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شده و               ستم  سی شانی، باعث افت عملکرد این  شر پیش پی سطح دوپامین در ق شان می دهد که کاهش  صویربرداری های مغزی ن ت

یک موضووور را به همراه داردب به این ترتیک که، توجه افراد مالتب به این نور نارسووایی، مرتالا بین             کاهش قدرت حفظ توجه برروی   

سوئیچ می کندب به طور    ضوعات موجود  شکنج  مو سطح دوپامین در  ( باال رود باعث افزایش عملکرد  ACCقدامی ) کمربند عکس اگر 

ضور به گونه              سایی روی یک مو شدن توجه را به همراه داردب به این ترتیک که افراد دارای این نار شود که قفل  ستم می  سی این 

 موضوعات هستندب وسواسی متمرکز می شوند و به سختی قادر به جابجایی و سوئیچ توجه به دیگر 

 فرضیات:

 در محیط دو محرک مختلف وجود دارد که هر کدام نیازمند یک پاسخ مختلف از طرف فرد است.  .1

العمل به محرک و به ازای عکس( task1) 1( خود را برروی فعالیتattention( فرد توجه )stim1) 1به ازای عکس العمل به محرک  .2

2 (stim2 فرد توجه خود را برروی ) 2فعالیت (task2 .متمرکز می کند ) 

 به عنوان تکلیف غیر هدف. 2به عنوان تکلیف هدف در نظر گرفته شده است و فعالیت  1و اجرای فعالیت  1پاسخ به محرک .3

 فرض می شود که سیستم توجه نمی تواند همزمان برروی دو مسئله متمرکز شود. .4

( کم شود، سیستم بین اجرای این دو تکلیف PFCقشر پیش پیشانی ) طح دوپامینسبه این ترتیب با توجه به صورت مسئله در صورتی که  .5

ر این مدل دشکنج کمربند قدامی زیاد شود، سیستم برروی یکی از این تکالیف قفل می کند.  سطح دوپامینمرتبا سوئیچ می کند و اگر 

 پامین زیاد در نظر گرفته شده است. به عنوان سطح کم و مقدار بیشتر از آن به عنوان سطح دو 3سطح دوپامین زیر 

 مدل پتری به صورت نیز مورد نیاز است: 2و  1با در نظر گرفتن فرضیه 

 

 (1شکل )

به ترتیب نرخ ورود محرک  T2و  T1گذر های ( به سیستم اعمال می شوند. نرخ آتش شدن stim2و  stim1) 2و  1محرک های به این ترتیب 

هستند. این دو زمانی می  2و  1به ترتیب نشان دهنده شروع فعالیتهای  Task2و  Task1توکن دار شدن مکان های  را نشان می دهد. 2و  1های 
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در شکل قبلی مکان توجه به آنها تخصیص پیدا کند.  -2محرک های الزم برای اجرای این فعالیت ها فراهم باشد و  -1توانند شروع شوند که 

attention ه وجود توکن در آن برای آتش شدن هر کردام از گذرهای نشان دهنده توجه است کT3  وT4 .ضروری است 

( دیگر نمی تواند مورد توجه قرار بگیرد و task2) 2(، فعالیت task1) 1با تخصیص توجه به اجرای فعالیت  4و  3فرض  هرچند، با در نظرگرفتن

 بالعکس. به این ترتیب مدل قبلی به صورت زیر تکمیل می شود.

 

 (2شکل )

و تخصیص توجه به  T4مانع از آتش شدن گذر  T4دارای توکن می شود، اتصال مهاری بین این مکان و گذر  task1به این ترتیب زمانی که مکان 

task1  .به طور عکس همین اتفاق توسط اتصال مهاری بین مکان می شودtask2  و گذرT3  1ایجاد می شود. زمانی که اجرای فعالیت (task1 )

( خارج می شود و در این زمان با غیر فعال شدن اتصال مهاری ذکر task1) 1فعال می شود و توکن از مکان اجرای فعالیت T7به پایان برسد، گذر 

 خالی از توکن شده و T8با آتش شدن گذر  task2مکان  2شده، امکان اجرای فعالیت دیگر فراهم می شود. به همین ترتیب با اتمام اجرای فعالیت

 فراهم می شود. 1امکان اجرای فعالیت 

 .( کم شود، سیستم بین اجرای این دو تکلیف مرتبا سوئیچ می کندPFCقشر پیش پیشانی ) سطح دوپامینبا توجه به صورت مسئله در صورتی که 

 برای مدلسازی این مشاهده، شبکه قبلی به صورت زیر تغییر پیدا می کند.
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 (3شکل )

به علت اتصال مهاری  T4می تواند آتش کند ولی گذر  T3را ببینید(، گذر  5است )فرض  3بیشتر از  PFCبه این ترتیب زمانی که سطح دوپامین در 

د که است. به این معنا که این اتصال مهاری زمانی غیر فعال می شو 3نمی تواند فعال شود. وزن این اتصال مهاری برابر با  T4گذر  PFCبین مکان 

است، توجه  3بیشتر از  PFCشود. در نتیجه تاز مانی که سطح دوپامین )تعداد توکن ها(  در مکان  3تعداد توکن های مکان ورودی به آن کمتر از 

مهاری برسد، اتصال  3که به عنوان فعالیت هدف تعریف شده است، تخصیص داده می شود. زمانی که تعداد این توکن ها به کمتر از  1به فعالیت 

برابر با صفر شده است. در نتیجه  PFCنیز فراهم می گردد. فرض کنیم که تعداد توکن های  T4ذکر شده غیر فعال می گردد، و امکان آتش شدن 

T3  نمی تواند آتش کند، ولیT4  می تواند. با آتش کردنT4  ،task2  شروع به کار می کند و تعداد توکن هایPFC ین به علت اتصال بازگشتی ب

T4  وPFC  می شود. در این مرحله  1برابر باT3 1می تواند آتش کند و باعث تخصیص توجه به فعالیت (task1.شود )  با آتش کردنT3  ،مجدد

فقط می تواند آتش کند. به این ترتیب مشاهده می شود که با کاهش سطح دوپامین )تعداد  T4مصرف می شود و در مرحله بعدی مجدد  PFCتوکن 

 سوئیچینگ توجه بین دو فعالیت رخ می دهد. توکن(

شکنج کمربند قدامی زیاد شود، سیستم برروی یکی از این تکالیف قفل می  سطح دوپامیناگر  همچنین با درنظر گرفتن خواسته های صورت مسئله

 برای وارد کردن این مسئله در مدل به صورت زیر شبکه پتری نت قبلی تکمیل شده است.کند. 
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 (4شکل )

یک روش ممکن  مدل شده است. 3به بیشتر از  ACCمتناظر با افزایش تعداد توکن های مکان  ACCدر این بخش نیز زیاد شدن سطح دوپامین در 

)افزایش تعداد توکن ها به بیشتر  ACCدر قفل شدن توجه می تواند به این ترتیب باشد که با افزایش سطح دوپامین در  ACCبرای وارد کردن تاثیر 

به فعالیت های موجود، تخصیص داده می شود. برای این منظور  ACCبلوکه می شود و توجه از مسیر دیگری تحت کنترل  PFC(، مسیر کنترلی 3ز ا

و است، این د 3کمتر از  ACC، قرار داده شده اند. به این ترتیب تا زمانی که تعداد توکن های 3با وزن  T4و  T3و  ACCاتصال ها مهاری بین مکان 

هستند، توانایی آتش شدن را دارند. ولی به محض اینکه سطح  PFCکه مسیر کنترلی  T4و  T3اتصال مهاری عمال بی تاثیر هستند و دو گذر 

می شوند. در عوض با افزایش تعداد  T4و  T3شود، این اتصال های مهاری عمل کرده و مانع از آتش شدن  3دوپامین )تعداد توکن ها( بیشتر از 

را فراهم می کنند، توانایی آتش شدن پیدا می کنند. در این مسیر کنترلی  ACCکه مسیر کنترلی  T6و  T5دو گذر  3به بیشتر از  ACCتوکن ها در 

این انتخاب توسط توکن دار  ل می شود.انتخاب شده باشد، تخصیص توجه برروی یکی از این دو قف 2و  1با توجه به اینکه کدام یک از دو فعالیت

کم یا زیاد  PFCدر این حالت هر چه قدر که میزان دوپامین )تعداد توکن ها( در مکان  انجام می شود. tsk2_selیا  tsk1_selشدن دو مکان 

 کاهش یابد. ACCدر خروج از این قفل شدگی ندارد. مگر اینکه مجدد سطح دوپامین در  شود، تاثیری

 افتد؟ می اتفاقی چه گذرا حالت در شده طراحی سیستم برای ب(

 حالت گذر در این سیستم به ازای چهار حالت زیر قابل بررسی است.

افت پیدا نمی کند و مرتبا جایگزین  PFCدر این حالت اگر فرض کنیم که دوپامین موجود در  کم: ACCزیاد و در  PFCسطح دوپامین در  .1

تا زمانی که محرک های مربوط به این فعالیت وجود  1می شود، حالت گذر با حالت ماندگار یکی می شود و تخصیص توجه به فعالیت 

توکن شود(، دارای توکن باشد )ممکن است براثر عواملی مانند خستگی این مکان خالی از ( نیز attentionداشته باشد و منبع توجه )

 .((5)شکل ) ادامه پیدا می کند
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 (5شکل )

به تدریج افت پیدا می کند، در حالت گذر تا زمانی که سطح دوپامین در مکان به  PFCولی اگر فرض کنیم که سطح دوپایمن موجود در  

حالت نوسانی پیدا  2و  1تخصیص داده می شود ولی بعد از افت به کمتر از سه سیستم بین دو فعالیت  1برسد، توجه به فعالیت 3کمتر از 

 ((.6)شکل ) می کند

 

 (6شکل )

افزایش پیدا نمی کند، از همان ابتدا  PFCدر این حالت اگر فرض کنیم که سطح دوپامین در  م:ک ACCو در کم  PFCسطح دوپامین در  .2

 ((. 7و دو وجود دارد )شکل ) 1لیت حالت گذر با حالت ماندگار یکی می شود به این ترتیب که از همان ابتدا سویچینگ توجه بین دو فعا
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 (7شکل )

به نحوی شروع به افزایش کند، بعد از یک حالت گذر، سوئیچینگ توجه به پایان می رسد و توجه به  PFCولی اگر سطح دوپامین در 

 ((.8که به عنوان فعالیت هدف تعریف شده است، تخصیص داده می شود )شکل ) 1فعالیت 

 

 (8شکل )

 ACCبه علت زیاد شدن سطح دوپاین در در این حالت همانطوری که قبال نیز بحث شد،  :زیاد ACCکم و در  PFCسطح دوپامین در  .3

افت نکند، بسته به اینکه کدام فعالیت انتخاب شده  ACCکال بلوکه می شود. حال اگر فرض کنیم که سطح دوپاین در  PFCمسیر کنترلی 

به تدریج افت  ACCباشد، حالت ماندگار با گذرا یکی شده و توجه برروی فعالیت انتخاب شده قفل می شود. ولی اگر سطح دوپامین در 

، سیستم نوسانی شده و PFCکند، بعد از یک حالت گذر قفل شدگی برروی فعالیت انتخاب شده، به علت کم بودن سطح دوپامین در 

 شروع به سوئیچینگ بین دو فعالیت می کند.

 PFCمسیر کنترلی  ACCپاین در در این حالت مانند مورد قبلی، به علت زیاد شدن سطح دوزیاد:  ACCزیاد و در  PFCسطح دوپامین در  .4

افت نکند،  ACCکم است یا زیاد. حال اگر فرض کنیم که سطح دوپامین در  PFCکال بلوکه می شود و تفاوتی ندارد که مقدار  دوپامین در 

ود. ولی اگر می ش بسته به اینکه کدام فعالیت انتخاب شده باشد، حالت ماندگار با گذرا یکی شده و توجه برروی فعالیت انتخاب شده قفل

به تدریج افت کند، بعد از یک حالت گذر قفل شدگی برروی فعالیت انتخاب شده، به علت باال بودن سطح دوپامین  ACCسطح دوپامین در 

 2ت فرد برروی فعالی، توجه به فعالیتی که به عنوان فعالیت هدف انتخاب شده است، سوئیچ پیدا می کند. برای مثال اگر توجه PFCدر 

 که به عنوان هدف انتخاب شده بود سوئیچ پیدا می کند.  1، توجه به فعالیت  ACCقفل شده باشد، بعد از افت دوپامین 
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 شود؟ می چه سیستم نهایی حالت ها، رویداد از ای دنباله ازای به و خاص اولیه شرایط یک از شروع با ج(

مکان وجود دارد، به این ترتیب در هر لحظه می توان حالت سیستم را توسط بردار زیر نمایش داد. مولفه های این بردار در واقع  8در مدل ارائه شده 

ز ای ایک شرط اولیه خاص، درخت تغییرات حالت سیستم به ازای دنباله  گرفتنتعداد توکن های موجود در هر مکان را نشان می دهد. با در نظر 

  به ازای شرایط اولیه دیگر نیز میتوان به همین ترتیب تغییرات حالت سیستم را بررسی نمود. رویداد های ممکن رسم شده است.

 

( دهنش کنترل شدگی لقف یا و سوئیچینگ عدم) مطلوب نهایی حالت به را سیستم که دارد وجود ای اولیه شرط آیا شده طراحی سیستم در د(

 بله به ازای شرایط اولیه زیر می توان به چنین نهایت مطلوبی دست پیدا نمود.  برساند؟

 

 

(Attention, PFC, ACC, tsk1_sel, tsk2_sel, stim1, stim2, Task1, Task2) 

(100, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) 

T1, T2 

(100, 6, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0) 

T3 

(99, 5, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0) 

T1, T7 

(99, 5, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0) 

T3 

(98, 4, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0) 

T1, T7 

(98, 4, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0) 

T3 

(97, 3, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0) 

T1, T7 

(97, 3, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0) 

T3 

(96, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0) 

T1, T7 

(96, 2, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0) 

T4 T3 

(95, 3, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1) (95, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0) 
Task2 Task1 

Task1 

Task1 

Task1 

Task1 

T2, T8 

(96, 3, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0) 

T1, T7 

(96, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0) 

Initial Condition 

(Attention, PFC, ACC, tsk1_sel, tsk2_sel, stim1, stim2, Task1, Task2) = (30, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) 
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 و نگسوئیچی عدم مکان، هر اطالعات نشدن سرریز پایداری از منظور نمود؟ حفظ را آن پایداری سیستم، این به ورودی نرخ تغییر با توان می آیا ه(

 .است نشده کنترل شدگی لقف یا

از آنجایی که در مدل ارائه شده، مسئول کنترل سوئیچینگ و قفل اگر ورودی ها همان محرک ها )بینایی، شنوایی، و...( در نظر گرفته شوند:  -

هستند، با ساختار در نظر گرفته شده با تغییر نرخ ورودی ها نمی توان از این دو مسئله سوئیچینگ و یا قفل  PFCو  ACCشدگی توجه دو سیستم 

رای ب گی جلوگیری نمود. مگر اینکه کال ورودی مزاحم قطع شود. ولی با تغییر نرخ ورودی می توان جلوی ناپایداری ناشی از سرریز بافر ها گرفت.شد

 دی، اگر نرخ وروکه به نوعی می توان آنها ار به عنوان حافظه سنسوری در نظر گرفت، دراای ظرفیت محدود هستند stim2و  stim1مثال دو مکان 

برروی مقادیر قبلی محرک به اتمام برسد، محرک بعدی ظاهر شود، اطالعات سرریز می کند و ممکن است  1خیلی زیاد باشد، قبل از اینکه فعالیت 

 باعث ناپایداری سیستم شود.

و همچنین  PFCایش نرخ ورود به در نظر گرفته شوند، می توان با افز PFCو  ACCاگر ورودی ها به عنوان میزان دوپامین ورودی به دو سیستم  -

 داد. تسیستم را از قفل شدگی و یا سوئیچینگ توجه نجا ACCکاهش نرخ ورود به 

 رسید؟ مطلوب گذرای حالت یا و نهایی حالت به شده، تعریف اولیه شرط ازای به که داد تغییر طوری را سیستم ساختار توان می آیا ر(

ارتباط برقرار نمود. به این ترتیب که اگر به  ACCو  PFCبرای این منظور می توان روشهای مختلفی را ارائه داد، برای مثال می توان به نوعی بین 

را تخلیه نماید و مانع از قفل شدگی توجه شود.  ACCبتواند دوپامین موجود در  PFCسیستم دچار قفل شدگی شد،  ACCعلت فعالیت باالی 

بتواند از این مسئله اطالع پیدا کرده و با افزایش  ACCافت پیدا نمود و باعث سوئیچینگ توجه شد، در این مدت  PFCبالعکس اگر سطح دوپامین در 

ا هم ب بایستی در ساختار مدل به نحوی این دو سیستم بفعالیت دوپامینی خود سیستم را قفل کرده و از سوئیچنگ آن جلو گیری کند. به این ترتی

 را به نرخ ورود اطالعات و یا زمان بندی پردازش اطالعات در سیستم وابسته  ACCو یا  PFCدر تعامل گذاشته شوند. در حالت دیگر می توان فعالیت 

 


