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Mennyi információ…



Az arcok kitüntetettek

• Arc felfordítási hatás (Yin, 1969)

• Thatcher-illúzió (Thompson, 1980)Thatcher-illúzió 

• Összetett arc hatás (Young és mtsai., 1987)

• Az arcok speciálisak és speciális idegrendszeri mechanizmusok 
támogatják a feldolgozásukat

*McKone és mtsai., 2013.

*



Jó térbeli felbontású módszer

fMRI



Az fMRI-ről pár szóban



Régen és ma

Kanwiser, 2017, JoCN



Kezdeti eredmények

• Három terület, mely emelkedett aktivitást 
mutat arcok bemutatása esetén
– FFA (Kanwisher et al., 1997)

– OFA (Gauthier et al., 2000)– OFA (Gauthier et al., 2000)

– STS (Puce et al., 1998)

MAG

+ kiterjesztett



Féltekei dominancia

• Mindhárom jobb oldali dominanciát mutat
– Kisebb, jelentéktelenebb aktivitás bal oldalon

Huang et al., 2014. FrontHumNeur



Haxby modellje



A Mag rendszer tagjai - FFA

• Legtöbbet vizsgált terület

• Modul?

• Kétszer akkora válasz arcokra, mint másra

• Válaszol profil arcokra is, sematikus arcra, rajzolt arcokra, 
Mooney-arcokra, „megbújó” arcokra (amennyiben Mooney-arcokra, „megbújó” arcokra (amennyiben 
észrevettük azt)

• Strukturális feldolgozás helye

• Familiaritás? Érzelmek?



FFA

Kanwisher et al., 1997



Kategória-szenzitív területek a „MI” 

rendszerben

• Kategóriánként más-más terület?

• Arcokra specializálódott rész? (FFA)

Kanwisher és mtsai., 1997; Grill-Spector és mtsai, 2004.

FFA       PPA      LOC      EBA



FFA

Grill-Spector et al., 2004, Nat Neurosci



FFA – bármi jöhet, ha arc

Andrews et al., 2002, NIMG



FFA - identitáskódolás

• nagyobb FFA aktivitást híres arcok esetén, mint 
ismeretlen arcokra (Avidan és munkatársai, 
2005)

• nincs jelentős ismerősségi hatás az FFA-ban • nincs jelentős ismerősségi hatás az FFA-ban 
(Eger és munkatársai, 2005)

• FFA a perceptuális reprezentáció kialakításában 
érintett, a felismerés egy másik állomáshoz 
köthető 



FFA - szakértőség 

• A szakértővé váltaknál megnövekedett FFA aktivitás, kezdőknél semmi

– Lehet, hogy a Greebe egy arc? – vagy van neki?

• Kutya és madárszakértőkben is növekedett FFA (fele akkora még így is, mint 
arcok esetén)



FFA - szakértőség 



Kritikák - szakértőség
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• Gauthier et al., 2000

• Korábbi állomás, az FFA bemenete - ? BIZTOS?

• Kevésbé arc-szelektív, érzékenyebb az inger 
térbeli pozíciójára

A Mag rendszer tagjai - OFA

térbeli pozíciójára

• Az arcok közötti eltérésre reagál, függetlenül 
attól, ezt észrevettük-e

• Nincs felfordítási hatás (lásd később)



OFA

Liu et al, 2010



OFA - FIE

• FFA – van

• OFA – nincs

• STS – nincs

Yovel & Kanwisher, 2005. CurrBiol



OFA
• DE:

• Hierarchia kérdéses - P.S. Prosopagnosiás beteg

Rossion et al, 2003



Kapcsolatrendszer



• Sokkal kevésbé tanulmányozott

• Oka: nem mindenkinél mutat arcokra 
emelkedett aktivitást

• Ha igen, akkor dinamikus és szociális 

A Mag rendszer tagjai - STS

• Ha igen, akkor dinamikus és szociális 
aspektusokra érzékeny

• Érzelmek (Hasselmo et al,., 1989 – nem fMRI!)

• Szem és száj mozgás (Puce et al., 1998)

• Tekintetirány (Hoffmann & Haxby, 2000)



STS

Haxby et al., 2002 BiolPsy





Későbbi területek – a kiterjesztett rendszer

• Személyes tudás, érzelmek etc.

• A modell agyterületekkel:



Az arcfelismerés neurális hálózatrendszere

Haxby és mtsai. (2000)

mag

kiterjesztett



Kiterjesztett rendszer

• Bár az „alap” vizuális kódolás a MAG-ban
történik, más területek is érintettek (Haxby et 
al., 2000, 2007)
– kéregalatti területekkéregalatti területek

– IFG

– OFC

– …

Haxby & Gobbini, 2010



Későbbi területek – a kiterjesztett 

rendszer

• Ismerős arcok esetén + aktivitás

Gobbini & Haxby, 2007. Neuropsychologia



Későbbi területek – a kiterjesztett 

rendszer

Gobbini & Haxby, 2010




