ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺮاه

ﻧﺼﺐ ﺷﺒﮑﻪای در ﻣﻐﺰ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 10ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ

اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ و ﻫﻤﺮاه ،ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﺼﺐ ﯾﮏ ﺗﺮاﺷﻪ در ﺟﻤﺠﻤﻪ و ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﻣﻐﺰی ،دﺳﺘﺎوردی ﺑﺴﯿﺎر
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪای از ﻫﺰاران ﺗﺮاﺷﻪ را روی ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن
ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی اﺗﺼﺎل ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺪن و ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﺑﺪن ،ﺟﺎن ﺑﯿﻤﺎران را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن
ﭼﻨﯿﻦ روشﻫﺎﯾﯽ ،اﯾﻦ ﺧﻄﺮات را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮد.
راﺑﻂﻫﺎی ﻣﻐﺰـ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﻣﻐﺰی ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را
ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ رﺑﺎت را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ .آرﺗﻮ ﻧﻮرﻣﯿﮑﻮ ) (Arto Nurmikkoاﺳﺘﺎد ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮاون
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :آﻧﭽﻪ اﮐﻨﻮن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﯾﻢ ،ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻂﻫﺎﯾﯽ را ﭼﻨﺎن ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻐﺰی ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻨﺪ
ﮐﻔﺶ ﯾﺎ ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﭘﯿﺎﻧﻮ را در ﺳﻄﺤﯽ ﺣﺮﻓﻪای اﻧﺠﺎم دﻫﺪ «.اﻣﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﻤﻊآوری ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ از ﻣﻐﺰ اﺳﺖ .او و ﮔﺮوﻫﺶ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﻣﻐﺰی ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار اﯾﻤﭙﻠﺖ را در
ﻣﻐﺰ ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی در ﺧﺎرج از ﺑﺪن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻮاﻟﮑﺎم ،داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻦدﯾﮕﻮ و ﺑﺮاون ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻃﺮﺣﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯽﺗﻮان
ﺷﺒﮑﻪای ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻫﺰاران اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ آپﻟﯿﻨﮏ  10ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و داونﻟﯿﻨﮏ  ۱ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
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برای یک کامپیوتر خارجی ارسال کنند.
اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺪﻋﯽاﻧﺪ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ارﺳﺎل ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺗﻮان و ارﺗﺒﺎط
ﻣﮕﺎﺑﯿﺖﺑﺮﺛﺎﻧﯿﻪای در ﯾﮏ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﻋﺼﺒﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ،ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دارد .ﻫﺮ ﯾﮏ
از اﯾﻦ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮاﺷﻪای ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺧﻮد را از ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺮاﺷﻪ اﻟﮑﺘﺮودی
را ﻓﻌﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻧﻮرون را ﺣﺲ ﮐﺮده و دادهﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر
ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﻨﺪ .آﻧﺘﻦ ﻧﺼﺐﺷﺪه در ﺧﺎرج از ﺟﻤﺠﻤﻪ وﻇﯿﻔﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻮان رادﯾﻮﯾﯽ و ﺗﺒﺎدل داده را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺰاران اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ آﻧﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ داونﻟﯿﻨﮏ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ راﻫﮑﺎری
ﺑﺮای آن ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎﯾﺪ راﻫﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺪون در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻣﺸﺘﺮک و ﺑﺪون ﮐﻼک
ﺑﯿﻦ ﮔﺮهﻫﺎ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺗﻮان ﮐﻢ و ﻓﻀﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺤﺪودی در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ.
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