W WIECIE MY LI

Si gaj c po kubek kawy, otwieraj c okno czy w czaj c komputer nie zastanawiamy si , jak pot na i skomplikowana machina
umo liwia nam wykonanie tych prostych, codziennych czynnoci. Nie zdajemy sobie te sprawy, jakim piek em jest niemo no
ich wykonania.
eby my mogli skosztowa espresso, najpierw nasz mózg
z o ony z miliardów neuronów musi podj decyzj o poruszeniu r k , chwyceniu ﬁli anki i podniesieniu jej do ust. Decyzj t
wykonuj mi nie. cznikiem mi dzy jednym a drugim s motoneurony. Ruch mi ni jest te elementem ka dego rodzaju komunikacji – w mowie b d to mi nie krtani, u pacjentów cz ciowo
sparali owanych, którzy porozumiewaj si za pomoc mrugania
oczami – mi nie powiek.
Stwardnienie zanikowe boczne (ALS) to nieuleczalna choroba, w której motoneurony stopniowo przestaj dzia a . W skrajnej postaci pacjent traci kontrol nad wszystkimi mi niami, nie
mo e si porusza , a jednocze nie nie jest w stanie w aden sposób
komunikowa si ze wiatem zewn trznym. Jego mózg funkcjonuje normalnie – chory my li i czuje. Dzi ki post powi medycyny
– sztucznemu oddychaniu i karmieniu paliatywnemu – mo e by
latami utrzymywany przy yciu.
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Katarzyna ukaszewska

Prof. Piotr Durka prezentuje dzia anie jednego z pierwszych
wykonanych na FUW prototypów okulografu, fot. M. Paw owski

ZAMKNI CI

Wysi ki naukowców koncentruj si na umo liwieniu pacjentom kontaktu z otoczeniem. Ratunkiem dla chorych mo e by
rozwój bada nad BCI (brain-computer interface), czyli interfejsami mózg-komputer. – Szukamy odpowiedzi na pytanie, jak proste
intencje powstaj ce w mózgu – na przyk ad ruch r k czy koncentracja uwagi
na migaj cym symbolu – przekaza do komputera mówi dr hab. Piotr
Durka, prof. UW, kierownik Zak adu Fizyki Biomedycznej, pionier polskich bada nad BCI. Zespo y badawcze pracuj nad tworzeniem urz dze i algorytmów opartych o sygna odczytywany
z powierzchni g owy, zwany elektroencefalogramem (EEG), b d cy
elektrycznym ladem zachodz cych w mózgu procesów.

T UMACZ MY LI

Wspó czesne urz dzenia BCI dzia aj na trzy g ówne sposoby.
W pierwszych dwóch, opartych na tzw. potencja ach wywo anych,
wykorzystywana jest mo liwo odczytania w EEG procesów selektywnej uwagi. W paradygmacie opartym o potencja P300, skupienie
uwagi na jednym z migaj cych bod ców widoczne b dzie w zapisie EEG, jako potencja powtarzaj cy si w chwili migni cia danego
bod ca. W drugim paradygmacie, opartym na potencja ach wzrokowych stanu ustalonego, bod cami mog by np. litery migaj ce

z ró n cz sto ci . – Je li na ekranie komputera mamy dwa kwadraty,
z których jeden miga 22 a drugi 27 razy na sekund , skoncentrowanie uwagi
na jednym z nich b dzie widoczne w EEG. Odczytamy z niego tak sam
cz sto , jak przypisano wybranemu kwadratowi, a wi c 22 lub 27 Hz –
t umaczy prof. Durka. Oba sposoby anga uj wzrok i nie oznaczaj
bezpo redniego t umaczenia intencji. Mo liwo tak daje trzecia
metoda, oparta na odczycie intencji ruchu. – Chory wyobra a sobie
ruch praw r k , a wtedy sterowany komputerem wózek inwalidzki skr ca
w praw stron . Odczyt takiej intencji z EEG jest bardziej skomplikowany
matematycznie i najtrudniejszy w realizacji, gdy wymaga treningu i indywidualnego dopasowywania algorytmów – wyja nia naukowiec.
Najtrudniejszym etapem bada jest zinterpretowanie zebranych z mózgu sygna ów i odszyfrowanie z nich intencji. – Je li
uda nam si opanowa umiej tno odczytywania intencji, b dziemy mogli
umo liwi niepe nosprawnym wykonywanie dowolnych czynno ci. Kolejne
etapy to ju czysta informatyka
teoria interfejsów, rozumianych jako
urz dzenia pozwalaj ce na po czenie ze sob dwóch innych urz dze . Nie
b dzie mia o znaczenia, czy komputer b dzie odpowiada za poruszanie
wózkiem inwalidzkim, pisanie listów czy w czanie telewizora – wyjania prof. Durka. Na chwil obecn koncentrujemy si na umo liwieniu podstawowej komunikacji, której chorzy najbardziej potrzebuj . Docelowo chcieliby my, eby nasz interfejs umo liwia chorym pe n obs ug systemu operacyjnego – t umaczy.
W 2008 roku na Wydziale Fizyki UW zorganizowano pierwszy
w Polsce pokaz dzia ania interfejsu mózg-komputer. – Wtedy strzelilimy bramk kontaktow . Jedynie odtworzyli my to, co zrobiono ju wcze niej
na wiecie. Nie by o to adne osi gni cie – przyznaje prof. Durka. – Skoro
jednak udowodnili my, e potraﬁmy, przyszed czas, eby powa nie zaj
si tematem – wspomina. – Kolejne ministerstwa RP siedmiokrotnie odmówi y ﬁnansowania naszych bada – dodaje. Jednak od 2008 roku jego
zespó uczestniczy w mi dzynarodowym projekcie „BRAIN – BCIs
with Rapid Automated Interfaces for Nonexperts”, ﬁnansowanym
ze rodków 7. programu ramowego UE.
W 2009 roku nasi ﬁzycy do czyli do wiatowej czo ówki konstruuj c w asne urz dzenie BCI z nowatorskim na skal wiatow
sprz towym rozwi zaniem generacji bod ców. W tej chwili s jedn
z trzech grup na wiecie, rozwijaj cych wolne oprogramowanie do
systemów BCI. – Za swój obowi zek uznaj utrzymanie kontaktu z czoówk wiatow . Nie mo emy doprowadzi do sytuacji, w której b dziemy
musieli kupowa technologi BCI za granic , ona powinna by dost pna
i rozwijana w Polsce – przekonuje prof. Durka.

FIZYK POTRAFI WSZYSTKO
Kolejne pokazy interfejsów mózg-komputer oraz nag a nianie sukcesów uniwersyteckich ﬁzyków rozbudzi y nadzieje wielu niepe nosprawnych. – Po pocz tkowych sukcesach zacz li my sobie u wiadamia ,
e mog min lata, zanim nasze osi gni cia pozwol pomóc osobom znajduj cym si w tragicznym stanie. Jednocze nie byli my wiadomi, e w wielu
przypadkach stosowanie stosunkowo drogich, skomplikowanych i podatnych
na b dy systemów BCI to jak strzelanie z armaty do wróbla – t umaczy
prof. Durka, odnosz c si do sytuacji osób, u których choroba nie
unieruchomi a wszystkich mi ni. – BCI jest jedyn szans dla ludzi
w stanie ca kowitego zamkni cia. Jednak je li chory jest w stanie kontrolowa jak kolwiek aktywno – oddech, ruch oka czy policzka, jak prof. Steven
Hawking, to w oparciu o t czynno mi niow mo emy stworzy szybszy
i stabilniejszy interfejs – t umaczy ﬁzyk.
W przypadku osób, które mog porusza oczami, doskonaym urz dzeniem do komunikacji jest okulograf (ang. eyetracker).
Eyetracking jest technologi znan od lat. Wykorzystywany jest
przede wszystkim w neuromarketingu – umo liwia badanie, który
element reklamy najszybciej przykuwa wzrok konsumenta. – Osoby
zdrowe poruszaj kursorem na ekranie komputera za pomoc myszki trzymanej w d oni. Chory mo e tym samym kursorem porusza za pomoc okulografu sterowanego przez mi nie oka – wyja nia naukowiec. Niestety
koszt czu ego eyetrackera, dostosowanego do bada psychologicznych, to kilkadziesi t tysi cy z otych.

Rozwi zanie problemu przysz o przypadkiem. – Kilka miesi cy
temu traﬁli my na witryn eyewriter.org, na której mi dzynarodowa grupa
in ynierów i programistów z kilku ﬁrm i fundacji, g ównie z USA, dzieli
si wynikami wspólnego przedsi wzi cia, w ramach którego skonstruowali
dla chorego na ALS artysty eyetracker, wykorzystuj c do tego zwyk kamer
od konsoli PS3 – wspomina profesor. Pomy la em, e skoro oni potraﬁ , to my na pewno te : cho nigdy si czym takim nie zajmowali my, to
z deﬁnicji „ﬁzyk potraﬁ wszystko” – artuje naukowiec. W dwa tygodnie
zespó prof. Durki z o y podobne urz dzenie. Oprogramowanie
zosta o zuniﬁkowane z rozwijanym wcze niej systemem OpenBCI.
Zamiast kilkudziesi ciu tysi cy ﬁzycy wydali sto kilkadziesi t z otych. Praca nad eyetrackerem nie by a prac sensu stricto naukow , by a
dzia alno ci na marginesie bada nad BCI – wyja nia profesor. Cho
wygl d i cel urz dze s podobne, to od strony technicznej nie
maj ze sob wiele wspólnego, poniewa w BCI wykorzystywany
jest odczyt fal mózgowych, a w eyetrackerze odczyt ruchów ga ki
ocznej. Okulograf jest du o ta szy oraz prostszy w u yciu i oprogramowaniu ni BCI. Jest dzi ki temu w a ciwym rozwi zaniem dla wi kszej
grupy osób – wyja nia.
Zbudowanie prototypu taniego eyetrackera to dopiero pocz tek
drogi. – eby naprawd pomóc niepe nosprawnym nale a oby za o y ﬁrm
i zacz produkcj . Zamiast tego pomy la em, e okulografy mog robi studenci w ramach laboratoriów neuroinforomatyki – mówi prof. Durka. Specjalno neuroinformatyka na Wydziale Fizyki UW zosta a otwarta
w 2009 roku. – To pierwsze na wiecie studia kszta c ce neuroinformatyków od poziomu licencjatu, których program odpowiada wiatowym trendom
– t umaczy prof. Durka, który tworz c kierunek wykorzysta wiedz
i do wiadczenia zdobyte w pracach International Neuroinformatics
Coordination Facility. Studenci neuroinformatyki ucz si mi dzy
innymi rejestracji i analizy sygna ów bioelektrycznych. – Koszt licencji potrzebnych do tego programów komputerowych to dziesi tki tysi cy dolarów, ale na UW po raz pierwszy w wiecie studenci korzystaj ze specjalnie przygotowanych systemów na licencji GPL: mog legalnie analizowa
i modyﬁkowa ich kod ród owy, a po zako czeniu studiów wykorzystywa
je bez dodatkowych kosztów w przysz ej dzia alno ci komercyjnej – opowiada profesor.
– Eyetracker jest prostszym ni BCI systemem, który studenci mog ju
na poziomie licencjatu opanowa w ca o ci i naprawd twórczo wiele do niego
wnie . Planujemy, e ju w przysz ym semestrze, w ramach praktyk zawodowych, b d mogli dostosowywa oprogramowanie z o onych przez siebie
na zaj ciach okulografów do potrzeb pierwszych niepe nosprawnych – mówi
profesor. – Sama konstrukcja okulografu jest stosunkowo prosta. Bardzo
trudne jest natomiast dopasowanie algorytmów do potrzeb konkretnej osoby,
bo ka da niepe nosprawno wnosi inne problemy, mog na przyk ad wyst powa rozmaite spastyczno ci, czyli niekontrolowane zaburzenia ruchowe.
Dopiero uczymy si rozwi zywa takie problemy z „prawdziwego ycia”
i tak dopasowujemy program studiów, eby wszechstronnie wykszta ceni
neuroinformatycy umieli sobie z nimi radzi nie gorzej ni my – t umaczy
prof. Durka.
Studenci ko cz cy specjalno
neuroinformatyka zdob d
wiedz i praktyczne umiej tno ci dotycz ce rejestracji i analizy
EEG, a tak e znajomo oprogramowania, które b d mogli dostosowywa do swoich potrzeb. – Jest to idealny start do dzia alno ci gospodarczej – przekonuje prof. Durka. Za rok pierwsi absolwenci uko cz specjalno . – To b dzie 18 wietnie wykszta conych osób, mo e wi c
powstawa kilkana cie ﬁrm rocznie – dodaje z u miechem.

Wi cej informacji o badaniach nad BCI prowadzonych
na Wydziale Fizyki – w tym równie zapisy wideo pokazów
i audycji – znale mo na na stronie Zak adu Fizyki Biomedycznej: http://brain.fuw.edu.pl i na stronach projektu http://openbci.pl. O kierunku neuroinformatyka
przeczyta mo na na stronie: http://neuroinformatyka.pl.
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