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WprOWADZeNie W ZAgADNieNie iNterfejSóW 
móZg-kOmputer

Streszczenie

Interfejsy mózg-komputer (Brain-Computer Interface – BCI) umożliwiają 
zamianę sygnału mózgowego na sygnał cyfrowy, który wysyłany jest do róż-
nego rodzaju urządzeń pozwalających sterować aplikacjami komputerowymi 
oraz sprzętem elektronicznym (np  pilot wózka inwalidzkiego) bez udziału 
mięśni  artykuł prezentuje podstawowe zagadnienia związane z problema-
tyką zasad działania interfejsów, ustaleń terminologicznych, rodzajów ak-
tywności neuronalnej wykorzystywanej do sterowania nimi, historię badań 
oraz obszary zastosowania  działanie interfejsu mózg-komputer jest możliwe 
dzięki rejestracji aktywności bioelektrycznej mózgu osoby korzystającej z in-
terfejsu i ma szczególne znaczenie dla odzyskania możliwości komunikacji 
ze światem przez osoby w ciężkich stadiach chorób neurodegeneracyjnch, 
po udarach lub wypadkach  dodatkowo urządzenia te mogą służyć osobom 
zdrowym jako element ułatwiający codzienne czynności 

1 adres do korespondencji: katedra psychologii eksperymentalnej, Instytut 
psychologii, katolicki uniwersytet lubelski jana pawła II, al  racławickie 14, 20-
950 lublin; e-mail: andrew cudo@gmail com, zabielska emilia@op pl, bibianna ba-
laj@kul pl 
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Słowa kluczowe: interfejs mózg-komputer, wyobraźnia motoryczna, kom-
ponent p300, wolne potencjały korowe, wzrokowe potencjały stanu ustalone-
go, eeg, synchronizacja/desynchronizacja rytmów eeg 
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iNtrODuctiON tO brAiN-cOmputer iNterfAceS

Abstract

Brain-computer interfaces (BCI) enable conversion of brain signals into 
a digital signal which is sent to a variety of devices  This allows to control 
computer applications and electronic equipment (eg wheelchair pilot) without 
the involvement of the muscles  This article presents the basics related to the 
issue of operating interfaces, understanding of terminology, types of neural 
activity used to control them, the history of research and application areas 

Brain-computer interface works by registering the cognitive activity of 
the brain of a person using the interface  It is particularly important for the 
regaining of the ability to communicate with the world by people in serious 
stages of neurodegenerative diseases, after stroke or accidents  additionally, 
these devices can serve as a convenience in daily activities to healthy 
subjects 

key words: brain-computer interface, motor imagery, p300, slow cortical 
potentials, steady state visual evoked potentials, eeg, mu erd/ers
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Wprowadzenie

Interfejs mózg-komputer (Brain-Computer Interface – BCI) jest rodzajem 
interfejsu człowiek-maszyna (human-machine Interface – hmI) ujmującego 
wszelkie interakcje zachodzące między człowiekiem a urządzeniem  są one 
związane z jednej strony z obsługą urządzeń mechanicznych, z drugiej zaś 
z otrzymywaniem informacji zwrotnej od maszyn (min, marzelli, yoo, 2010)  
W przypadku BCI mamy do czynienia z próbą stworzenia nowego kanału 
komunikacji pomiędzy człowiekiem a komputerem opartego na rejestracji 
specyficznych form aktywności mózgu  stwarza to dotąd nieznane możliwo-
ści eksploracji nowych obszarów badań, dlatego celem niniejszej pracy jest 
przybliżenie i zasygnalizowanie zagadnień związanych z tą dziedziną nauki  
W szczególności przedstawienie problematyki terminologicznej, historii po-
wstania interfejsów mózg-komputer, podziału metod w nich wykorzystywa-
nych oraz zastosowań 

na początku należy zwrócić uwagę, iż terminologia używana przez 
badaczy jest zróżnicowana  Według graimann i in  (2010), terminów BCI 
(Brain Computer Interface), dBI (direct Brain Interface) oraz BmI (Bra-
in-machine Interface) można używać jako synonimów, przy czym Wolpaw 
i in  (2002) definiuje BCI jako urządzenie, które zapewnia mózgowi nowy, 
niezwiązany z działaniem mięśni kanał komunikacji i kontroli  ponadto do-
noghue (2002) zwraca uwagę, iż głównym celem BmI jest wyodrębnienie 
sygnału pochodzącego z kory mózgowej, który służyłby do sterowania im-
plantami lub innymi urządzeniami m in  komputerami i robotami  z kolei 
według levine i in  (1999 za: graimann, allison, pfurtscheller, 2010, s  4), 
BdI przyjmuje dobrowolne polecenia bezpośrednio z mózgu bez koniecz-
ności fizycznego ruchu i może być użyty do obsługi komputera lub innej 
technologii  jednakże Isa, Fetz, müller (2009) zwracają uwagę, iż historycz-
nie termin BCI był używany do określenia nieinwazyjnych metod rejestracji 
aktywności mózgu umożliwiającej naukę kontroli poruszania się kursora na 
ekranie komputera  Ta metoda wymagała treningu biofeedback oraz zapew-
niała efektywną komunikację przy stosunkowo niskiej ilości przesyłanych 
informacji  natomiast termin BmI został wprowadzony w ostatniej dekadzie 
do opisu nowych metod związanych z rejestracją i analizą globalnej aktyw-
ności mózgu, projektami mikrochipów, algorytmami dekodowania i roboty-
ką  Wykorzystują one m in  neuronalną aktywność związaną z intencją ru-
chu rejestrowaną w części przedruchowej oraz motorycznej kory mózgowej 
do sterowania urządzeniami mechanicznymi  obecnie zaś, zdaniem Isa, Fetz 
i müller (2009), oba obszary problemowe związane z BCI oraz BmI stanowią 
wzajemnie przenikające się pole interdyscyplinarnych badań, a przez nie-
których badaczy są ze sobą utożsamiane (Waldert i in , 2009; Coffey i in , 
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2010)  jednakże inni dalej traktują te dwa rodzaje interfejsów jako całkiem 
oddzielne kategorie (principe, mcFarland, 2008) 

reasumując, trzy wymienione skróty – BCI, BmI i dBI – stosowane są 
jako określenia omawianych w pracy interfejsów mózg – komputer, jednakże 
służą one do podkreślenia różnych aspektów ich działania 

ponadto można wyodrębnić szerszą płaszczyznę podziału zakresów 
pojęciowych związanych z szeroko rozumianymi interfejsami, co ilustruje 
schemat 1  przy czym zaproponowane rozróżnienie jest propozycją autorów 
artykułu opartą o przegląd literatury przedmiotu pod kątem używanej ter-
minologii  W tym przypadku najbardziej ogólną kategorią są interfejsy czło-
wiek maszyna (hmI – human-machine interface), które, jak było zasygna-
lizowane wcześniej, obejmują interakcje zachodzące pomiędzy człowiekiem, 
a urządzeniem (min, marzelli, yoo, 2010)  następnie mamy do czynienia 
z węższym zakresem pojęciowym, a mianowicie interfejsami człowiek-kom-
puter (hCI – human-computer interface) oscylującymi wokół komunikacji 
człowieka z komputerem, przy czym może odbywać się ona w tradycyjny 
sposób za pomocą ruchów mięśni prowadzących do manualnej obsługi, 
np  pisania na klawiaturze, lub w bardziej wyspecjalizowany sposób, m in  
za pomocą ruchów gałek ocznych (por  krepki i in , 2007)  Trzecią węższą 
kategorią są interfejsy mózg-maszyna (BmI – brain-machine interface) zwią-
zane z wykorzystywaniem zarejestrowanej bezpośrednio aktywności mózgu 
do sterowania urządzeniami mechanicznymi lub układami elektronicznymi 
(donoghue, 2002)  Wypadkową zaś dwóch powyższych kategorii jest dział 
związany z interfejsami mózg-komputer (BCI – brain-computer interface) 

podsumowując przedstawione zagadnienia terminologiczne można po-
wiedzieć, iż BCI jest rodzajem interfejsu umożliwiającego komunikację mię-
dzy komputerem (aplikacjami komputerowymi), a człowiekiem za pomocą 
bezpośredniej rejestracji jego aktywności mózgowej  W dalszej części arty-
kułu będzie przyjęte takie rozumienie terminu interfejsy mózg-komputer 
(BCI – brain-computer interfaces) 

schemat 1  zakresu pojęciowy odnoszący się do interfejsów człowiek-maszyna 
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działanie interfejsów mózg-komputer (Brain-Computer Interface – BCI) 
polega na zamianie sygnału związanego z aktywnością mózgu na sygnał cy-
frowy, który następnie jest wysyłany do różnego rodzaju urządzeń pozwala-
jących sterować aplikacjami komputerowymi, a także urządzeniami elektro-
nicznymi  odbywa się to bez udziału mięśni, co stanowi alternatywną dro-
gę komunikacji pomiędzy człowiekiem a programami komputerowymi, czy 
sprzętem elektronicznym  przy czym, pomimo różnorodnych rozważań ter-
minologicznych, o których wspomniano wyżej, postuluje się, że każdy BCI 
składał się z czterech podstawowych komponentów (Wolpaw i in , 2002; le-
bedev, nicolelis, 2006; allison, Wolpaw, Wolpaw, 2007; graimann, allison, 
pfurtscheller, 2010), które zostały przedstawione na schemacie 1  są nimi:

1) rejestracja sygnału, która polega na zapisie aktywności mózgu osoby 
wykonującej daną czynność umysłową  służy on jako sygnał wejścia do BCI 
(zob  Birbaumer, 2006) 

2) ekstrakcja charakterystycznych cech sygnału, polegająca na wydoby-
ciu z sygnału cyfrowego swoistych cech za pomocą odpowiednich procedur 
m in  filtrowania przestrzennego, pomiaru amplitudy napięcia, analizy wid-
ma itp  (zob  principe, mcFarland, 2008; schlögl, Vidaurre, müller, 2010) 

3) dopasowanie zarejestrowanego sygnału do danych wzorców aktyw-
ności neuronalnej w celu określenia, jaką operację umysłową wykonuje 
użytkownik BCI 

4) dwutorowe działanie obejmujące z jednej strony sformułowanie po-
lecenia sterującego danym urządzeniem, a z drugiej przekazanie informacji 
zwrotnej użytkownikowi BCI 

schemat 2  ogólny schemat działania interfejsów mózg-komputer (BCI) 
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historia interfejsów mózg-komputer

historia BCI (Brain Computer Interface) sięga roku 1964 kiedy to neu-
rofizjolog dr William grey Walter przypadkowo stworzył działający interfejs 
(Birbaumer, 2006; Birbaumer, Cohen, 2007; graimann, allison, pfurtscheller, 
2010)  podczas jednej z operacji zaimplantował elektrody do obszaru kory 
motorycznej pacjenta  następnie rejestrował aktywność neuronalną w sytu-
acji, gdy badany przełączał kolejne slajdy na rzutniku przyciskając przycisk  
W dalszej kolejności zmienił ustawienia systemu tak, aby projektor reago-
wał w sytuacji, gdy zapis aktywności elektrycznej mózgu wskazuje, iż osoba 
chce nacisnąć przycisk  zauważył wtedy, iż slajd zmieniał się zanim pacjent 
zdążył użyć przycisku  jednakże dr William grey Walter nie opublikował 
swojego przypadkowego odkrycia (graimann, allison, pfurtscheller, 2010) 

W tym też okresie eberhard Fetz (1969) ogłosił swoje badania nad wa-
runkowaniem instrumentalnym, w których wykazał, iż małpy mogą nauczyć 
się kontrolować wychylenie ramienia miernika za pomocą aktywności neu-
ronalnej na zasadzie biofeedbacku  mianowicie zaimplementował on elek-
trody do obszaru kory motorycznej małpy, a następnie za pomocą układu 
analogowego przekładał impulsy napięciowe z nich rejestrowane na wychy-
lenia igły woltomierza  układ został zaprojektowany tak, iż igła przesuwała 
się w sytuacji, kiedy zwiększała się częstość generacji iglic w sygnale reje-
strowanym z okolicy kory motorycznej  przy czym zwierzę mogło patrzeć 
na wychylenia woltomierza  gdy igła przekraczała zaznaczony punkt zosta-
wało ono nagradzane  W tej sytuacji małpa szybko nauczyła się kontrolować 
aktywność swojego mózgu, aby powodować przesunięcie igły woltomierza 
w celu otrzymania nagrody  Te wczesne eksperymenty pokazały, iż małpy 
(i przypuszczalnie ludzie) mają zdolność do szybkiego nauczenia się świa-
domego modulowania schematów aktywności poszczególnych neuronów 
w celu sterowania urządzeniami zewnętrznymi (Taylor, stetner, 2010) 

następnie schmidt i in  (1978) wykazali, iż małpy były w stanie kontro-
lować aktywność neuronów i grup neuronów w zakręcie przedśrodkowym 
w pierwszorzędnej korze motorycznej oraz zmieniać ją w zależności od ko-
mend wzrokowych  jednakże wydaje się, iż to określone komendy wzrokowe 
mogły wywoływać powtarzalne wzory aktywności mózgu  z kolei georgo-
poulos i in  (1988) zaobserwowali, iż neurony w korze ruchowej mają więk-
szą skłonność do wyładowań w sytuacji, kiedy kierunek wykonywanego ru-
chu jest określony  ponadto zauważyli, iż do przewidzenia kierunku ruchu 
w przestrzeni, przed jego rozpoczęciem, wystarczy zebranie sygnału z nie-
wielkiej liczby komórek nerwowych (Taylor, stetner, 2010) 

jednakże za pierwszą publikację naukową zajmującą się tematyką inter-
fejsów mózg-komputer można uznać artykuły jacque Vidala (1973; 1977)  
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używał on jednak tego terminu w bardzo szerokim znaczeniu, odnosząc 
go do wszystkich komputerowych systemów, które dawały informacje o ak-
tywności mózgu  W swoim systemie wykorzystywał wzrokowe potencjały 
wywołane rejestrowane z czaszki w okolicy wzrokowej w celu określenia kie-
runku, w którym patrzyły się osoby, a co za tym idzie kierunku, w którym 
użytkownik chce przesunąć kursor (Wolpaw i in , 2002) 

natomiast pierwsza międzynarodowa konferencja na temat BCI odbyła 
się dopiero w 1999 roku w rensselarville Institute of albany  uczestniczyło 
w niej około pięćdziesięciu naukowców i inżynierów, którzy reprezentowali 
22 różne grupy badawcze m in  ze stanów zjednoczonych, kanady, Wielkiej 
Brytanii, niemiec, austrii oraz Włoch  Ich głównym celem było dokonanie 
przeglądu aktualnego stanu badań związanych z BCI; określenie celów pod-
stawowych i aplikacyjnych badań; zidentyfikowanie kluczowych problemów 
technicznych oraz opracowanie standardowych procedur badawczych i me-
tod oceny (Wolpaw i in , 2000)  przedstawiono na niej aktualny i komplek-
sowy stan badań w zakresie interfejsów mózg-komputer  ponadto podczas 
sześciu sesji tematycznych zastanawiano się nad definicją i podstawowymi 
cechami BCI; dopasowaniem BCI i sposobów jego sterowania do potrzeb 
użytkowników; inwazyjnymi metodami wykorzystywanymi w interfejsach 
mózg – komputer; analizą sygnału rejestrowanego podczas aktywności móz-
gu; algorytmami służącymi do przełożenia rejestrowanego sygnału na rze-
czywiste polecenia sterujące urządzeniem oraz możliwościami zastosowania tech-
nologii BCI (Wolpaw i in , 2002) 

od tamtej pory nastąpił coraz szybszy rozwój badań w zakresie inter-
fejsów umożliwiających komunikację między mózgiem człowieka a urzą-
dzeniami zewnętrznymi, w tym komputerem  zdaniem Tan i nijholt (2010), 
w chwili obecnej wychodzą one z opisu podstawowych funkcji interfejsów 
oraz wykorzystania w naśladowaniu już istniejących układów, np  sterowa-
niu klawiaturą bądź myszą komputerowa na poziom dojrzały, związany ze 
zrozumieniem i wykorzystaniem zawiłości nowych technologii do tworzenia 
unikalnych doświadczeń dostarczających możliwości dotąd niedostępnych 

klasyfikacja bci

Według zander i in  (2010) można w zakresie BCI, zaś zdaniem Coffey 
i in , (2010) w zakresie BmI, wyróżnić trzy kategorie: (1) pasywnych BCI 
(2) aktywnych BCI oraz (3) reaktywnych BCI  przy czym w przypadku 
pierwszej z nich BCI są wykorzystywane do systemów wsparcia, a nie bez-
pośrednio jako urządzenia sterujące  opierają się na rejestracji spontanicznej 
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aktywności neuronalnej niezakłóconej przez manipulację związaną z prze-
kierowywaniem uwagi przez użytkownika bądź ze zmianami w aktywno-
ści mózgowej lub motorycznej  Ta kategoria może mieć zastosowanie m in  
w neuroergonomii (zob  scerbo, 2007; Coffey i in , 2010), która jest dziedzi-
ną zajmującą się poznaniem funkcjonowania ludzkiego mózgu w sytuacjach 
związanych z pracą  Ten dział ergonomii poszukuje również neuronalnych 
korelatów procesów poznawczych m in  dotyczących koncentracji i przerzut-
ności uwagi, w warunkach obciążenia nadmiarem informacji, senności, stre-
su, bądź zmęczenia  z kolei aktywne BCI są związane z bezpośrednim ste-
rowaniem urządzeniami, które oparte jest na sygnałach powiązanych z ak-
tywnością mózgową generowanych celowo przez użytkownika, np  sterowa-
nie wózkiem inwalidzkim za pomocą zmian w częstotliwości sygnału eeg 
wywołanych przez wyobrażanie sobie ruchu lewej lub prawej ręki  natomiast 
reaktywne BCI są kategorią znajdującą się pomiędzy dwiema powyższymi  
W zależności od stopnia celowego zaangażowania użytkownika mogą one 
być bardziej pasywne lub aktywne  W przeciwieństwie do aktywnych BCI 
sygnał rejestrowany nie jest powiązany bezpośrednio z pojawieniem się 
bodźca np  sterowaniem wózkiem, ale z poznawczą reakcją na bodźce eg-
zogeniczne, jak w przypadku potencjałów p300 związanych z pisaniem słów 
na ekranie monitora  powyższy podział w niektórych przypadkach jest nie-
ostry, ale stanowi punkt wyjścia do dalszej dyskusji (Coffey i in , 2010) 

ponadto interfejsy mózg-komputer można podzielić na synchroniczne 
i asynchroniczne (mason i in , 2006; diez i in , 2011)  pierwsze z nich są 
związane z pojawianiem się konkretnego bodźca, np  figury na ekranie mo-
nitora  rejestrowany sygnał eeg zaś jest analizowany i klasyfikowany zgod-
nie z ustalonymi i zdefiniowanymi oknami czasowymi powiązanymi z nim  
natomiast interfejsy asynchroniczne opierają się na spontanicznej aktywno-
ści mózgu niezwiązanej z zewnętrznym bodźcem wywołującym, np  podczas 
wyobrażania sobie ruchu  sygnał eeg jest w tym przypadku symultanicznie 
poddawany analizie i klasyfikacji 

podział metod wykorzystywanych w interfejsach mózg – komputer

aby lepiej zrozumieć działanie interfejsów mózg-komputer, należy przyj-
rzeć się sposobom pomiaru aktywności mózgowej i rodzajom sygnałów emi-
towanych przez mózg, które mogą być różnicowane  Takie rozróżnienie po-
zwoli lepiej zrozumieć główne metody wykorzystywane w interfejsach mózg-
komputer 
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ponieważ aktywność mózgowa powoduje zmianę sygnału elektrycznego 
i magnetycznego, możliwe jest odbieranie tych sygnałów za pomocą odpo-
wiednich urządzeń  Czujniki rejestrują zmiany aktywności mózgu powodo-
wane różnymi stanami umysłowymi  sygnał z mózgu może być odbierany 
bezpośrednio – dzięki implantacji elektrod na powierzchni kory mózgowej, 
jak również może być odbierany z powierzchni skóry głowy – metody nie-
inwazyjne  sygnał rejestrowany bezpośrednio z powierzchni mózgu jest do-
kładniejszy, jednak ze względu na inwazyjność metody te są rzadziej sto-
sowane  stosowane metody inwazyjne to: sua (single-unit activity), mua 
(multi-unit activity), lFp (local field potentials), eCog (elektrokortikogram) 
(Waldert, 2009)  Wśród metod nieinwazyjnych wykorzystuje się fmrI (Func-
tional magnetic resonance imaging), meg (magnetoencephalography), nIrs 
(near infrared spectroscopy), eeg (elektroencefalography) (Birbaumer, 2006)  
podział ten przedstawiono na schemacie 3 

schemat 3  podział interfejsów mózg-komputer ze względu na inwazyjność  

Metody inwazyjne
obecny stan techniki pozwala na rejestrację sygnału z pojedynczych neu-

ronów (sua), rejestruje się również sygnał z grupy neuronów (mua), jak też 
potencjały lokalne w polu neuronów (lFp)  Informacje z dużej grupy neu-
ronów można zebrać poprzez wszczepienie tablicy z mikroelektrodami na 
powierzchni kory mózgowej  Takie nagrania umożliwiają przechwytywanie 
skoków potencjałów w bliskim sąsiedztwie każdej końcówki elektrody  sua 
uzyskuje się przez zastosowanie filtru górno-przepustowego, który przepusz-
cza sygnał o częstotliwości powyżej 300 hz (aktywność o innej częstotliwo-
ści jest odfiltrowana, gdyż stanowi utrudnienie w analizach, to tzw  szum)  
następnie skokowe aktywności są sortowane, co pozwala na przyporząd-
kowanie każdemu skokowi potencjału aktywności odpowiedniego neuronu  
mua uzyskuje się podobnie, jednak bez sortowania skoków potencjałów, co 
oznacza, że sygnał może składać się z załamków pochodzących z wielu neu-
ronów  aktywność skokowa mierzona przez sua i mua może być zredu-
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kowana do dyskretnych zdarzeń w czasie  lFp są wyodrębniane przez filtry 
dolnoprzepustowe, które przepuszczają sygnał o częstotliwości poniżej 300 
hz  przyjmuje się, że odzwierciedlają one aktywność synaptyczną popula-
cji neuronów w sąsiedztwie końcówki elektrody  lFp to sygnały analogowe  
elektrokortikogram (eCog) to technika inwazyjna, która dzięki wszczepie-
niu na powierzchni kory lub też zewnątrzoponowo regularnych siatek, pa-
sów elektrod umożliwia rejestrację sygnału z aksonów (Waldert, 2009) 

Metody nieinwazyjne
podobne sygnały, ale o mniejszej rozdzielczości przestrzennej mogą być 

rejestrowane nieinwazyjnie za pomocą elektroencefalografii (eeg) na skó-
rze głowy lub magnetoencefalografii (meg)  obie te metody odzwierciedlają 
działalność dużych populacji neutronów  W przeciwieństwie do eeg, która 
odzwierciedla napięcie zewnątrzkomórkowe, meg odzwierciedla napięcia 
płynące przez dendryty, które wytwarzają pole magnetyczne  Wśród technik 
nieinwazyjnych wykorzystywany jest również funkcjonalny rezonans ma-
gnetyczny (fmrI) oraz funkcjonalna spektroskopia w podczerwieni (fnIrs), 
która umożliwia pośredni pomiar aktywności neuronalnej w oparciu o po-
ziom natlenowania krwi  Te dwie techniki również były wykorzystywane do 
BCI, ale ze względu na mniejszą rozdzielczość czasową oraz duże koszty są 
znacznie rzadziej stosowane (pfurtscheller, i in , 2010) 

obecnie najczęściej stosowane są metody BCI oparte o elektroencefa-
lografię (eeg)  Bardzo ważną cechą eeg jest wysoka rozdzielczość czaso-
wa, co oznacza, że można mierzyć zmiany aktywności mózgowej zachodzą-
ce w krótkich przedziałach czasowych  sprzęt do eeg jest lekki, niedrogi 
i łatwiejszy w użyciu w porównaniu do innych metod  pomiar eeg jednak 
ma pewne wady, jak np  słabszą rozdzielczość przestrzenną (trudno dokład-
nie wskazać źródło sygnału), jak również podatność na zakłócenia sygnału 
(artefakty spowodowane mrugnięciami oczu, ruchami mięśni)  Choć w ba-
daniach eeg często stosuje się jak najwięcej elektrod (aby uzyskać jak naj-
dokładniejszy sygnał), w zastosowaniu do BCI dąży się do minimalizacji 
liczby używanych elektrod  jest to powiązane z praktycznym zastosowaniem 
i wygodą osób stosujących BCI  również z powodów praktycznych zaczyna 
się w BCI stosować tzw  elektrody suche, które nie wymagają ani specjalnego 
przygotowania skóry głowy, ani zastosowania żelu do przytwierdzenia i lep-
szego przewodnictwa elektrod (graimann, alison, pfurtscheller, 2010) 

ze względu na najczęściej wykorzystywaną metodę pomiaru aktywności 
eeg można wyróżnić BCI wykorzystujące: wzrokowe potencjały wywołane 
stanu ustalonego (ssVep; steady-state visual evoked potentials), powiązaną 
ze zdarzeniem synchronizację/desynchronizację fal alfa (event-related EEG 
desynchronization (erd) / synchronization (ers)), potencjał gotowości (p 
300)  podział ten przedstawiono na schemacie 4 
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schemat 4  podział interfejsów mózg-komputer ze względu na rodzaj 
analizowanego sygnału 

Wyróżniony podział najczęściej stosowanych metod BCI wskazuje, że 
wykorzystuje się metody pozwalające osobie aktywnie wytworzyć określony 
rodzaj sygnału mózgowego (erd/ers) lub jej mózg może pasywnie dosto-
sować się do pojawiającego się bodźca (ssVep, p300)  poszczególne metody 
korzystają z sygnałów rejestrowanych z różnych odprowadzeń eeg, czy-
li z różnych umiejscowień elektrod na skórze głowy  Wzrokowe potencjały 
wywołane stanu ustalonego (ssVep) są odpowiedzią uwagi wzrokowej na 
określony bodziec, dlatego rejestrowane są z elektrody nad płatem poty-
licznym (pozycja elektrody: o1)  potencjał p300 najsilniej obserwowany jest 
z odprowadzenia z okolicy środkowo-ciemieniowej (pozycja elektrody: pz)  
natomiast desynchronizacja/synchronizacja (erd/ers) najlepiej widoczna 
jest w odprowadzeniach centralnych (Cz, C3, C4), w zależności od rodzaju 
sygnału  elektrody C3 i C4 rejestrują zapis z okolicy bruzdy rolanda w od-
powiedzi na wyobrażony ruch prawej lub lewej ręki, zaś elektroda Cz reje-
struje zmiany powstałe wskutek wyobrażenia ruchu nóg 

potencjały wywołane stanu ustalonego ssep (steady-state evoked po-
tentials) występują, gdy z bardzo dużą częstotliwością prezentowane są ze-
wnętrzne bodźce zmysłowe (np  migające światła), co powoduje, że pojedyn-
cze potencjały stanowiące odpowiedź na te sygnały nakładają się na siebie  
pozwala to na zarejestrowanie w sygnale eeg nasilenia sygnału o częstotli-
wości zgodnej z częstotliwością prezentacji bodźca  najczęściej do prezenta-
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cji używane są bodźce wzrokowe, zatem obserwowane są wzrokowe poten-
cjały wywołane stanu ustalonego (ssVep)  przykładowo, jeśli prezentowane 
są dwa obrazy migające z częstotliwością 8 hz i 13 hz, osoba koncentruje 
uwagę na jednym z nich a sygnał mózgowy dopasowuje się do tej częstotli-
wości  dodatkowo widoczny jest również wzrost aktywności w częstotliwoś-
ciach odpowiadających kolejnym składowym harmonicznym danego sygnału 
(np  dla 8 hz kolejnymi harmonicznymi są wartości 16 hz, 24 hz, 32 hz, 
czyli wielokrotności 8 hz) oraz podharmonicznej (np  dla 8 hz podharmo-
niczną jest wartość 4 hz)  każdy bodziec wzrokowy powiązany jest z okre-
śloną komendą, jaką może wykonać urządzenie (np  poruszenie protezą)  
migające bodźce wzrokowe są widoczne stale, natomiast osoba przenosząc 
uwagę na wybrany bodziec sprawia, że fale mózgowe dopasowują się do 
określonej częstotliwości (graimann, alison, pfurtscheller, 2010) 

metoda erd/ers wykorzystuje zdarzenia związane z desynchronizacją 
sygnału neuronów w odpowiedzi na wykonywany, planowany lub wyobrażo-
ny ruch (pfurtscheller, lopes da silva, 1999)  erd oznacza względny spadek 
mocy, zaś ers oznacza wzrost mocy w poszczególnych składowych spek-
tralnych w określonych obszarach mózgu  Wyobraźnia motoryczna jest to 
psychiczna symulacja ruchów, która jest wykorzystywana do wytworzenia 
zjawiska synchronizacji-desynchronizacji fal eeg  zmianę erd/ers przy 
wyobrażonym ruchu obserwuje się w okolicach kory czuciowej i ruchowej 
w paśmie częstotliwości alfa (8-12 hz)  możliwość wychwycenia i klasyfikacji 
sygnału eeg jako erd/ers dla wyobrażania sobie ruchów (lewej/prawej ręki, 
ruchów nóg) stanowi podstawę do zastosowania tej techniki w BCI (neuper, 
allison, 2010, pfurtscheller, neuper, 1994; pfurtscheller, i in , 1997) 

zastosowanie w BCI ma również tzw  „potencjał gotowości” (p300), któ-
ry jest rejestrowany, gdy spośród kolejno prezentowanych bodźców pojawia 
się bodziec, na który osoba oczekiwała  zwykle jako sekwencyjne bodźce 
stosowane są litery, ale mogą to być też inne symbole  Wybiórcza uwaga 
pozwala skupić się na wybranym symbolu, co wywołuje potencjał p300 
obserwowany z odprowadzeń bliskich lokalizacji środkowo-ciemieniowej 
(elektroda pz; rejestruje aktywność neuronalną z środkowej i przyśrodkowej 
okolicy ciemieniowej) za każdym razem, gdy na ekranie pojawia się pożąda-
ny bodziec  gdy osoba chce powiedzieć np  „cześć”, na ekranie wyświetlane 
są kolejno litery alfabetu i osoba reaguje „potencjałem gotowości” najpierw 
na pojawienie się litery „C” a następnie dla kolejnych liter  zarejestrowanie 
i klasyfikacja odpowiedniego sygnału pozwala na określenie, który symbol 
osoba chce wybrać (graimann, alison, pfurtscheller, 2010) 

Warto wspomnieć również o metodzie wolnych potencjałów korowych 
(slow cortical potentials; sCps)  sCps to bardzo powolne zmiany aktywności 
mózgowej, pojawiają się od 0,5 do 10 sekund po wydarzeniu  Te późne (>100 
ms) odpowiedzi na bodziec są powiązane nie tylko z cechami bodźca, ale 
również w dużej mierze zależą od psychologicznego znaczenia tego bodź-
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ca  Wykorzystuje się je w technice warunkowania instrumentalnego, gdzie 
poprzez informacje zwrotne osoby uczą się sterować falami mózgowymi  
pozwala to na nauczenie się sterowania kursorem do celu (np  przesunięcie 
kursora w górę lub w dół) po usłyszeniu sygnałów dźwiękowych  Ten rodzaj 
sygnału wykorzystywany jest zwłaszcza w komunikacji z osobami z pełnym 
paraliżem, z tzw  syndromem zamknięcia (Birbaumer i in , 1999) 

Rodzaj zadań w BCI
Innym spotykanym podziałem jest odwołanie do rodzaju zadania, które 

jest używane w sterowaniu interfejsami  W BCI wykorzystuje się zadania 
przygotowane tak, aby angażowały różne procesy psychiczne: selektywność 
uwagi, warunkowanie instrumentalne (proces kojarzenia) i wyobraźnię mo-
toryczną  najczęściej stosuje się zadania wymagające korzystania z wyobra-
żeń ruchowych  Wykorzystywane są również zadania arytmetyczne lub 
wymagające oceny relacji przestrzennych  szeroko eksplorowano zastosowa-
nie zadań powiązanych z percepcją wzrokową w odniesieniu do p300 i do 
ssVep  podejście do BCI oparte o warunkowanie instrumentalne może po-
zostawiać wybór stosowanej strategii (wyobrażeniowej lub innego zadania 
umysłowego) użytkownikowi (Curran, stokes, 2003)  ponadto, ze względu 
na rodzaj zadań BCI można podzielić na synchroniczne (synchronous, cue-
paced) i asynchroniczne (asynchronous, self-paced)  BCI synchroniczne wy-
magają reakcji osoby w odpowiedzi na określony bodziec  natomiast BCI 
asynchroniczne pozwalają osobie na reakcję w dowolnym czasie  określone 
rodzaje zadań w dużej mierze odpowiadają określonym metodom stosowa-
nym w BCI  zadania synchroniczne (np  reakcja na bodziec wzrokowy) są 
wykorzystywane zwłaszcza w BCI opartych o p300 i ssVep  natomiast za-
dania asynchroniczne (np  wyobrażenia ruchowe wytwarzane w momencie, 
o którym decyduje uzytkownik) są charakterystyczne dla BCI z wykorzysta-
niem erd/ers 

Hybrydowe BCI
pojedynczy rodzaj sygnału eeg daje ograniczony zakres możliwości ste-

rowania, zaledwie kilka rodzajów poleceń do wyboru, dlatego badacze pra-
cują nad narzędziami wykorzystującymi BCI hybrydowe  łączą one kilka 
metod wykorzystywanych w BCI lub BCI i interfejsach człowiek-komputer 
hCI (schemat 5) 

połączenie kilku interfejsów mózg-komputer może odbywać się poprzez 
zastosowanie różnych wzorów pobudzenia (równolegle) do zwiększenia po-
prawności klasyfikacji tego samego sygnału  można również stworzyć apli-
kacje korzystające sekwencyjnie z różnych rodzajów sygnałów  najpierw oso-
ba może skorzystać z BCI opartego na erd/ers np  do włączenia aplikacji, 
a następnie już za pomocą BCI wykorzystującego ssVep wybierać określone 
opcje 
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schemat 5  podział interfejsów mózg-komputer hybrydowych 

ponieważ BCI ma często ograniczoną liczbę opcji, które osoba może 
wybrać generując określony rodzaj sygnału mózgowego, co raz częściej łą-
czy się interfejsy mózg-komputer z innymi interfejsami człowiek-komputer, 
zwłaszcza takimi, które wykorzystują ruchy oczu  połączenie takie pozwala 
znacząco zwiększyć wachlarz możliwości osoby sterującej aplikacjami bądź 
urządzeniami za pomocą interfejsów hybrydowych 

Zastosowania interfejsów mózg-komputer

Badania nad interfejsami mózg-komputer mają charakter w znacznej 
mierze aplikacyjny  Wprawdzie badania w tym nurcie poszerzają także 
wiedzę teoretyczną na temat funkcji poznawczych człowieka, jak na przy-
kład wyobraźni motorycznej czy uwagi, ale interfejsy powstają głównie, aby 
usprawnić codzienne funkcjonowanie korzystających z nich osób 

możemy wyróżnić kilka podstawowych obszarów ich zastosowania: 
(1) komunikacja, (2) rehabilitacja i protetyka, (3) rozrywka oraz (4) czynno-
ści codzienne 

Interfejsy nie dają żadnych większych możliwości niż znane do tej pory 
środki komunikacji czy obsługi aplikacji  można wręcz powiedzieć, że są 
mniej praktyczne i trudniej jest z nich korzystać niż z tradycyjnych metod  
przede wszystkim ich obsługa często wymaga treningu, a nawet on nie daje 

Połączenie dwóch BCI
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stuprocentowej szansy, że użytkownik będzie w stanie posługiwać się inter-
fejsem  W literaturze funkcjonuje nawet termin „analfabetyzmu BCI” (BCI 
Illiteracy, allison, neuper, 2010)  określa się nim osoby, które nie potrafią 
korzystać z interfejsów mózg-komputer  przyczyn tych trudności może być 
wiele, gdyż ludzie różnią się zdolnościami wyobrażeniowymi, zdolnością do 
koncentracji uwagi, podatnością na zmęczenie, frustrację, dystraktory, osoby 
mogą być pod wpływem emocji lub nie mieć motywacji (Curran, stokes, 
2003) 

jednakże interfejsy mózg-komputer powstały głównie z myślą o osobach 
z niepełnosprawnością, często w tak ciężkich stadiach chorób, że komunika-
cja ze światem zewnętrznym jest dla nich praktycznie niemożliwa  obecnie 
istniejące interfejsy nie mają dużej wartości dla osób, które mogą swobodnie 
komunikować się z otoczeniem, jednakże niektóre z nich powstają z także 
myślą o w pełni sprawnych użytkownikach  szczególnie dotyczy to obszaru 
rozrywki i codziennych czynności 

Celem prac nad interfejsami mózg-komputer nie jest jednak zastąpienie 
konwencjonalnych metod komunikacji pomiędzy zwykłymi użytkownikami 
w standardowym otoczeniu  jest nim raczej zastąpienie konwencjonalnych 
interfejsów takimi, które będą odpowiednie dla osób niepełnosprawnych, 
znajdujących się w standardowym otoczeniu oraz dla pełnosprawnych, znaj-
dujących się w specyficznym otoczeniu  dodatkowo interfejsy mózg-kompu-
ter mogą być dobrym uzupełnieniem obecnie stosowanych interfejsów 

Komunikacja
jak zostało wcześniej wspomniane, interfejsy mózg-komputer mogą być 

wykorzystywane do komunikacji ze światem  Chodzi tu przede wszystkim 
o pisanie bez udziału mięśni  osoby cierpiące na takie choroby, jak stward-
nienie zanikowe boczne (ang  amyotrophic lateral sclerosis, als), zespół 
guillain-Barrea czy stwardnienie rozsiane (sm) wraz z postępem choroby 
tracą zdolności motoryczne (pojawiają się porażenia, niedowłady, zniesienie 
odruchów, zanik mięśni)  umysł pozostaje jednak sprawny  jest to tragiczna 
sytuacja, w której pacjent zostaje odcięty od świata  możliwe jest jednak na-
wiązanie komunikacji za pośrednictwem urządzenia niekorzystającego z siły 
mięśni, a jedynie z aktywności układu nerwowego 

osoby niepełnosprawne mogą więc korzystać z interfejsów mózg-kom-
puter na kilka sposobów: (1) zakomunikować swoje decyzje lub pragnienia 
przez wypowiedź typu „tak-nie”, (2) pisać zdania, (3) uzyskać dostęp do In-
ternetu poprzez korzystanie z przeglądarki internetowej (jackson, mappus, 
2010) 

urządzenie do Tłumaczenia myśli (Thougth Translation Device) umoż-
liwia komunikację osobom z syndromem zamknięcia (locked-in syndro-
me) (hintenberger i in , 2003; kuebler i in , 2001)  osoba badana za po-
mocą feedbacku uczy się regulować wolne potencjały korowe (Slow Cortical 
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Potentials), dzięki czemu może wybierać litery, które chce zapisać  Wolne 
potencjały korowe mogą mieć dwie wartości – dodatnią i ujemną, co pozwa-
la zaklasyfikować reakcje osoby badanej w systemie 0-1, a zatem pozwalają 
odpowiadać na pytania dwu-kategorialne typu „tak-nie” 

podobne interfejsy służące do pisania mogą opierać się także na kom-
ponencie p300 lub wzrokowych potencjałach wywołanych stanu ustalonego 
(ssVep) 

Rehabilitacja i protetyka
szczególne nadzieje wiązane są z takimi obszarami prac nad interfejsa-

mi mózg-komputer, jak rehabilitacja i protetyka  opracowywane są terapie, 
których celem jest odzyskanie przez pacjentów funkcji motorycznych, które 
utracili na przykład w wyniku udaru mózgu  Badacze chcieliby wykorzystać 
interfejsy mózg-komputer do pokierowania procesami plastyczności mózgu, 
tak aby przywrócić sparaliżowanym pacjentom utracone zdolności moto-
ryczne (zob  Birbaumer, Cohen, 2007) 

plastyczność centralnego układu nerwowego jest związana z aktywnością 
człowieka  Funkcje motoryczne zlokalizowane w mózgu podlegają zmianom 
poprzez uczenie się  plastyczne zmiany występują nie tylko w zdrowym mó-
zgu, ale także mogą wystąpić w chorobie lub po urazie  procesy plastycz-
ności po udarze mogą prowadzić do odzyskania utraconych w jego wyniku 
funkcji motorycznych, lub, jeśli nieprawidłowe ruchy są powtarzane, do ich 
utrwalenia (daly, Wolpaw, 2008)  W związku z tym, celem rehabilitacji po-
udarowej jest przede wszystkim identyfikacja zachodzących zmian plastycz-
nych oraz ich odpowiednie ukierunkowanie  Interfejs mózg-komputer może 
zostać wykorzystany do trenowania pacjenta w produkowaniu właściwych 
sygnałów motorycznych przez mózg albo do sterowania urządzeniem wyko-
nującym ruchy (daly, Wolpaw, 2008) 

pfurtscheller ze współpracownikami (2003) uczyli osobę z przerwanym 
rdzeniem kręgowym kontroli nad rytmami sensomotorycznymi, co miało 
pozwolić jej na sterowanie mięśniami ręki i dłoni  na skórze ręki umiesz-
czono powierzchniowe elektrody, które po otrzymaniu odpowiedniego sy-
gnału z interfejsu wywoływały skurcz mięśni  pacjent dzięki temu mógł 
m in  chwytać szklankę 

z kolei matsuoka i współpracownicy (2006) pracują nad kontrolowaną 
za pomocą aktywności mózgu protezą ręki  podejmując próbę zastosowa-
nia interfejsów mózg-komputer do sterowania sztuczną ręką, zwracają oni 
uwagę na potrzebę odkrycia związków między jej pozycją, a ruchami  To 
pozwoliłoby stworzyć system wykorzystujący sygnały nerwowe w taki sam 
sposób, jaki już funkcjonuje w układzie nerwowym 



206 Andrzej Cudo, Emilia Zabielska, Bibianna Bałaj

Rozrywka
obserwowanie, jak sama aktywność umysłowa wpływa na otoczenie 

może być ekscytującym doświadczeniem  powstało kilka gier, które oparte 
są na interfejsach mózg-komputer 

jedną z pierwszych gier wykorzystujących taki interfejs był BrainPong 
(jackson, mappus, 2010), prosta gra, w której gracze za pomocą kontroli 
wolnych potencjałów korowych odbijają do siebie piłeczkę poruszającą się po 
monitorze komputera 

najbardziej znane są dwie komercyjne produkcje, które pochodzą od or-
ganizacji neurosky (neurosky, 2011) i emotiv (emotiv, 2011)  zestaw Mindset 
neurosky opiera się na prostym interfejsie eeg, za pomocą którego można 
używać różnych aplikacji, na przykład wizualizującej fale mózgowe  zawiera 
on także grę, w której osiąga się różne cele poprzez skupianie uwagi i relak-
sowanie się  urządzenie Epoc od emotiv jest oparte na eeg, eog i emg 
rejestrowanym z twarzy  W jednej z gier zadaniem gracza jest zebranie czę-
ści budujących stonehenge korzystając z wyobraźni motorycznej 

Trwają także prace nad wykorzystywaniem interfejsów mózg-komputer 
do poruszania się w wirtualnej rzeczywistości (virtual reality)  W badaniach 
pfurtschellera i współpracowników (2006) osoby badane poruszały się po 
wirtualnym środowisku wyobrażając sobie ruch nóg lub stóp, a dzięki wy-
obrażeniu ruchu ręki czy chwytania mogły za pośrednictwem swojego awa-
tara dotykać obiektów w nim umieszczonych 

pineda i współpracownicy (2003) trenowali osoby badane w poruszaniu 
się po wirtualnym środowisku gry komputerowej typu shooter (gra polega na 
przechodzeniu kolejnych poziomów i pokonywaniu przeciwników poprzez 
strzelanie z różnego rodzaju broni palnej)  osoby badane wykorzystywały 
wyobraźnię motoryczną, aby poruszać się po terenie gry, ale musiały przejść 
wielogodzinny trening, który objął około dziesięć godzin na przestrzeni pię-
ciu tygodni 

Czynności codzienne
prace nad interfejsami mózg-komputer prowadzą do powstania tak zwa-

nej technologii towarzyszącej (assistive technology), której zadaniem jest po-
maganie człowiekowi (niepełnosprawnemu, ale też sprawnemu) w codzien-
nej aktywności 

dla osób niepełnosprawnych szczególne znaczenie będzie miała moż-
liwość sterowania wózkiem inwalidzkim czy protezą kończyny  jednak-
że możliwe jest też wykorzystanie interfejsów do uruchamiania urządzeń 
elektronicznych, jak odbiornik telewizyjny, czy do włączania lub wyłącza-
nia światła w pomieszczeniu  powstał już interfejs oparty o metodę ssVep 
pozwalający na wybieranie numeru telefonu, pod który chce się zadzwonić 
(Cheng i in , 2002) 
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Bayliss i współpracownicy (2003, 2004) w wirtualnej rzeczywistości 
stworzyli inteligentny dom, w którym można sterować pięcioma różnymi 
urządzeniami w oparciu o interfejs korzystający z komponentu p300 

podobne badania w wirtualnym środowisku prowadzą inni badacze  In-
terfejs oparty o metodę ssVep i komponent p300 pozwala wybierać spośród 
20-45 komend dotyczących kontrolowania wirtualnego mieszkania (edlin-
ger i in , 2010)  Co ciekawe, osobom badanym wystarcza 10 minut treningu, 
aby osiągnąć poziom trafności klasyfikacji sygnału powyżej 80%  W innym 
badaniu osoba miała za zadanie poruszać się za pomocą wyobraźni moto-
rycznej po wirtualnej ulicy, na której znajdowały się sklepy i kilkanaście 
awatarów ludzi (guger i in , 2007) 

prowadzone są także badania nad występowaniem komponentu p300 
podczas gdy osoba badana oczekuje na zmianę świateł drogowych w otocze-
niu wirtualnej rzeczywistości (Bayliss, Ballard, 2000)  zwykle osoby sterują-
ce interfejsem znajdują się w spokojnym i wyciszonym pomieszczeniu labo-
ratoryjnym  Tymczasem jeśli interfejsy mają faktycznie towarzyszyć osobom 
w codziennej aktywności, potrzebne jest, aby dobrze funkcjonowały także 
w głośnym i zmieniającym się otoczeniu  Badania w wirtualnej rzeczywi-
stości dają namiastkę naturalnych warunków i w związku z tym mają duże 
znaczenie dla rozwoju tej technologii 

opisane w tej części artykułu zastosowania interfejsów-mózg komputer 
oczywiście nie wyczerpują wszystkich obszarów i możliwości  jest to raczej 
przegląd najbardziej reprezentatywnych dla tej dziedziny przykładów  prace 
nad interfejsami mózg-komputer trwają i są intensywne, zatem wciąż poja-
wiają się doniesienia na temat nowych możliwości lub perspektyw dla ich 
zastosowania 

podsumowanie

Badania nad interfejsami-mózg komputer przyspieszyły w ostatnich dzie-
sięciu latach, i co ważne, przeniosły się z laboratoriów do środowiska natu-
ralnego lub quasi-naturalnego, zaś systemy sterujące aplikacjami lub grami 
znajdują się obecnie w ofercie komercyjnych produktów przeznaczonych do 
sprzedaży  pokazuje to potencjał tej dziedziny, ale przede wszystkim niezwy-
kłe właściwości ludzkiego umysłu 

przed badaczami zajmującymi się interfejsami wciąż stoi wiele wyzwań 
i problemów do rozwiązania  jedne mają naturę typowo techniczną, inne 
związane są z podmiotami, dla których interfejsy są projektowane 
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kwestie techniczne dotyczą przede wszystkim zwiększenia prędkości 
transferu danych (allison, 2010) – za pomocą obecnie działających interfej-
sów można na przykład pisać zaledwie kilka znaków na minutę  Współcze-
sne interfejsy opierają się głównie na metodzie eeg, ale prowadzi się coraz 
więcej badań nad zastosowaniem w tej dziedzinie innych sposobów pomiaru 
pracy mózgu, jak funkcjonalny rezonans magnetyczny lub magnetoencefalo-
grafia (alisson, 2010) 

Istotna jest także użyteczność interfejsów  jak było wspomniane wcze-
śniej, obecnie interfejsy mózg-komputer nie oferują lepszych możliwości niż 
te konwencjonalne, zaś aby mówić o użyteczności powinny one odpowiadać 
na potrzeby użytkowników i być dla nich łatwe w obsłudze  z tego względu 
rozwijane są badania nad różnymi formami treningu, który najlepiej przy-
gotowywałby do korzystania z nich  pewne efekty odnosi trening oparty 
o metodę neurofeedback (zob  hwang, kwom, Im, 2009)  jest to metoda, 
która opiera się na tzw  sprzężeniu zwrotnym  osoby badane otrzymują in-
formacje o poziomie swoich reakcji fizjologicznych, aktywności kory mózgo-
wej i tym podobne  na tej podstawie mogą modyfikować swoją aktywność 
poznawczą, tak aby uzyskiwać skuteczniejszą kontrolę nad interfejsem 

Curran i stokes (2003) wymieniają czynniki podmiotowe, które mogą 
mieć istotny wpływ na ułatwienie ludziom korzystania z interfejsów mózg 
– komputer  są to przede wszystkim: (1) zdolność koncentracji uwagi, (2) po-
ziom frustracji, (3) wpływ stanów emocjonalnych, (4) podatność na zmę-
czenie, (5) motywacja osób badanych  można postawić hipotezę, że nawet 
jeśli ograniczenia techniczne dotyczące interfejsów mózg-komputer zostaną 
przełamane, to efektywność korzystania z nich nadal będzie modyfikowana 
przez zmienne związane z funkcjonowaniem osób badanych  Ich wpływ nie 
był jednak do tej pory systematycznie badany  dlatego ważne są nie tylko 
psychologiczne badania nad neuronalnymi korelatami funkcji poznawczych, 
ale również podmiotowymi czynnikami mogącymi mieć związek ze zdolno-
ścią do posługiwania się interfejsami mózg-komputer 
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