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Artykuª przedstawia implementacj¦ popularnego modelu przetwarzania informacji czasowej  modelu skalarnego postrzegania
upªywu czasu (ang. Scalar Timing Model, STM). Implementacja teoretycznego modelu wymaga jego ukonkretnienia i doprecyzowania, pozwala
na symulacj¦ dziaªania, analiz¦ wyników dostarczanych przez dziaªaj¡cy model, a tak»e jego werykacj¦. Opisywana realizacja STM osadzona
jest w ±rodowisku sztucznych sieci neuronowych i potra odzwierciedli¢
jeden ze znanych efektów obserwowanych eksperymentalnie  tzw. bª¡d
porz¡dku czasowego. W pracy przedstawiono podstawy dziaªania sieci
neuronowej realizuj¡cej ide¦ STM; sie¢ ta stanowi pierwszy krok w kierunku stworzenia interdyscyplinarnej koncepcji mechanizmu percepcji
czasu u czªowieka. Artykuª zawiera równie» krótk¡ dyskusj¦ na temat
zalet, konsekwencji i ogranicze« zwi¡zanych z tworzeniem dziaªaj¡cych
implementacji modeli teoretycznych.
Streszczenie.

model skalarnego postrzegania upªywu czasu, STM,
sie¢ neuronowa, symulacja, bª¡d porz¡dku czasowego, TOE

Sªowa kluczowe:

1. Wprowadzenie
Zjawisko postrzegania czasu od dawna interesowaªo naukowców
staraj¡cych si¦ zrozumie¢ funkcjonowanie poznawcze czªowieka. Czas
sam w sobie, mimo ogromnego post¦pu w naukach przyrodniczych
(a mo»e wªa±nie dzi¦ki niemu?) stanowi dla ludzi przedmiot nieustannych rozwa»a«. Natura tego konstruktu z punktu widzenia kognitywistyki stawia badacza przed zªo»onym zadaniem poznawczym: czas jest
z jednej strony wszechobecny i wszyscy ludzie zdaj¡ sobie spraw¦ z jego upªywu, jednak z drugiej strony jest to zjawisko nienamacalne 
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»aden z naszych receptorów bezpo±rednio nie rejestruje jego obecno±ci
lub zmian (Grondin, 2001).
Taki stan rzeczy pozostawia badacza z oczywistym wnioskiem, »e
informacja czasowa musi by¢ generowana lub odzyskiwana przez ludzki umysª na poziomie wy»szym, ni» poziom receptorów. Zagadnienie
przetwarzania informacji czasowej staje si¦ zatem bardziej skomplikowane. Mo»na si¦ bowiem zastanawia¢, na którym etapie przetwarzania
informacji percepcyjnej czas zaczyna by¢ reprezentowany. eby móc
jednoznacznie odpowiedzie¢ na to pytanie, nale»y dokona¢ pewnych
analitycznych rozstrzygni¦¢. Powinno si¦ dokªadnie ustali¢, jaka domena postrzegania czasowego interesuje nas badawczo: czym innym jest
postrzeganie upªywu czasu w cyklach okoªodobowych lub w trakcie
wykonywania jakiej± czynno±ci (Friedman, 1990), a czym± innym  postrzeganie czasu trwania okre±lonych bod¹ców (Grondin, 2001) (zob.
Zakay, Block, & Tsal, 1999). W niniejszej pracy b¦dziemy zajmowa¢
si¦ postrzeganiem czasu trwania interwaªów czasowych przez ludzi, co
w j¦zyku angielskim jest zwykle okre±lane sªowem

timing.

Postrzeganie interwaªów czasowych jest prawdopodobnie zwi¡zane
z niskopoziomowymi procesami neuropsychologicznymi. Argumentów
przemawiaj¡cych za takim stanem rzeczy jest wiele. Po pierwsze, regularno±ci obserwowane w badaniach daj¡ si¦ opisywa¢ przy pomocy
praw psychozycznych (T. H. Rammsayer & Grondin, 2000; Grondin,
2001; J. H. Wearden & Lejeune, 2008; Grondin, Ouellet, & Roussel,
2001; Killeen & Weiss, 1987). Po drugie, modele teoretyczne opisuj¡ce zjawisko postrzegania czasu s¡ aplikowane do bada« nad zwierz¦tami (Gibbon, 1977; J. H. Wearden & Doherty, 1995). Interwaªy,
które s¡ cz¦sto wykorzystywane w eksperymentach, s¡ na tyle krótkie
(np. 300 ms

Jamieson & Petrusic, 1975a), »e wykluczaj¡ mo»liwo±¢

wyranowanej analizy poznawczej.

1

Dlatego te» uzasadnione jest roz-

wijanie modeli umo»liwiaj¡cych symulowanie przetwarzania informacji
o krótkich odcinkach czasowych.
Praca nad symulacj¡ ludzkiej percepcji czasu powinna zacz¡¢ si¦
od implementacji istniej¡cego modelu teoretycznego. Wybór odpowiedniego modelu, osadzonego w kontek±cie wyników bada« empirycznych
i b¦d¡cego przedmiotem analiz badaczy pozwala »ywi¢ nadziej¦, »e implementacja na nim oparta sama b¦dzie przedstawia¢ znaczny potencjaª eksplanacyjny i predykcyjny. W literaturze przedmiotu pojawia si¦

1

Oczywi±cie w badaniach wykorzystuje si¦ te» dªu»sze interwaªy, zwraca
si¦ jednak uwag¦, »e przy okazji ich przetwarzania mog¡ by¢ aktywowane
dodatkowe procesy psychiczne  takie jak np. tzw. liczenie chronometryczne (J. H. Wearden, Denoyan, Fakhri, & Haworth, 1997).
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do±¢ du»a liczba modeli, które w mniejszym lub wi¦kszym stopniu sytuuj¡ przetwarzanie informacji czasowej w kontek±cie innych procesów
poznawczych (Grondin, 2001, 2010; Zakay et al., 1999). Na potrzeby
naszych bada« zdecydowali±my si¦ wybra¢ model dobrze udokumentowany, cz¦sto przywoªywany w publikacjach, a tak»e taki, którego architektura umo»liwia implementacj¦ w ±rodowisku sztucznych sieci neuronowych. Takie kryteria speªniaª model skalarnego postrzegania upªywu
czasu (ang.

Scalar Timing Model

rii Skalarnych Oczekiwa« (ang.

 STM) maj¡cy swoje ¹ródªo w Teo-

Scalar Expectancy Theory )

(Gibbon,

1977; Church, 2003; J. H. Wearden, 2003; J. Wearden, 1999; Zakay
et al., 1999). Istniej¡ równie» inne modele przetwarzania informacji
czasowej  w szczególno±ci modele klasy generatorlicznik (ang.

counter )

clock

(Grondin, 2001, 2010; Komosinski, 2012). Jako »e generator

i akumulator s¡ elementami STM, nasza implementacja mo»e równie»
sªu»y¢ do symulacji modeli klasy generatorlicznik.

1.1. Model skalarnego postrzegania upªywu czasu 
STM
STM (Rys. 1) skªada si¦ z trzech poziomów  poziomu zegara, pami¦ci, i decyzyjnego. Szczególn¡ uwag¦ w trakcie implementacji skupili±my na pierwszym z nich, a pozostaªe dwa zostaªy zaimplementowane w sposób uproszczony. Dokªadna realizacja poziomów pami¦ciowego i decyzyjnego wymagaªoby nie tylko analizy i doboru stosownych
koncepcji psychologii poznawczej (np. modelu pami¦ci roboczej Baddeley'a (Baddeley, 2001)  (por. J. Wearden, 1999)), ale równie» zaproponowania szczegóªowych rozwi¡za« dotycz¡cych syntezy koncepcji
teoretycznych z ró»nych dziedzin. Zagadnienia te b¦d¡ przez nas podejmowane w przyszªo±ci.
Poziom zegara skªada si¦ z trzech komponentów  generatora/oscy-

latora (pacemaker ), przeª¡cznika (switch ) i akumulatora (accumula-

tor ).

Wedle zaªo»e« modelu, generator wysyªa impulsy zgodnie z okre-

±lonym rozkªadem. W oryginalnej koncepcji przyjmuje si¦ tu rozkªad
poissonowski liczby impulsów w przedziale czasowym (Gibbon, 1992;
Church, 1999; Gibbon, 1999), por. te» (Komosinski, 2012). W momencie
gdy pojawia si¦ bodziec, przeª¡cznik przechodzi w stan umo»liwiaj¡cy
przepªyw impulsów do akumulatora. Liczba impulsów zgromadzonych
w akumulatorze stanowi reprezentacj¦ czasu trwania bod¹ca. Informacja z akumulatora przesyªana jest nast¦pnie na dalsze poziomy analizy
w celu podj¦cia decyzji dotycz¡cych reakcji na prezentowany bodziec.
Rdze« przytoczonego modelu, poza jego informacyjn¡ architektur¡,
stanowi¡ dwa zaªo»enia formalne (J. H. Wearden, 2003). Po pierw-
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1.

Ogólna architektura modelu skalarnego postrzegania upªywu czasu

sze, ±rednia reprezentacja czasu trwania bod¹ca powinna odpowiada¢
rzeczywistemu czasowi jego trwania  jest to tzw. wªasno±¢ ±redniej
trafno±ci (ang.

mean accuracy ). Po drugie, odchylenie standardowe do-

konywanych s¡dów na temat czasu trwania bod¹ca powinno zwi¦ksza¢
si¦ proporcjonalnie wraz z rosn¡c¡ ±redni¡ reprezentacj¡ czasu trwania
bod¹ca, zatem wspóªczynnik zmienno±ci powinien by¢ staªy  jest to
tzw. wªasno±¢ skalarno±ci (ang.

scalar property ).

Ta ostatnia wªasno±¢

stanowi pewien wariant prawa Webera; w STM mo»na j¡ zrealizowa¢
na kilka sposobów (Gibbon, 1992, 1999; Staddon & Higga, 1999).
Oprócz speªniania opisanych powy»ej zaªo»e« formalnych, istotn¡
zalet¡ implementacji jest mo»liwo±¢ integrowania doniesie« z eksperymentów empirycznych. Jednym z efektów obserwowanych eksperymentalnie, który jest mo»liwy do odzwierciedlenia w naszej implementacji,
jest bª¡d porz¡dku czasowego (ang.

time-order error,

TOE)  efekt

do±¢ szeroko opisany w literaturze, którego historia ma przeszªo 150
lat (Hellström, 2003, 1985; Jamieson & Petrusic, 1975a; Allan, 1977;
Hairston & Nagarajan, 2007). TOE dotyczy bardzo wielu modalno±ci, nie tylko domeny postrzegania czasu. Bª¡d ten wi¡»e si¦ z przeszacowaniem lub niedoszacowaniem jednego z pary bod¹ców; dodatni
TOE wi¡»e si¦ ze zjawiskiem przeszacowania pewnej wªasno±ci (np. czasu trwania) pierwszego bod¹ca wzgl¦dem drugiego, natomiast ujemny
TOE  z sytuacj¡ przeciwn¡. Istnieje wiele czynników wpªywaj¡cych
na TOE (Hellström, 2003, 1985; Jamieson & Petrusic, 1975a; Allan,
1977; Needham, 1935; Jamieson & Petrusic, 1975b; Hellström & Rammsayer, 2004; Woodrow, 1935; Stott, 1935, 1936; Hannes Eisler, 2008).
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W percepcji czasu, dodatni TOE wi¡»e si¦ z parami relatywnie krótkich bod¹ców (poni»ej 700 ms), natomiast ujemny TOE  z bod¹cami
dªu»szymi. Na kierunek i wielko±¢ tego efektu wpªywaj¡ mi¦dzy innymi:
czas odst¦pu mi¦dzy bod¹cami (ISI

 interstimulus interval ),

kontekst

 zakres bod¹ców u»ytych w bloku eksperymentalnym, czy te» liczba
prób w eksperymencie (wpªywu efektu uczenia).
Nie powstaªo jak dot¡d jedno ogólne wyja±nienie TOE bior¡ce pod
uwag¦ wszystkie czynniki, które na niego wpªywaj¡ (Hellström, 1985).
Powstaªo natomiast kilka modeli ilo±ciowych do±¢ dobrze integruj¡cych
dane eksperymentalne (Hannes Eisler, 2008). Taki stan rzeczy sprawia,
»e modelowanie TOE w kontek±cie stworzonej przez nas implementacji
staje si¦ szczególnie interesuj¡ce.

2. Model a implementacja
Implementacja teoretycznego konstruktu jakim jest STM w ±rodowisku sztucznych sieci neuronowych przynosi wiele korzy±ci. Dzi¦ki zastosowaniu dost¦pnych technik matematycznych i algorytmicznych mo»liwe jest poszerzanie zasi¦gu eksplanacyjnego tego modelu i usprawnienie
generowania hipotez badawczych. Takie podej±cie pozwala równie» analizowa¢ wpªyw ró»norodnych czynników na rezultat procesu poznawczego. W kontek±cie niniejszej pracy owym rezultatem s¡ decyzje o tym,
który z dwóch odebranych bod¹ców trwaª dªu»ej.
Podej±cie implementacyjno-symulacyjne jest wykorzystywane w ró»nych gaª¦ziach nauki  w szczególno±ci w naukach ±cisªych, ale równie»
w kognitywistyce i psychologii (J. H. Wearden & Doherty, 1995; Anderson et al., 2004). Stworzenie implementacji pozwala na:

.

Ukonkretnienie modelu teoretycznego  implementacja oparta na
planie modelu musi wykonywa¢ konkretne zadania. Do tego niezb¦dne s¡ konkretne rozwi¡zania teoretyczno-realizacyjne, które s¡ cz¦sto
nieobecne w teorii  takie, jak wprowadzenia dodatkowych komponentów i moduªów lub dookre±lenie relacji funkcjonalnej mi¦dzy mo-

.

duªami.
Odkrycie interesuj¡cych wªasno±ci modelu  szczegóªowe analizy symulacyjne w poª¡czeniu z elastyczno±ci¡ i swobod¡ manipulowania
parametrami implementacji uªatwiaj¡ odnalezienie istotnych ¹ródeª

.

zmienno±ci w modelu, i ocen¦ ich wpªywu na dziaªanie caªo±ci.
Sprawdzenie, czy model jest poprawny, oraz czy wprowadzane rozwi¡zania implementacyjne s¡ spójne z modelem  niespójna implementacja nie b¦dzie dziaªa¢, lub b¦dzie dziaªa¢ niezgodnie z zaªo»eniami modelu.
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Odkrywanie zale»no±ci mi¦dzy psychologicznym lub psychozycznym, a neurobiologicznym poziomem eksplanacyjnym  przy odpowiednio przyj¦tej skali implementacji, tzn. odpowiednim poziomie
ogólno±ci w operowaniu poj¦ciami teoretycznymi, mo»liwe jest równolegªe wykorzystywanie narz¦dzi i wiedzy pochodz¡cych z ró»nych

.

poddziedzin nauk poznawczych.
Zwrotne ulepszenie modelu teoretycznego  mo»liwe dzi¦ki zastosowaniu technik sztucznej inteligencji i sztucznego »ycia, takich jak
optymalizacja czy maszynowe odkrywanie wiedzy.

2.1. Implementacja STM w sztucznej sieci neuronowej
Implementacja STM w sztucznej sieci neuronowej stanowi pewne
ukonkretnienie teoretycznego pierwowzoru, cho¢ cz¦±¢ komponentów
STM zostaªa zaimplementowana w sposób uproszczony w stosunku do
ich psychologicznego i biologicznego stopnia zªo»ono±ci. Implementacja
oraz symulacje zostaªy wykonane w ±rodowisku Framsticks (Komosinski
& Ulatowski, 2012, 2009), które pozwala na proste deniowanie dowolnych rodzajów jednostek neuronowych, a tak»e  je±li byªoby to
potrzebne  na optymalizacj¦ wybranych elementów sieci neuronowej.
Mo»liwo±¢ optymalizacji nie byªa wykorzystywana przy projektowaniu opisywanej tu implementacji. W sieci neuronowej realizuj¡cej STM
wykorzystano sze±¢ specycznych rodzajów neuronów, pokazanych na
Rys. 2.
W proponowanej implementacji uproszczone zostaªy zwªaszcza komponenty pami¦ciowe  akumulator i pami¦¢ robocza. S¡ one zrealizowane za pomoc¡ neuronówsumatorów, które gromadz¡ informacj¦ traaj¡c¡ do nich z innych neuronów. Jak ju» wspomniano wcze±niej, takie
odzwierciedlenie mechanizmów pami¦ciowych jest na obecnym etapie
prac wystarczaj¡ce, poniewa» nie komplikuje zbytnio implementacji,
a z drugiej strony pozwala na analiz¦ dziaªania kompletnego modelu.
Poni»ej prezentujemy krótki opis moduªów sieci neuronowej zaprezentowanej na Rys. 3. Moduªy zostaªy wyró»nione arbitralnie, tak, aby
uªatwi¢ zrozumienie zasady dziaªania sieci.
0. Receptor  odbiera pojawiaj¡ce si¦ bod¹ce.
1. Generator  generuje impulsy zgodnie z zaªo»onym rozkªadem.
2. Przeª¡cznik  warunkowo przepuszcza sygnaª z generatora do akumulatora.
3. Akumulator  sumuje impulsy z generatora, pod warunkiem, »e
pojawiª si¦ bodziec.
4. Bufor pami¦ci roboczej (BPR)  przechowuje informacj¦ o liczbie
impulsów z akumulatora po znikni¦ciu pierwszego bod¹ca; jest
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Rodzaje neuronów wykorzystane w prezentowanej implementacji modelu skalarnego postrzegania upªywu czasu. Neuron typu bramka warunkowo (w zale»no±ci od
stanu dodatkowego wej±cia steruj¡cego) przekazuje sygnaª wej±ciowy na swoje wyj±cie.
Nazwy pozostaªych rodzajów neuronów okre±laj¡ sposób ich dziaªania
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RYS.
Sztuczna sie¢ neuronowa implementuj¡ca STM. Aby uªatwi¢ wyja±nienie sposobu dziaªania sieci, wyró»niono w niej pewne moduªy. Na powy»szym schemacie moduªy
te zaznaczono szarymi, ponumerowanymi prostok¡tami
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miejscem gdzie dokonuje si¦ porównanie sygnaªów z akumulatora
po pojawieniu si¦ pierwszego i drugiego bod¹ca.
5. Komparator  przesyªa informacj¦ o wyniku porównania, które
zaszªo w BPR po zako«czeniu ekspozycji drugiego bod¹ca.
6. Neuron proguj¡cy  ogranicza amplitud¦ sygnaªu z receptora. Nie
jest niezb¦dny, lecz uªatwia dobór parametrów w sieci.
7. Moduª kontrolny akumulatora (MKA)  obwód wraz z sumatorem, którego celem jest monitorowanie stanu akumulatora w kontek±cie pojawiania si¦ bod¹ca. Informacja przetwarzana w tym
module wykorzystywana jest przez ró»ne inne moduªy; MKA steruje resetowaniem akumulatora po zako«czeniu trwania bod¹ca.
8. Obwód resetuj¡cy moduª kontrolny akumulatora  resetuje sumator MKA w momencie, kiedy pojawia si¦ bodziec.
9. Obwód ªaduj¡cy akumulator  w momencie, gdy w akumulatorze
nie zachodz¡ »adne operacje, moduª ten doªadowuje akumulator
o pewn¡ niewielk¡ warto±¢ sygnaªu, co ma zwi¡zek ze zjawiskiem
TOE (patrz rozdziaª 2.4). Jest sterowany przez MKA.
10. Obwód po±rednicz¡cy mi¦dzy akumulatorem a pami¦ci¡ robocz¡
 przesyªa informacj¦ o dªugo±ci trwania bod¹ca z akumulatora do
BPR. Informuje BPR, którego bod¹ca z pary dotyczy informacja.
11. Obwód resetuj¡cy pami¦¢ robocz¡  dokonuje oczyszczenia (rozªadowuje do stanu zerowego) BPR po dokonaniu porównania bod¹ców.
12. Moduª przechowuj¡cy informacj¦ o rozªadowaniu akumulatora
(MPIRA)  przechowuje informacj¦ o oczyszczeniu akumulatora
po zako«czeniu trwania pierwszego bod¹ca. Jest jednym z elementów steruj¡cych obwodami 10 i 11.
13. Obwód Resetuj¡cy MPIRA  po zako«czeniu procesu porównywania bod¹ców oczyszcza sumator MPIRA.
Przedstawiana realizacja STM wykracza w istocie poza model. Tylko pi¦¢ pierwszych moduªów przedstawionych na Rys. 3 stanowi bezpo±rednie nawi¡zanie do komponentów ze schematu na Rys. 1. Pozostaªe
moduªy s¡ niezb¦dne do tego, aby sie¢ faktycznie mogªa wykona¢ zadanie porównania dwóch bod¹ców. Stanowi¡ one w zwi¡zku z tym potencjalne, dodatkowe ¹ródªa zmienno±ci, które powinny by¢ wzi¦te pod
uwag¦ na poziomie konkretnego eksperymentu empirycznego, a które
cz¦sto nie s¡ explicite ujmowane przez badaczy w zaªo»eniach i analizach rezultatów eksperymentów. Mo»liwo±¢ wygodnej analizy wpªywu
parametrów owych dodatkowych moduªów na dziaªanie caªej sieci jest
istotn¡ zalet¡ proponowanej implementacji.
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Ilustracja zasady dziaªania komponentów STM na poziomie zegara. Zauwa»my, »e termin maskowanie ma odmienne znaczenie w ró»nych dziedzinach (technice,
informatyce, psychologii)

Zasada dziaªania komponentów na poziomie zegara (Rys. 4) jest do±¢
prosta. Zgodnie z zaªo»eniami teoretycznymi, oscylator caªy czas generuje impulsy (Komosinski, 2012); znany jest rozkªad zmiennej losowej

D

okre±laj¡cej czas upªywaj¡cy pomi¦dzy kolejnymi impulsami. W czasie
trwania bod¹ca impulsy te docieraj¡ do akumulatora i s¡ w nim sumowane; liczba zgromadzonych impulsów jest dyskretn¡ zmienn¡ losow¡

K.

Informacja o liczbie impulsów jest nast¦pnie przesyªana z poziomu

zegara do pami¦ci roboczej, a akumulator podczas nieobecno±ci bod¹ca
jest oczyszczany. Po pojawieniu si¦ drugiego bod¹ca na poziomie zegara zachodzi identyczny proces, a znikni¦cie drugiego bod¹ca powoduje
przesªanie informacji o liczbie impulsów zgromadzonych w akumulatorze do sumatora pami¦ci roboczej, tym razem ze znakiem przeciwnym.
Powoduje to, »e w sumatorze tym zachodzi odejmowanie, a jego wynik
(wskazuj¡cy na to, który bodziec byª dªu»szy) jest w nast¦pnym kroku przesyªany do komparatora. W kolejnym kroku pami¦¢ robocza jest
oczyszczana, a sie¢ neuronowa wraca do stanu pocz¡tkowego  tak, aby
mogªa porówna¢ bod¹ce z kolejnej pary.
Moduª pami¦ci roboczej jest w implementacji bardzo uproszczony;
w rzeczywisto±ci proces porównywania dwóch bod¹ców pod wzgl¦dem
jakiej± cechy jest prawdopodobnie bardziej zªo»ony, ni» proste odejmowanie i porównywanie wyniku z zerem. Podobnie moduª komparatora jest uproszczony; cz¦±¢ jego funkcji realizuje pami¦¢ robocza. Sam
komparator przechwytuje w odpowiednim momencie wyznaczon¡ przez
moduª pami¦ci roboczej informacj¦ o ró»nicy mi¦dzy liczb¡ impulsów
dla dwóch bod¹ców, i przesyªa t¦ informacj¦ na wyj±cie sieci.
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5.

RYS.
Liniowa zale»no±¢ mi¦dzy czasem trwania bod¹ca t a ±redni¡ liczb¡ zgromadzonych w akumulatorze impulsów µK dla procesu poissonowskiego (D ma rozkªad wykªadniczy) bez oraz ze zjawiskiem zapewniaj¡cym skalarno±¢. Por. Rys. 4

2.2. Skalarno±¢ w implementacji STM
Dwie wªasno±ci STM: ±redniej trafno±ci i skalarno±ci nie przedstawiaj¡ wi¦kszych trudno±ci realizacyjnych, cho¢ obecnie sie¢ pozwala
je demonstrowa¢ jedynie na przykªadzie tworzenia reprezentacji czasu trwania bod¹ców. Prostym zjawiskiem, które powoduje speªnienie
owych wªasno±ci jest losowe zmienianie si¦ mi¦dzy kolejnymi bod¹cami ±redniego tempa generowania impulsów w oscylatorze poissonowskim (Church, 1999), do czego wystarcza specjalnie przystosowany neuron (zob. Rys. 5 i 6). To zjawisko zapewnia liniow¡ zale»no±¢ mi¦dzy odchyleniem standardowym zgromadzonych impulsów a czasem trwania
bod¹ca dla wystarczaj¡co dªugich bod¹ców i/lub szybkiego oscylatora;
dla bardzo krótkich bod¹ców zale»no±¢ pozostaje nieliniowa. Warto zauwa»y¢, »e cz¦±¢ danych eksperymentalnych ±wiadczy przeciw zaªo»eniu
o staªym wspóªczynniku zmienno±ci reprezentacji czasowej wzgl¦dem
ró»ni¡cych si¦ interwaªów czasowych (J. H. Wearden & Lejeune, 2008;
Lewis & Miall, 2009; T. Rammsayer & Ulrich, 2001). Implementacja
jest elastyczna i pozwala na testowanie zaªo»e« dotycz¡cych skalarno±ci, zmienno±ci wynikaj¡cej bezpo±rednio z charakterystyki oscylatora

D,

a tak»e na werykowanie innych hipotez.
Na rysunkach 5 i 6 pokazano wyniki dwóch eksperymentów oblicze-

niowych, porównuj¡c dziaªanie generatora poissonowskiego ze staªym
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6.

RYS.
Zale»no±¢ mi¦dzy czasem trwania bod¹ca t a odchyleniem standardowym
σK liczby impulsów zgromadzonych w akumulatorze; D ma rozkªad wykªadniczy 
por. Rys. 4. Dla zmiennego tempa generatora mi¦dzy próbami oraz niezbyt krótkich
bod¹ców zale»no±¢ jest liniowa; dla staªego tempa generatora zale»no±¢ jest nieliniowa

1
1
µD = 40 , czyli ±rednio 1 impuls na 40 kroków symulacyjnych) oraz generatora poissonowskiego ze zmiennym tempem

tempem (λ0

=

mi¦dzy próbami. W tym drugim przypadku, tempo zmieniaªo si¦ zgod-

λ0 i odchyleniu standardowym
1
. Wyniki zaprezentowane na wykresach dotycz¡ liczby impul400
sów zgromadzonych w trakcie ekspozycji bod¹ców trwaj¡cych od 100
nie z rozkªadem normalnym o ±redniej

σλ =

do

25000 kroków symulacyjnych. Ekspozycj¦ ka»dego bod¹ca powta200 razy, zatem ka»dy punkt na wykresach jest ±redni¡ z 200

rzano

eksperymentów.
Rys. 5 pokazuje, »e w obu przypadkach ±rednie zwi¦kszaj¡ si¦
liniowo wraz z wydªu»aniem czasu trwania bod¹ca  wspóªczynnik kie-

t
µD . Zale»no±¢ odchyle«
standardowych σK od czasu trwania bod¹ca ilustruje Rys. 6: dla ge2
neratora poissonowskiego σK ro±nie zgodnie z zale»no±ci¡ σK = µK .
runkowy wynosi

λ0 ,

poniewa»

µK = λ0 t =

Dla generatora ze zmiennym tempem

σK

ro±nie, z wyj¡tkiem krótkich

bod¹ców, liniowo, a wspóªczynnik kierunkowy wynosi

σλ .

2.3. Demonstracja dziaªania implementacji STM
Rysunki 7 i 8 pokazuj¡ przebiegi sygnaªów w kluczowych neuronach
sieci w trakcie porównywania dwóch bod¹ców. Rys. 7 przedstawia prze-
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biegi z zastosowaniem oscylatora poissonowskiego, a Rys. 8  idealnie
regularnego. W obu przypadkach prezentowane s¡ pary bod¹ców o czasie trwania 500 kroków symulacyjnych ka»dy; odst¦py czasowe mi¦dzy
bod¹cami s¡ równie» takie same w obu sytuacjach i trwaj¡ 900 kroków
symulacyjnych.
Na obu górnych wykresach prezentowane s¡ przebiegi w oscylatorze
i receptorze. Na Rys. 7 odst¦py mi¦dzy kolejnymi impulsami s¡ zgodne

1
50 , zatem ±redni odst¦p mi¦dzy impulsami wynosi 50 kroków symulacyjnych), a na Rys. 8 odst¦p mi¦dzy
z rozkªadem wykªadniczym (λ

=

impulsami jest zawsze taki sam i wynosi 50 kroków symulacyjnych.
rodkowe wykresy ilustruj¡ dziaªanie pami¦ci roboczej. Po zako«czeniu ekspozycji pierwszego bod¹ca (w okolicach 1000-go kroku symulacyjnego) w pami¦ci roboczej pojawia si¦ sygnaª reprezentuj¡cy czas
trwania pierwszego bod¹ca. Podczas przerwy mi¦dzy bod¹cami oraz
w trakcie trwania drugiego bod¹ca sygnaª ten si¦ utrzymuje. Kilka kroków symulacyjnych po ekspozycji drugiego bod¹ca (okoªo 2400-go kroku
symulacyjnego) do pami¦ci dociera sygnaª reprezentuj¡cy czas trwania
drugiego bod¹ca, i ta warto±¢ zostaje odj¦ta od warto±ci reprezentuj¡cej
pierwszy bodziec. W przypadku oscylatora poissonowskiego drugi bodziec zostaª zarejestrowany jako krótszy, st¡d dodatnia warto±¢ sygnaªu
w pami¦ci roboczej po porównaniu. Po zako«czeniu porównania  po
kilkuset krokach symulacyjnych  warto±¢ przechowywana w pami¦ci
roboczej spada do zera, co wida¢ na Rys. 7.
Dolny wykres na obu rysunkach pokazuje dziaªanie akumulatora.
Sumuje on impulsy docieraj¡ce do niego w trakcie ekspozycji bod¹ców.
Po zako«czeniu drugiego bod¹ca, akumulator jest oczyszczany, a dalej
jego stan osi¡ga pewn¡ staª¡ warto±¢. Warto±¢ ta jest wi¦ksza ni» zero
 wynika to z implementacji zaªo»e« opisanych w nast¦pnym rozdziale. Niedokªadno±¢ wynikaj¡ca z dziaªania oscylatora poissonowskiego
powoduje, »e obiektywnie identyczny drugi bodziec jest zarejestrowany
w akumulatorze jako krótszy, ni» pierwszy.

2.4. Implementacja bª¦du porz¡dku czasowego w STM
Jak wspomniano wcze±niej, efekt TOE, mimo do±¢ przejrzystego
sformuªowania, jest do±¢ trudny do wyja±nienia z powodu du»ej liczby
czynników determinuj¡cych wielko±¢ i znak TOE. W kontek±cie niniejszej pracy szczególnie interesuj¡ca jest interakcja dwóch czynników:
dªugo±ci bod¹ca i ISI, oraz determinowana przez te czynniki wielko±¢
efektu TOE. Warto zauwa»y¢, »e w literaturze przedmiotu istnieje kilka
miar TOE (Hannes Eisler, 2008; Hellström, 1985; Allan, 1977) zwi¡zanych z konkretnymi procedurami zastosowanymi w eksperymentach.
Wszystkie one ze wzgl¦du na niedeterministyczny charakter funkcjo-
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7.

RYS.
Wykresy pokazuj¡ce proces porównywania dwóch bod¹ców przy wykorzystaniu
oscylatora poissonowskiego. Górny wykres: impulsy generowane przez oscylator oraz dwa
nast¦puj¡ce po sobie równe bod¹ce rejestrowane przez receptor. rodkowy wykres: pami¦¢ robocza  przechowywanie informacji o pierwszym bod¹cu, porównanie i powrót do
stanu zerowego. Dolny wykres: sumowanie impulsów generatora dla obu bod¹ców w akumulatorze
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8.

RYS.
Wykresy pokazuj¡ce proces porównywania dwóch bod¹ców przy zaªo»eniu idealnie regularnego oscylatora. Zawarto±¢ wykresów jak na Rys. 7
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nowania ludzkiego ukªadu poznawczego oraz na metody pozyskiwania
i opracowywania danych od osób badanych maj¡ charakter statystyczny lub probabilistyczny.
Pomysª na implementacj¦ TOE opiera si¦ na danych z bada«, które pokazuj¡ (abstrahuj¡c od procedury eksperymentalnej i typu u»ytych bod¹ców), »e dodatni TOE pojawia si¦ po ekspozycji par krótkich
bod¹ców z relatywnie krótkim odst¦pem mi¦dzy nimi (ISI), natomiast
ujemny  dla dªugich bod¹ców z takim samym odst¦pem (Jamieson &
Petrusic, 1975a; Hellström & Rammsayer, 2004; Hellström, 2003). Te
same badania pokazuj¡, »e wielko±¢ TOE (niezale»nie od tego, czy byª
dodatni, czy ujemny) zmierza w kierunku zera wraz ze wzrostem ISI.
Odzwierciedlenie tego zjawiska w implementacji mo»na rozwi¡za¢
nast¦puj¡co: przyjmijmy, »e w czasie, gdy nie jest eksponowany »aden
bodziec, akumulator jest ªadowany przez zewn¦trzny moduª (tak, aby
akumulator nie byª zupeªnie pusty) oraz, »e proces oczyszczania akumulatora po ekspozycji bod¹ca odbywa si¦ ze staª¡ pr¦dko±ci¡, niezale»nie
od potencjaªu w nim zgromadzonego. Taki mechanizm powoduje, »e odpowiedzi sieci neuronowej s¡ w pewnym stopniu podobne do rezultatów
bada« opisanych w cytowanych wy»ej pracach. Pierwsze zaªo»enie mo»na uzasadni¢ konieczno±ci¡ podnoszenia wra»liwo±ci na krótkie bod¹ce
oraz równowa»enia efektu ujemnego TOE w tym szczególnie kluczowym zakresie percepcyjnym. Ubocznym efektem w tak zaprojektowanym mechanizmie byªyby: ujemny TOE dla krótkich bod¹ców i bardzo
krótkich ISI (zakªadaj¡c, »e dane bod¹ce w parze w ogóle zostaªyby
odró»nione przez sie¢), oraz dodatni TOE dla dªugich bod¹ców przy
dªu»szym ISI (który przy dalszym wzro±cie ISI malaªby do zera). Taki sposób implementacji TOE jest inspirowany do±¢ dawn¡ koncepcj¡
±ladu zjologicznego (physiological

trace )

(Hellström, 1985).

Sprawdzenie czy proponowany wy»ej mechanizm realizacji TOE odpowiada rzeczywisto±ci wymaga starannego dobrania parametrów implementacji, szczegóªowej analizy symulacyjnej i przeprowadzenia badania empirycznego dotycz¡cego TOE z odpowiednim zakresem i rozdzielczo±ci¡ repertuaru bod¹ców.

3. Ograniczenia implementacji
Przyj¦ta przez nas metodologia oprócz zalet wymienionych w rozdziale 2, obarczona jest równie» pewnymi ograniczeniami. Nale»y mie¢
ich ±wiadomo±¢ w trakcie pracy implementacyjnej. Poni»ej wymieniamy
najwa»niejsze z nich.
Przede wszystkim, istnieje wiele mo»liwych implementacji danej teorii. Proponowane sieci neuronowe mog¡ ró»ni¢ si¦ liczb¡ i rodzajem wy-
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korzystanych neuronów, sposobem ich poª¡czenia, czy te» warto±ciami
parametrów. Aby mie¢ pewno±¢, »e stworzona sie¢ neuronowa stanowi
dobr¡ platform¦ teoretyczn¡, nale»y zagwarantowa¢, aby odzwierciedlaªa ona jak najwi¦cej zachowa« obserwowanych w eksperymentach empirycznych  w szczególno±ci tych, których wyniki zgadzaj¡ si¦ z dan¡
teori¡. Nakªadanie na implementacj¦ wymogu symulowania caªego repertuaru efektów obserwowanych w badaniach zmniejsza dowolno±¢ we
wprowadzaniu rozwi¡za« implementacyjnych. Stosowane zabiegi techniczne musz¡ zatem by¢ nie tylko zgodne z teori¡ w jej pierwotnym
ksztaªcie, ale te» z nowymi, publikowanymi rezultatami eksperymentów.
Nie ma gwarancji, »e teoria b¦d¡ca przedmiotem implementacji jest
trafna. Mo»e zdarzy¢ si¦, »e badania empiryczne obal¡ teori¦  albo,
»e wnioski z tworzenia implementacji zmusz¡ do wprowadzenia do niej
rozwi¡za« niezgodnych z teori¡. Pierwsza sytuacja nakªada na badacza
oczywisty wymóg staªego monitorowania doniesie« w literaturze przedmiotu. Druga sytuacja sprowadza si¦ do szczegóªowej reeksji nad konsekwencjami wprowadzanych zmian w zestawieniu z kontekstem teoretycznym i empirycznym. Naturalnie istnieje mo»liwo±¢ uniezale»nienia
si¦ implementacji od wyj±ciowej teorii (w szczególno±ci, gdy równolegle
uwzgl¦dniamy inny, np. biologiczny, poziom analizy).
Zastosowane sztuczne neurony s¡ dalekie od odpowiedników biologicznych. Wykorzystywane neurony stanowi¡ realizacj¦ prostych funkcji
matematycznych, i nie dziaªaj¡ na zasadzie impulsowej. Istnieje oczywi±cie mo»liwo±¢ zamiany neuronów u»ytych w implementacji na neurony
impulsowe (Gerstner, 1999) przy zachowaniu równowa»no±ci funkcjonalnej caªej implementacji. Aktualnie wykorzystywane neurony mo»na
traktowa¢ jako moduªy równowa»ne funkcjonalnie grupom neuronów
impulsowych, a pozwalaj¡ce na ªatwiejsz¡ analiz¦ caªej sieci. Je±li implementacja realizuje postawione przed ni¡ zadania, to nawet je±li jest
wykonana na wysokim poziomie  stanowi dobry wst¦p do dalszych
szczegóªowych rozwa»a«, oraz do zej±cia na ni»szy (bardziej szczegóªowy) poziom implementacji. Zamiana typu neuronów na impulsowe
zwi¦kszyªaby adekwatno±¢ biologiczn¡ sieci, ale trudniejsza staªaby si¦
analiza jej dziaªania.
Implementacja modelu wymuszaj¡ca jego ukonkretnienie mo»e prowadzi¢ do cz¦±ciowej utraty idealizacyjnego charakteru teorii: poprawnie dziaªaj¡ca realizacja musi bra¢ pod uwag¦ szereg czynników, które
na poziomie teoretycznym mogªy zosta¢ pomini¦te. Owo ukonkretnienie
niekoniecznie oznacza zupeªn¡ utrat¦ idealizacyjnego charakteru implementacji, pozwala ono bowiem stworzy¢ teori¦ lub model dziaªania danego mechanizmu poznawczego znajduj¡cego si¦ w jakim± szczególnym
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kontek±cie. W przypadku naszej implementacji, takim kontekstem jest
zadanie porównania czasu trwania dwóch bod¹ców.

4. Podsumowanie
Przedstawiona implementacja stanowi kolejny etap prac (por. Komosinski & Kups, 2009) zwi¡zanych ze stosowaniem technik sztucznej inteligencji i sztucznego »ycia w dziedzinie badaj¡cej postrzeganie
czasu przez czªowieka. Implementacja ta osadzona jest w ±rodowisku
sztucznych sieci neuronowych i potra na±ladowa¢ jeden ze znanych
efektów obserwowanych eksperymentalnie  tzw. bª¡d porz¡dku czasowego. W artykule opisano w zarysie zasad¦ dziaªania sieci neuronowej
odzwierciedlaj¡cej ide¦ STM oraz pokazano, jakie korzy±ci niesie tworzenie dziaªaj¡cych implementacji modeli teoretycznych, oraz jakie s¡
konsekwencje i ograniczenia takiego podej±cia.
Realizacja modelu skalarnego postrzegania upªywu czasu wraz z integracj¡ zjawiska TOE otwiera drog¦ do analiz pozwalaj¡cych nie tylko
na wyja±nienie, ale te» przewidzenie interesuj¡cych efektów zwi¡zanych
z czasow¡ domen¡ aktywno±ci poznawczej czªowieka. Przy wprowadzaniu stosownych modykacji sieci neuronowej i przeprowadzaniu analiz
symulacyjnych niezb¦dne b¦d¡ badania empiryczne werykuj¡ce przyjmowane zaªo»enia; badania takie s¡ obecnie przygotowywane. Ich wyniki posªu»¡ poza tym do prac nad optymalizowaniem modelu. Planowana
jest równie» translacja przedstawionej sieci neuronowej na sie¢ neuronow¡ typu impulsowego. Wspomniane przedsi¦wzi¦cia stanowi¡ kolejne
kroki w kierunku stworzenia interdyscyplinarnej koncepcji mechanizmu
percepcji czasu u czªowieka.

Podzi¦kowanie
Niniejsza praca zostaªa zrealizowana w ramach projektu badawczego
nr N N519 441939.
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This work presents an implementation of a popular model of
timing  the Scalar Timing Model (STM). The implementation of this
theoretical model requires its further specication and clarication, and
allows for simulation, analysis of results based on the working model,
and overall verication. The implementation is an articial neural network. The network that has been designed can additionally model one of
the known phenomena that is observed in experimens  the time-order
error (TOE). The article outlines basic principles of work of the STM
neural network, which constitutes the rst step towards development of
an interdisciplinary concept of human timing. A brief discussion on
advantages, consequences and limitations of implementing theoretical
models is also included in this work.
Abstract.
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