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В този доклад ще се разгледа проблемът на хора, които имат 
зрителни затруднения и не могат да виждат. Целта на разработката е 
да обясни термините „слепота”, „език на тялото” и „body’s language 
robot”.  Също така, ще се опитаме да обясним защо трябва да има 
такъв робот и каква ще е неговата помощ при общуването между хора 
със зрителни проблеми. 

 

Слепотата (на латински: Anopia) е състояние на функционална 
загуба на зрително възприятие, което може да се дължи 
наофталмологични или неврологични причини. В зависимост от 
механизма на възникване слепотата може да бъде вродена и 
придобита. В зависимост от продължителността на състоянието 
слепотата може да бъде временна и постоянна. В зависимост от 
степента на загуба на зрение, слепотата може да бъде пълна или 



частична - в резултат на заболяване, включително наследствено и 
прогресивно, или травма. 

Разработвани са различни модели, които да опишат степента на 
зрителна загуба като целта е да се определи нивото на зрителното 
възприятие. Пълната слепота се изразява в пълната липса на визуално 
възприятие на светлината и клиничната му формулировка се нарича 
„липса на светлинно възприятие“. 

Световната здравна организация оценява за 2002г. наличието на 
161 милиона хора с зрителни увреждания (около 2.6% от цялата 
популация). От тях 124 милиона (около 2%) имат намалено намалено 
зрение и 37 милиона (около 0.6%) са напълно слепи.Водещите 
причини за увреждане на зрението са катаракта, 
некорегирана аметропия (късогледство, далекогледство, астигматизъм
),глаукома, макулодистрофия. В световен мащаб, значително повече 
хора от развиващите се страни страдат от увредено зрение, както и 
сред тях има много по-висок риск от развитие на слепота. В страните 
от третия свят, там където средната продължителност на живота е 
много по-ниска главните причини за зрителни нарушения са катаракта 
и водни паразити - и двете лечими. Голяма част от засегнатите могат 
да възвърнат частично или напълно зрението си при правилно 
лечение. 

Според Световната здравна организация най-честите причини за 
слепота по света са: 

1. Катаракта (47.9%), 

2. Глаукома (12.3%), 

3. Макулодистрофия (8.7%), 

4. Замъгляване на роговицата (5.1%), 

5. Диабетна ретинопатия (4.8%), 

6. Вродена аномалия (3.9%), 

7. Трахома (3.6%) 

8. Онхоцеркоза (0.8%) 

До края на 2008 година в България броят на слепите хора 
„хората с увреждания” е 18637 на брой. 

Целта на този проект е да обясни теоретично как да се създаде “body 
language human interface”  за хора в затруднено със зрението 
положение. 



До този момент няма устройство, което да може да разчита езика 
на тялото, чрез което да се помага на слепите хора да общуват. 

Албърт Михръбиън открива, че цялостното послание, предавано 
при общуването, е съставено от около 7% словесна част (само думи), 
38% гласова част (включително тон на гласа, интонационни 
модулации и други звуци) и 55% несловесна част (мимика, жестове 
ипози). Професор Бърдуистъл също прави подобни изчисления 
относно количеството несловесни знаци и сигнали, разменяни при 
общуването между човешките същества. Той изчислява, че 
средностатистическият човек действително предава някакво послание 
с думи в рамките общо на около 10–11 минути дневно и че 
средностатистическото смислено на-товарено изречение трае само 
около 2,5 секунди. Подобно на Михръбиън, Бърдуистъл открива, че 
словесната съставка на личния разговор очив очи представлява по-
малко от 35% и че над 65% от междуличностното общуване се 
осъществява несловесно. 

Това научно откритие е от важно значение за създаването на 
такъв робот, който да разчита езика на тялото и да го предава на 
хората със визуални затруднения. 

За създаването му ще се използва изкуствен интелект - 
устройство, способно да възприема окръжаващата го среда и да 
предприема действия, които биха увеличили възможността за 
постигане на определени цели. 

Теорията на изкуствения интелект се основава на твърдението, 
че основно човешко качество като интелигентността, може да бъде 
толкова точно описано, че да бъде симулирано от машина. Подобни 
разсъждения, свързани с въпросите за природата на разума и 
научното високомерие, могат да бъдат открити 
в митологията, художествената литература и философията още 
от Древността. В миналото обект на оптимистични или критични 
спекулации, днес изкуственият интелект е важен елемент 
на информационните технологии, използван за разрешаване на някои 
от най-трудните задачи в областта на информатиката. 

Обикновено към реализацията на "интелигентни" системи, се 
подхожда по модела на човешкия интелект. По този начин се 
обособяват две основни направления: 



• символно (семиотично, низходящо) на основата на моделирани 
"високи" мисловни процеси у човека. 

• невро-кибернетично (невронно, възходящо) на основата на 
моделирани "ниски" структури от човешкия мозък, неврони. 

 
Изкуственият интелект е функция на нехомогенна динамична 

система способна да събира, обработва, съхранява и интепретира 
информация. На база елементарни информационни единици 
изкуственият интелект може да компилира относителни и динамични 
отговори които почти всеки път се различават по формулировка, но не 
и по достоверност. 

Какво представлява самият изкуствен интелект в нашия проект? 
Ключов елемент за нашият проект се явява мнението на хора с 
ограничено зрение. 

Решихме да се допитаме до мнението на фокусирана група от 
четирима души, които чрез отговорите си изградиха следните 
впечатления: 

- Един от тези четирима души дават отрицателна оценка за 
създаването на подобен тип „изкуствен интелект”. 

- Половината от тях считат, че ще им помогне за подобряването на 
комуникацията с останалите. 

- ¼ от тях мислят, че е неморално да се създаде такъв вид 
„изкуствен интелект”, защото го приемат като начин да изпитат 
психиката на останалите. 

- Всички отговори сочат, че незрящата група трудно може да 
определи кога бива лъгана. За тази цел те анализират темпото и 
тембъра на гласа,  и начина на изразяване.  

- Резултатите говорят за повече сигурност и самочувствие на 
незрящите, при използването на „изкуствен интелект”. 

Тези впечатления ни карат да си извадим следният извод - 
нужен е „изкуствен интелект”, който да помага на слепите хора да 
подобрят комуникацията си с останалия свят. 

                      Основните въпроси, които стоят пред нас са: 

1? Как да бъде произведен? 

2? Кой ще финансира този проект? 

3? Как ще бъде преодоляна бариерата незрящите да използват нашия 
продукт, за да подобрят комуникативните си умения? 

4? Как ще изглежда – дизайн на продукта? 



5? Начини на реклама и дистрибуционни канали? 

6? Ценова политика? 

7? Обратна връзка? 

8? Пласиране на пазара? 

 

Решихме, че за производството на нашия продукт ще се 
използват приятелски кръгове, които имат солидни познания в 
областта на роботиката и био-роботиката. Също така ще разговаряме с 
научни сътрудници от БАН и лектори по психология, и философия.  

За финансирането ще се обърнем към Европейския съюз и 
Правителството на Република България, която извежда като основен 
приоритет „здравословното състояние” на населението. Друг източник 
на финансиране се явяват бизнесмени, които имат потребност да 
инвестират в нови технологии. 

Една от основните трудности се явява психологическата 
бариера на незрящите, защото не всеки един от тях ще бъде съгласен 
да използва подобно устройство. Чрез различни семинари и кръгли 
маси ще се опитаме да разберем как мисли незрящия и по какъв начин 
да сме си взаимно полезни. 

На по-късен етап ще се изработи подходящ дизайн, който да 
пасва както на потребителя, така и на разработчика на продукта. 
Особено внимание ще се обърне на удобството на потребителя и дали 
той изпитва комфорт от използването му. Специално внимание ще се 
обърне на незрящи, които желаят допълнителни екстри към нашия 
продукт. 

Основен фактор се явява ценовата политика. Поради 
трудоемкия и капиталоемкия процес, цената на продукта ни ще бъде 
съобразена както с икономическите нагласи на населението, така и с 
цената на труда, суровините и времето за създаването му. Поради 
високата цена на продукта ще бъде нужна и намесата на държавата- 
тя ще трябва да заплати (по предварителни получени данни от 
изследвания на икономическото състояние на незрящите хора) от 50 
до 60% от стойността на продукта. 



Обратната връзка ще послужи за мнението относно 
функционалността на нашия продукт. Чрез online анкети, както и 
разговори с потребителите ще разберем тяхното мнение. 

Характеристики 
на продукта 

Лош Среден Добър Много 
добър 

Отличен Тегло 

Цена   *   15% 
Качество на 
продукта 

  *   15% 

Операционна 
изпълнимост 

 *    15% 

Технически 
риск 

 *    15% 

Реклама    *  25% 
Финансиране  *    15% 
      100% 
 

0,15(3)+0,15(3)+0,15(2)+0,15(2)+0,25(4)+0,15(2)=2,8 

 

 


