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در این ارتباط، فرامین صادر شده . نماید، امکان ارتباط مغز با دنیاي بیرون را فراهم می1ماشین و مغز واسط

چنانچه یک فرد دچار  . در بدن یا بیرون از بدن اعمال می شود هتوسط مغز استخراج شده و به بخش مربوط
این . تواند کارهاي مربوط به بخش آسیب دیده را انجام دهد ي دیگر مغز می ها نخاعی شود، بخش-مشکل مغزي

را کنترل کند، مغزش ارتباطات جدیدي ایجاد  نیماش و مغز واسط تواند یاد بگیرد به آن معناست که شخص می
ماشین براي اهداف صنعتی و درمانی - هاي مغز امروزه واسط. گیرد هاي جدیدي را به کار می کند و نورون می

هاي عصبی در مرحله اول سیگنال. هاي مغز و ماشین شامل چند مرحله استطراحی واسط. شوند طراحی می
- ها  استخراج میهاي این سیگنالدر مرحله بعد ویژگی. شوندها ثبت میمربوط به فعالیت هاي الکتریکی نورون

به عنوان مثالی از رمزگشایی  .تفاده از الگوریتم هاي محاسباتی بتوان رمزگشایی آنها را انجام دادشوند تا با اس
فرمان هاي صادر شده توسط  قشر ، دهدهنگامی که یک شخص دست خود را حرکت می هاي عصبیسیگنال

اگر بنا باشد . کنندحرکتی مغز، مشخصات این حرکت مانند جهت حرکت، سرعت و شتاب حرکت را کنترل می
این حرکت توسط یک بازوي مصنوعی انجام شود، الزم است سیگنال هاي عصبی صادر شده توسط مغز 

ده و با مکانیزم مناسب به بازوي مصنوعی هاي حرکت دست به طور کامل استخراج شرمزگشایی شود تا ویژگی
  . اعمال گردد

در رویکرد اول،  ابتدا با استفاده از الگوریتم . ردهاي عصبی وجود دادو رویکرد کلی براي رمزگشایی سیگنال
ها تالش شود سپس با بررسی این الگوها تعیین می، الگوي فعالیت هر یک از نورون2هاهاي مرتب سازي اسپایک

سازي در این رویکرد کارایی الگوریتم استفاده شده براي مرتب. ها انجام شودشود که رمزگشایی سیگنالمی
ها به صورت تکی مورد در رویکرد دوم فعالیت نورون .است دقت رمزگشایی یکی از عوامل موثر درها اسپایک

ها مورد سنجش قرار ، فعالیت مجموعه اي از نورون3هایی مانند عبور از آستانهگیرد بلکه با روشمطالعه قرار نمی
است که به عنوان  از آستانههاي این سنجش شامل تعداد دفعات و زمان عبور  سیگنال خروجی. می گیرد
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