اﺳﺘﺎرتآپ ﮐﺮﻧﻞ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن را ﻫﮏ ﮐﻨﺪ

آﯾﻨﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت درون ﺟﻤﺠﻤﻪ

اﺳﺘﺎرتآپ ﮐﺮﻧﻞ ) (Kernelﺳﻌﯽ دارد درک ﺑﻬﺘﺮی از ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .اﮔﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺎرتآپ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪای
ﮐﻪ روی آن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روزی ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﺆال ﺑﺮﯾﺎن ﺟﺎﻧﺴﻮن ﻣﺆﺳﺲ و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎرتآپ ﮐﺮﻧﻞ ) (Kernelﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد ،اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی را درون ﻣﻐﺰﻣﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .ﮐﺮﻧﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ 100
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از ﭘﻮلﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺟﺎﻧﺴﻮن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺎرتآپ ﺳﻌﯽ دارد درک ﺑﻬﺘﺮی از ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ
آورد .اﮔﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺎرتآپ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪای ﮐﻪ روی آن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
روزی ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب ﻫﻨﻮز راه زﯾﺎدی در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺶ رو دارد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ درک ﻋﻤﯿﻖﺗﺮی از روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و
ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﮐﻪ ﻣﻐﺰ از ﻃﺮﯾﻖ آنﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .درﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺟﺎﻧﺴﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﺑﻪ
ﺳﺮاغ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ اﻧﺪام ﺑﺮود ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﺎﻫﻮشﺗﺮ و ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ ﮐﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل راه را ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻫﻤﻮار ﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺘﺎﺑﺎن
ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﻣﻐﺰﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ؛ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺑﺮده؟« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ

ﮐﺮﻧﻞ ﻗﺼﺪ دارد »ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن« را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ
ﺟﺎﻧﺴﻮن ﮐﻪ در ﺳﺎل  2013ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮد  Braintreeﺑﻪ  PayPalﯾﮏ ﺛﺮوت  800ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺑﻪ
دﺳﺖ آورد ،ﻫﯿﭻ ﺗﺠﺮﺑﻪای در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب ﻧﺪارد .در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﺎن و ﻧﺨﺒﮕﺎن دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ،ﺗﺮس
روزاﻓﺰوﻧﯽ وﺟﻮد دارد از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﻠﺞﮐﻨﻨﺪهای ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و درک اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮس ﮔﺎﻫﯽ از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻤﺘﺮی روی ارﺗﻘﺎی ﻫﻮش اﻧﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ
رﻓﺘﺎر ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﭘﺎراﭘﻠﮋی )ﻓﻠﺞ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﻫﺎ و ﺗﻨﻪ( ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻫﺪف ﮐﺮﻧﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺷﺪن ،ﺣﺪاﻗﻞ در ﮐﻨﺎر ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺮﻧﻞ ادﻋﺎﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﻣﯿﺪ
ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدی ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺿﻤﺤﻼل ﻋﺼﺒﯽ .اﻣﺎ در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻤﭙﻠﻨﺖﻫﺎی ﻣﻐﺰی ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺳﺮ و
ﮐﺎر داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻓﻘﻂ در اﻓﺮاد ﭘﺎراﭘﻠﮋی ﻓﺮاﺗﺮ از آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﺮای
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺻﺮع ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺟﺎﻧﺴﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎی دادن ﺗﺮاﺷﻪای در ﻣﻐﺰ و آزاد ﮐﺮدن ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻋﻼﺋﻢ
ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎر درﺑﺎره درد ﻧﺨﺎع ،ﭼﺎﻗﯽ و ﺑﯽاﺷﺘﻬﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه،
ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺪ ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ «.ﺟﺎﻧﺴﻮن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﺻﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ
در اﻧﺪامﻫﺎی زﻧﺪه ،ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺨﻤﺮ و وﯾﺮاﯾﺶ ژن  CRISPRاﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :درﺳﺖ ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻫﻤﭽﻮن زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و ژﻧﺘﯿﮏ ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﯾﻢ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﺑﺎ ﻣﻐﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ«.
اﻟﺒﺘﻪ درک ﻣﺎ از ژنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از درک ﻣﺎ از ﻣﻐﺰ اﺳﺖ .ﺑﻠﯿﮏ رﯾﭽﺎردز ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻋﺼﺎب و روان در داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻐﺰ دارﯾﻢ ،در ﺧﻮشﺑﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﻨﺪی
ﻫﺴﺘﻨﺪ «.اﮐﺜﺮ ﻧﻮروﭘﺮوﺗﺰﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺮار دادن ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﺰرگ در ﻣﻐﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ دﯾﺪﮔﺎه
ﺟﺎﻧﺴﻮن ﻫﻢ دﺷﻮار و ﻫﻢ دور از ذﻫﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺟﺎﻧﺴﻮن ﺑﻪ
ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ  -1ﺑﺮﯾﺎن ﺟﺎﻧﺴﻮن ﮐﻪ  Braintreeرا ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  800ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ  PayPalﻓﺮوﺧﺖ و در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاش را در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ
ﻫﮏ ﮐﺮدن ﻣﻐﺰ دﻫﻪﻫﺎ اﺳﺖ ﺟﺬاﺑﯿﺖ آﯾﻨﺪهﮔﺮاﯾﺎﻧﻪای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه آدمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ در ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ
آراﯾﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪاﻟﮑﺘﺮودی درون ﺟﻤﺠﻤﻪ آنﻫﺎ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﺗﺤﺖ ﺟﺮاﺣﯽﻫﺎی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺪﯾﺪ آنﻫﺎ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﯾﺎ راﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺎﺗﻮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺪام ﺧﻮد
را ﺣﺮﮐﺖ دﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮی از ﺑﺪﻧﺸﺎن ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ دادن اﻧﺪام ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺟﺎﻧﺴﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖﻫﺎی ﻣﻐﺰی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻓﻨﺎوری دﯾﮕﺮی در ﺟﻬﺎن
وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن دﻫﺪ ﺧﺎرج از ﻣﻐﺰ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﻣﻬﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ درون ﻣﻐﺰ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
در داﺧﻞ ﺟﻤﺠﻤﻪ .ﮐﺮﻧﻞ ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ راهﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
اﮔﺮ ﻓﺮاﺗﺮ از زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ و وارد ﻋﺮﺻﻪ »ﺑﻬﺒﻮد ﺷﻨﺎﺧﺖ« ﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺎز
دارﯾﻢ .درک و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎ از ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻐﺰ ﻣﻮش ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ درﺑﺎره
ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺻﺮع ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای درک ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ ،دردﺳﺮﺳﺎز اﺳﺖ .درک واﻗﻌﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ
ﺳﺎلﻫﺎ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﻐﺰ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ و ﻓﻬﻢ ﺧﻮد را از
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﻢ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺪوده دادﮔﺎهﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺮزﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﻣﺎ روی ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎﻣﻼ ً درک ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻐﺰ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎورﯾﻢ .ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻐﺰ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺮﻣﻮز ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﻌﻤﺎری ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﻣﻐﺰ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎزده ﺑﻌﺪی ﻣﻐﺰ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ

اﮐﻨﻮن زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه ﺗﺎ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب ﮔﺮد ﻫﻢ آﯾﻨﺪ
ﺟﺎﻧﺴﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﻮش ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻮده و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ،ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎب آﻏﺎز ﮐﺮدهاﯾﻢ .در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻫﻮش ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﺪهاﯾﻢ ،اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖآور را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﯿﻢ .اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎ و ﻫﻮش }دﯾﺠﯿﺘﺎل{ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎدی در ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻮش اﻧﺴﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻮده ﮐﻪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ) «.ﺷﮑﻞ (1
ﺟﺎﻧﺴﻮن ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮم
اﻋﺼﺎب را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .اﯾﻦﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درون ﺟﻤﺠﻤﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ را ﺗﻘﻠﯿﺪ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﯾﺎ
ﺑﻪ آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ از ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺸﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺸﻨﺞ .اﯾﺪه ﺟﺎﻧﺴﻮن ﺣﺪاﻗﻞ در اﺑﺘﺪا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺗﯿﻤﺶ در ﮐﺮﻧﻞ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﮐﺘﺸﺎف و درک ﺑﻬﺘﺮ وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ ﻣﻐﺰ ﻣﺜﻞ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺣﺎﻓﻈﻪ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﺼﺒﯽ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﻧﻞ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰار و ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺧﻮدش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮات وﯾﺮاﻧﮕﺮ
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻐﺰی و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی اﺿﻤﺤﻼلﮐﻨﻨﺪه ﻣﻐﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺻﺮع ،دﻣﺎﻧﺲ و آﻟﺰاﯾﻤﺮ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﺗﺌﻮدور ﺑﺮﮔﺮ اﺳﺘﺎد ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ،ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺳﺎل ،2002
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار و ﻣﺪلﺳﺎزی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ )ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻐﺰ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺗﺨﺮﯾﺐ آن اﺳﺖ( وﺟﻮد دارد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﯾﮏ دﻫﻪ ﺑﻌﺪ ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺮ در داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻨﻮب
ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ از ﯾﮏ ﺗﺮاﺷﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه درون ﻣﻐﺰ ﻣﻮشﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺣﺎﻓﻈﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ
اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﺣﺎﻻ ﺑﺮﮔﺮ
ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
ارﺷﺪ
ﻋﻠﻤﯽ،
وﻗﺘﺶ را
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎه و
ﮐﺮﻧﻞ
ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺮده
اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎرتآپ
ﮐﺮﻧﻞ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﮐﻤﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از
 20ﮐﺎرﻣﻨﺪ
دارد ﮐﻪ
ﺧﺎرج از
ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﯿﻢ ﺣﺎﺿﺮ در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪان را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺮﻧﻞ ﻗﺼﺪ دارد دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎﺷﺘﻦ ﮐﻪ ﺑﯽﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺳﺎل  2011در آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﯿﺴﺖ ﺟﻤﻊآوری
ﮐﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط اﺳﺘﺎرتآپ ﮐﺮﻧﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻨﺪال ) (KRSرا ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰش
روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی راﺑﻂ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﺟﺎﻧﺴﻮن از ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه
ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب ﺻﺎﺣﺐﻧﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ  MITدرﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .اد ﺑﻮﯾﺪن اﺳﺘﺎد
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﻐﺰ در  MITﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آدام ﻣﺎرﺑﻠﺴﺘﻮن،
داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻋﺼﺐﺷﻨﺎس ﮐﻪ روی ﺑﻬﺒﻮد روشﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ از ﻣﻐﺰ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺬب
اﺳﺘﺎرتآپ ﮐﺮﻧﻞ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎی دادن ﺗﺮاﺷﻪای در ﻣﻐﺰ و آزاد ﮐﺮدن ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻋﻼﺋﻢ ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎر درﺑﺎره درد ﻧﺨﺎع ،ﭼﺎﻗﯽ و
ﺑﯽاﺷﺘﻬﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ،ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺪ ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ
ﭼﺎد ﺑﻮﺗﻮن ﮐﺎرآزﻣﻮدهای در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﻣﺆﺳﺴﻪ  Battleﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎور ﮐﻨﻢ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻦ اﻏﻠﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺗﻼﺷﯿﻢ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺪ ﻋﺼﺒﯽ را در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺪ ﻋﺼﺒﯽ را رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻗﻔﻞ ﺑﺴﯿﺎری از درﻫﺎ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ «.او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ در درک ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺪامﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺸﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﻐﺰ داﺷﺘﯿﻢ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺪ را در ﺑﺨﺶ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﻐﺰ
رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺪ را در ﺑﻘﯿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﯿﺰ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ اﯾﻦ ﭘﯿﺎمﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ رد
و ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ را ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ و درﻣﺎن ﮐﻨﯿﻢ«.

اﺳﺘﺎرتآپ ﮐﺮﻧﻞ ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﻮش اﺳﺖ
ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽﻫﺎی ﺟﺎﻧﺴﻮن در آﯾﻨﺪه ﻓﺮاﺗﺮ از درﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ .او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از اﯾﻦ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻮش
اﻧﺴﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .او ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ و ﺧﻼقﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ،ﺟﺎﻧﺴﻮن ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﻧﻪﻓﻘﻂ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ،ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪزودی ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺷﻐﻞ ﺷﻮد و ﻣﻌﯿﺸﺖ روزﻣﺮه ﮐﺎرﮔﺮان را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد .ﺟﺎﻧﺴﻮن
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺴﺎزد ،آن ﭼﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ.

ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻫﻤﮑﺎری در ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ«.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ  SpaceXو ﺗﺴﻼ ،ﺗﯿﻤﺶ را ﺑﺮای ﮐﺸﻒ اﻣﮑﺎﻧﺎت و راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺑﺮاﻧﺴﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﺪه ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮری ﻣﺎﺳﮏ ﯾﮑﯽ از وﻋﺪهﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﻄﺮح داده اﺳﺖ .او ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ادﻏﺎم ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮ ﻫﻮش
زﯾﺴﺘﯽ و ﻫﻮش دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﺣﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻮم ﻋﺼﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد دارد و آن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن
اﻫﺪاف ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .رﯾﭽﺎردز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻘﻠﯿﺪش از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ
اﺳﺖ «.رﯾﭽﺎردز ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب ﺑﺮود ،درﺑﺎره ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮد.
ﯾﮏ ﻫﻢﺷﻨﻮی ﯾﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ آن ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از ﻋﻠﻮم
اﻋﺼﺎب اﻟﻬﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ .ﻣﺎ روی ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮔﺴﺘﺮده از ﻫﻮش ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ .اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﮐﺮﻧﻞ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎرتآپ ﭘﻮلﻫﺎی ﺟﺎﻧﺴﻮن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺮج ﻣﯽﮐﻨﺪ و
اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺪ راه دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺴﻮراﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺎنﮔﺬار در آﯾﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺟﺎﻧﺴﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻧﺴﻠﻤﺎن در دوﻟﺖ و ﻓﻨﺎوری و رﺳﺎﻧﻪ را ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﺮد ﻫﻢ ﺑﯿﺎورم.
ﻋﻠﻢ ﻣﻐﺰ ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ«.
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