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Abstract
The paper examines the issue of artificial intelligence as a collection of
technologies that combine data, algorithms and computing power. The paper gives
examples of the implementation of the AI in everyday life.

е-mail: eu.bgschool@gmail.com, www.eubgschool.eu

Докато

технологиите

продължават

да

се

развиват с неистов темп, свещеният граал за повечето
технологични компании е изкуственият интелект. Далеч
от научната фантастика, той става все по-често част от
ежедневието ни.
Анди Станфорд-Кларк1
Европейската комисия работи за цифрова трансформация на страните от
Съюза, която да бъде от полза за всички. Днес средно 42% от европейските
компании прибягват до услугите на изкуствен интелект.
За първи път през 1955 год. американският учен по компютърни науки Джон
МакКарти въвежда термина „изкуствен интелект“, а през 1958 год. той създава и
специален език за програмиране, наречен LISP. Но силният напредък в развитието
на изкуствения интелект започва след като нa 11 мaй 1997 год. ĸoмпютъp /Dеер
Вluе нa ІВМ/ зa пpъв път пoбeждaвa cвeтoвeн шaмпиoн пo шax /Гapи Kacпapoв/.
Засилва се и интересът към изпoлзвaнeтo нa нeвpoнни мpeжи и aвтoнoмнoтo
oбyчeниe бeз чoвeшĸa нaмeca в зaдaчитe зa т.нap. "ĸoмпютъpнo зpeниe", нacoчeнo
ĸъм aвтoмaтичнa oбpaбoтĸa нa изoбpaжeния oт peaлния cвят c цeл извличaнe и
интepпpeтиpaнe нa визyaлнaтa инфopмaция в тяx. Cиcтeмaтa aнaлизиpa xиляди
cнимĸи и ce caмooбyчaвa дa paзпoзнaвa oбщитe пpeдмeти. По-късно МакКарти
участва в екип за разработване на нов език Elephant 2000, програмен език със
семантични характеристики, който е базиран на речеви актове.
Нарасналата изчислителната мощ, натрупването, съхранението и достъпът
до огромно количество данни, напредъкът на алгоритмите и задълбочаващото се
теоретично разбиране, превърнаха изкуствения интелект в една от най-важните
технологии на 21-ви век. Той е важна част от дигиталната трансформация на
обществото. Технологиите, базирани на изкуствен интелект, са жизненоважна част
от високотехнологичната индустрия, подпомагайки решаването на множество
проблеми в компютърните науки, информатиката, софтуерното инженерство и
изследванията на операции и науката на управлението. Те допринасят за
развитието на персоналното обучение, за прецизната медицина, за по-добро
земеделие и опазването на околната среда.
Анди Станфорд-Кларк е главен технологичен директор и главен изобретател на IMB за
Великобритания и Ирландия.
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Проф. Дирк Хелбинг от Федералния технологичен институт в Цюрих е
убеден, че постепенно се създава един нов свят - има нова валута т.нар. големи
данни и криптовалутата, появяват се нови професии, променя се икономиката,
вървим в посока на ново общество като смартградове и "смартнации". В големите
възможности професорът предупреждава, че се появяват и големи етични
предизвикателства, свързани с дигиталната трансформация.
Д-р Хироши Ямакава, един от водещите японски изследователи в областта
на изкуствения интелект, определя навлизането на изкуствения интелект в живота
ни като необратим процес, който може да достигне своята кулминация само за
няколко десетилетия.
Все

повече

вървим

към

синергия

между

хората

и

технологиите.

Технологиите, използващи изкуствен интелект, вече присъстват в много продукти
и услуги, а предстоят още много промени на работните места, в бизнеса,
финансите, здравеопазването, селското стопанство и сферата на сигурността.
Очаква се напредъкът в тези технологии да помогне за реализиране на Зеления
пакт и за икономическото възстановяване от кризата, предизвикана от пандемията
COVID-19.
Какво е „изкуствен интелект“?
В резултат на научно-техническия прогрес изкуственият интелект се
развива с изумително бързи темпове и дефиницията му еволюира. Днес се
използва в смисъла на интелигентна, комплексна и динамична компютърна
система, която притежава способността да събира, обработва, съхранява и
интерпретира правилно сведения, данни и информация, да се учи от тях и да ги
използва, за да изпълнява специфични задачи и да постига определени цели чрез
гъвкава адаптация.
На фигура 1. схематично е представено описанието на система с изкуствен
интелект. Чрез сензори системата възприема средата, в която е въведена, като по
този начин събира и тълкува данни, разсъждава въз основа на това, което е
възприела, или обработва информацията, получена от тези данни и определя кое
е най-доброто действие, след което действа по съответния начин чрез определени
задвижващи механизми и вероятно по този начин променя средата.
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Фигура 1. Система с изкуствен интелект

Сензорите могат да бъдат камери, микрофони, клавиатура, уебсайт или
други входящи устройства, както и сензори за физически качества (напр.
температура, налягане, разстояние, сила/въртящ момент, тактилни сензори).
Събраните от тях данни се превръщат в информация, така че модулът за
разсъждение/обработване на информацията да може да ги разбере.
„Решението“ следва да се разглежда в по-широк смисъл като избор на
действие, което трябва да се предприеме. Не винаги системите с изкуствен
интелект са напълно автономни. Решение може да бъде и избор на препоръка,
която да бъде предоставена на човек, който да вземе окончателното решение.
Задвижващите механизми не е задължително да са физически. Те могат да
бъдат и софтуер.
Например, системата с изкуствен интелект може да възпроизведе сигнал,
който да активира прахосмукачка, ако действието, което трябва да се извърши, е
да се почисти подът. Или например, система за водене на разговори, т.е. чатбот,
действа чрез генериране на текстове, за да се отговори на изказванията на
ползвателя. Ако изпълненото действие променя средата, то следващия път
системата ще трябва отново да използва сензорите си, за да получи вероятно
различна информация от изменената среда.
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Експертна група на високо равнище по въпросите на изкуствения интелект
на ниво Европейски съюз дава определението: „Системите с изкуствен интелект са
софтуерни (а може и хардуерни) системи, създадени от хора, които с оглед на
дадена сложна цел действат в рамките на физическото или цифровото измерение,
като възприемат заобикалящата ги среда чрез събиране на данни, тълкуват
събраните структурирани или неструктурирани данни, разсъждават въз основа на
познанието или обработват информацията, получена от тези данни, и вземат
решение за предприемане на най-доброто/ите действие/я за постигане на
дадената цел. Системите с изкуствен интелект могат или да използват символно
представени правила, или да усвояват цифров модел и могат да адаптират
поведението си, като анализират начина, по който средата е засегната от
предишни техни действия.
Като научна дисциплина изкуственият интелект включва няколко подхода и
техники, като например машинно самообучение (специфични примери, за което са
дълбокото самообучение и обучението с утвърждение), машинно разсъждение
(което включва планиране, изготвяне на график, моделиране на познанието и
разсъждение, търсене и оптимизация) и роботика (която включва контрол,
възприятие, сензори и задвижващи механизми, както и интегрирането на всички
други техники в кибер-физически системи)“. 2
Или казано кратко изкуственият интелект е способността на една машина да
демонстрира способности, присъщи за хората - да разсъждава, да се учи, да
планира, да твори, способност да избира най-доброто действие, което може да се
предприеме за постигане на определена цел, като се вземат предвид определени
критерии, които трябва да бъдат оптимизирани, както и наличните ресурси.
В съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет,
Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите,
2018 год. дава определението: под „изкуствен интелект“ се разбират системи,
които показват интелигентно поведение, като анализират своята среда и, с
известна степен на самостоятелност, предприемат действия за постигане на
конкретни цели.

Независима експертна група на високо равнище по въпросите на изкуствения интелект,
създадена от Европейската комисия през юни 2018 г., Определение за ИИ: основни
възможности и дисциплини, Европейска комисия, Брюксел, 2019 г.
2
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Видове изкуствен интелект
Изкуственият интелект се класифицира в три основни вида системи:


аналитична

Тези системи на изкуствен интелект имат
само

характеристики,

свързани

с

когнитивната интелигентност, генериране
на

когнитивно

представяне

на

света

и

използване на научено от предишен опит за
да се информират бъдещи решения.


изкуствен интелект, включващ и емоционална интелигентност

Изкуственият интелект може да включва освен когнитивна интелигентност, но и
елементи на емоционална интелигентност, да разпознава емоциите и ги използва
при вземане на решения.


човекоподобен изкуствен интелект

Системите

на

човекоподобния

изкуствен

интелект притежават всички характеристики
на

всички

притежава

видове
и

компетенции,

един

човек

-

които

когнитивни

емоционални, социални. Той притежава и
способността

да

самоосъзнат
Човекоподобният

бъде
при

самосъзнателен

и

взаимодействия.

изкуствен

интелект

все

още е цел, човешка аспирация, но не и реалност. Въпреки това редица учени
работят върху проблемите пред създаването на такъв изкуствен интелект.
Базираните на изкуствения интелект системи, могат да бъдат изцяло
софтуерни — действащи във виртуалния свят (напр. гласови асистенти, софтуер за
анализ на изображения, онлайн търсачки, системи за разпознаване на глас и
лица), или да бъдат внедрени в хардуерни устройства (напр. усъвършенствани
роботи,

автономни

автомобили,

дронове

или

приложения

за

„интернет

на

нещата“).
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Изкуственият интелект в ежедневието
Изкуственият интелект се
използва под различни форми и в
различна степен в съвременните
„смартустройства“
телефони,

като

фаблети,

таблети,

часовници, гривни, телевизори,
настолни

компютри,

тонколони,

слушалки,

лаптопи,
камери,

електрически крушки, сензори за
температура

и

влага,

разклонители, лични виртуални асистенти и какви ли още не уреди за дома.


Автономни коли

Днес
свободно
градове,

съществуват
в

автономни

предварително

градски

зони

или

автомобили,

които

могат

да

навигират

определени
маршрути.

Стартъпът е първата компания в Обединеното
кралство, която получи лиценз да тества
автомобилите си в Лондон.
Микробуси без шофьори се движеха в
центъра на Талин по време на естонското
председателство

на

ЕС

и

превозваха

европейските гости на страната.
Tesla разработва напълно автономен автомобил, който ще идва сам, когато
го повикате, ще паркира без да има нужда вие да гледате в огледалата и като
цяло ще се кара, докато вие четете книга, например.
Европейският

съюз

е

помогнал

финансирането на VI-DAS - автоматични
сензори,

които

идентифицират

потенциално опасни ситуации.
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Smart домове или т.н. „умен“ дом

Alexa е виртуалният асистент на Amazon за smart домове. Системата реагира
когато изречете името й, за да изпълни ваше желания.
Alexa

предлага разнообразие от функции.

Може да пусне любимия ви плейлист, да
направи покупка от Amazon, да контролира
устройствата

в

системата

домашна

автоматизация и т.н. Виртуалният асистент
на

Amazon непрекъснато се обучава, за да

стане по-добър в разбирането на хората.


Дигитални лични асистенти

За да е интелигентен и да разбира по-добре потребителските желания и
зaдaчитe,

за

да

пpaви

пpeдлoжeния

и

да

пpeдлaгa

ĸoнĸpeтни

peшeния,

дигитaлният acиcтeнт използва изкуствен интелект. Напр. Siri е персоналният
асистент, създаден от Apple за техните телефони. Активира се чрез гласова
команда на потребителя и може да отговаря на въпроси, да добавя събития в
календара ви, помага ви да изпращате съобщения, да настроите алармата си и т.н.
Вaжнoто при нея нe e aĸтът нa гoвopeнe, a пo-cĸopo ĸaзaнoтo.
Смартфоните предлагат виртуални асистенти, които отговарят на въпроси,
правят препоръки и организират ежедневни рутинни дейности.


Платформа

за

дистанционно

обучение,

базирана

на

изкуствен

интелект
Една от важните роли на платформата
за дистанционно обучение, базирана на
изкуствен интелект е способността й да
действа като преподавател и да дава
отговори на въпроси в реално време, да
осъществява персонализирано обучение,
препоръка на ресурси, автоматизирано
оценяване,

интелигентни

системи

за

комуникация между обучаеми и преподаватели и поддържане на обратна връзка,
бързо и ефективно да обработват човешки език и обучаващите се могат да
взаимодействат и да задават въпроси на системата в избрания от тях стил/език.
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В търговията изкуственият интелект има важно значение, защото помага
за оптимизирането на продукти и на доставката им,
за планирането на нужните наличности и за други
неща.

Например,

услуги

на

предоставяйки

клиентите,

персонализирайки

опит

използващи
за

интелигентни
ботове,

пазаруване,

или

с

по-

подробни препоръки за инвентаризация въз основа
на предпочитанията на клиентите, изкуственият интелект може да намали
разходите за труд. Той може също да увеличи релевантността на марката, като
прогнозира тенденциите за купуване на клиенти въз основа на моделите за
пазаруване и публикациите в социалните медии.


Онлайн търсене

Онлайн търсачките набират и обработват големи обеми от данни, за да
предоставят все по-прецизни и индивидуализирани резултати от търсенията.


Борба с дезинформацията

Някои приложения се опитват да идентифицират фалшиви новини и
дезинформация чрез анализ на данни от социалните мрежи, търсене на думи със
сензационен или стряскащ ефект и оценка на авторитета на онлайн източници.


Машинни преводи

Софтуерът за устни и писмени езикови преводи разчита на изкуствен
интелект за извършването и подобряването на преводите. Подобни технологии се
използват и за автоматичното изработване на субтитри за филми.


Изкуственият интелект срещу COVID-19
На летищата и други места се използват термални
камери, които засичат хора с повишена температура.
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Здравеопазване
Учените работят за използването на
възможностите на изкуствения интелект за
анализ

на

големи

обеми

от

данни

и

откриването на модели, проправящи пътя към
подобряване

идентифицирането

диагностиката
постижения

на

ще

заболяванията.

помагат

на

и
Тези

лекарите

да

поставят все по-точни и много по-бързо диагнози на пациентите отколкото до
сега, а ранната и точна намеса е особено важна за лечението.
Постижения в използване на изкуствен интелект в здравеопазването има
при медицинския образен анализ, за препоръки за медицинско лечение, помощ
при

медицинска

диагностика,

при

проследяване

на

скоростта

на

разпространението на болестта. Вече има програма, която отговаря на спешни
повиквания за помощ и цели да разпознава симптоми на сърдечно заболяване побързо от оператор. Постижения има и при
белодробни, ракови, очни и други болести.
Друг

пример

е

съфинансираният

от

Европейския съюз проект KConnect, който
дава

на

хората

възможност

да

търсят

подходяща медицинска информация на много
езици.


Транспорт
Изкуственият

интелект

може

да

подобри

безопасността по пътя.

Включването
на изкуствен интелект в управлението на
влаковете направи възможно автономното ѝм
управление, повишаването на скоростта и
ефективността на железопътния транспорт.
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Промишлено производство
Новите технологии и роботите все
повече
Европа.

навлизат
Заместват

технологични

в

предприятията
човека

операции,

в

в

опасни

увеличават

точността на изпълнението ѝм, осигуряват
поддръжка и оптимизиране на веригите за
доставка и др..


Животновъдство

Много
технологии

ферми
за

в

ЕС

следене

вече
на

използват

движението,

температурата и храненето на животни. При
управлението

на

една

„умна

ферма“

ще

изчезнат част от не толкова привлекателните
професии, като ще се появят други, свързани
с контрола на системите.
С бързия темп на напредване на технологиите и изчислителната мощност,
технологиите предизвикват буря в своето развитие. Изкуственият интелект на
DeepMind3 успя да се научи да ходи, тича, скача и катери. Може да създаде свои
собствени изображения. Може да мисли стратегически - имитира екип и играе
Quake III Arena като екип. Той се придвижва из града без карта, може и успешно
да се придвижва из лабиринти – нещо, което много от хората все още не владеят.
Открива болести по-добре от лекарите - научи се да открива и правилно да
диагностицира над 50 очни заболявания. DeepMind AI се обучава в клиника в
Япония и вече диагностицира рак.
Така че нека да се приготвим изкуственият интелект да внесе радикална
промяна в нашия живот, невиждана досега.

DeepMind е дъщерно дружество на Google, което се фокусира върху развитието на
изкуствения интелект и машинното обучение.
3
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В настоящото десетилетие България приоритетно ще развива чрез изкуствен
интелект следните сектори: образование, здравеопазване, финанси и банкиране,
електронна търговия, енергетика, производство, логистика, селско стопанство,
публична администрация, транспорт, интелигентни градове, екология и околна
сред. Те са заложени в приетата от правителството Концепция за развитието на
изкуствения интелект в България до 2030 год.,4 която представя цялостната визия
за развитието и използването на изкуствен интелект в страната ни. Тя се основава
на стратегически и програмни документи от Европейската комисия, свързани с
изкуствения

интелект,

смятан

за

един

от

двигателите

на

дигиталната

трансформация на нашия континент.
Да се запомни:
Под „изкуствен интелект“ се разбират системи, които показват интелигентно
поведение, като анализират своята среда и, с известна степен на самостоятелност,
предприемат действия за постигане на конкретни цели.
Европейските

държави

трябва

да

засилят

разпоредбите

на

законодателството си, за да защитят основните права спрямо изкуствения
интелект, който може да бъде източник на грешки и дискриминация, които в
момента трудно могат да се оспорят.

Концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г.; Изкуствен
интелект
за
интелигентен
растеж
и
проспериращo
демократично
общество
https://www.mtitc.government.bg/sites/default/files/koncepciyazarazvitienaiivbulgariyado2030.
pdf
4
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