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Увод 
 

 Със зората на бъдещото развитие в науката и технологиите ние все по-

често ще оставяме вземането на решения на машини. Днес това може да се 

наблюдава при военните системи, които с електронни сензори поддържат 

идеалния полет на модерните самолети. Производителността на днешните 

компютри надхвърля петстотин трилиона бита информация за секунда. 

Цивилизацията в днешно време е твърде сложна за организиране от нас без 

помощта на електроника. Компютрите днес са относително примитивни в 

сравнение с тези, които ще имаме в бъдещето. Накрая управлението на 

социалните ни системи също ще изисква електронни сензори, свързани с 

всички фази на социалния живот.  

 

 В днешно време модерните индустриални заводи имат вградени 

автоматизирани системи за поддръжка, които предварително поръчват 

материали като лагери и други механични артикули. 

 

 Ние вярваме, че сега е възможно да се създаде общество, в което хората 

живеят по-дълго, по-здравословно и по-смислено. В такова общество нивото на 

успех ще се измерва в реализирането на индивидуалните цели, а не в 

събирането на пари, собственост и власт. Въпреки че много от представените 

тук идеи може да изглеждат като непостижими цели, всички те са базирани на 

доказани, научни принципи. 
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1. 1Какво ще продадем? 
 

 В началото на 21-ви век светът се нуждае от нови революционни 

технологии, които да помогнат на хората да станат по-мообилни, за да се 

справят в забързаното ежедневие с лекота. Ето защо през 2010 година нашият 

екип от изследователи създаде технология, благодарение на която позволява да 

бъде „хакната” човешката ръка. Тя позволява на притежателите си да 

контролират и обучават своята ръка да извършва определени дейности. 

Основната ни концепция е технологията да бъде използвана в разнообразни 

сфери като медицината - от хора с пареза; в промишлеността - от хора, чиято 

работа се състои от стандартизирани движения като по този начин ще се 

усъвършенства производствения процес, ще се намали рискът от грешки и ще 

се подобри качеството на произвежданите продукти и др.  

  

Технологията е позната под 

кодовото име PossessedHand и 

функционирането й се предпоставя 

от електрически импулси, които 

стимулират мускулите в долната 

част на ръката. Това се постига, 

чрез поставянето на специален 

колан около китката, който се 

състои от 28 електрода. Избрани различните мускули на ръката могат да се 

стимулират чрез промяна на нивото на стимулация. 
 

 По този начин движенията на ръката могат да бъдат контролирани без да 

се стимулира човешкия мозък. Като потребителите ще бъдат в състояние да 

                                                 
1http://www.digital.bg/novini/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0-

%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-
%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%B0-
news27176.html 
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усещат движението на ръката си, дори и когато са със затворени очи. 

Технологията е най-ефективната и удобна за употреба от всички разработки в 

тази област досега. Тъй като в миналото, за да постигне същият ефект е 

необходимо да се използват специални ръкавици, което затруднява 

преместването на различни предмети, както и вграждане на електродите в 

човешката ръка. 

 

2. Как работи технологията? 
 

 2Чрез PosessedHand може да се програмира кой пръст кога да се движи.  

PosessedHand може да калибрира (настрои) системата си индивидуално. 

Автоматичната система за калибриране (настроиване) осъществява връзките 

между всеки електрод, стимулирайки мускулните движения. Експерименти 

показват, че PossessedHand може да контролира движението на 16 стави в 

ръката. 

 

                                                 
2http://lab.rekimoto.org/projects/possessedhand/ 
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  3PosessedHand използва Arduino микроконтролер, устройство с нисък 

разход на енергия за избор на DIYers  и 28 електрода, които се поставят външно. 

Има и други устройства, които вършат подобна работа, но те често са тромави и 

изискват електродите да се вкарат в кожата. PossessedHand е изцяло външен и 

безболезнен и според PhysOrg: “усеща се като нежен масаж на ръката“. 

Сигналите също не са неприятно силни и се чувстват по-скоро като побутване, 

отколкото като автоматични и насилствени движения на пръстите и китката. 
 

 
 

 Ползите от такова устройство са доста. Може да се използва за обучение 

по музика как правилните пръсти да се движат и пласират, или може да се 

използва за превод от устен език към езикът на глухонемите. Разбира се има и 

потенциално медицинско приложение: да учи пострадали хора как да ползват 

ръцете си отново и т.н. Това не е протеза и всъшност може да подобри 

полезността на ръката като цяло. 

   

 4PossessedHand  не е първото такова устройство, което да позволява да 

движиш мускулите си чрез електрическо стимулиране – подобни устройства са 

били одобрени от американците отдавна за подпомагане на хората с парализа, 

                                                 
3http://www.popsci.com/technology/article/2011-06/possessedhand-accessory-moves-your-fingers-you 
4http://abcnews.go.com/Health/w_MindBodyNews/possessed-hand-nerve-stimulating-device-makes-fingers-

move/story?id=13912515#.TvS2CXqy3RQ 
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но за разлика от тях PossessedHand може да свързва няколко стави чрез 

стимулиране или в дадена последователност. Според Д-р Прити Рагаван – 

професор по рехабилитация в NYU Langone Medical Center „Новостта е в това, 

че PossessedHand може да контролира движението на няколко стави на пръстите 

едновременно и това да се програмира в избрана последователност“. 

 

 Сигналите, които обикновено движат мускулите идват от мозъка. Но 

когато инсулт или травма на гръбначния мозък причини прекъсване в 

невронната мрежа, същата нервно-стимулираща технология, използвана от 

PossessedHand, може да помогне на хората да  движат по друг начин 

парализирания си  крайник.   
 

3. 5Динамична електроневростимулация като база 

за разработването на технологията 
 

 Това е метод на немедикаментозно лечение, основаващо се на въздействие 

върху рефлексогенните зони и биологично активните точки чрез електрически 

импулси. Формата на импулсите се определя автоматично от апарата, 

провеждащ терапията и зависи от величината на електрическото съпротивление 

/импеданса/ на повърхността на кожата в зоната в която се извършва 

въздействието. В основата на лечебното действие на динамичната 

електроневростимулация лежат рефлекторните механизми, отключващи се при 

дразнението на рецепторите в рефлексогенните зони и биологично активните 

точки по кожата на човека. В отговор на динамичната невроелектростимулация 

възниква каскада от ответни реакции на организма. 

 

 Експерименталните клинични изследвания от 1999 г. до днес, целящи да 

се докаже безвредността и ефективността на динамичната 

                                                 
5 http://kvantmed.com/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=5 
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невроелектростимулация в над 200 лечебни заведения в много европейски 

страни и Русия, показаха висока лечебна ефективност и безвредност на 

методиката. 
 

  

Прилагането на 

динамичната 

невроелектростимулация, както в 

съчетание с други лечебни 

въздействия, така и като 

самостоятелна лечебна методика 

способства за изразена 

положителна динамика при много 

остри и хронични заболявания при болни от терапевтическия, хирургическия и 

неврологическия профил. 

 

 Методиката способства да се ускори процеса на оздравяване, да се 

намалят времето и интензивността на терапевтичните въздействия и снижи 

дозата на приеманите лекарства. 

 

 Още при първите процедури се наблюдава мощен обезболяващ ефект, 

подобрено общо самочувствие и настроение, нормализиран сън и апетит, 

повишена работоспособност, а активираните обменни процеси, скъсяват 

времето за възстановяване показателите на белтъчния, мастен и въглехидратен 

обмен, както и обмена на желязо и калций. 

 

 На практика всички пациенти понасят положително динамичната 

невроелектростимулация, като не са забелязвани нежелателни странични 

ефекти. 
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 Динамичната невроелектростимулацията се прилага при: 

 

 профилактика на различни заболявания, рецидиви на хронични 

болести, функционални разстройства, въздействие върху отделни 

симптоми и синдроми на болшинството известни болести, в това 

число корекция на нарушения, изявени при доклиничния стадий с 

методите на официалната диагностика; 

 

 повишаване адаптационните възможности на оргнизма, 

профилактика и отстраняване реакциите от патогенния стрес в 

условия на физическо и умствено пренапрежение, при синдром на 

хронична умора, при безсъние, при агресивни или депресивни 

състояния, при нарушения на половите функции и при 

профилактика на простудни заболявания; 

 

 лечение на остри и хронични болкови синдроми; 

 

 рехабилитация след тежки заболявания, хихургически намеси и 

травми; 

 
 

4. Технологията под микроскоп 
 

 6PossessedHand е изградена от батерия, кондензатор, суичинг борд (Photo-

MOS Relays Series AQV221), микроконтролер и два електрически колана. 

Първият се слага на горната част на ръката, а втория втория на долната част 

като чрез USB e свързан за компютър. Дълбочината на пулса е 0.2 ms, а 

ширината на напрежението е 17 - 29 V. 

                                                 
6 http://www.gizmag.com/possessedhandt-electrical-stimulation/19096/ 
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Техниката за контролиране на човешката ръка, използвайки електрическо 

стимулиране на мускулите беше представено от Веселин Касъров, Светозар 

Трендафилов, Emi Tamaki, Takashi Miyaki, и Jun Rekimoto на ACM CHI 

Conference on Human Factors in Computing Systems in Vancouver, Canada през 

май 2011. PossessedHand беше наскоро представен и на World Haptics Conference 

в Истанбул, Турция. 
 

5. Къде може да се използва PossessedHand 
 
 в музиката 

 9Ако някога сте се опитвали да свирите на китара или цигулка, ще 

разберете, че да си движите пръстите по грифа е доста трудно. Нашето 

изобретение „Обсебената ръка" може да ви научи как да свирите любимите си 

                                                 
9 http://dartsnews.bg/News/5003 
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мелодии, дори и да нямате талант. Това означава, че може да бъде настроено да 

ви накара да си движите пръстите в такт с вашето любимо китарно соло, без 

мозъкът ви да мисли за това.  
 

 
 

 

Шефът на екипа, разработил изобретението е Еми Тамаки от 

Университетът в Токио, а тестовете са правени с японският музикален 

инструмент „Кото“. Изобретението няма достатъчна сила да накара 

изпълнителят да скъса струната, но поне ще научи тези, които искат да станат 

музиканти да си движат пръстите правилно по грифа. Екипът също е открил, че 

когато устройството се ползва от начинаещи, техните грешки драстично 

намаляват. Въпреки всичко, някои участници в изследването казват, че 

движението на ръката сама било доста обезпокоително. Участничка дори 

споделила, че се чувства все едно ръката и е хакната. Госпожица Тамаки обаче 
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казва, че когато хората свикнат с изобретението, ще видят колко полезно може 

да бъде то. Саймън Холанд, ректор на музикалния университет „Open", обаче е 

скептичен относно устройството. Той споделя, че има голяма разлика между 

това да се учиш да свириш с използвайки изобретението и да бъдеш сносен 

музикант. „Може да научите да си движите пръстите и да възпроизвеждате 

мелодии, но няма да се научите да музицирате", допълва той. 

 

 в медицината 

 Технологията може да се използва както от хора, които искат да станат 

музиканти, така и от такива, които имат нужда от рехабилитация: при пареза 

(състояние на частично нарушена загуба на движение на мускулите. Това се 

наблюдава при нервни смущения на организма, при което често се засягат 

мускулите на крайниците, стомаха, очите и устата.); при глухонеми (за превод 

от устния език), която досега беше свързана с продължителни рехабилитации, 

които невинаги са полезни. Различни травми, който по един или друг начин 

затрудняват нормалното функциониране на ръцете. В момента се работи върху 

приложението на технологията PossessedHand и при други части на човешкото 

тяло, като краката и някои вътрешни органи. 

 

 в производството 

Технологията, която разработихме е от изключително значение за 

развитието и на различните производствени процеси в 21-ви век. Тя може да 

бъде приложена в отрасли с тясна специализация на труда, където движенията 

на отделните служители са стандартизирани. Големите компании, например за 

производство на храни; в производства, при които се използва поточна линия и 

др., ще са първите, които ще имат интерес от имплантирането на това 

изобретение в производството си и ще инвестират големи суми, но с високо 

ниво на възвръщаемост. С използването на революционното устройство ще се 

намали бракуваната продукция, ще се подобри качеството, ще се намали 

необходимостта от персонал, което е свързано с големи икономии за 
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компаниите, ще се улесни работата на отделните работни единици, на който 

почти няма да са необходими усилия, за да извършват работата си. Именно това 

гарнтира успеха на PossessedHand. 
 

6. Социална насоченост на технологията 
 

PossessedHand освен всичките си преимущества има и много голяма 

социална насоченост. Тя би подпомогнала до голяма степен на компраниите, 

които я внедрят в производствата си, да станат по-социално отговорни не само 

пред себе си, но и пред обществото. Като тук под социална отговорност ние 

разбираме - отговорността на една организация за въздействията от нейните 

решения и дейности върху обществото и околната среда, чрез прозрачно и 

етично поведение, което:  

 

o допринася за устойчивото развитие, включително здравето и 

благосъстоянието на обществото; 

o отчита очакванията на заинтересованите страни; 

o е в съответствие с действащите закони и е съвместимо с 

международните норми на поведение; 

o е интегрирано в цялата организация и се практикува в нейните 

взаимоотношения. 

 

Освен това технологията подобрява и устойчивото развитие на бизнес 

организациите, което означава не само предоставяне на продукти и услуги, 

които отговарят на клиентските търсения, при това без да се застрашава 

околната среда, но и работа по социално отговорен начин.  
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7. PossessedHand в бъдеще 
 

 В близките пет години технологиите ще се развият до такава степен, че 

хората ще могат да управляват компютри и телефони със силата на мисълта. В 

момента вниманието на нашите инженери и изследователи е насочено към 

създаването на нова технология, която ще се използва в мобилните 

комуникации. С нейна помощ през 2017 г. ще е достатъчно само да помислим за 

позвъняване на познат и телефонът сам ще набере неговия номер. По същия 

начин ще взаимодействаме с компютърни игри, управлявайки движенията на 

героя с помощта на мисълта. 

 

 Прогнозата ни чертае бъдеще без пароли. Вместо тях хората ще използват 

биометрични системи за идентификация. Отваряне на е-поща, например, или 

получаване на пари от банкомат ще става с произнасяне на собственото име или 

със сканиране на ретината на очите. 

 

 Мобилните устройства ще намерят по-широки сфери на приложение, 

особено в развиващите се страни, помагайки им да преодолеят цифровото 

неравенство.  

 

 В бъдеще потребителите ще получават само релевантна и интересна 

информация. Персоналните системи ще могат, например, автоматично да 

поръчват билети за концерт на любимата група, според вкусовете, заетостта и 

други фактори. 

 

 Новият модел хвърля също светлина върху зелената енергетика и 

възможностите за извличане на енергия от ежедневната дейност на 

обикновения човек. С времето хората ще започнат да получават необходимата 

енергия от движенията на телата си, от използваната вода в домовете и др. 
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Всичко, което се движи или генерира топлина, може да се използва за 

произвеждане на енергия. 
 

 

Заключение 
 
 Бъдещето не зависи от сегашните ни вярвания или социални обичаи, но 

ще продължава да носи винаги нови и уникални стойности, характерни за всеки 

нов период. Няма такова нещо като "Утопия". Самото понятие "Утопия" е 

статично. Оцеляването на една социална система зависи изцяло от 

способността й да въвежда промени, подобряващи обществото и хората като 

цяло. Пътят, който изберем, в крайна сметка ще определи дали изобщо ще 

просъществува интелигентният живот на Земята. 

 

 


