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Afife Konyalı

 Alec Scharff
◦ University of Washington

 deneysel psikoloji, 2006

◦ Google’da «Machine Intelligence»

◦ h-index’i 3

 John Palmer
◦ University of Michigan, 1984 
◦ görsel dikkat

◦ h-index’i 24

 Cathleen Moore
◦ University of California, 1994

◦ görsel algı ve dikkat
◦ University of Iowa- Psikoloji Bölümü

Psychonomic Bulletin & Review 

 bir Psychonomic Society yayınıdır

 deneysel ve bilişsel psikolojinin tüm alanlarında 

yayınlar 

 Genellikle,

◦ teori yayınları, 

◦ review makaleleri ve 

◦ göze çarpan deneysel çalışmaların kısa raporları

 impact factor 3.369

 Ağustos 2011’de basılmıştır.

 Google Scholar Index’e göre 14 referans 

 9 sayfa

 Birden fazla uyarıcıya aynı anda dikkat 

ederken iki görevi de başarılı bir biçimde 

yürütebilmek

 Divided Attention

◦ Capacity

◦ Architecture 

Capacity Architecture

Limited-

capacity

Models

Unlimited-
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Serial

Processing

Parallel 

Processing
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 Önceki çalışmalar;

◦ «Rejected unlimited-capacity models and 

suggested that object perception requires limited-

capacity processes.»

 Bu çalışma;

◦ İlk kez doğrudan fixed-capacity model for object 

categorization

 Deney 1
◦ Genişletilmiş simultaneous–sequential paradigm

◦ İki kategoriden biri resimlerde

◦ 1 adet target resim

◦ 3 adet distractor

Unlimited Capacity
Model

Limited Capacity Model

 the observer analyzes
all visible stimuli 
independently and in 
parallel

 Accuracy is determined 
by the amount of time

 the observer has time 
to process only two
stimuli in each brief 
display

 Öngörülen sonuçlar;
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Unlimited Capacity
Model

Limited Capacity Model

 predict equivalence
between the 

simultaneous and 
sequential 
conditions

 the fixed-capacity 
models predict 
equivalence between

the repeated and 
sequential 
conditions

 Bu sonuçlar dikkat sürecinden mi 
kaynaklanıyor?

 Yoksa deneysel koşullardaki görsel 
farklılıklardan mı?

 Deney 2

◦ Deney 1’deki sonuçların sebebi:

 «görsel  uyarıcı farklılığı değil, bölünmüş dikkatin 

sınırlı olmasıdır.»

◦ Simultaneous ve sequential koşullar birebir aynı 

ekranlarda.

Böylece görsel uyarıcının/algının 

farklılığı elimine ediliyor

1. Qued simultaneous

2. Qued sequantial

3. Qued neutral
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 Deney 1 ve Deney 2 ‘nin sonuçları  unlimited-

capacity’i reddeder, Limited-capacity’i

destekler biçimde çıkmıştır.

 Deney 2’nin sonuçları; Deney 1’deki 

sonuçların, uyarıcıların görsel farklılığından 

kaynaklanmadığını göstermektedir.

1. Örneklemin küçüklüğü

2. Uyarıcıların  fixation point’e aynı anda 

düşüp düşmemesi konusunda açıklama 

yapılmamıştır.

3. Dependent-decision hypotheses


