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Stellingen
behorende bij het proefschrift

SCAN: A Neural Model of Covert Attention

Eric 0. Postma



1. De afstand waarover neurale elementen elkaar beïnvloeden is groter
dan de lengte van hun verbindingen doet vennoeden.

- Dit proefschrift, Hoofdstuk 3 en 4.

2. De organisatie van een hersengebied is niet noodzakelijkerwijs ver-
want aan de functionele organisatie; wel geeft de organisatie inzicht
in de wijze waarop schaalbare architecturen opgebouwd zijn.

— Dit proefschrift, Hoofdstuk 2.

3. Het gebruik van yaiing ZaMices voor het in baan brengen van vi-
suele patronen verenigt het voordeel objecten ruimtelijk te kunnen
selecteren met het voordeel deze objecten onafhankelijk van hun
ruimtelijke positie te kunnen herkennen.

- Dit proefschrift, Hoofdstuk 4.

4. De bevindingen dat (a) 80 procent correcte identificatie van
alledaagse visuele beelden binnen 100 milliseconden plaatsvindt en
dat (b) in diezelfde tijd de visuele informatie ten minste 10 synaptis-
che overgangen moet passeren, wijzen er op dat een "feed-forward"
type van informatieverwerking voldoende is voor visuele identifi-
catie.

- Thorpe, S.J. and Imbert, M. (1989). Biological constraints
on connectionist modelling. In R. Pfeifer, Z. Schreter, F.
Fogelman-Soulié and L. Steels (Eds.), Connecitonism m Per-
spechue (pp. 63-92). Dordrecht: Elsevier Science Publishers.

- Dit proefschrift, Hoofdstuk 2.

5. Het psychologisch gegeven dat door het richten van de aandacht
(covert attention) op één van vier simultaan gepresenteerde visuele
beelden (een op ieder kwadrant van het visueel veld) vrijwel het-
zelfde niveau van identificatie bereikt wordt als door het richten van
de aandacht op één enkel los gepresenteerd beeld, is een treffende
illustratie van de effectiviteit van visuele selectie.

- Bonda, E. and Thorpe, S.J. (1993). Identification of natural
images. II. The role of attention in the processing of multi-
image arrays, /nfemaitona/ /ottrna/ o/ Psyc/ioZogy, 72, (3/4),
p. 42.

- Dit proefschrift, Hoofdstuk 2.



Ernst Ising's enige wetenschappelijke publikatie omvat niet meer
dan een tamelijk triviale afleiding van het eendimensionale Ising
model alsmede de foutieve conclusie dat ook het rutmfe/tjfce Ising
model geen spontané magnetisatie vertoont. (Es ensfe/i* a/so mit
dem Ater grewaViZten Afode//, dessen toeseni/ic/ier Zugr die 5esc/irân-
fctm<7 der Wec/we/ioir&tmgr au/ diejentge 6enac/i6orier JS/emente is<,
&ein FeTTomagnefismus. p. 258) Dat Ising niettemin een van de
meest geciteerde auteurs in de literatuur van de statistische fysika
en de neurale netwerken is, illustreert dat het aantal verwijzingen
naar een publikatie in geen direct verband staat met de kwaliteit
daarvan.

- Ising, E. (1925). Beitrag zur Théorie des Ferromagnetismus.
^ t e / / /ttr P/iysO;, 31, 253-258.

7. Een algemeen geldende definitie van aardse intelligentie is een
noodzakelijk uitgangspunt voor de speurtocht naar buitenaardse
intelligentie.

8. Nu politici steeds meer toneel willen spelen wordt pijnlijk duidelijk
hoe weinig bekwame tekstschrijvers wij hebben.

9. De opleiding van Assistenten in Opleiding aan de Rijksuniversiteit
Limburg zou met een jaar moeten worden verlengd om de taal-
barrière te overbruggen.

10. Door het veelvuldig gebruik (in aankondigingen, video-clips en
reclames op televisie) van lichtflitsen met een frequentie rond de
20 Hz is een toename in het aantal geregistreerde patiënten met
fotogene epilepsie te verwachten.

11. De afname in het ledental van de vereniging van kleine mensen en
de toename in het ledental van de vereniging van grote mensen
duiden samen op achterhaalde voorzieningen voor de gemiddelde
Nederlander: hij is te lang en komt te kort.


