίση της καμπύλης παλινδρόμησης για την 1R. 

 

 

Συσχέτιση du με παρεμβολή : r(41) = 0.992 , p<0.01 

Κανονικοποιημένος συντελεστής παλινδρόμησης παρεμβολής προς du : β =1,06 , 

p<0.001 

 

Ευρύτερη περιοχή: du :[50,5000] step 100 

 
 

Σχήμα 6iΓ. Ρυθμίσεις για την προσομοίωση 1R - 

Προσοχή / Αναστολή σε ευρύτερο διάστημα. 

Σχήμα 6iΔ. Γραφική παράσταση των χρόνων 

απόκρισης – παρεμβολής – διευκόλυνσης για την 

προσομοίωση 1R - Προσοχή / Αναστολή σε ευρύτερο 

διάστημα. 

 

 Παρατηρούμε γραμμική αύξηση (περιοχή λειτουργίας) της παρεμβολής (μέχρι 

την απότομη πτώση της, σε πολύ μεγάλες τιμές (du>3000), που αντικατοπτρίζει το 

γεγονός ότι το μοντέλο τρέχει για χρόνο Τ=3000).  

 
ΧΑ Ουδέτερη ΧΑ ασύμβατη Παρεμβολή ΧΑ συμβατή Διευκόλυνση 

Μέσος 105.000 265.854 160.854 75.000 30.000 

Τυπική 

απόκλιση 
0.000 64.020 64.020 0.000 0.000 

Διασπορά 0.000 4098.628 4098.628 0.000 0.000 

Ελάχιστο 105.000 145.000 40.000 75.000 30.000 

Μέγιστο 105.000 361.000 256.000 75.000 30.000 

Πίνακας 6iΑ. Περιγραφική στατιστική για την 1R -  Προσοχή / Αναστολή 
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 Όπως είπαμε παραπάνω, αύξηση της du ισοδυναμεί με μείωση της προσοχής, 

επομένως έχουμε μια αντίστροφη αναλογία ανάμεσα σε προσοχή και παρεμβολή στο 

μοντέλο. 

ii. 2ΑR 

μεταβλητή : αναγνωστική ικανότητα 

παράμετρος: lemR  

περιοχή λειτουργίας: lemR :[0.0074,0.1] step 0.0001  

 

 
 

Σχήμα 6iiΑ. Ρυθμίσεις για την προσομοίωση 2AR 

– Αναγνωστική Ικανότητα. 

Σχήμα 6iiB. Γραφική παράσταση των χρόνων 

απόκρισης – παρεμβολής – διευκόλυνσης για την 

προσομοίωση 2AR – Αναγνωστική Ικανότητα. 

  

 Παρατηρούμε μείωση της παρεμβολής ασυνεχή σε σημεία.  

 

 

Συσχέτιση lemR με παρεμβολή : r(925)=-0.927, p<0.001 

 
ΧΑ Ουδέτερη ΧΑ ασύμβατη Παρεμβολή ΧΑ συμβατή Διευκόλυνση 

Μέσος 76.845 144.149 67.304 75.000 1.845 

Τυπική 

απόκλιση 
7.211 31.324 28.806 0.000 7.211 

Διασπορά 51.993 981.170 829.804 0.000 51.993 

Ελάχιστο 75.000 101.000 26.000 75.000 0.000 

Μέγιστο 105.000 203.000 103.000 75.000 30.000 

Πίνακας 6iiΑ. Περιγραφική στατιστική για την 2AR – Αναγνωστική Ικανότητα. 
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Κανονικοποιημένος συντελεστής παλινδρόμησης παρεμβολής προς lemR : β= -997.5 

, p<0.001 

iii. 2ΒR 

περιοχή λειτουργίας: LemR :[0.0074,0.1] step 0.0001 task=word reading 

 

  

Σχήμα 6iiiΑ. Ρυθμίσεις για την 

προσομοίωση 2BR – Αναγνωστική 

Ικανότητα. 

Σχήμα 6iiiB. Γραφική παράσταση των χρόνων απόκρισης – 

παρεμβολής – διευκόλυνσης για την προσομοίωση 2BR – 

Αναγνωστική Ικανότητα. 

 

 Παρατηρούμε ότι ο χα της ουδέτερης συνθήκης παραμένει σταθερός. 

Επομένως μεταβολή του lemR δεν αντιστοιχεί σε μεταβολή της αναγνωστικής 

ικανότητας σαν χρόνος απόκρισης στην ουδέτερη συνθήκη της ανάγνωσης 

χρωματολέξης. Γενικά η αναγνωστική ικανότητα σαν χρόνος απόκρισης είναι 

δεδομένη για το μοντέλο και δεν μεταβάλλεται με χειρισμό των παραμέτρων του. 

Cohen & Huston 1994 

 Όλες οι προσομοιώσεις εκτελούνται 100 φορές στο μοντέλο και τα 

αποτελέσματα είναι μέσοι όροι. Παρατηρήθηκε ότι το μοντέλο έχει καλύτερη 

συμπεριφορά όταν τα βάρη των συνδέσεων στο μονοπάτι της ανάγνωσης ανάμεσα 

στους κόμβους εισόδου και εξόδου έχουν τιμή 2.2 (από 2.5 που προτείνουν οι 

συγγραφείς) γι’ αυτό οι προσομοιώσεις θα εκτελεστούν με αυτή την τιμή (2.2). 

vi. 1C 

μεταβλητή : προσοχή 

παράμετρος : fReps 

περιοχή λειτουργίας: fReps : [35,70] step 1 
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Σχήμα 6viΑ. Ρυθμίσεις για την προσομοίωση 1C – 

Προσοχή / Αναστολή. 

Σχήμα 6viΒ. Γραφική παράσταση των λαθών για 

την προσομοίωση 1C – Προσοχή / Αναστολή. 

 

Σχήμα 6viΓ. Γραφική παράσταση των χρόνων απόκρισης – παρεμβολής – διευκόλυνσης για την 

προσομοίωση 1C – Προσοχή / Αναστολή 

  

 Καθώς η fReps αυξάνει (αύξηση προσοχής) παρατηρούμε πολύ μικρή μείωση 

της παρεμβολής που οφείλεται σε μικρή αύξηση του χα στην ουδέτερη συνθήκη και 

λιγότερο σε μείωση του χα στην ασύμβατη συνθήκη. Παρατηρούμε επίσης ραγδαία 

μείωση των λαθών. 
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ΧΑ 

Ουδέτερη 

ΧΑ 

Ασύμβατη Παρεμβολή 

ΧΑ 

Συμβατή Διευκόλυνση 

Λάθη 

Ουδέτερη 

Λάθη 

Ασύμβατη 

Λάθη 

Συμβατή 

Μέσος 332.000 353.028 21.028 318.333 13.667 0.000 6.888 0.000 

Τυπική 

απόκλιση 
0.756 1.558 2.131 1.219 0.717 0.000 10.820 0.000 

Διασπορά 0.571 2.428 4.542 1.486 0.514 0.000 117.073 0.000 

Ελάχιστο 330.000 350.000 18.000 316.000 12.000 0.000 0.000 0.000 

Μέγιστο 333.000 356.000 25.000 320.000 15.000 0.000 41.000 0.000 

Πίνακας 6viΑ. Περιγραφική στατιστική για την 1C – Προσοχή / Αναστολή. 

 

Συσχέτιση fReps με παρεμβολή : r(34) = -0.913, p<0.001 

Συσχέτιση fReps με αριθμό λαθών στην ασύμβατη συνθήκη : r(34)=-0.777, p<0.001 

Κανονικοποιημένος συντελεστής παλινδρόμησης παρεμβολής προς fReps : β=-0.185,  

p<0.001 

Κανονικοποιημένος συντελεστής παλινδρόμησης παρεμβολής προς fReps : β=-0.789,  

p<0.001 

vii. 1C2 

μεταβλητή : προσοχή 

παράμετρος : fDiff 

περιοχή λειτουργίας: fDiff : [0,0.1] step 0.001 

 
 

Σχήμα 6viiΑ. Ρυθμίσεις για την προσομοίωση 1C2 – 

Προσοχή / Αναστολή 

Σχήμα 6viiΒ. Γραφική παράσταση των λαθών για 

την προσομοίωση 1C2 – Προσοχή / Αναστολή 
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Σχήμα 6viiΓ. Γραφική παράσταση των χρόνων 

απόκρισης – παρεμβολής – διευκόλυνσης για την 

προσομοίωση 1C2 – Προσοχή / Αναστολή 

Σχήμα 6viiΓ. Γραφική παράσταση των χρόνων 

απόκρισης – παρεμβολής – διευκόλυνσης για την 

προσομοίωση 1C2 – Προσοχή / Αναστολή 

 

 Καθώς η fDiff αυξάνει (η προσοχή μειώνεται) παρατηρούμε πολύ μικρή 

αύξηση της παρεμβολής που οφείλεται σε μικρή μείωση του χα στην ουδέτερη 

συνθήκη. Παρατηρούμε επίσης ραγδαία αύξηση των λαθών. Σε τιμές όπου τα λάθη 

αυξάνονται δραματικά, παρατηρούμε μικρή μείωση της παρεμβολής που οφείλεται σε 

μικρή μείωση του χα στην ασύμβατη συνθήκη. 

 

 
ΧΑ 

Ουδέτερη 

ΧΑ 

Ασύμβατη Παρεμβολή 

ΧΑ 

Συμβατή Διευκόλυνση 

Λάθη 

Ουδέτερη 

Λάθη 

Ασύμβατη 

Λάθη 

Συμβατή 

Μέσος 331.268 352.507 21.239 317.282 13.986 0.000 26.901 0.000 

Τυπική 

απόκλιση 
1.245 1.948 2.220 1.814 0.784 0.000 28.898 0.000 

Διασπορά 1.542 3.796 4.928 3.291 0.614 0.000 835.119 0.000 

Ελάχιστο 329.000 347.000 14.000 314.000 12.000 0.000 0.000 0.000 

Μέγιστο 333.000 356.000 25.000 321.000 15.000 0.000 88.000 0.000 

Πίνακας 6viiΑ. Περιγραφική στατιστική για την 1C2 – Προσοχή / Αναστολή. 

 

Συσχέτιση fDiff με παρεμβολή : r(69)=0.538, p<0.001 

Συσχέτιση fDiff με αριθμό λαθών στην ασύμβατη συνθήκη : r(69)=0.938, p<0.001 

Κανονικοποιημένος συντελεστής παλινδρόμησης παρεμβολής προς fDiff : β=57.81 , 

p<0.001 

Κανονικοποιημένος συντελεστής παλινδρόμησης παρεμβολής προς fDiff : β=1313.08 

, p<0.001 
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viii. 2ΑC 

μεταβλητή : αναγνωστική ικανότητα 

παράμετρος : weightReading (wr) 

περιοχή λειτουργίας: wr : [2,3] step 0.01, fDiff=0.06 

 

 
 

Σχήμα 6viiiΑ. Ρυθμίσεις για την προσομοίωση 2AC – 

Αναγνωστική Ικανότητα. 

Σχήμα 6viiiΒ. Γραφική παράσταση των λαθών για 

την προσομοίωση 2AC – Αναγνωστική Ικανότητα. 

 

Σχήμα 6viiiΓ. Γραφική παράσταση των χρόνων απόκρισης – παρεμβολής – διευκόλυνσης για την 

προσομοίωση 2AC – Αναγνωστική Ικανότητα. 

  

 Υποθέτουμε ότι αύξηση του βάρους αντιστοιχεί σε αύξηση της αναγνωστικής 

ικανότητας. Παρατηρούμε ότι από μια τιμή βάρους και μετά (wr>2.4) αυξάνονται 

δραματικά τα λάθη ενώ για μικρότερες τιμές (wr<2.3) η παρεμβολή αυξάνεται 

ελαφρά. 
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ΧΑ 

Ουδέτερ

η 

ΧΑ 

Ασύμβατ

η 

Παρεμβολ

ή 

ΧΑ 

Συμβατ

ή 

Διευκόλυνσ

η 

Λάθη 

Ουδέτερ

η 

Λάθη 

Ασύμβατ

η 

Λάθη 

Συμβατ

ή 

XA 

Ουδέτερη 

Ανάγνωσ

η 

Μέσος 328.372 344.362 15.990 308.931 19.441 0.000 60.382 0.000 318.274 

Τυπική 

απόκλισ

η 

3.060 8.505 5.610 7.874 4.956 0.000 39.627 0.000 5.999 

Διασπορ

ά 
9.365 72.332 31.475 62.005 24.566 0.000 1570.278 0.000 35.983 

Ελάχιστ

ο 
323.000 331.000 6.000 299.000 13.000 0.000 0.000 0.000 310.000 

Μέγιστο 334.000 356.000 24.000 320.000 26.000 0.000 100.000 0.000 332.000 

Πίνακας 6viiiΑ. Περιγραφική στατιστική για την 2ΑC – Αναγνωστική Ικανότητα. 

 

Συσχέτιση weightR με παρεμβολή : r(100)=-0.93, p<0.001 

Συσχέτιση weightR με αριθμό λαθών στην ασύμβατη συνθήκη : r(100)=0.951, 

p<0.001 

Κανονικοποιημένος συντελεστής παλινδρόμησης παρεμβολής προς weightR : β=-

17.63 , p<0.001 

Κανονικοποιημένος συντελεστής παλινδρόμησης παρεμβολής προς weightR : 

β=127.37 , p<0.001 

ix. 2ΒC 

μεταβλητή : αναγνωστική ικανότητα 

παράμετρος : weightReading (wr) 

περιοχή λειτουργίας: wr : [2,3] step 0.01, fDiff=0.06 , task=word reading 
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Σχήμα 6ixΑ. Ρυθμίσεις για την προσομοίωση 2BC – 

Αναγνωστική Ικανότητα. 

Σχήμα 6ixΒ. Γραφική παράσταση των λαθών για 

την προσομοίωση 2BC – Αναγνωστική Ικανότητα. 

 

  

Σχήμα 6ixΓ. Γραφική παράσταση των χρόνων 

απόκρισης – παρεμβολής – διευκόλυνσης για 

την προσομοίωση 2BC – Αναγνωστική 

Ικανότητα. 

Σχήμα 6ixΓ. Γραφική παράσταση των χρόνων 

απόκρισης – παρεμβολής – διευκόλυνσης για την 

προσομοίωση 2BC – Αναγνωστική Ικανότητα. 

 

 Παρατηρούμε ότι αύξηση του βάρους οδηγεί σε μείωση του χα της ουδέτερης 

συνθήκης, επομένως επιβεβαιώνεται η αύξηση της αναγνωστικής ικανότητας. 

Παρατηρούμε επίσης ότι μεταβολές του βάρους στην περιοχή λειτουργίας δεν 

επηρεάζει τον αριθμό των λαθών που είναι σταθερά μηδέν. 

  

Συσχέτιση weightR με χα στην ουδέτερη συνθήκη στην ανάγνωση χρωματολέξεων : 

r(100)= r(100)=-0.982, p<0.001 

Κανονικοποιημένος συντελεστής παλινδρόμησης χα στην ουδέτερη συνθήκη στην 

ανάγνωση χρωματολέξεων προς weightR : β=-19.91 , p<0.001 

Συσχέτιση χα στην ουδέτερη συνθήκη στην ανάγνωση χρωματολέξεων με παρεμβολή 

: r(100)=0.871, p<0.001  
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xii. Σύγκριση των αποτελεσμάτων για τη διερεύνηση των 

δεδομένων σχετικά με την κατονομασία χρώματος στο 

πείραμα Α Σκοτεινού 2008 

 

 

Roelofs 2003 

Συμβατή συνθήκη : 

Για το 1
ο
 εύρημα το μοντέλο δεν μας δίνει συσχέτιση ανάμεσα σε χα στην συμβατή 

συνθήκη και την παρεμβολή, μιας και ο χα στην συμβατή συνθήκη είναι σταθερός. 

 

Μεταβλητή Συσχέτιση 

με 

Παρεμβολή 

Stroop 

Χρόνος r 

Συσχέτιση 

με λάθη 

στην 

ασύμβατη 

συνθήκη r 

Κανονικοποιημένος 

συντελεστής 

Παλινδρόμησης για 

παρεμβολή β 

Κανονικοποιημένος 

συντελεστής 

Παλινδρόμησης για λάθη 

στην ασύμβατη συνθήκη 

β 

Κατονομασία 

Χρώματος 

Συμβατή 

Συνθήκη 

(Χ.Α.) 

-0.400 
 

 

  

Κατονομασία 

Χρώματος 

Ουδέτερη 

Συνθήκη 

(Χ.Α.) 

0.282  

  

Κατονομασία 

Χρώματος 

Ουδέτερη 

Συνθήκη 

(λάθη) 

 0.198 

  

Πίνακας 3viΓ. Συγκεντρωτικός πίνακας των στατιστικά σημαντικών δεδομένων για την κατονομασία 

χρώματος  στο πείραμα Α Σκοτεινού 2008. 
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Ουδέτερη συνθήκη : 

1R : Για το 2
ο
 εύρημα η προσομοίωση 1R δεν μας δίνει συσχέτιση ανάμεσα στο χα 

στην ουδέτερη συνθήκη και την παρεμβολή, μιας και ο χα στην ουδέτερη συνθήκη 

είναι σταθερός. 

2ΑR : Συσχέτιση ανάμεσα σε χα στην ουδέτερη συνθήκη και σε παρεμβολή 

r(925)=0.239, p<0.001 

Κανονικοποιημένος συντελεστής παλινδρόμησης παρεμβολής προς  χα στην 

ουδέτερη συνθήκη : β=0.956 , p<0.001 

Στο σύνολο των δεδομένων από τις προσομοιώσεις 1R, 2AR :  

Συσχέτιση ανάμεσα σε χα στην ουδέτερη συνθήκη και σε παρεμβολή r(966)=0.470, 

p<0.001 

Κανονικοποιημένος συντελεστής παλινδρόμησης παρεμβολής προς χα στην ουδέτερη 

συνθήκη : β=1.885 , p<0.001 

 

Cohen & Huston 1994 

Συμβατή συνθήκη: 

1C : Συσχέτιση ανάμεσα σε χα στην συμβατή συνθήκη και σε παρεμβολή r(34)=-

0.884 , p<0.001 

Κανονικοποιημένος συντελεστής παλινδρόμησης παρεμβολής προς χα στην συμβατή 

συνθήκη: β=-1.55 , p<0.001 

1C2 : Συσχέτιση ανάμεσα σε παρεμβολή και χα στην συμβατή συνθήκη r(69)=-

0.581, p<0.001 

Κανονικοποιημένος συντελεστής παλινδρόμησης παρεμβολής προς χα στην συμβατή 

συνθήκη : β=-14.30 , p<0.001 

2AC : Συσχέτιση ανάμεσα σε παρεμβολή και χα στην συμβατή συνθήκη r(100) = 

0.946, p<0.001 

Κανονικοποιημένος συντελεστής παλινδρόμησης παρεμβολής προς χα στην συμβατή 

συνθήκη : β=0.674 , p<0.001 

Στο σύνολο των δεδομένων των προσομοιώσεων 1C, 1C2, 2AC :  

Συσχέτιση ανάμεσα σε χα στην συμβατή συνθήκη και σε παρεμβολή r(207)=0.864, 

p<0.001 

Κανονικοποιημένος συντελεστής παλινδρόμησης παρεμβολής προς χα στην συμβατή 

συνθήκη: β=0.601 , p<0.001 
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Ουδέτερη συνθήκη : 

1C : Συσχέτιση ανάμεσα σε παρεμβολή και χα στην ουδέτερη συνθήκη r(34)= -0.834, 

p<0.001 

Κανονικοποιημένος συντελεστής παλινδρόμησης παρεμβολής προς χα στην ουδέτερη 

συνθήκη: β=-2.350, p<0.001 

1C2 : Συσχέτιση ανάμεσα σε χα στην ουδέτερη συνθήκη και σε παρεμβολή r(69)=-

0.485, p<0.001 

Κανονικοποιημένος συντελεστής παλινδρόμησης παρεμβολής προς χα στην ουδέτερη 

συνθήκη : β=-0.867 , p<0.001 

2AC : Συσχέτιση ανάμεσα σε παρεμβολή και σε χα στην ουδέτερη συνθήκη  r(100)= 

0.917 , p<0.001 

Κανονικοποιημένος συντελεστής παλινδρόμησης παρεμβολής προς χα στην ουδέτερη 

συνθήκη : β=1.681 , p<0.001 

Στο σύνολο των δεδομένων των προσομοιώσεων 1C, 1C2, 2AC : 

Συσχέτιση ανάμεσα σε παρεμβολή και χα στην ουδέτερη συνθήκη r(209)=0.804, 

p<0.001 

Κανονικοποιημένος συντελεστής παλινδρόμησης παρεμβολής προς χα στην ουδέτερη 

συνθήκη: β=1.433 , p<0.001 

 

Μαρκάτου 2008 Πείραμα Α 

Roelofs 2003 

iv. 3iR 

Μεταβλητή : εξάσκηση στην ουδέτερη συνθήκη 

παράμετρος : semR  

περιοχή λειτουργίας: semR: [0.0101, 0.05 step 0.0001  
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Σχήμα 6ivΑ. Ρυθμίσεις για την προσομοίωση 3iR  –

Εξάσκηση. 

Σχήμα 6ivB. Γραφική παράσταση των χρόνων 

απόκρισης – παρεμβολής – διευκόλυνσης για την 

προσομοίωση 3iR–Εξάσκηση . 

  

Παρατηρούμε αυξομοίωση της παρεμβολής. Η παρεμβολή στο 0.05 είναι περίπου ίση 

με την παρεμβολή στο 0.0101. 

Συσχέτιση lemR με παρεμβολή : r(398)= 0.133, p<0.008 

Ευρύτερη περιοχή: SemR : [0.003,1] step 0.01  

 
 

Σχήμα 6ivΓ. Ρυθμίσεις για την προσομοίωση 3iR 

–Εξάσκηση σε ευρύτερο διάστημα . 

Σχήμα 6ivΔ. Γραφική παράσταση των χρόνων 

απόκρισης – παρεμβολής – διευκόλυνσης για την 

προσομοίωση 3iR –Εξάσκηση σε ευρύτερο διάστημα. 

 

 Σε πολύ μεγάλες τιμές παρατηρούμε εξάλειψη της παρεμβολής.  

v. 3iR2 

Μεταβλητή : εξάσκηση στην ασύμβατη συνθήκη 

παράμετροι : semR, du   

περιοχή προσομοίωσης : semR :[0.0101,0.05] step 0.0001, du : [50,150] step 50  
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Σχήμα 6vΑ. Ρυθμίσεις για την προσομοίωση 3iR2 –

Εξάσκηση – du=50. 

Σχήμα 6vB. Γραφική παράσταση των χρόνων 

απόκρισης – παρεμβολής – διευκόλυνσης για την 

προσομοίωση 3iR2 –Εξάσκηση – du=50. 

 

  

 
 

Σχήμα 6vΓ. Ρυθμίσεις για την προσομοίωση 3iR2 

–Εξάσκηση – du=100. 

Σχήμα 6vΔ. Γραφική παράσταση των χρόνων 

απόκρισης – παρεμβολής – διευκόλυνσης για την 

προσομοίωση 3iR2 –Εξάσκηση – du=100. 
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Σχήμα 6vΕ. Ρυθμίσεις για την προσομοίωση 3iR2 

–Εξάσκηση – du=150. 

Σχήμα 6vΣΤ. Γραφική παράσταση των χρόνων 

απόκρισης – παρεμβολής – διευκόλυνσης  για την 

προσομοίωση 3iR2 –Εξάσκηση – du=150. 

 

 Παρατηρούμε σταδιακή μετατόπιση προς τα πάνω της καμπύλης της 

παρεμβολής στις τρεις εικόνες σαν αποτέλεσμα της σταδιακής αύξησης της du 

(μείωση της προσοχής) .  

Cohen & Huston 1994 

x. 3iC 

Μεταβλητή : εξάσκηση στην ουδέτερη συνθήκη 

παράμετρος : weightColorNaming (wcn) 

περιοχή λειτουργίας: wcn : [1.5,2.5] step 0.01, fDiff=0.06 
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Σχήμα 6xΑ. Ρυθμίσεις για την προσομοίωση 3iC – 

Εξάσκηση. 

Σχήμα 6xΒ. Γραφική παράσταση των λαθών για 

την προσομοίωση 3iC – Εξάσκηση. 

 

Σχήμα 6xΓ. Γραφική παράσταση των χρόνων απόκρισης – παρεμβολής – διευκόλυνσης για την 

προσομοίωση 3iC – Εξάσκηση. 

 

 Παρατηρούμε ότι καθώς τα βάρη στο μονοπάτι της κατονομασίας χρώματος 

αυξάνονται, η παρεμβολή μειώνεται λόγω μεγαλύτερης μείωσης του χα της 

ασύμβατης συνθήκης. 

xi. 3iC2 

Μεταβλητή : εξάσκηση στην ασύμβατη συνθήκη 

παράμετροι weightColorNaming, fReps  

περιοχή προσομοίωσης : wcn: [1.5,2.5] step 0.01, fReps: [35,70] step 5 
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Σχήμα 6xiΑ. Ρυθμίσεις για την προσομοίωση 3iC2 – 

Εξάσκηση. 

Σχήμα 6xiΒ. Γραφική παράσταση των λαθών για 

την προσομοίωση 3iC2 – Εξάσκηση. 

 

Σχήμα 6xiΓ. Γραφική παράσταση των χρόνων απόκρισης – παρεμβολής – διευκόλυνσης για την 

προσομοίωση 3iC2 – Εξάσκηση. 

 
 

Σχήμα 6xiΔ. Ρυθμίσεις για την προσομοίωση 3iC2 – 

Εξάσκηση. 

Σχήμα 6xiΕ. Γραφική παράσταση των λαθών για 

την προσομοίωση 3iC2 – Εξάσκηση. 
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Σχήμα 6xiΣΤ. Γραφική παράσταση των χρόνων 

απόκρισης – παρεμβολής – διευκόλυνσης για την 

προσομοίωση 3iC2 – Εξάσκηση. 

Σχήμα 6xiΣΤ. Γραφική παράσταση των χρόνων 

απόκρισης – παρεμβολής – διευκόλυνσης για την 

προσομοίωση 3iC2 – Εξάσκηση. 

  

Σχήμα 6xiΖ. Ρυθμίσεις για την προσομοίωση 3iC2 – 

Εξάσκηση. 

Σχήμα 6xiΖ. Ρυθμίσεις για την προσομοίωση 3iC2 – 

Εξάσκηση. 
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Σχήμα 6xiΘ. Γραφική παράσταση των χρόνων 

απόκρισης – παρεμβολής – διευκόλυνσης για την 

προσομοίωση 3iC2 – Εξάσκηση. 

Σχήμα 6xiΘ. Γραφική παράσταση των χρόνων 

απόκρισης – παρεμβολής – διευκόλυνσης για την 

προσομοίωση 3iC2 – Εξάσκηση. 

 

 Η αύξηση του βάρους του μονοπατιού της κατονομασίας χρώματος οδηγεί σε 

μείωση της παρεμβολής (της είδαμε και στην 3iC). Παρατηρούμε ότι η αύξηση της 

fReps (αύξηση της προσοχής) οδηγεί σε περεταίρω μικρή μείωση της παρεμβολής, 

και ραγδαία μείωση των λαθών.  

xii. Σύγκριση των αποτελεσμάτων των 2Α, 3i, 3i2 για την 

μελέτη  της επίδρασης της εξάσκησης  

 

Προκειμένου να ελεγχθεί η επίδραση της εξάσκησης κάνουμε την υπόθεση 

ότι έχουμε τρεις ομάδες δεδομένων από το μοντέλο: Κάνουμε την υπόθεση ότι μετά 

από την εκπαίδευση ένας πληθυσμός μοντέλων του τύπου που εξετάζουμε θα δώσει 

δεδομένα που θα αλλάζουν από μοντέλο σε μοντέλο σύμφωνα με την μεταβολή 

κάποιας παραμέτρου σε ένα εύρος τιμών. 

 

Roelofs 2003  

Ομάδα Α (εξάσκηση στην κατονομασία χρώματος στην ασύμβατη συνθήκη) : 3iR2: 

semR:0.015 – 0.03, du=75 

Ομάδα Β (εξάσκηση στην κατονομασία χρώματος στην ουδέτερη συνθήκη) : 3iR: 

semR: 0.015 – 0.03, du=100 
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Ομάδα Γ (εξάσκηση στην ανάγνωση λέξεων στην ασύμβατη συνθήκη) : 2AR: lemR : 

0.0074 – 0.02 

Αρχική μέτρηση: semR=0.0101, lemR=0.0074, du: 80 – 120  

 
Ομάδα παρεμβολή  

Α t(15) =1.114 n.s. 

Β t(15) =- 6.567, p<0.001 

Γ t(20)=4.264 , p<0.001 

Πίνακας 6xiiΑ. t-test εξαρτημένων δειγμάτων για την παρεμβολή και τους χα στην ουδέτερη συνθήκη για 

τις 3 ομάδες του πειράματος Α 

 

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της μονοπαραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης για τη 

διαφορά στην παρεμβολή ανάμεσα στην δεύτερη και την πρώτη μέτρηση για τις τρεις 

ομάδες 

F(2,50) = 31.957 , p< 0.001 

Επομένως από το αποτέλεσμα βλέπουμε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των τριών 

ομάδων ως προς τη μείωση της παρεμβολής. 

Στη σύγκριση των διαφορών στην παρεμβολή ανάμεσα σε 1η και 2η μέτρηση για τις 

3 ομάδες (post-hoc bonferroni) παρατηρούμε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των ομάδων Α με Β (p<0.001) και Β με Γ (p<0.001) 

 

Cohen & Huston 1994 

Ομάδα Α (εξάσκηση στην κατονομασία χρώματος στην ασύμβατη συνθήκη) : 3iC2: 

colorNamingWeight: 1.7 – 2.2, fDiff=0.04 

Ομάδα Β (εξάσκηση στην κατονομασία χρώματος στην ουδέτερη συνθήκη) : 3iC: 

colorNamingWeight: 1.7 – 2.2, fDiff=0.06 

Ομάδα Γ (εξάσκηση στην ανάγνωση λέξεων στην ασύμβατη συνθήκη) : 2AC: 

wordReadingWeight: 2.2 – 2.4 

Αρχική μέτρηση: colorNamingWeight: 1.45 – 1.55, wordReadingWeight=2.2, 

fDiff=0.06 

 

 

 

 

 

 



 78 

Ομάδα παρεμβολή  

Α t(29) = 8.059 , p<0.001 

Β t(29) = 7.987, p<0.001 

Γ t(21) = 0.655 n.s. 

Πίνακας 6xiiB. t-test εξαρτημένων δειγμάτων για την παρεμβολή και τους χα στην ουδέτερη συνθήκη για 

τις 3 ομάδες του πειράματος Α 

 

Δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική μεγαλύτερη μείωση της παρεμβολής από την 

ομάδα Α σε σχέση με τη Β. 

Για την ομάδα Α παρατηρήθηκε μείωση της παρεμβολής (t(29) = 8.059 , p<0.001) 

Μείωση της παρεμβολής παρατηρήθηκε και για την ομάδα Β (t(29) = 7.987, p<0.001) 

Η μείωση για την ομάδα Γ δεν ήταν στατιστικά σημαντική. 

Δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική μεγαλύτερη μείωση της παρεμβολής από την 

ομάδα Α σε σχέση με τη Β στο t-test για ανεξάρτητα δείγματα για τις ομάδες Α και Β. 

Ακολουθούν τα αποτελέσματα του one-way anova για τη διαφορά στην παρεμβολή 

ανάμεσα στην δεύτερη και την πρώτη μέτρηση για τις τρεις ομάδες 

F(2,71) = 23.956 , p< 0.001 

Επομένως από το αποτέλεσμα βλέπουμε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των τριών 

ομάδων ως προς τη μείωση της παρεμβολής. 

Στη σύγκριση των διαφορών στην παρεμβολή ανάμεσα σε 1η και 2η μέτρηση για τις 

3 ομάδες (post-hoc bonferroni) παρατηρούμε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των ομάδων Α με Γ (p<0.001) και Β με Γ (p<0.001).  
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7. Συζήτηση των αποτελεσμάτων 

Αναστολή / Προσοχή  

 Αύξηση της προσοχής έχει σαν αποτέλεσμα μείωση της παρεμβολής και στα 

δύο μοντέλα.  Αριθμητική σύγκριση των αποτελεσμάτων δεν έχει νόημα μιας και στα 

μοντέλα η προσοχή αποτελεί μια καλά ορισμένη λειτουργία που αντιστοιχεί σε μια 

παράμετρο, ενώ στους ανθρώπους είναι μια σύνθετη λειτουργία και το κάθε τεστ 

μετράει διαφορετική όψη της, με αποτέλεσμα να μετράει πιθανόν και άλλες 

λειτουργίες, λίγο πολύ άσχετες με την προσοχή. Κατά συνέπεια δεν τεκμηριώθηκε 

ποσοτική σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές των συμπεριφορικών δεδομένων και των 

δεδομένων από το μοντέλο, καθώς και μεταξύ των μοντέλων. Στον πίνακα Α του 

παραρτήματος παρατηρούμε ότι η προσοχή επηρεάζει περισσότερο την παρεμβολή 

στο Roelofs 2003 (1R) (β=1.06 , p<0.001) από το Cohen & Huston 1994 ((1C) β=-

0.185,  p<0.001 για fReps , (1C2) β=57.81 , p<0.001 fDiff). Να σημειώσουμε εδώ ότι 

η fReps σχετίζεται ανάλογα με την προσοχή, ενώ η fDiff με αντίστροφη αναλογία. 

Παρατηρούμε ότι οι δύο παράμετροι του μοντέλου για την προσοχή δεν είναι 

ισοδύναμες, αλλά η fReps σχετίζεται περισσότερο με την παρεμβολή, ενώ η fDiff 

περισσότερο με τα λάθη. Τα αποτελέσματα και για τα δύο μοντέλα συμφωνούν 

ποιοτικά με τα ευρήματα της Σκοτεινού 2008, όπου εντοπίστηκε μέτρια αρνητική 

(εώς χαμηλή αρνητική) συσχέτιση ανάμεσα σε προσοχή και παρεμβολή.  

Αναγνωστική ικανότητα 

 Επίσης δεν τεκμηριώθηκε ποσοτική σχέση ανάμεσα στα συμπεριφορικά 

δεδομένα και τα δεδομένα από τα μοντέλα (διότι τα μοντέλα μας δεν κάνουν λάθη 

ανάγνωσης), επομένως τα αποτελέσματα δεν είναι δυνατόν να συγκριθούν 

αριθμητικά μεταξύ τους. Στο Roelofs 2003 δεν καταφέραμε να επηρεάσουμε την 

αναγνωστική ικανότητα (ο χα στην ουδέτερη συνθήκη στην ανάγνωση 

χρωματολέξεων παρέμεινε σταθερός σε όλους τους πειραματικούς χειρισμούς μας). 

Παρόλα αυτά διαπιστώθηκε υψηλή αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στη lemR και την 

παρεμβολή (2AR) (β= -997.5 , p<0.001). Στο Cohen & Huston 1994 αύξηση της 

αναγνωστικής ικανότητας οδηγεί σε μείωση της παρεμβολής  (2AC) (β=-17.63 , 

p<0.001 για το βάρος στο μονοπάτι της ανάγνωσης) με ταυτόχρονη όμως εκρηκτική 

αύξηση των λαθών, που μειώνει δραματικά την γενική απόδοση. Φαίνεται ότι 
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υπάρχει μια ποιοτική σχέση με τα συμπεριφορικά ευρήματα που έδειξαν ότι η 

αναγνωστική ικανότητα σχετίζεται αρνητικά με την παρεμβολή. 

Κατονομασία χρώματος 

 Το έργο αυτό είναι το μόνο που τεκμηριώνεται αριθμητική σύγκριση μεταξύ 

των δεδομένων, καθώς άνθρωποι και μοντέλα εκτελούν το ίδιο έργο. Παρ’ όλα αυτά 

παρατηρούμε στον πίνακα Α του παραρτήματος ότι οι συντελεστές παλινδρόμησης 

στα συμπεριφορικά δεδομένα είναι όλοι κάτω από το επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας. Επιπλέον στο Roelofs 2003 παρατηρούμε ότι ο χα στην συμβατή 

συνθήκη παραμένει σταθερός σε όλες τις προσομοιώσεις. Μπορούμε παρόλα αυτά να 

συγκρίνουμε τους δείκτες συσχέτισης, μιας και οι συγκεκριμένοι δείκτες έχουν νόημα 

στα μοντέλα, αφού οι μεταβλητές που συσχετίζονται είναι αποτελέσματα μεταξύ 

τους, και όχι αποτέλεσμα – παράμετρος (που εξ’ ορισμού υπάρχει συσχέτιση). 

 Στην 2ΑR υπάρχει μικρή θετική συσχέτιση ανάμεσα σε χα στην ουδέτερη 

συνθήκη και σε παρεμβολή (r(925)=0.239, p<0.001), που συμφωνεί με το αντίστοιχο 

εύρημα της Σκοτεινού 2008 (r(114) = 0.282, p = .002) . Αντίθετα στην 3iR τα 

αποτελέσματα δεν συγκλίνουν με το εύρημα, καθώς υπάρχει μικρή αρνητική 

συσχέτιση ανάμεσα σε χα στην ουδέτερη συνθήκη και σε παρεμβολή (r(398)=-0.354, 

p<0.001). Στην 3iR2 υπάρχει επίσης πολύ μικρή αρνητική συσχέτιση ανάμεσα σε χα 

στην ουδέτερη συνθήκη και στην παρεμβολή (r(1198)=-0.122 , p<0.001), και 

επομένως το εύρημα δεν προσομοιώνεται και σε αυτήν την περίπτωση. Στο σύνολο 

των δεδομένων από τις προσομοιώσεις 1R, 2AR υπάρχει μέτρια θετική συσχέτιση 

ανάμεσα σε χα στην ουδέτερη συνθήκη και σε παρεμβολή (r(966)=0.470, p<0.001)  

που συμφωνεί ποιοτικά με το εύρημα 3 της Σκοτεινού 2008. Παρατηρούμε ότι πιο 

κοντά στο εύρημα 3 βρίσκονται τα αποτελέσματα από την 2ΑR. 

 

 Στο Cohen & Huston 1994 το εύρημα της Σκοτεινού 2008 μέτρια αρνητική 

συσχέτιση μεταξύ χα στην κατονομασία χρώματος στην συμβατή συνθήκη και την 

παρεμβολή (r(114) = -0.400, p = .000) επαληθεύετε ποιοτικά στις προσομοιώσεις 1C, 

1C2 αλλά όχι στις  2ΑC, 3iC. 

Στην 1C υπάρχει υψηλή αρνητική συσχέτιση ανάμεσα σε χα στην συμβατή 

συνθήκη και σε παρεμβολή (r(34)=-0.884 , p<0.001). Πιο κοντά στο εύρημα είναι η 

μέτρια αρνητική συσχέτιση ανάμεσα σε παρεμβολή και χα στην συμβατή συνθήκη 

στην προσομοίωση 1C2 (r(69)=-0.581, p<0.001). Αντίθετα στην 2AC το εύρημα δεν 



 81 

προσομοιώνεται από τα αποτελέσματα του μοντέλου αφού υπάρχει πολύ υψηλή 

θετική συσχέτιση ανάμεσα σε παρεμβολή και χα στην συμβατή συνθήκη. Στο σύνολο 

των δεδομένων των προσομοιώσεων 1C, 1C2, 2AC το εύρημα 2 δεν επαληθεύεται 

αφού υπάρχει υψηλή θετική συσχέτιση ανάμεσα σε χα στην συμβατή συνθήκη και σε 

παρεμβολή (r(207)=0.864, p<0.001). Το εύρημα της Σκοτεινού 2008 για τη 

συσχέτιση μεταξύ χα στην κατονομασία χρώματος και την παρεμβολή (r(114) = 

0.282, p = .002) και στον χα στην κατονομασία χρώματος και τα λάθη (r(114) = 

0.198, p  = .034) δεν προσομοιώνεται στην 1C αφού υπάρχει υψηλή αρνητική 

συσχέτιση ανάμεσα σε παρεμβολή και χα στην ουδέτερη συνθήκη (r(34)= -0.834, 

p<0.001). Το εύρημα δεν προσομοιώνεται επίσης στην 1C2 αφού υπάρχει μέτρια 

αρνητική συσχέτιση ανάμεσα σε χα στην ουδέτερη συνθήκη και σε παρεμβολή 

(r(69)=-0.485, p<0.001). Το εύρημα επαληθεύεται ποιοτικά στην 2C αφού υπάρχει 

υψηλή θετική συσχέτιση ανάμεσα σε παρεμβολή και σε χα στην ουδέτερη συνθήκη  

(r(100)= 0.917 , p<0.001), αν και παρατηρούμε πολύ μεγάλη απόκλιση από την 

ακριβή τιμή. Στο σύνολο των δεδομένων των προσομοιώσεων 1C, 1C2, 2AC το 

εύρημα 3 επαληθεύεται ποιοτικά μόνο αφού υπάρχει υψηλή θετική συσχέτιση 

ανάμεσα σε παρεμβολή και χα στην ουδέτερη συνθήκη (r(209)=0.804, p<0.001).  

Εξάσκηση στις τρεις συνθήκες 

Ομάδα Συμπεριφορικά δεδομένα  Roelofs 2003 Cohen & Huston 1994 

Α t (10)= 6.571, p< 0.001 t(15) =1.114 n.s. t(29) = 8.059 , p<0.001 

Β t(14)=2.178, p< 0.050 t(15) =- 6.567, p<0.001 t(29) = 7.987, p<0.001 

Γ t(14)=2.332, p< 0.050 t(20)=4.264 , p<0.001 t(21) = 0.655 n.s. 

Πίνακας 7Α. t-test εξαρτημένων δειγμάτων για την παρεμβολή και τους χα στην ουδέτερη συνθήκη για τις 3 

ομάδες για το πείραμα εξάσκησης Α Μαρκάτου 2008 για όλα τα μοντέλα.  

 

Roelofs 2003  

 Τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι καθόλου τα αναμενόμενα. Περιμέναμε 

μείωση της παρεμβολής στην ομάδα Α (εξάσκηση στην ασύμβατη συνθήκη). 

Πιθανότατα η υπόθεσή μας ότι εκπαίδευση του μοντέλου ισοδυναμεί με αύξηση του 

semR είναι λανθασμένη. 

 

Cohen & Huston 1994 
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 Τα αποτελέσματα αυτά δεν συγκλίνουν με τα ευρήματα της Μαρκάτου 2008, 

κυρίως όσον αφορά την μεγάλη μείωση της παρεμβολής στην ομάδα Β (εξίσου με της 

ομάδας Α). 
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8. Επίλογος 

 Στην εργασία αυτή έγινε μια απόπειρα να ελεγχθούν συγκεκριμένα ευρήματα 

της πειραματικής ψυχολογίας με τη χρήση υπολογιστικών μοντέλων. Το βασικό 

πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε είναι το γεγονός ότι τα μοντέλα που ερευνήσαμε, σε 

αντίθεση με τους συμμετέχοντες των πειραμάτων, υλοποιούν ένα ελάχιστο 

υποσύνολο των λειτουργιών που υποτίθεται ότι προσομοιώνουν, οι οποίες στην 

πραγματικότητα είναι πολυσύνθετες. Το γεγονός αυτό καθιστά πολύ δύσκολο να 

διεξαχθούν πειράματα που συνδέουν διαφορετικά συστήματα και λειτουργίες στον 

ανθρώπινο νου. Το κάθε μοντέλο έχει ένα πολύ περιορισμένο ρεπερτόριο 

συμπεριφορών (αυτό που μοντελοποιεί) και η λύση στο γρίφο της σύνδεσης των 

παραμέτρων των μοντέλων με τις μεταβλητές των πειραμάτων της πειραματικής 

ψυχολογίας δεν είναι ούτε προφανής, ούτε εύκολη υπόθεση. Παρόλα αυτά 

καταφέραμε να κάνουμε μια αδρή συσχέτιση ανάμεσα στις παραμέτρους των 

μοντέλων και τις μεταβλητές των ψυχολογικών πειραμάτων στις περισσότερες 

περιπτώσεις, και να εκτελέσουμε τις αντίστοιχες προσομοιώσεις, που σε γενικές 

γραμμές τα αποτελέσματά τους συνέκλιναν με τα αποτελέσματα της πειραματικής 

έρευνας. Επαναλαμβάνω όμως ότι τα μοντέλα που εξετάσαμε είναι πολύ απλοϊκά σε 

σχέση με τις πραγματικές λειτουργίες που υποθέτουμε ότι λαμβάνουν χώρα στον 

ανθρώπινο νου, επομένως το γεγονός ότι τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων μας 

συνέκλιναν ή απέκλιναν από τα πειραματικά αποτελέσματα δεν μπορεί να σημαίνει 

και πολλά.   

 Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το Roelofs 2003 

είναι πιο κοντά στα πειραματικά ευρήματα όσον αφορά τις απόλυτες τιμές στους 

χρόνους απόκρισης, απ’ ότι το Cohen & Huston 1994, το οποίο ποιοτικά μόνο 

προσεγγίζει τα ευρήματα. Παρατηρήσαμε επίσης ότι ο υπολογιστικός χρόνος που 

διαρκεί μια  προσομοίωση στο Roelofs 2003 εξαρτάται από το πλήθος των 

δειγματοληπτικών σημείων, ενώ αντίθετα στο Cohen & Huston 1994 ο υπολογιστικός 

χρόνος μιας προσομοίωσης εξαρτάται επιπλέον και από τις συγκεκριμένες τιμές των 

παραμέτρων του (για ορισμένες προσομοιώσεις ο χρόνος αυξάνει εκθετικά με την 

τιμή της παραμέτρου). 

 Ένα προσωπικό μου συμπέρασμα που προέκυψε από την ενασχόληση μου με 

τα μοντέλα είναι ότι είναι νωρίς ακόμα στην πορεία της έρευνας για να προσπαθήσει 

κανείς να μοντελοποιήσει ανώτερες νοητικές λειτουργίες του ανθρώπου, πόσο 
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μάλλον σκιώδεις έννοιες όπως η προσοχή ή η αναγνωστική ικανότητα, έννοιες και 

λειτουργίες που κατά την γνώμη μου είναι απλά το αποτέλεσμα άλλων πιο βασικών 

λειτουργιών. 
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