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ANALIZY ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE DANYCH OKORUCHOWYCH 

W PSYCHOLOGII POZNAWCZEJ 

Bibianna Bałaj, Katedra Psychologii Eksperymentalnej, 

Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Analiza danych wzrokowych staje się coraz powszechniejsza zarówno w zastosowaniach 

komercyjnych, jak i badaniach podstawowych. Zapis pozycji wzroku prowadzony z okreś-

loną częstotliwością jest zwykle przekształcany, aby uzyskać wskaźniki w postaci pozycji 

i czasu fiksacji oraz sakkad. Dane te mogą zostać poddane dalszym transformacjom, aby 

uzyskać informacje o liczbie i czasie fiksacji wzrokowych w regionach zainteresowania 

(fragmentach sceny wizualnej), które określa badacz. Przedmiotem wystąpienia będzie pre-

zentacja możliwości prowadzenia badań oraz analiz danych okoruchowych w psychologii 

poznawczej. Wystąpienie rozpocznie wprowadzenie do tematyki pomiaru ruchów oczu. 

Następnie omówione zostaną wyniki prekursorskich i współczesnych badań okulograficz-

nych nad rotacją umysłową. 

Badania okulograficzne w psychologii 

Historia pomiaru ruchów oczu w badaniach psychologicznych jest dość długa. Aktywność 

okoruchowa najczęściej rejestrowana jest w eksperymentach dotyczących procesu czytania 

oraz uwagi wzrokowej [przegląd zob. np. 1]. Oglądanie statycznej sceny wizualnej wy-

maga naprzemiennej fiksacji (względnej stabilności oczu) i sakkad (szybkich ruchów). 

Dane wzrokowe pobierane są podczas fiksacji oka. W czasie sakkad odbieranie danych 

wzrokowych jest zahamowane. Obecnie często twierdzi się, że supresja sakkadyczna 

(ang. saccadic supresion) związana jest raczej z obniżeniem wrażliwości wzrokowej przed 

i w czasie trwania sakkady oraz obniżeniem świadomości percepcyjnej [2]. Jednak dla 

widzenia konieczne są ruchy oczu. Jeśli przeciwdziała się wszystkim ruchom oczu, per-

cepcja wzrokowa zanika. Zarówno ruchy zapewniające zmianę postrzeganego w danym 

momencie fragmentu sceny, jak i ruchy służące utrzymaniu spojrzenia na obiekcie są 

niezbędne [3]. 

Podstawowe wskaźniki okoruchowe 

W czasie fiksacji wzrok jest względnie stabilny w przestrzeni i wskazuje obszar umiejsco-

wienia jawnej uwagi wzrokowej. Fiksacja wzroku na elementach obrazu wiąże się z jego 
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zapamiętywaniem. Spojrzenia koncentrują się na najbardziej informacyjnych częściach 

sceny wzrokowej – regionach zainteresowania (ang. ROI – regions of interest). Dłuższy 

czas trwania fiksacji wskazuje na obszerniejsze przetwarzanie danych znajdujących się 

aktualnie w polu wzrokowym [por. 1]. 

Szczegółowe dane wzrokowe mogą być pobierane jedynie w centrum pola widzenia, tzw. 

dołku centralnym (łac. fovea centralis, foveola). Obejmuje on około półtora stopnia pola 

widzenia i ma największe zagęszczenie czopków. Wyróżnia się też obszar około-centralny, 

który rozciąga się do ok. 4° pola widzenia [4], co odpowiada obszarowi eliptycznej plamki 

żółtej (łac. macula lutea) [5]. Zatem poszukiwanie informacji wzrokowej może być scha-

rakteryzowane poprzez lokalizację i kolejność fiksacji [6]. Ponadto ruchy oczu nie są 

przypadkowe. Kierowane są charakterystycznymi cechami wizualnymi bodźca (kontrast, 

krawędzie), ale również potrzebami osoby oglądającej daną scenę. Wciąż trwa dyskusja 

nad dominacją procesów oddolnych i odgórnych w sterowaniu ruchami oczu [por. 7]. 

Ważnymi komponentami rozpoznawania wzorów wzrokowych są: przechowywanie i wy-

dobywanie wspomnień. W związku z tym system pamięciowy mózgu musi zawierać wew-

nętrzne reprezentacje każdego wzoru, który ma być rozpoznany. Proces tworzenia takich 

reprezentacji jest niejasny. Wewnętrzny model zawiera określone cechy, które sekwencyj-

nie są porównywane ze wzorem podczas rozpoznawania. Istnienie sekwencji procesów 

rozpoznawania wspierają rezultaty badań dotyczących rozpoznawania obiektów i wzorów, 

które pokazują, że oczy zdają się „odwiedzać” różne elementy sceny wizualnej niemalże 

cyklicznie, podążając dość stereotypowymi, regularnymi ścieżkami. 

Porównanie ścieżek wzrokowych podczas oglądania i wyobrażania obiektów 

Już wczesne badania empiryczne wykazały, że częstotliwość ruchów oczu wzrasta podczas 

tworzenia wyobrażeń umysłowych, zwłaszcza tych o przestrzennej naturze [por. 8]. Współ-

cześnie pojawiły się eksperymenty, w których empirycznie wykazano nie tylko występo-

wanie ruchów oczu w wyobraźni, ale również podobieństwo między ruchami oczu podczas 

oglądania i wyobrażania obiektów czy scen [9; 10]. 

Algorytm edycji ścieżek wzrokowych 

Brandt i Stark [9] uważają, że dzięki ruchom oczu możliwa jest lokalizacja części obrazu 

w odpowiednim miejscu w przestrzeni. Rejestrowali oni ruchy oczu badanych w sposób 

maskowany. Podawali badanym informację, że mierzona jest wielkość ich źrenicy. Na 

podstawie zapisu ruchów oczu wykryli powtarzające się sekwencje fiksacji i sakkad, co 

nazwali ścieżką skanowania. Lokalizacja fiksacji podczas wyobrażania diagramu zgodna 

była z rozmieszczeniem przestrzennym prezentowanego wcześniej wzoru (rys. 1). Wska-

zuje to na nieprzypadkowość ruchów oczu występujących podczas wizualizacji obiektu. 
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Rys. 1. a) Przykładowy zapis ścieżek wzrokowych rejestrowanych podczas oglądania 

i wizualizacji; b) prezentacja podziału obszarów zainteresowania [9, s. 36]. 

Celem szczegółowych porównań surowe zapisy ścieżek wzrokowych podlegały lineary-

zacji, tzn. kolejne punkty fiksacji zapisane zostały w postaci szeregu liter alfabetu (repre-

zentujących regiony zainteresowania). Zastosowanie techniki edycji ścieżek (ang. string 

editing SE) umożliwiło ilościowe porównanie podobieństwa ścieżek skanowania obrazu. 

Wyliczano jak wiele operacji należałoby wykonać, aby zapis jednej ścieżki przekształcić 

tak, żeby był identyczny z drugim. Możliwe były następujące operacje: dodawania, usu-

wania lub zamiany danego elementu ścieżki wzrokowej. 

Ruchy oczu rejestrowane podczas wyobrażania obiektu wykazywały znaczne podobień-

stwo do ruchów oczu występujących podczas oglądania tego samego obiektu. Koszt edycji 

ścieżek (liczba koniecznych zmian do ich dopasowania) oglądania i wizualizacji tego sa-

mego wzoru był mniejszy niż dla widzenia i wyobrażania różnych obiektów. Fiksacje 

rejestrowane podczas wizualizacji były dłuższe, a amplituda sakkad – mniejsza niż 

w czasie oglądania wzoru. Brandt i Stark [9] dłuższe fiksacje w czasie wizualizacji wyjaś-

niają tym, że konstrukcja obrazu w wyobraźni jest trudniejsza niż w percepcji. 

W innych badaniach wykazano, że wyrazistość bodźca wpływa na ukierunkowanie wzroku 

badanych i na kolejność sekwencji spojrzeń. Ruchy oczu skupiają się na ważnych miej-

scach w obrazie [11]. Ważność poszczególnych elementów sceny, a zatem kolejność loka-

lizacji poszczególnych fiksacji można przewidywać, stosując różne algorytmy. Przykła-

dowo techniki zaproponowane przez Ittiego i Kocha [12] odwołują się do takich cech 

obiektu, jak: kolor, orientacja, intensywność. Jednak, oddolne procesy mogą być przeła-

mane przez procesy odgórne, np. w formie wiedzy eksperckiej [11]. 
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Wyliczenie korelacji czasów fiksacji wzroku w odpowiadających sobie 

regionach zainteresowania (Laeng, Teodorescu) 

Badania nad znaczeniem funkcjonalnym ruchów oczu w wyobraźni przeprowadzili Laeng 

i Teodorescu [10]. Prezentowali uczestnikom eksperymentu matrycę z losowym układem 

pięciu zaczernionych pól. Ruchy oczu rejestrowali podczas oglądania (zob. rys. 2a) 

i wizualizacji wzoru (rys. 2c). W czasie wizualizacji prezentowali badanym pustą matrycę 

(rys. 2b). Wykazali, że podczas wizualizacji wzoru ruchy oczu imitują ruchy, które są 

obecne podczas oglądania tego samego wzoru (por. rys. 2a i 2c). 

 

Rys. 2. Ryciny obrazują: a) rejestrację ruchów oczu obecnych w czasie oglądania wzoru, 

b) pustą matrycę widoczną podczas wyobrażania wzoru, c) rejestrację ruchów oczu 

podczas wyobrażania wzoru (zaczernione pola na matrycy nie były widoczne 

na tym etapie badania) [10, s. 219]. 

Zmodyfikowana wersja badania wykazała, że badani lepiej wykonywali zadanie przypomi-

nania obiektów, gdy mogli swobodnie ruszać oczami, w porównaniu do sytuacji z wymu-

szoną fiksacją, co stanowi argument na rzecz funkcjonalności ruchów oczu obecnych 

podczas wizualizacji [10]. Jednak prezentacja pustej matrycy podczas wizualizacji stano-

wiła pewną niedoskonałość badań Laenga i Teodorescu [10]. Ekspozycja matrycy mogła 

służyć jako wskazówka lokalizacyjna poszczególnych elementów wizualizowanego wzoru. 

Ponadto do analiz ruchów oczu włączano również „pozycje zerowe” wzroku (takie obsza-

ry, gdzie zarówno podczas oglądania, jak i wizualizowania obiektu nie padło spojrzenie), 

co mogło sztucznie zawyżyć wskaźnik regresji. 

Analizy okoruchowe na przykładzie zadania rotacji umysłowej 

Rotacja umysłowa jest jedną z najbardziej eksplorowanych badawczo operacji wyobraże-

niowych, jednak wiele kwestii z nią związanych pozostaje nierozwiązanych. Powodem jest 

brak odpowiednich narzędzi pozwalających badać proces tworzenia i przekształcania wy-

obrażeń. Pomiar ruchów oczu jest metodą, która może umożliwić opisanie przebiegu 

procesu wyobrażeniowej rotacji przez porównanie procesów widzenia i wyobrażania. 
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Wskaźniki okulomotoryczne w rotacji wyobrażeniowej 

W badaniach umysłowej rotacji obiektów zadaniem uczestników jest podjęcie decyzji, czy 

dwa obrazy pokazują ten sam obiekt. Obrazy te prezentowane są symultanicznie lub 

sekwencyjnie i różnią się pozycją kątową, w której są prezentowane (rys. 3). 

 

Rys. 3. Przykładowe pary bodźców pokazywane w badaniach Sheparda i Metzler [13, s. 171];  

A – dwie identyczne figury, które są obrócone względem siebie o 80° w płaszczyźnie rysunku; 

B – identyczne figury, które różnią się o 80° – rotacja w głąb. 

Wyniki wielu badań prowadzonych przez Sheparda i współpracowników [np. 14; 13] 

wskazują na liniowy wzrost czasów reakcji przy rosnących kątach rotacji (rys. 4). 

 

Rys. 4. Wyniki uzyskane przez Sheparda i Metzler [13, s. 171] i odzwierciedlające zależność 

czasów reakcji od kąta rotacji; A – rotacja w planie rysunku; B – rotacja w głąb. 

Prostą funkcję liniową można by zapisać następująco: t = a * x + b (gdzie: t – stanowi czas 

reakcji badanego; x – współczynnik prędkości rotacji wyobrażeniowej indywidualny dla 

każdej osoby badanej, a – wielkość kątowa obrotu; b - współczynnik stały dla każdego 
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badanego, który odpowiada czasowi rozpoznania identycznego obiektu przy jednakowej 

pozycji). Średnia prędkość rotacji umysłowej ustalona w tych badaniach wynosiła 60°/s. 

Najważniejszy zamysł analiz pozycji oczu jest taki, że fiksacja odzwierciedla to, co 

w danym momencie jest obiektem zainteresowania. Jeżeli kilka symboli przetwarzanych 

jest w określonej kolejności, to wzrok powinien być fiksowany na ich desygnatach w tej 

samej kolejności, a trwanie fiksacji na każdym desygnacie może być powiązane z czasem 

przetwarzania określonego symbolu [15]. 

Oczywistą zaletą zapisów fiksacji oczu jest to, że zachowanie w każdej określonej próbie 

może potencjalnie zostać rozłożone na poszczególne etapy, których czasy trwania mogą 

być bezpośrednio mierzone. Ruchy oczu stanowią atrakcyjny wskaźnik przebiegu pro-

cesów poznawczych również ze względu na porównywalną szybkość fiksacji i poznaw-

czego przetwarzania informacji. Pomiar fiksacji i sakkad może być dokonywany z bardzo 

dużą rozdzielczością czasową (np. co jedną milisekundę), co pozwala na bezpośredni 

pomiar poszczególnych etapów przetwarzania. 

Prekursorzy analiz ruchów oczu w zadaniach rotacji wyobrażeniowej 

Z zadaniem rotacji umysłowej wiąże się kilka kluczowych pytań, na które nie jest łatwo 

odpowiedzieć na podstawie czasów udzielania odpowiedzi. Just i Carpenter [16] zapropo-

nowali, że badania fiksacji wzroku mogą pozwolić na udzielenie odpowiedzi na istotne 

pytania dotyczące mikroprocesów biorących udział w rotacji umysłowej. Analiza ruchów 

oczu pozwoliła wyróżnić trzy kolejne etapy wykonania zadania rotacji umysłowych: 

poszukiwanie, transformację i porównanie, potwierdzenie. Faza transformacji i porównania 

ujawniła szczególnie silną liniową zależność od różnicy kątowej (rys. 5), dostarczając dalej 

poparcia dla hipotezy umysłowej rotacji. 

 

Rys. 5. Czas trwania poszczególnych etapów przetwarzania wyobrażeń jako funkcja 

rozbieżności kątowej [16, s. 451]. 
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Wyniki sugerują funkcję liniową, ale linie zakrzywiały się powyżej 100°, co można by 

interpretować jako większy wzrost trudności zadania dla dużych różnic kątowych. Uczest-

nicy tego badania mieli znacznie mniej praktyki w wykonywaniu zadań wyobrażeniowych 

niż w badaniach Sheparda i Metzler [13]. Niemniej jednak średnie czasy reakcji między 0 

i 100° wykazywały liniowy wzór podobny do tego, jaki uzyskali Shepard i Metzler [13]. 

Przeciętna liczba fiksacji powiększała się z kątową różnicą między figurami. Również 

przeciętny czas trwania fiksacji zwiększył się od 200 ms dla rotacji 0° do 320 ms – dla 

rotacji 180°. Uderzającą cechą było to, że badani systematycznie przerzucali wzrok między 

lewą i prawą figurą. Średnia liczba takich „przejść” między figurami wzrastała razem 

z różnicą kątową. 

Ścieżki ruchów oczu wskazują, że poszukiwanie odpowiadających sobie części porówny-

wanych obiektów opiera się na prostych heurystykach. Kiedy zostanie zidentyfikowany 

fragment jednego obrazu, osoba przechodzi do poszukiwania odpowiadającego mu frag-

mentu drugiego obrazu. Jeśli w jednej figurze wybrany fragment znajduje się w prawym 

górnym rogu, to w analogicznym miejscu drugiego obrazu jest poszukiwany (rys. 6). 

 

Rys. 6. Sekwencja fiksacji dla poprawnej próby (bodźce pasujące, rozbieżność 80°) [16, s. 449]. 

Możliwe jest, że tylko część jednej figury pasuje do drugiej. Po obróceniu wyobraże-

niowym do tej samej pozycji jednego fragmentu, konieczne jest zatem sprawdzenie, czy 

pozostałe elementy obrócone o taką samą liczbę stopni również będą przystawały do 

siebie. Trzecia faza – potwierdzenie, wyznacza, czy segmenty inne niż pierwotnie 

przekształcane korespondują ze sobą. 

Dwa lata później Carpenter i Just [17] opublikowali wyniki bardzo podobnych badań. Tym 

razem eksperyment prowadzony był na prostszych 2-wymiarowych bodźcach, które miały 

łatwiej rozróżnialne segmenty (kształty utworzone z kropek). Podobnie jak w poprzednim 

badaniu, dzięki zapisowi ruchów oczu udało się im podzielić wykonanie zadania wyobra-

żeniowego na etapy. Jednak w odróżnieniu od poprzednich rezultatów kąt rotacji wpływał 

wyłącznie na etap przekształcania i porównywania. Przy wykorzystaniu bardziej złożonych 

bodźców na etapie poszukiwania badani czasami mylili wybrane części, zaś w tym zadaniu 

takie pomyłki nie występowały. Co więcej, etap potwierdzania często był pomijany. 

Autorzy tłumaczą, że dla prostych bodźców etap potwierdzania jest zbędny. 
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Zarówno pierwsze, jak i drugie badania [16; 17] przeprowadzone były tylko na trzech oso-

bach badanych. Również liczba bodźców eksperymentalnych była bardzo ograniczona (po 

2 figury w badaniu). Ograniczenia te były zapewne związane ze stosowaną technologią 

i „ręcznym” podziałem etapów wykonania zadania. Sami autorzy zauważają te ogranicze-

nia i zalecają dalsze badania celem weryfikacji ich rezultatów. 

Analizy ruchów oczu we współczesnych badaniach rotacji wyobrażeniowej 

Ostatnio, dzięki udoskonaleniu metod zapisu i zautomatyzowaniu analizy pomiarów ru-

chów oka, paradygmat umysłowej rotacji jeszcze raz przykuł uwagę naukowców. 

W zadaniu o prostej konstrukcji de’Sperati [18] badał wyobrażeniowe oszacowanie odleg-

łości między dwoma punktami. Prezentował osobom badanym dwa punkty umieszczone na 

okręgu tak, że tworzyły one pewien kąt (rys. 7a). Po krótkim odroczeniu (rys. 7b) w loso-

wo wybranym miejscu prezentował jeden punkt na okręgu(rys. 7c). Zadaniem osób bada-

nych było wyobrazić sobie (i oszacować) położenie drugiego punktu w odległości wyzna-

czonej kątem oglądanej poprzednio pary punktów (rys. 7d). 

    
(a) Prezentowany bodziec (b) Chwila oczekiwania 

(fiksacja wzroku 

w centrum) 

(c) Prezentowany punkt 

początkowy 

(d) Wyobrażeniowa 

lokalizacja drugiego 

punktu na okręgu 

Rys. 7. Schemat przebiegu badania de’Sperati’ego [18, s. 1246]. 

Ruchy gałek ocznych podczas oszacowywania odległości odzwierciedlały drogę pomiędzy 

prezentowanym punktem a tym, którego położenie badani mieli sobie wyobrazić. Ruchy 

oczu nie miały cech ruchu jednostajnego (ich prędkość nie była stała).  

 

Rys. 8. Zapis ruchów gałek ocznych obecnych podczas umysłowego oszacowania 

odległości punktu [18, s. 1247]. 
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Początkowo wykonywane były długie i względnie szybkie ruchy, a pod koniec rotacji 

ruchy stawały się krótkie i bardziej precyzyjne (rys. 8). Powstaje w związku z tym pytanie 

o dynamikę rotacji umysłowej. 

Badania rotacji bardziej realistycznej sceny rzeprowadzili Nakatani i Pollatsek [19]. 

Uczestnicy badania oglądali scenę złożoną z trzech przedmiotów umieszczonych na blacie 

biurka, a następnie scenę porównawczą (rys. 9). Badani oceniali, czy scena porównawcza 

była taka sama jak scena pierwotna (z wyjątkiem punktu widzenia sceny – obrót dokony-

wał się wokół jednej z trzech osi rotacji: X – oś pozioma, Y – oś pionowa, Z – oś prosto-

padła do planu obrazu). Jeden albo więcej przedmiotów w scenie porównawczej było za-

mienionych miejscami albo obróconych dookoła własnej osi. Uzyskano charakterystyczny 

efekt – czasy reakcji były dłuższe, gdy kąty rotacji sceny porównawczej zwiększały się. 

Ponadto, wielkość efektu rotacji różniła się dla poszczególnych osi obrotu. 

 

Rys. 9. Zapis ruchów gałek ocznych obecnych podczas umysłowego oszacowania 

odległości punktu [19]. 

Całkowite czasy reakcji zostały podzielone na trzy komponenty: latencja początkowa, czas 

„pierwszego przejścia” i czas „drugiego przejścia”. Czas latencji początkowej, to czas po-

między pojawieniem się porównywanej sceny a sakkadą inicjującą. „Pierwsze przejście” 

definiowane jest jako zakończone, jeśli któryś z obiektów oglądany był po raz drugi lub 

jeśli nastąpiło udzielenie odpowiedzi od razu po jednorazowym spojrzeniu na elementy 

sceny (bez „rewizyt”). Czas „drugiego przejścia” stanowił sumę czasu trwania fiksacji od 

pierwszej „rewizyty” do momentu udzielenia odpowiedzi przez badanego. Analogicznie do 
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sposobu analiz zapisu ruchów oczu w badaniach prowadzonych nad czytaniem [4] autorzy 

przyjęli, że czas pierwszego przejścia wzroku przez scenę związany jest z początkowym 

kodowaniem sceny porównawczej, zaś czas drugiego przejścia będzie ujmował przetwa-

rzanie następujące później. 

Latencja początkowa nie wykazała związku z kątem rotacji. Gdy nie było rotacji w głąb 

(pozycja zerowa; rotacja o 35° i 75° wobec osi Z) latencja była dłuższa M = 276 ms, niż 

gdy była rotacja w głąb (rotacja o 35° i 75° wobec osi X i osi Y) M = 216 ms. Oznacza to, 

że oczy dłużej pozostawały w środku obrazu, gdy porównywana scena nie zawierała rotacji 

w głąb. Co z kolei wskazuje na inne procesy leżące u podłoża rotacji w planie rysunku i ro-

tacji w głąb. Dodatkowo, badani szybciej fiksowali wzrok na obiekcie zmienionym (w po-

równaniu do sytuacji niezmienionej), co wskazywało na wpływ widzenia peryferycznego. 

Najbardziej niespodziewanym rezultatem było to, że czas pierwszego przejścia nie stano-

wił funkcji kąta rotacji w większości wyróżnionych sytuacji badawczych (dla osi X i Y). 

Wyjątek stanowiła rotacja dla osi Z. Innymi słowy, wskaźnik pierwszego „rzutu okiem” 

jest niewrażliwy na kąt rotacji obrazu, jeśli rotacja odbywa się w głąb. Rotacja w głąb 

powoduje zmiany w postrzeganych relacjach między elementami obiektu. Rotacja w osi 

Z nie powoduje zniekształceń w obrazie, lecz tylko w jego położeniu. Być może dla rotacji 

w planie rysunku już podczas pierwszego przejścia możliwe było porównanie oglądanego 

obrazu z wyobrażeniem i dlatego czasy patrzenia były związane z wielkością kąta rotacji 

tylko dla osi Z. 

Zaobserwowano wyraźny efekt kąta rotacji dla czasu drugiego przejścia w warunkach 

porównywania takich samych obiektów dla wszystkich trzech osi. Ponadto, przy większych 

kątach rotacji częściej występowały drugie przejścia i były one dłuższe. Co pokazuje, że 

właśnie drugie przejście jest bardziej związane z wykonywaniem rotacji. 

Podsumowując eksperyment pierwszy [19], można stwierdzić, że do rotacji w planie rysun-

ku wystarcza prawdopodobnie pierwsze przejście, gdyż na tym etapie był właśnie widocz-

ny efekt kąta rotacji. Dla wykonania rotacji w głąb potrzebne jest drugie przejście, czyli 

pierwszy „rzut oka” na obraz nie jest wystarczający do udzielenia odpowiedzi. 

Rezultaty drugiego eksperymentu, który zawierał ekspozycję elementów sceny bez blatu 

biurka, wskazują, że usunięcie ramy odniesienia powoduje utrudnienie przetwarzania i spo-

walnia ten proces średnio o 50-100 milisekund. Różnice te są raczej ilościowe niż jakościo-

we. Nieznacznie zwiększył się również kąt nachylenia osi regresji pomiędzy czasami 

reakcji a kątem rotacji. Zaobserwowano wzrost prawdopodobieństwa „rewizyty” (ponow-

nego przeszukania danego fragmentu pola wzrokowego) dla wszystkich trzech osi obrotu 

w próbach „różnych”. Dodatkowo usunięcie blatu biurka w dużym stopniu zniwelowało 

około-centralną detekcję zmiany lokalizacji obserwowaną w warunkach z blatem. Warto 

podkreślić, że obecność lub brak blatu powodowały różnice tylko w czasach drugiego 

przejścia, co sugeruje, że usunięcie blatu nie wpływa na czasy wykonania operacji wczes-

nego przetwarzania, ale wpływa na zmniejszenie prawdopodobieństwa, że to wczesne 

przetwarzanie doprowadzi do udzielenia odpowiedzi. 
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Badania Nakatani i Pollatseka [19] wydają się w dużym stopniu upraszczać analizy ruchów 

oczu podczas wykonywania rotacji. Pomimo tego, że w ich eksperymentach wprowadzono 

sekwencyjną prezentację bodźców, podczas wykonania zadania rotacji procesy percepcji 

i wyobraźni nadal nakładały się na siebie. Ruchy oczu mierzono wyłącznie podczas 

prezentacji drugiego (obróconego) obrazu sceny. 

Eksperyment Mariwy i in. [15] zdaniem autorów wprowadza paradygmat fragmentarycznej 

rotacji umysłowej, w której dwa obrazy były obecne równocześnie i jeden z nich może 

zostać obrócony w płaszczyźnie obrazu celem dopasowania go do drugiego (rys. 10). Obra-

zy te były identyczne z wyjątkiem jednej miejscowej różnicy, którą uczestnicy mieli za 

zadanie dostrzec. Taka konstrukcja zadania, zdaniem autorów, sprawia, że uczestnicy nie 

muszą utworzyć holistycznej umysłowej reprezentacji sceny, ale mogą przeprowadzać 

kolejne porównania fragmentaryczne, by proces porównania wykonać jak najłatwiejszym 

sposobem. Autorzy tych badań w ogóle nie odnoszą się do dyskusji nad całościowością czy 

fragmentarycznością wyobrażeń. Pomijają wszelkie sugestie poprzednich badaczy, że 

proces wyobrażeniowej rotacji może odbywać się fragmentarycznie i przypisują sobie 

wprowadzenie po raz pierwszy paradygmatu rotacji fragmentarycznej. 

 

Rys. 10. Zapis ruchów oczu podczas wykonania zadania porównania obiektów [15, s. 5]. 

Konsekwentnie twierdzą, że w przeciwieństwie do poprzednich badań umysłowej rotacji, 

ich zadanie nie wymagało holistycznej reprezentacji sceny, ale podczas wykonywania tego 

zadania następowały kolejne porównania fragmentów lokalnej informacji. Dlatego, jak 

w większości naturalnych zadań, uczestnicy mogli dowolnie utrzymywać równowagę 

między wykorzystaniem ich pamięci roboczej a przeskakiwaniem wzrokiem między obiek-

tami. W sytuacji, kiedy osoba ma wizualny dostęp do informacji koniecznej do wykonania 

zadania, może łatwo uniknąć wysiłku tworzenia wewnętrznej reprezentacji. 

Z każdym krokiem porównania – to jest wraz z każdym przełączeniem uwagi między dwo-

ma obrazami – uczestnicy musieli kompensować rotację obrazu na dwóch poziomach. Na 

globalnym poziomie sakkady między obrazami miały mieć na celu ustalenie pozycji 

zawierającej informację, która miała zostać porównana z aktualną zawartością pamięci. Na 
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miejscowym poziomie zapamiętywana informacja musiała być umysłowo obrócona, by 

pasowała do informacji wyświetlanej. 

Mariwa i in. [15] sformułowali kilka modeli zakładających różne rezultaty. Testowali oni 

dopasowanie przewidywań utworzonych na podstawie modeli do uzyskanych wyników 

eksperymentalnych. Lokalne zachowanie wzrokowe badanych nie pasuje do przewidywań 

na podstawie modelu „braku rotacji” (przewidującego brak zależności właściwości 

spojrzeń od kąta rotacji), ponieważ liczba przełączeń wyraźnie rośnie wraz z rosnącym 

kątem rotacji. Wyniki te potwierdzają, że większy kąt rotacji zwiększa wymagania nie 

tylko dla zadania globalnego dopasowania, ale też dla lokalnego. Dane empiryczne poka-

zują brak wystąpienia efektu rotacji przy dopasowaniu kolorów. 

Model „adaptacji pamięci” zakładał wzrost liczby zapamiętywanych jednorazowo infor-

macji przy rosnącym kącie rotacji. Zgodnie z nim badani powinni przystosowywać się do 

wywołanej rotacją większej trudności zadania przez zapamiętywanie większej ilości infor-

macji naraz. Wyniki pokazały jednak, że badani wykonują więcej przełączeń uwagi między 

obiektami i nie zmieniają czasu trwania fiksacji dla trudniejszych zadań. Rezultaty te są 

zgodne z przewidywaniami na podstawie modelu „adaptacji przełączeń”. 

Wymagania narzucone przez zadanie wzrastały wraz ze wzrastającym kątem rotacji w taki 

sam sposób, jak w klasycznych badaniach nad rotacją umysłową. Autorzy uważają, że o ile 

klasyczne zadanie wymaga holistycznej reprezentacji sceny, to ograniczone lokalnie złe 

dopasowanie w aktualnym zadaniu pozwala uczestnikom wykonać serię szybkich miejsco-

wych porównań. Analizy ruchów oczu sugerują więc, że uczestnicy badania szeroko sto-

sują strategię porównania fragmentarycznego. Można to rozumieć jako „handel wymienny” 

pomiędzy użyciem „kosztownej” wzrokowej pamięci operacyjnej a „niedrogimi” ruchami 

oczu. 

Wyniki [15] wskazują, że zarówno globalne dopasowanie (znalezienie odpowiedniego 

obszaru w innym obrazie) i lokalne dopasowanie (porównanie miejscowej informacji 

z aktualną zawartością pamięci roboczej) narzucają większe wymagania wraz ze wzrostem 

kąta rotacji. Odpowiedzią uczestników badań na zwiększające się wymagania było wyko-

nywanie większej liczby ruchów oczu (zamiast powiększania obciążenia pamięci robo-

czej). Badani wydawali się polegać głównie na wizualnym poszukiwaniu, by znaleźć 

odpowiedni region w innym obrazie. To poszukiwanie jest kierowane przez cechy bodźca, 

takie jak: kolor i orientacja krawędzi. 

Podsumowując, wyniki badań Mariwa i in. [15] dotyczą szybkiej, fragmentarycznej rotacji 

umysłowej obrazów świata realnego. Analiza ruchów oczu specyficznych dla zadania dos-

tarcza wglądu w globalne i lokalne procesy dopasowania porównywanych scen podczas 

wykonania zadania rotacji wyobrażeniowej. Zastosowany paradygmat wydaje się być od-

powiedni dla studiowania współdziałania uwagi wzrokowej, pamięci operacyjnej i umysło-

wej transformacji oraz jego optymalizacji w złożonym zadaniu. Autorzy sugerują, że 

przyszłe badania powinny zidentyfikować zapamiętywane cechy lokalne i globalne po-

zycje, by ustalić bardziej szczegółowy model wykonywania rotacji fragmentarycznej. 
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Mariwa i in. [15] są świadomi, że konstrukcja ich eksperymentu zachęca do używania 

porównywania fragmentarycznego, ponieważ oba bodźce są pokazywane symultanicznie, 

a zadaniem osób badanych jest znalezienie lokalnej różnicy między obrazkami. Już Car-

penter i Just [17] na podstawie analiz ruchów oczu sugerowali możliwość fragmentarycz-

nej rotacji obiektów, kiedy obydwa obrazy są prezentowane jednocześnie. Jednak wystą-

pienie miejscowej, wyraźnej zmiany zamiast lustrzanego odbicia obiektu, czy też zamiast 

„dystraktorów” bardzo podobnych do bodźców oryginalnych, ułatwia wykonanie zadania 

i stymuluje „oszczędność poznawczą”, np. poprzez porównywanie poszczególnych frag-

mentów, aż do momentu, w którym osoba znajdzie różnicę między eksponowanymi 

obiektami. 

Zadaniem wymuszającym porównanie wyobrażenia utrzymywanego w pamięci jest zasto-

sowanie prezentacji sekwencyjnej w zadaniu rotacji wyobrażeniowej. Taki rodzaj prezen-

tacji zastosowałam w badaniach własnych. Pozwoliło to na pomiar ruchów oczu w czasie 

wizualizacji bez jednoczesnej obecności percypowanego obiektu i bez podawania ins-

trukcji wyobrażeniowej (rys. 11). 

 

Rys. 11. Przykładowy zapis ruchów oczu podczas oglądania (A) i wizualizacji (B) obiektu 

w zadaniu rotacji wyobrażeniowej [20]. 

Zaobserwowano różnice w sile podobieństwa czasów fiksacji wzrokowej w odpowiada-

jących sobie regionach zainteresowania dla widzenia i wyobrażania obiektów w zależności 

od stopnia złożoności obiektów. Dla obiektów prostych obserwowano silniejsze podo-

bieństwo percepcja-wyobraźnia (r = 0,45) niż dla obiektów złożonych (r = 0,36; istotność 

różnicy między korelacjami p = 0,002) [20]. 

Wyznaczony czas przeznaczony na percepcję i wizualizację obiektów był taki sam. Zaob-

serwować można jednak różnice dotyczące ogólnych wskaźników ruchów oczu w tych 

sytuacjach. W czasie percepcji obiektu obserwowano więcej fiksacji, również ich częstotli-

wość była większa. Średni czas trwania fiksacji w wyobraźni był dłuższy w porównaniu do 

percepcji [20]. Zaobserwowane różnice wskazywać mogą na odmienny sposób przetwa-

rzania danych wzrokowych w percepcji i wyobraźni. Zwłaszcza na większe wymagania 

poznawcze sytuacji wyobrażeniowej. 
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Podsumowanie 

Reasumując, pomiar ruchów oczu pozwala na przyjrzenie się strategiom stosowanym pod-

czas wykonywania zadań wyobrażeniowych. W szczególności umożliwia wyróżnienie 

etapów operacji wyobrażeniowych. W badaniach Justa i Carpenter [16] udało się podzielić 

zadanie rotacji wyobrażeniowej (przy symultanicznej prezentacji obiektów) na etapy: 

poszukiwania, przekształcania i potwierdzania. Czasy trwania tych etapów były różne dla 

obiektów prostych i złożonych [17; 16]. W zadaniach prezentujących porównywane sceny 

sekwencyjnie analizowano również czas latencji początkowej, czyli czas od momentu 

pojawienia się porównywanej sceny do momentu wykonania pierwszej sakkady. Czas ten 

różnił się w zależności od tego, czy obiekt rotowany był w płaszczyźnie sceny czy w głąb. 

Przy rotacji w planie rysunku była dłuższa latencja początkowa, co może być związane 

z innym rodzajem przetwarzania, niż w sytuacji rotacji w głąb [19]. 

Stwierdzano również wpływ wielkości kąta rotacji na specyficzne charakterystyki ruchów 

oczu. Przykładowo: w eksperymentach Justa i Carpenter [16] średnia liczba i czas trwania 

fiksacji rosły wraz z kątową różnicą między lewą i prawą figurą. Ponadto badani systema-

tycznie przerzucali wzrok między figurami. Przeciętna liczba takich „przejść” między 

obiektami również była zależna od różnicy kątowej. Przez analogię do badań nad czyta-

niem wyznaczano czas pierwszego i drugiego przejścia. Drugie przejście zaczyna się, gdy 

osoba wraca wzrokiem do eksplorowanej uprzednio części obrazu. To właśnie drugie 

przejście prawdopodobnie można powiązać z etapem przekształcania, gdyż czasy drugiego 

przejścia były zależne od kąta rotacji. Jedynie dla rotacji w planie rysunku obserwowano 

zależność pierwszego przejścia od wielkości kąta rotacji [19]. 

Ruchy oczu podczas wykonywania zadania wyobrażeniowego nie są jednostajne [18]. 

Początkowo wykonywane są duże sakkady, a pod koniec oszacowania kąta rotacji sakkady 

są krótsze i bardziej precyzyjne. Choć stosowany przez niego schemat badawczy wyko-

rzystywał bardzo uproszczoną sytuację (dwa punkty na okręgu tworzące określony kąt), na 

podstawie rezultatów tych badań można podważyć kwestię zwykle przyjmowanej jedno-

stajnej prędkości wykonywania rotacji wyobrażeniowej. 

Pomimo, że Mariwa i in. [15] konkludują, iż zastosowany paradygmat badania rotacji 

umysłowej metodą prezentacji symultanicznej i wprowadzenia lokalnej zmiany pozwala na 

ocenę współdziałania uwagi wzrokowej, pamięci operacyjnej i transformacji umysłowej, 

wiąże się to z pewnym ograniczeniem. Przy takiej procedurze trudno jest odróżnić funkcję 

i powiązanie ruchów oczu z procesem wyobrażeniowym, gdy w tym samym czasie doko-

nuje się proces percepcyjny. Jest to ograniczenie występujące we wszystkich dotychczaso-

wych badaniach nad rotacją umysłową z użyciem pomiaru ruchów oczu. 

Ponadto można stwierdzić, że o ile w badaniach nad wyobrażeniami statycznymi faktycz-

nie starano się uchwycić ruchy i lokalizację oczu podczas tworzenia wyobrażeń (bez obec-

ności w danym momencie bodźca wzrokowego), o tyle w badaniach nad rotacją umysłową 

głównym przedmiotem analiz był zapis ruchów oczu podczas patrzenia na obróconą 

o pewną liczbę stopni scenę albo podczas prezentacji dwóch scen jednocześnie. 
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Wydaje się, że zastosowanie schematu badania rotacji umysłowej z uprzedzaniem o wiel-

kości kąta rotacji stosowanego w badaniach behawioralnych rotacji umysłowej [np. 14] 

może pozwolić na przełamanie tego ograniczenia. Umożliwia bowiem pomiar operacji 

rotacji wyobrażeniowej pod nieobecność bodźca percepcyjnego. 
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