ﺑﻮدﺟﻪ  ۶۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻓﻨﺎوری ارﺗﺒﺎط دوﻃﺮﻓﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻐﺰ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶
دارﭘﺎ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ  65ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ،ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و دوﺳﻮﯾﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﻪ

ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﺼﺒﯽ« ﯾﺎ  NESDﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﺳﻦ ﺧﻮزه را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺗﯿﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮاون ﻧﻮﻋﯽ واﺳﻂ را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺒﮑﻪ ای ﮔﺴﺘﺮده از

ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ روی ﻗﺸﺮ ﻣﻐﺰی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ارﺗﺒﺎط اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﻟﺤﻈﻪ ای را ﺑﺎ ﻣﻐﺰ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﺤﻮه ﭘﺮدازش و رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎر را در اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ را ﺑﻪ ﺣﯿﺮت وا ﻣﯽ دارد.

درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﻨﮕﻔﺖ ،اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺪدی را اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﺪر آﻧﻬﺎ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ

اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ و اﺑﻌﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻧﻮرون را در آن واﺣﺪ ﺛﺒﺖ و ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺷﺶ ﮔﺮوه ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرادروﻣﯿﮑﺲ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮاون
داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ
ﺑﻨﯿﺎد Voir et Entendre
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺟﺎن ﺑﯽ .ﭘﯿﺮس
داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ،ﺑﺮﮐﻠﯽ
ﻃﯽ دوره ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ،ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻓﻮق ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن  FDAآﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﻮاﻧﻊ
ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺮ راه ﻧﺼﺐ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﻫﺎ روی/داﺧﻞ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ،
ﻓﻨﺎوری ﻓﻮق ﮐﻪ ﺑﻪ »واﺳﻂ ﻣﻐﺰ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« ) (BCIﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،دﻧﯿﺎﯾﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را
ﭘﯿﺶ روی داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ؛ از ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﻐﺰی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ارﺳﺎل

ﻣﺘﻦ از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ،ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ آن.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ  BCIﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﯾﻦ را ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه،
اوﻻ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﻏﯿﺮ
ﺳﺆاﻻت ﺑﺰرﮔﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد؛
ً
ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ در اﺳﺘﻔﺎده روزﻣﺮه ﺑﻪ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن آﺳﯿﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ؟ و ﺛﺎﻧﯿﺎً ﭘﺲ از ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻐﺰ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﻓﮑﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮد؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

