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Спомените са е един от най-интересните чудеса от човешкия живот. Те
имат способността да ни връщат в далечно изминали събития и години,
където сме били щастливи, усмихнати, нещастни и всякакъв друг вид чувства
от палитрата на емоциите. Благодарение на тях ние запаметяваме голяма част
от живота си и свободно можем да използваме този богат ресурс, за да
изживеем отново и отново дадено събитие или чувство. Но с настъпването на
стресово събитие, вид злополука или тежко заболяване е възможно човек да
загуби значителна част от този богат ресурс. При така загуба личността се
чувства объркана и изгубена, тъй като не помни значителна важна част от
своя живот, което от своя страна може да засили или предизвика някакъв вид
депресивни заболявания. Всеки един от нас, благодарение на спомените ни,
знаем кои сме и накъде искаме да отидем, като се стараем да не допускаме
стари грейки от миналото ни, които живеят в спомените.
Хипокампусът, този орган, наподобяващ по форма морско конче. Той е един
от най-важните фактори, ангажирани при оформянето на спомените и
възстановяването им. Може да се каже, че е властелинът на мозъка .
Вложени са хиляди човекочасове програмиране, за да се имитира нещо,
което става в мозъка ни за миг, както например преживяване на даден момент
от всекидневието ни , създаването на спомен. Това всъщност е и новата ера
на човечеството , вечната борба за създаването на висш технологичен „ум“ ,
проектиране на интелект , съзнание ,а понякога наричано и машина – робот ,
който да владее умението да мисли като човек , да има неговите рефлекси .
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1. Цел на проекта
Виждането за бъдещето е едно – развитие на технологиите. Това е новият
XXI век , от който може буквално всяка мечта да се превърне в реалност и
всяка грешка да бъде поправена. Интелектът е това, което отличава човекът
от останалите живи същества , мисълта , употребата на паметта ни правят
строго индивидуални , невероятни индивиди. Но какво би станало , ако
можем да преживеем миналото , да преживеем спомените си ? Да погледнем
назад, да възобновим онова ,което по злощастие на съдбата може да сме
загубили.
Всяка година стотици милиони души по света страдат от липса на
паметта. Независимо дали е причинена от травми на мозъка, мозъчен инсулт,
болестта на Алцхаймер или стареене на мозъка, загубата на паметта изглежда
неизбежна.Идеята е едно ново виждане за бъдещето , един недоразвит ,и все
още тепърва да бъде тестван, експеримент . Една нова реалност , в която
спомените могат да бъдат възстановени , при загуба в следствие на травма
или инцидент . Или да бъдат използвани като филм на миналото на човека ,
помагайки му да преживее всяко случило се нещо , с цел да се учи от него.
Или трета възможна алтернатива , задълбочен качествен анализ на
поведението на хората ,която може да бъде използвана в сферите на
психологията , медицината и всяка една наука ,свързана с човека . С помощта
на електронни сигнали, стимулиращи отделните, тези чипове могат да
провеждат зрителни и слухови сигнали, и да възстановяват връзки, които са
били разрушени в резултат на травми.

2. Разработване
Процес на проникване в мозъка и вкарване на чипа - Първо използваха
скалпел, за да стигнат до костта; скалпът, отделен след разрязването, бе
пришит към околния стерилен плат. След като кървящите артерии бяха
затворени плътно с електрическо обгаряне, дойде ред на проникването през
костта. Хирургът трябва да пробие дупките ръчно, с лъскава метална стяга и
свредел. Сестрата почиства подобните на трески костици от черепа. След
като дупките стигат до мозъка, той ги уголемява с друг инструмент.
Последната стъпка е използването на електрическия краниотом, снабден с
приспособление за разрязване на костта, за да се съединят дупките. След като
се направи това, хирургът вкарв плоския метален повдигач между черепната
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кутия и мозъка, като внимателно отлепи и вдига парчето от черепа; една
сестра го завива в стерилна материя и го слага в антибиотичен разтвор. Идва
ред на поставянето на чипа , който трябва да бъде свързан с тъканите/
връзките в мозъка ,като по този начин се осъществи връзка помежду им.
Чиповете са покрити с живи ембрионални човешки нервни клетки. Те би
трябвало да пораснат и да осигурят физическа връзка. Всеки от тях има
достатъчен насочващ капацитет, за да приеме нервен сигнал, постъпващ от
която и да е част на мозъка, и да го изпрати по точно определено нервно
влакно, водещо до друго място в него.

За да бъде осъществена правилно операцията , клетките трябва да бъдат
свързани отново , което е изключително труден процес поради фактът ,че
тези тъкани са почти неразличми. Същите те , трябва да бъдат свързани по
правилния начин , за да могат да се възобновят спомените на човека. Този
процес отнема няколко дни. След завършването на операцията и заздравяване
на връзките се използва външнен компютър, за да бъде проведено търсене с
цел да се открият съответните части в срещуположните полукълба, които
отговарят на едни и същи спомени или представи. След като те бъдат
открити, компютърът може вече да изпраща сигнали, за да изгради вътрешни
електронни връзки между съответните чипове.
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3. Ползи от проекта
Светът постоянно се променя и ние заедно с него. Още в началото на XXI век
започнаха да навлизат изменения в технологията, които безспорно променят
ежедневието ни, работата ни и определено самите нас. Осъществяването на
този проект би довело до технологична революция, която може да промени
цялото човечество. Ползите от чипа са безспорни. Благодарение на него
светът ще може да се противопостави на едни от най-тежките заболявания
(Алцхаймер и Епилепсия) и ще може да осигури нормално съществуване на
хора, загубили паметта си, вследствие на някаква травматичен инцидент и
такива, които страдат от системна загуба на памет.
Болестта Алцхаймер е определена като нелечимо, дегенеративно и
терминално заболяване. Описано за първи път през 1906г. от германския
психиатър и невропатолог Алоис Алцхаймер. Това е най-разпространената
форма на деменция. Към 2006 година броят на болните от това заболяване се
оценява на 26,6 милиона души, като според прогнозите до 2050 година то ще
засяга 1 на 85 души по света. С напредването на болестта се появяват и
симптоми като объркване, раздразнимост и агресивност, промени в
настроението, затруднения в говора, загуба на дълготрайна памет и цялостно
затваряне на пациента, поради отслабване на сетивата му. Постепенно
изчезват и други телесни функции, като в крайна сметка се достига
до фатален край.
Епилепсията (свещена болест) е едно от най-разпространените неврологични
заболявания, което се характеризира с повтарящи се епилептични припадъци.
Днес един на всеки сто души в света е болен от епилепсия. При болните от
епилепсия има поле в мозъка (така нареченото „огнище“), което предизвиква
припадъците. Тъй като нервните връзки в мозъка са много сложни и
вплетени, когато епилептично огнище „изпрати сигнал“, той обърква тези
връзки и затова в части от мозъка, контролиращи различни части на тялото
ни се получават обърквания. Понякога преди получаване на епилептичен
припадък болният получава халюцинации, не се чувства добре и т.н. Според
някои, когато човек получава епилептичен припадък, то тогава мозъка се
рестартира (изключва и включва наново).
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Вследствие на някакъв травматичен инцидент, шок или нараняване много
хора по света губят част от своите спомени за живота.
Ползите от този проект са насочени към възстановяване на минали спомени и
осигуряване на достоен начин на живот на засегнатите. Статистиките за
двете болести и броя на травматичните инцидентите са плашещи.
Благодарение на този чип болните и пострадалите ще могат да си спомнят
минали събития от техния живот, навици, хобита и дори понякога самите си
семейства.

4. Оценка за осъществимостта
Всяка бизнес идея или проект е необходимо да бъде тествана, за да се разбере
дали е рентабилна за осъществяване. Всяка идея трябва да отговаря на някои
важни въпроси. Отговорите им ще разкрият дали продуктът ще бъде полезен
и дали ще генерира достатъчно големи приходи.
Въпроси и отговори:
•

Отговаря ли вашата бизнес идея на нуждите на пазара?

Определено можем да кажем, че идеята ни за чип за памет отговаря на
нуждите на пазара. Всяка година засегнатите от Алцхаймер, Епилепсия и
хора, загубили паметта си вследствие на травматичен инцидент или шок се
увеличават. Според прогнозите през 2050г. болестта Алцхаймер ще засегне 1
на всеки 85 души по света. Това заболяване често го определят като
„Епидемията на XXI век“. За България няма официална статистика на
засегнатите, тъй като ранната диагностика едва сега навлиза като практика,
но се твърди, че са близо около 80 000 случаи след проведено проучване.
Пациентите с Алцхаймер живеят средно около 8 години след като
симптомите на заболяването им са станали видими за другите. Но
продължителност на живота варира от 4 до 20 години според възрастта,
здравословното състояние, ранната диагностика.
В България болните от епилепсия стават все повече и повече. Доц. Иван
Литвиненко, завеждащ Клиниката по детска неврология към
Университетската педиатрична болница изнесе доста стряскащата
статистика, че болните от епилепсия в България са около 80 000
души. Медиците твърдят, че заболяването може да бъде овладяно до 70%.
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Травматичното увреждане на мозъка се появява, когато външна сила
уврежда мозъка и по-специално дълготрайната памет на човек.
Травматичното увреждане на мозъка е основна причина за смърт в световен
мащаб, особено при деца и млади хора. Най-честите причини на такъв вид
увреждане включват пътнотранспортни произшествия, насилие, трудови
злополуки или някакъв друг травматичен инцидент.
Реализирането на идеята за чип за памет би облекчило състоянието на
болните и засегнатите, като им осигури възможност да си спомнят минали
ситуации, събития и хора, които са били част от живота им. Защото без
спомените си хората се чувстваме изгубени.
•

Ще има ли достатъчно търсене за продукта или услугата?

Създаването на подобен продукт в значителна степен би улеснила живота
на болните. От предния въпрос разбрахме, че броя на засегнатите хора по цял
свят расте всяка година все повече, което от своя страна ни подсказва, че
такъв вид чип ще бъде търсен.
•

Ще има ли достатъчна възвращаемост инвестицията при стартиране на
този нов проект?

За реализирането на подобен проект ще изисква висока инвестиция. За да
има необходимата възвръщаемост ще бъде необходимо продуктът да бъде
постоянно тестван, за да може да се отстраняват дефектите и
неизправностите в ранен стадий на развитие. Освен това реализирането на
такъв вид сложна мозъчна манипулация, трябва да бъде достъпна за всеки
слой от обществото във всяка страна.
Създаването на този продукт е единствен по рода си, който ще се бори с
проблемите на дългосрочната памет. Потенциалът на идеята е голям, тъй
като светът постоянно се променя и технологиите участват ежедневно в
живота на всеки съвременен човек. Не може да отречем тяхната намеся във
всяка сфера от живота ни. Благодарение на „технологичния разцвет“ всеки
човек свободно без много време може да общува, работи и дори да се движи,
тогава защо да отхвърляме идеята, че технологиите могат и да изграждат
мисли.
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5. Бъдещо развитие на Мemories Ltd.
Развитието на такава идея, би променило радикално човечеството.
Технологиите не само улесняват хората в ежедневието, но дори стават и част
от нас самите. За напред, за да се разгърне максимално тази идея е необходим
екип от експерти, които трябва да изработят изкуствен хипокампус или
амонов рог (участва в изграждането на т. нар. лимбична система и обединява
в едно цяло информацията, която достига до него от различни места на
мозъка. Играе важна роля при проявите на агресия, при мотивацията и при
формирането на спомените).
Амоновият рог е изграден от три части:
• Преднокомисурална част
• Надкомисурална част или Сиво покривало
• Връщаща комисурална част
Той е анатомична област в мозъка, част от сивото мозъчно вещество,
представляваща корава гънка, изолирана с бяло мозъчно вещество.
Изпълнява редица функции, една от които е конвертирането на
краткосрочната памет в дългосрочна. Много неврологични заболявания –
като епилепсия, например, са свързани с увреждане на хипокампа. Поради
нарушения в тази област, болният губи част от спомените си.
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Разположение на хипокампа (амонов рог) в човешкия мозък
Необходимо е експертите да създадат математически модел на това, как
амоновият рог реагира при различни обстоятелства. Следващата стъпка е
създаването на прототип на чипа и да опитат да го свържат с мозък в
различни лабораторни изпитания. Трудно е да се разбере как хипокампът
може да дешифрира нужната информация. За това прототипът ще имитира
неговите действия. Ако тестовете се окажат успешни, ще започнат опити
върху мозъчна тъкан на живи организми като плъхове и маймуни.

6. Допълнителна информация :
Съзнание - висша форма на отражение на обективната действителност ,
свойствено е само на човека( "Българска енциклопедия А-Я", издание на БАН
от 1974 г.). Представлява съвкупност от психически процеси, които участват
активно в осмислянето от човека на обективния свят и на своето собствено
битие
Изкуствен интелект (ИИ) - изучава методите за създаване на
автоматизирани системи, които в повдението си наподобяват (предимно
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функционално и не толкова структурно, анатомично и физиологично)
човешките мисловни процеси (напр. възприятие, вземане на решения,
индукция, дедукция, аналогия)
Алън Тюринг (Alan Turing) е един от първите учени, които са се занимали с
въпроса за изкуствения интелект през 40-те години на XX век, веднага със
създаването на ЕИМ. По същото време работи и "бащата на кибернетиката"
Норберт Винер (Norbert Wiеner), който през 1948 г. издава знаменития си
труд "Кибернетика" и създава едноименната наука за управлението в
машините и живите организми, изучаваща процесите за съхраняване,
предаване и обработване на информацията в живите системи и машините
(през 1961 излиза осъвременено второ издание, преведено на български през
1964 г. от изд. "Наука и изкуство").
Тест за определяне на "способностите" на машината, може ли да мисли
или не : Постановката е следната: един човек провежда два непринудени
разговора (позволено е задаването на всякакви въпроси) с друг човек и с
машина посредством компютър (по времето на Тюринг се е говорило за
текстов канал, днес можем да помислим и за гласово общуване). Първият
човек не знае реда, в който на отсрещната страна ще "застанат" човека и
машината и се стреми да разбере именно кой от двамата е машината. Ако
след края на събеседването първият човек не успее да определи правилно кой
е бил машина и кой човек, то машината е издържала успешно изпита и е
доказала, че може да мисли.
Скептиците - математикът Х.Драйфус отхвърля възможността някога да
бъде създаден изкуствен интелект:"най-простите организми разпознават
образите значително по-добре, отколкото най-сложните машини.
Забавянето в развитието на машинното разпознаване на образи не е
обикновена спънка, а спирачка, вкаменяване, горна граница".
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