ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮔﻮش
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ را ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻮاج ﻣﻐﺰی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺸﺮ وارد ﺷﺪه .ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ دﺳﺘﺎورد ﺟﺪﯾﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،اﮔﺮ در ﺣﺎل ﮔﻮش دادن ﺑﻪ آﻫﻨﮓ

ﻣﻮردﻋﻼﻗﻪﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﻣﻮاج ﻣﻐﺰی ﺷﻤﺎ اﯾﻦ آﻫﻨﮓ را ﺗﺸﺨﯿﺺ
دﻫﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه »دﻟﻔﺖ« ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﻨﺎوری »ﮔﺎﻧﺪیﻧﮕﺮ« ﻫﻨﺪ

در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮد ،اﻣﮑﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻫﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از  ۲۰ﻧﻔﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺪﻓﻮن ،ﺑﻪ ۱۲

آﻫﻨﮓ ﮔﻮش دادهاﻧﺪ.

ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻦ اﻓﺮاد ،آنﻫﺎ در اﺗﺎقﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .روی

ﺳﺮ داوﻃﻠﺒﺎن ﯾﮏ ﮐﻼه ﻧﻮار ﻣﻐﺰی ) (EEGﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻮش دادن ﺑﻪ آﻫﻨﮓ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
روﺷﯽ ﻏﯿﺮﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ روی ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﺪ.

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از دادهﻫﺎی ﻣﻐﺰ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻫﻨﮓ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ روی دادهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻫﻨﮓ را ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻮاج ﻣﻐﺰ ﺑﺎ دﻗﺖ  ۸۵درﺻﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﺮﯾﺸﻨﺎ ﻣﯿﺎﭘﻮرام« ،آﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ و ﻫﻨﺪی در ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده:

»ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دارﯾﻢ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﻗﺖ
ﺑﺎﻻ در دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی آﻫﻨﮓﻫﺎ ،ﺗﺎﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن ﻣﺤﺪود ﺷﺪن دادهﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻢ ﺻﺎدق ﺑﻮد«.
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮاج ﻣﻐﺰی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎ دادهﻫﺎی  ،EEGﺑﻄﻮر دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭼﻬﺮه
ﻣﻮﺟﻮد در ذﻫﻦ اﻓﺮاد را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﮋوﻫﺶ اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دﻗﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و اﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻐﺰ ﯾﮏ داوﻃﻠﺐ آﻣﻮزش داده ﺷﻮد ،روی ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﯾﮏ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ روی ﻣﻐﺰ داوﻃﻠﺐ دﻗﺖ  ۸۵درﺻﺪی ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻫﻨﮓ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻗﺖ آن روی ﻓﺮد
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰درﺻﺪ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻣﯿﺎﭘﻮرام دﻟﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﻓﺮاد از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ

ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

ﻫﺪف ﺑﻌﺪی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﺠﺎد ﻧﻘﺸﻪای از ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی  EEGو ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﻣﻮاج ﻣﻐﺰی ،ﻣﯿﺰان ﻟﺬت ﯾﮏ ﻓﺮد از آﻫﻨﮓ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و واﮐﻨﺶ ﻣﻐﺰ
اﻓﺮاد ،در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ آﻫﻨﮓ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

