ﻫﺸﺪار :اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﻣﻐﺰی ﻧﯿﻮراﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯽﺗﺮﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﮐﺎرﺑﺮان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﻮراﻟﯿﻨﮏ در اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﻣﻐﺰی ﯾﮏ ﻣﯿﻤﻮن و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ وی در ﺑﺎزی
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ،ﺣﺎﻻ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻧﮕﺮان ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ذﻫﻦ و

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﯿﭗﻫﺎی ﻣﻐﺰی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺣﺪود ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﯿﻮراﻟﯿﻨﮏ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ »اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ« ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوری ﻋﺼﺒﯽ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺳﻂ ﻣﻐﺰ و راﯾﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ در ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﻣﯿﻤﻮﻧﯽ ﺑﺎ

اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﻣﻐﺰی ﺑﺎزی  Pongرا از ﻃﺮﯾﻖ ذﻫﻦ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد .ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﻣﻐﺰی ﻧﯿﻮراﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﺪهﻫﺎ و اﻓﮑﺎر ﮐﺎرﺑﺮان

را ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻔﺮوﺷﺪ.

اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻣﻐﺰی در آﯾﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮان

اﺳﺖ .ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﮐﻨﺎر ﻇﺎﻫﺮ ﭘﺮ زرق و ﺑﺮﻗﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﻨﺪ.

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﻧﯿﻮراﻟﯿﻨﮏ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻓﻨﺎوری ﮐﻨﺘﺮل ذﻫﻦ را در اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ
ﻣﻐﺰی ﻣﯿﻤﻮن ﭘﺲ از دﻫﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﻮاﻻت ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
»ﺳﻮزان اﺷﻨﺎﯾﺪر« رواﻧﺸﻨﺎس ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ذﻫﻦ آﯾﻨﺪه در ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻪ اﯾﺪهﻫﺎی اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ در ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل ذﻫﻦ دارد ،در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖﻫﺎی ﻣﻐﺰی ﺑﺮای اﻓﺮادی ﺑﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﻣﻐﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ واﻗﻌﺎ ﻧﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از اﯾﻦ ﭼﯿﭗﻫﺎ در آﯾﻨﺪه ﻫﺴﺘﻢ«.

وی در ﺳﺎل  2019ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوﭼﯿﭗﻫﺎی ﻣﻐﺰی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ روی آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﺒﯿﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺪون ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوﭼﯿﭗﻫﺎی ﻣﻐﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دروﻧﯽﺗﺮﯾﻦ اﻓﮑﺎر و دادهﻫﺎی
ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮان دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ و از آﻧﻬﺎ ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ  HIPAAروی دادهﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎ درﻣﺎﻧﯽ
ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻈﺎرت دارد .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﭗﻫﺎی ﻣﻐﺰی
ﻧﯿﻮراﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺗﺒﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

