Δθεκεξίδα «Σύγρξνλε Έθθξαζε» 12 Ιαλνπαξίνπ 2014

O Άλζξσπνο σο δέθηεο θαη επεμεξγαζηήο πιεξνθνξηώλ
Δρ Μάνος Δανέζης
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Αζηξνθπζηθήο
Τκήκα Φπζηθήο ΔΚΠΑ

Δρ Σηράηος Θεοδοζίοσ
Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηζηνξίαο θαη Φηινζνθίαο ησλ
Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ

Ιζηνξηθά, νη αλζξώπηλεο αηζζήζεηο ππήξμαλ ε βάζε ηόζν ηεο θιαζηθήο εθαξκνζκέλεο
επηζηεκνληθήο έξεπλαο όζν θαη όισλ ησλ λνεηηθώλ δηεξγαζηώλ.
Μνινλόηη νη εκπεηξηζηέο, όπσο ν Τδσλ Λνθ, ππνζηήξημαλ όηη ν άλζξσπνο γελληέηαη ζαλ έλα ιεπθό
ραξηί πάλσ ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη νη εκπεηξίεο, ζήκεξα μέξνπκε όηη απηό δελ είλαη αιεζέο. Ο
λνπο ησλ λενγέλλεησλ παηδηώλ δελ είλαη θελόο. Η εηθόλα ηνπ θόζκνπ γύξσ ηνπο είλαη βέβαην όηη
δελ ζρεκαηίδεηαη κόλν από ην ζύλνιν ησλ θπζηθώλ ηδηνηήησλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ
αληηιακβάλνληαη κέζσ ησλ αηζζήζεώλ ηνπο.
Απηό γίλεηαη δηόηη, όπσο έρεη δηαπηζησζεί, ην λεπξηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ δελ θαηαγξάθεη
όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κεηαθέξνπλ νη αηζζήζεηο ηνπ, αιιά κόλν όζεο ζεσξεί θαηά πεξίπησζε
ρξήζηκεο. Τηο πιεξνθνξίεο απηέο δελ ηηο εξκελεύεη αληηθεηκεληθά, αιιά κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο
θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ ήδε έρεη θαηαρσξηζκέλεο ζηνλ εγθέθαιό ηνπ. Σε επηζηεκνληθό επίπεδν,
κέζσ ησλ αηζζήζεώλ καο, δερόκαζηε απιά ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα δηαθνξεηηθώλ ζπρλνηήησλ,
ηα νπνία όκσο ν εγθέθαινο ηα κεηαζρεκαηίδεη θαη έηζη ηα αληηιακβαλόκαζηε σο ρξώκαηα.
Οκνίσο, δερόκαζηε θύκαηα πίεζεο αιιά ηα ζπγθεθξηκελνπνηνύκε σο ιέμεηο. Πξνζιακβάλνπκε
ρεκηθέο ελώζεηο από ηνλ αέξα θαη ην λεξό, αιιά αηζζαλόκαζηε νζκέο θαη γεύζεηο. Όια απηά, ηα
ρξώκαηα, νη ήρνη, νη νζκέο, νη γεύζεηο, δελ ππάξρνπλ αθ’ εαπηά, αιιά δεκηνπξγνύληαη λνεηηθά
ζηνλ εγθέθαιν κέζα από κηα επεμεξγαζία. Άξα, κπνξνύκε λα πνύκε όηη έλα αληηθείκελν πνπ
πέθηεη θάησ δελ δεκηνπξγεί ήρν αιιά θύκαηα πίεζεο. Ο ήρνο δεκηνπξγείηαη κόλνλ όηαλ ηα
θύκαηα πίεζεο κεηαζρεκαηηζηνύλ από έλαλ δσληαλό νξγαληζκό.
Τν ζπκπέξαζκα είλαη όηη νη αληηιήςεηο ηνπ αλζξώπνπ δελ εθθξάδνπλ άκεζα ην ηη θαηαγξάθνπλ ηα
αηζζεηήξηα όξγαλά ηνπ από ηνλ θπζηθό θόζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη, αιιά είλαη ην απνηέιεζκα ηεο
επεμεξγαζίαο απηνύ πνπ άκεζα αληηιακβάλνληαη ηα αηζζεηήξηα όξγαλά ηνπ από ην λεπξηθό ηνπ
ζύζηεκα θαη ηνλ εγθέθαιό ηνπ.
Τν 1826, ν Johannes Müller ππνζηήξημε όηη ην θάζε είδνο αλζξώπηλεο αίζζεζεο, είλαη απνηέιεζκα
ησλ ηδηνηήησλ θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο λεπξηθήο ίλαο, ε νπνία κεηαθέξεη ηα εξεζίζκαηα ησλ
αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ ζε δηαθνξεηηθά θαηαιεθηηθα ζεκεία ηνπ εγθεθάινπ.
Με ηνλ ηξόπν απηό, γηα θάζε αίζζεζε, έρνπκε αξρηθά, ην όξγαλν πνπ ιακβάλεη πιεξνθνξίεο από
ηνλ έμσ θόζκν κέζσ θάπνησλ θπηηάξσλ πνπ νλνκάδνληαη αιζθηηικοί σποδοτείς. Τν θαζέλα από
απηά ηα θύηηαξα έρεη επαηζζεζία ζε κία κόλν κνξθή θπζηθήο ελέξγεηαο. Σε κηα δεύηεξε θάζε ηα
ελεξγεηαθά εξεζίζκαηα πνπ καδεύνπλ ηα αηζζεηήξηα όξγαλα κεηαζρεκαηίδνληαη ζε
ειεθηξνρεκηθή ελέξγεηα. Η ελέξγεηα απηή ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπεηαη ζε έλα λεπξηθό ελεξγεηαθό
ζήκα πνπ κέζσ ησλ λεπξώλσλ κεηαθέξνληαη ζηνλ εγθέθαιν.

Απηό πνπ ζα πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε είλαη όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ κεηαθέξνληαη ζηνλ εγθέθαιν
δελ θαζνξίδνληαη από ηνλ ηύπν ηνπ ζήκαηνο, αιιά από ηνλ δξόκν πνπ ζα αθνινπζήζεη ην
ειεθηξηθό ζήκα πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ζηνλ εγθέθαιν. Τειηθά, είλαη ν εγθέθαινο πνπ ζα
αλαιύζεη θαη ζα εξκελεύζεη ηα ζρέδηα ησλ εηζεξρόκελσλ ειεθηξηθώλ ζεκάησλ θαη ζα
δεκηνπξγήζεη ηελ αληίιεςε.
Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα ηδηόηεηα ησλ δηαδηδόκελσλ, κέζσ ησλ αλζξώπηλσλ λεπξώλσλ,
ελεξγεηαθώλ ζεκάησλ είλαη ην «ελεξγεηαθό θαηώθιη». Απηό ζεκαίλεη όηη γηα θάζε άλζξσπν, αλ ην
ελεξγεηαθό εξέζηζκα πνπ πξνζιακβάλεη από έλα αηζζεηήξην όξγαλν δελ μεπεξλά έλα
ζπγθεθξηκέλν πνζό ελέξγεηαο, δελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα ελεξγεηαθό ζήκα. Ωο εθ ηνύηνπ ε
αλζξώπηλε θπζηνινγία ην αγλνεί σο κε ππάξρνλ. Οκνίσο, αλ ηα ελεξγεηαθά εξεζίζκαηα μεπεξλάλε
απηό ην όξην, πξνθαινύλ αθξηβώο απηό θαζεαπηό ην ζήκα. Απηό ζεκαίλεη όηη αλεμάξηεηα από ηε
δηαθνξά ησλ εξεζηζκάησλ ζε έληαζε ή ρξόλν, ην εύξνο, θαζώο θαη ε δηάξθεηα ηνπ ζήκαηνο είλαη
πάληα ίδηα.
Ο Βίλεξ ππνζηήξημε όηη ηα λεπξηθά ζπζηήκαηα ηνπ αλζξώπνπ θαη ησλ δώσλ κπνξνύλ λα θάλνπλ
ηε δνπιεηά ελόο ππνινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο. Γηα ηνλ ιόγν απηό αλαθέξεηαη, ζπγθεθξηκέλα, ζηε
ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο, πνπ είλαη εμίζνπ απαξαίηεηε ζηνλ άλζξσπν θαη ζηελ ππνινγηζηηθή
κεραλή. Αξρηθά, ππάξρεη ε κλήκε πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ επηηέιεζε κηαο ηξέρνπζαο εξγαζίαο,
ηεο νπνίαο ηα ελδηάκεζα απνηειέζκαηα δελ έρνπλ αμία, από ηε ζηηγκή πνπ ζα νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία. Μηα ηέηνηα κλήκε ζηε κεραλή είλαη απαξαίηεηε γηα λα γίλεη, γηα παξάδεηγκα, ν
πνιιαπιαζηαζκόο θαη πξέπεη λα θαηαγξάθεη γξήγνξα, λα δηαβάδεη γξήγνξα θαη εμίζνπ γξήγνξα λα
αδεηάδεη.
Από ηελ άιιε, ππάξρεη ε κλήκε πνπ πξννξίδεηαη λα απνηειεί κέξνο ηεο νξγάλσζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο, δειαδή κηα κλήκε πνπ θαηαγξάθεη θαη απνζεθεύεη ηα πάληα ζηε κεραλή ή ηνλ
εγθέθαιν. Απηή ε κλήκε έρεη βαζηθή ζπκβνιή ζηε κειινληηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξώπνπ θαη
ηεο κεραλήο.
Ο εγθέθαινο, όκσο, δηαθέξεη από ηε κεραλή ζην όηη δελ έρεη ηε κλήκε πνπ αλαθέξζεθε πξώηε.
Γειαδή, ελώ ε κεραλή κπνξεί λα επηηειεί πνιιέο δηαδνρηθέο δηαδηθαζίεο ρσξίο θακία αλαθνξά
από ηε κηα ζηελ άιιε θαη κεηά λα αδεηάδεη θαη λα θαζαξίδεη από κηα ηέηνηα δηαδηθαζία, ν
εγθέθαινο πνηέ δελ δηαγξάθεη ηηο πξνεγνύκελεο εγγξαθέο πνπ δέρεηαη θαηά ηε θπζηθή ηνπ
εμέιημε.
Γειαδή, ν εγθέθαινο δελ είλαη ην αθξηβέο αληίζηνηρν κηαο ππνινγηζηηθήο κεραλήο αιιά κάιινλ
ην αληίζηνηρν κηαο κόλν δηαδηθαζίαο απηήο ηεο κεραλήο. Όια απηά βέβαηα πνπ αλαθέξακε γηα ην
έξγν ηνπ Βίλεξ, έρνπλ σο ζηόρν λα γίλεη εκθαλήο ε δηεπηζηεκνληθή ζπλάθεηα θάπνησλ
επηζηεκνληθώλ θιάδσλ πνπ θαίλνληαη καθξηλνί, όπσο θαη νη πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ γηα έξεπλα
θαη πεηξακαηηζκό κε κεζόδνπο νη νπνίεο μεθεύγνπλ από ηελ πεξηραξάθσζε θάζε θιάδνπ.
Δμάιινπ, ε δηαπίζησζε όηη άςπρα αληηθείκελα κπνξνύλ λα έρνπλ ηδηόηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο όκνηεο
κε εθείλεο ηεο δώζαο ύιεο εγείξεη, γηα παξάδεηγκα, ην εξώηεκα ηνπ ηη αλαδεηάκε όηαλ ςάρλνπκε
γηα άιιεο κνξθέο δσήο.
Η αληίιεςε είλαη κηα δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία ηνπ αλζξώπηλνπ εγθεθάινπ. κηα δηαδηθαζία πνπ
αθόκα απνηειεί έλα κπζηήξην πνπ πξνζεγγίδεηαη κόλν ηκεκαηηθά. Όπσο δηαπηζηώλνπκε, κηα λέα
πξνζέγγηζε ηνπ εγθεθάινπ κε ζηνηρεηώδεηο θπζηθνύο όξνπο ύιεο-ελέξγεηαο, πηζαλόλ λα αλαδείμεη
δπλαηόηεηέο ηνπ, πνπ κέρξη ηώξα δελ έρνπκε ηξόπν λα ηηο πηζηνπνηήζνπκε. Ίζσο ε ππόζεζε απηή
λα θαίλεηαη ππεξβνιηθή, αιιά είλαη βέβαην όηη ε αλαγσγή ησλ εγθεθαιηθώλ ιεηηνπξγηώλ ζηηο
πξσηαξρηθέο θπζηθέο έλλνηεο εμνκνηώλεη θαηαζηάζεηο πνπ θαίλνληαη δηαθνξεηηθέο θαη νπζηαζηηθά
θαηαξγεί ηα ζύλνξα ησλ ελλνηώλ.

Με ην ζθεπηηθό ινηπόλ όηη νη αηζζήζεηο έρνπλ σο απνζηνιή λα θξαηνύλ ηνλ εγθέθαιν ζπλερώο
ελήκεξν γηα νηηδήπνηε ζπκβαίλεη ζηνλ θόζκν, δελ κπνξνύκε λα απνθιείζνπκε ηελ ππόζεζε όηη ν
αλζξώπηλνο εγθέθαινο ιεηηνπξγεί ζαλ έλαο ππεξεπαίζζεηνο δέθηεο. Καη απηό ζ’ έλα επίπεδν πνπ
αθόκα δελ κπνξεί λα ελζσκαηώζεη κέζα ηνπ όιεο ηηο πιεξνθνξίεο, θαη λα ηηο κεηαηξέςεη ζε
αληίιεςε. Γερόκελνη, όκσο, απηό πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, όηη δειαδή ε αλζξώπηλε
βηνινγία -κέζσ ησλ λεπξώλσλ- δελ κεηαθέξεη ελεξγεηαθά ζήκαηα ζην εγθέθαιν, κηθξόηεξεο
ελέξγεηαο από κηα ειάρηζηε, ζεκαίλεη όηη δελ γίλνληαη αληηιεπηά από εκάο πνιιά γεγνλόηα ηνπ
εμσηεξηθνύ θόζκνπ.
Αο δνύκε, όκσο, έλα παξάδεηγκα πνπ καο απνθαιύπηεη πώο θάπνηνο άλζξσπνο ζα κπνξνύζε λα
έρεη επξύηεξε αληίιεςε ηνπ θόζκνπ, ελώ πηζαλόηαηα ζα ραξαθηεξηδόηαλ πλεπκαηηθά αζηαζήο ή
απαηεώλαο. Τν παξάδεηγκα πξνέξρεηαη από ην βηβιίν ηνπ Έληνπηλ Άκπνη «Η Επιπεδοτώρα».
Σ’ απηό ην δηήγεκα ππάξρεη έλαο θόζκνο πάλσ ζ’ έλα επίπεδν κε θαηνίθνπο δηδηάζηαηα
γεσκεηξηθά ζρήκαηα, ηξίγσλα, ηεηξάγσλα θιπ. Όπσο είλαη θαλεξό, νη θάηνηθνη απηνύ ηνπ
θόζκνπ, ηεο επηπεδνρώξαο, δελ έρνπλ αληίιεςε ηνπ ύςνπο. Ο θόζκνο ηνπο έρεη δύν κόλν
δηαζηάζεηο, κήθνο θαη πιάηνο. Κάπνηα κέξα έλα πιάζκα ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ θόζκνπ, κηα ζθαίξα
γηα παξάδεηγκα, επηζθέπηεηαη έλαλ καζεκαηηθό ηεο επηπεδνρώξαο πνπ έρεη κνξθή ηεηξαγώλνπ, κε
ζθνπό λα ηνπ απνθαιύςεη ηα κπζηηθά ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο. Τν ηεηξάγσλν, κε ηελ όξαζε θαη ηελ
αθή ηνπ, αληηιακβάλεηαη ηε ζθαίξα σο θύθιν αθνύ ε ηνκή ηεο κε ην επίπεδν είλαη πξάγκαηη έλαο
θύθινο θαη ην ηεηξάγσλν έρεη αληίιεςε κόλν ησλ δύν δηαζηάζεσλ, αθνύ απηόο είλαη ν θόζκνο
ηνπ. Η ζθαίξα κάηαηα πξνζπαζεί λα ηνπ εμεγήζεη ηελ ύπαξμε ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο,
πξνβάιινληαο ηηο ηδηόηεηέο ηεο. Κηλείηαη πάλσ-θάησ ζην επίπεδν, θαη ην ηεηξάγσλν βιέπεη έλα
ζεκείν ην νπνίν δηεπξύλεηαη ζε θύθιν πνπ κεγαιώλεη σο έλα κέγηζην θαη μαλακηθξαίλεη ώζπνπ λα
γίλεη πάιη ζεκείν θαη λα εμαθαληζηεί. Γηα ην ηεηξάγσλν απηό είλαη αλεμήγεην θαηλόκελν, αθνύ
δελ έρεη άκεζε αηζζεηεξηαθή αληίιεςε θαη δελ θαηαλνεί ηε δηάζηαζε ύςνο. Όκσο, γηα εκάο, ε
θάζεηε θίλεζε ηεο ζθαίξαο ζην επίπεδν είλαη πξνθαλέο όηη αθήλεη απηά ηα ίρλε. Άξαγε, ε ηνκή
κηαο ηεηξαδηάζηαηεο ύπαξμεο κε ηνλ θόζκν καο ησλ ηξηώλ δηαζηάζεσλ, ηη εηθόλα ζα πξνθαινύζε;
Γελ ζα ήηαλ έλα αλεμήγεην θαηλόκελν;
Σηε ζπλέρεηα, ε ζθαίξα πξνζπαζεί λα ηα εμεγήζεη γεσκεηξηθά ζην ηεηξάγσλν, κηα θη απηό έρεη
ηελ ηδηόηεηα ηνπ καζεκαηηθνύ. Τν πξνθαιεί λα πξνεθηείλεη λνεηά έλα ηεηξάγσλν θάζεηα ζην
επίπεδό ηνπ, γηα λα δηαπηζηώζεη όηη ζα πξνθύςεη έλαο θύβνο. Αδύλαηνλ! Γηα ην ηεηξάγσλν ηεο
επηπεδνρώξαο δελ ππάξρεη θαζεηόηεηα ζ’ έλα δηδηάζηαην αληηθείκελν, αθνύ δελ ππάξρεη ηξίηε
δηάζηαζε. Δκείο, άξαγε, κπνξνύκε λα θαληαζηνύκε ηη ζα πξνθύςεη αλ πξνεθηείλνπκε έλαλ θύβν
θάζεηα ζηνλ ρώξν; Πνηα θαη πνπ είλαη ε δηεύζπλζε θάζεηα γηα ηνλ θύβν; Τειηθά, ε ζθαίξα παίξλεη
καδί ηεο ην ηεηξάγσλν ζην ρώξν ησλ ηξηώλ δηαζηάζεσλ. Έλαο θόζκνο πην καγηθόο από ηε
θαληαζία ηνπ είλαη ηώξα κπξνζηά ηνπ. Μπνξεί λα δεη ηελ επηπεδνρώξα ηνπ από ςειά, λα
θαηαιάβεη ηελ έλλνηα ελόο ζηεξενύ κε ην λα ζθαξθαιώζεη πάλσ ηνπ θαη λα ην ςειαθίζεη. Η ραξά
ηνπ είλαη πνιύ κεγάιε. Αλππνκνλεί ηώξα λα γλσξίζεη ηνπο θόζκνπο ησλ ηεζζάξσλ, ησλ πέληε θαη
παξαπάλσ δηαζηάζεσλ. Η ζθαίξα δπζαλαζρεηεί από ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαη ην απνηξέπεη σο πξνο
ηελ ύπαξμε απηώλ ησλ θόζκσλ. Έρεη ηνπο δηθνύο ηεο «αηζζεηεξηαθνύο» πεξηνξηζκνύο θαη
πξνθαηαιήςεηο. Τν ηεηξάγσλν, γπξλώληαο ζηνλ θόζκν ηνπ, πξνζπαζεί λα εμεγήζεη ζηνπο
ππόινηπνπο ηελ έλλνηα ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο, δελ έρεη όκσο ηνλ ηξόπν λα εμεγήζεη ηελ
θαηεύζπλζε «πξνο ηα πάλσ». Η θνηλσλία ηνπ απνθαζίδεη ηε θπιάθηζή ηνπ σο αηξεηηθνύ θαη
απαηεώλα.
Όπσο κπνξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε ν ζρεκαηηζκόο ηεο νπηηθήο αληίιεςεο δηαθέξεη από ηε
θσηνγξαθηθή απεηθόληζε. Απηό θαίλεηαη πνιύ απιά κε ην γεγνλόο όηη, ελώ ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή
πξνβάιινληαη δηδηάζηαηεο εηθόλεο, εκείο δεκηνπξγνύκε ηξηζδηάζηαηε αληίιεςε ηνπ θόζκνπ.
Αθόκα, όηαλ κεηαθηλνύκαζηε ή όηαλ αιιάδεη ν θσηηζκόο ηνπ πεξηβάιινληνο, ην ζρήκα, ην
κέγεζνο θαη ε θσηεηλόηεηα ησλ εηθόλσλ ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή ζαθώο αιιάδεη, αιιά δελ

αληηιακβαλόκαζηε λα αιιάδεη θαη ην ίδην ην αληηθείκελν. Γηα παξάδεηγκα, αλ θάπνηνο έξρεηαη
πξνο ην κέξνο καο, ε εηθόλα ηνπ ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή κεγαιώλεη, αιιά εκείο δελ ηνλ
αληηιακβαλόκαζηε κεγαιύηεξν, απιώο θαηαιαβαίλνπκε όηη καο πιεζηάδεη.
Τν γεγνλόο όηη ε αληίιεςε κεηαζρεκαηίδεη όηη ζπιιακβάλνπλ ηα αηζζεηήξηα όξγαλα, ηελ θαζηζηά
δεκηνπξγηθή, γεγνλόο πνπ επηζεκάλζεθε θαη εθηηκήζεθε κόιηο πξόζθαηα από ηνπο ςπρνιόγνπο.
Μηα εηθόλα πνπ γίλεηαη αληηιεπηή από ηνλ άλζξσπν δελ είλαη έλα απιό άζξνηζκα ησλ
εξεζηζκάησλ πνπ ζπλέιαβαλ ηα αηζζεηήξηα όξγαλα, αιιά ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο θαη
ηεο επηιεθηηθήο νξγάλσζήο ηνπο από ηνλ εγθέθαιό καο έηζη ώζηε λα δεκηνπξγνύλ κηα κνξθή ε
νπνία ππεξβαίλεη ην άζξνηζκα ησλ εξεζηζκάησλ πνπ ζπλέιαβαλ ηα αηζζεηήξηα όξγαλά καο.
Έλα παξάδεηγκα πνπ θέξλνπλ νη ςπρνιόγνη είλαη ε ζύγθξηζε ηεο αληίιεςεο νπηηθώλ εηθόλσλ κε
ηελ αληίιεςε κηαο κεισδίαο. Σε κηα κεισδία δελ αλαγλσξίδνπκε ηελ αιιεινπρία από
ζπγθεθξηκέλεο λόηεο, αιιά ηελ ακνηβαία ζρέζε ηνπο. Όηαλ ε κεισδία εθηειείηαη ζε
δηαθνξεηηθνύο ηόλνπο, εμαθνινπζεί λα είλαη αλαγλσξίζηκε, γηαηί ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο λόηεο
παξακέλεη ε ίδηα. Με ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν είκαζηε ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπκε εηθόλεο θάησ
από δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ζπλζήθεο, γηαηί δηαηεξνύληαη νη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ ηεο
εηθόλαο.

