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                                                  Лого: 

 

Слоган: 

„Инвестирай! Живей добре!“ 
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Robohelp- помощник на хората в неравностойно 
положение 

 

 

Защо избрахме точно този проект?  

 

Спряхме се на този проект, защото смятаме, че не се обръща внимание в посока на 

това да се улеснява ежедневието на хората в неравностойно положение. Знаем, че има 

такива хора, дори че не са никак малко, знаем за трудностите, които изпитват всеки 

ден заедно със своите близки хора, но единственото, което правим е просто да знаем. 

Ние смятаме, че когато има проблем  трябва да бъде решен, а  не избягван. Целта ни е 

не само да уесняваме с технологии работещите и здрави хора, а да разработим и 

технологии напълно насочени към улесняването на хората в неравностойно 

положение. Все пак взимаме под внимание, че неравностойно е много обятно като 

понятие, нашият проект обаче е насочен към трудноподвижните хора. 
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Същност 

Robohelp  ще подпомага възрастни хора и инвалиди, а може да помага и на 

"нормалните хора" в тяхното ежедневие. Той може да изпълнява различни задачи. 

Например да подаде вода или лекарства на възрастни хора или да ги подсети, че 

трябва да направят дадено действие в определен час. Роботът може да бъде 

програмиран според нуждите на съответния човек. Той е способен да дава лекарства в 

определен час и да настоява те да бъдат изпити. Ако човекът откаже, той може да се 

обади по телефона на роднина. Може да отваря хладилника, да взема ястие или 

напитка и да ги сервира. Дори да подгрява готови храни в микровълнова печка, да 

включва телевизора или да подава определени вещи на незрящ или трудно подвижен 

човек. Дори е способен да отваря външната вратата, но само при предварително 

зададена парола. Има и опция, при която ако на възрастен или безпомощен човек му 

стане лошо или падне, да извика Спешна помощ и да алармира роднините. 

Машините не могат да нараняват хората. Те могат да бъдат използвани както в семейна 

обстановка, така и в центровете за помощ на хора с увреждания, в социални домове 

или хосписи. Тепърва предстои да се разработят проектите за производството на 

моделите. Все още е рано да се каже колко ще струва един робохелп. С вградените в 

„главата” на робохелп видеокамери и с помощта на интернет децата на самотния дядо 

например ще могат да виждат на лаптопа си дали всичко е наред, независимо в кой 

край на света се намират. Те ще могат да управляват робота помощник с джойстик, 

като го накарат да носи лекарствата в точния час или да завие вечер възрастния. 

Предвижда се по-грамотните технически баби и дядовци сами да му поставят задачи 

чрез таблет със специално разработен софтуер. По-важното е, че той може да отмени 

наемането на специализиран персонал за възрастния човек, докато семейството му е 

извън дома. Роботът ще има три режима на управление. Ръчен, който се извършва с 

помощта на безжичен контролер; полуавтоматичен, който всъщност изпълнява 

предварително зададени програми - например всяка сутрин в 10 часа да каже "добро 

утро, как сте"; и изцяло автоматичен автономен режим на наблюдение на възрастни 
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хора, при който роботът ще сигнализира на спешна помощ при наличие на 

притеснителни за здравословното състояние на наблюдавания човек индикации. 

Завършената версия на robohelp  ще разполага и с датчик за пожар. Няма да използва 

минералната вода, която може да подава и мести, за да се справи с огъня, а ще 

сигнализира компетентните служби. Управлението  се извършва чрез контролер, 

свързан с робота чрез безжична система, важното тук е, че ще може да идентифицира 

и чожешкия глас и да изпълнява определени команди. Важно е да отбележим, че 

робохелп задължително ще има и червен голям бутон, чрез който бързо да може да се 

спре машината, това е един елемент, без който подобен тип изобретения не трябва да 

излизат на пазара.  Най-скъпият елемент към момента е механиката. Една хубава 

прецизна роборъка в момента струва 20 - 30 хил. евро, разказва Найден Шиваров. 

Също така мобилната платформа е скъпа и датчиците също не са евтини. Когато 

започнем да произвеждаме, ще бъдат разработени специални компоненти, с които да 

намалим общата цена. Прогнозите на специалистите в областта на сервизната 

роботика са, че машини като тази - сервизни персонални роботи - ще подпомагат дори 

"нормалните хора". Те предсказват, че до 10-15 години ще бъде изваден такъв робот 

на пазарa. 

 

Как точно работи Robohelp 

 

Роботика  Компютърен интелект (Computer Intelligence) 

 

 

Компютърен интелект (Computer Intelligence)Изкуствен интелект (ИИ) е едно от най-

младите научни направления. Началните работи са от малко повече от половин век. 

Всяко едно умно устройство в днешно време смартфон или просто робот е базиран на 

компютърния интелект, и представлява най общо казано прецизно съчетания между 
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интелигентно написан софтуер( мини операционна система) и хардуер който се 

комантдва и ръководи изцяло от машинния код на ОС. 

В основата на програмата (казано на кратко ОС) е заложен евристичен подход. По-

голямата част от математическите доказателства се правят на основата на 

формулиране на догадка за характера на решението и след това се проверява дали 

догадката е правилна. 

Този подход превъзхожда известния метод на пълното изчерпване, чиято същност 

накратко се свежда до следното: записват се аксиомите, формират се комбинации от 

по 2,3, и т.н. аксиоми, получават се нови изводи – отново комбиниране и т.н., накрая 

сред получените изводи е или формулираната теорема, или нейното опровержение. 

Логик-Теоретик представлява съвкупност от няколко правила за работа с даден клас 

задачи. Тези правила могат да се почерпят от начина, по който човека решава задачите 

от този клас. Разбира се съществуват и методи, които са по-ефективни и не са 

свойствени за човешкия мозък. 

Паралелно с евристичното програмиране се развива и направлението, което стъпва на 

математическата логика. Същността на подхода е в следното: истинността на всяко 

твърдение може да се докаже, ако се докаже, че неговото отрицание не е вярно. 

 

Всичко казано до тук би било възможно само ако съчетанието от машинен код и 

хардуер е факт защото едно без друдото не може да фотмира искуствен интелект 

респективно робот. За да се получи цялостната роботизирана система която да помага 

и да служи на човека е необходимо да се изчисли правилно компонентите коиче 

съставят тъй наречения „скелет“ на робота. 

Всяка една такава система се състои от шаси напрактика, което носи на себеси 

основната дънна платка на която е базовата елекроника (централен процесор в 

повечето случаи това е микро контролер ,РАМ памет периферия, захранващ блок и 

множество датчици и сензори спомагащи на робота да се ориентира в околната среда. 

Да може да отговаря и запомня команди , да се движи в определени посоки посочени 

от човека , да стои във въздъха например или да се ориентира в правилнта посока. 
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Основни съставни структори на робот: 

ü сензори, изпълнителни органи, “мозък” 

ü анализ на тримерни сцени 

ü координация око-ръка 

ü Електрически стъпкови постоянно токови мотори. 

ü Акумулатори 

ü конструиране на промишлени роботи. 

ü Цел – разработка на лесно програмируеми манипулатори с общо 

предназначение. 

Всеки един по –интелигентен робот има няколко системи: 

1. Система за разпознаване ан образи  

Разпознаването на образи  е съвкупност от методи и средства, с които компютърните 

системи достигат (ако е възможно) или понякога дори надминават естествените 

средства за възприемане на обектите от околния свят.  Информационното отражение 

на всеки конкретен обект, на неговите свойства и техните конкретни стойности се 

нарича изображение. Свойствата са форма, цвят, размери, тегло, структура и т.н. 

Обобщените свойства на няколко близки по своите характеристики изображения се 

нарича образ. Всичко това е възможно благодарение на сензорите рзположени по 

корпуса на робота. 

Типични задачи от областта разпознаване на образи са разпознаване на обекти от 

разстояние, четене на печатен и ръкописен текст, разпознаване на реч, разпознаване 

на пръстови отпечатъци, разпознаване на човек по неговия говор, разпознаване на 

тактилни изображения и т.н. 

В основата на разумното поведение е класификацията – подреждането на нещата така, 

че подобните неща да попадат в една група (подобните изображения да се отнесат към 

един и същ образ). За да могат да бъдат класифицирани, нещата се  представят чрез 

конкретни стойности на техните признаци, т.е. класификацията се основава на 

признаци. Признаците са съществени и несъществени от гледна точка на конкретната 

класификация. 
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2. Игри и вземане на решения. 

Да се научи компютърът да играе е направление, в което се появяват опити още в 1957 

г. Първите опити (Люс и Райфа) се основават на доказателството, че  съществува 

алгоритъм за определяне на оптималния ход при всяка ситуация от игра между “N” 

лица, в която всеки играч има пълна информация и броят на възможните ходове е 

краен. Предизвикателството към създателите на игрови програми е във факта, че  

игрите са клас задачи, с които компютрите се справят лошо. Главната задача е да се 

представи структурата на играта и да се прилагат евристики при приемливи 

ограничения. Големи надежди се възлагат както на обучението, така и на развитието на 

методите за вземане на решения при непълна информация. 

3. Анализ на естествени езици 

Анализът на естествени езици включва в себе си морфологичен анализ (анализ на 

думите като части на речта), синтактичен анализ (начините за свързване на думите в 

изречение и ролята на думата като част от изречението) и накрая семантичен анализ 

(дума и нейното смислово значение). Достатъчно е да се спомене многозначността на 

думите и ролята на контекста, за да се разбере защо при огромния напредък на 

компютърните науки днес все още ни се налага да се учим как да общуваме с 

компютрите и да се съобразяваме с техните специфични езици. 

Твърде далеч сме и от идеалния преводач-машина. Твърде много усилия трябва да 

положат лингвистите и компютърните специалисти и въпреки, че успехите в това 

направление са въпрос на оцеляване на езиците на малките нации, твърде малко са 

оптимистите. 

Разпознаване на реч. 

Самоорганизиращи се системи. По принцип съществува възможност да се имитира 

еволюцията при конструирането на машини. През 1956 Джон Фон Нойман  потвърди 

възможността да се създаде самовъзпроизвеждаща се машина. 

Видове роботи според предназначението си 
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Има много типове роботи който се използват в множество различни среди, какато и за 

много различни цели. 

Ценово проучване 

 

   Каква е правилната цена за нашия продукт?  Този въпрос изниква често. Какво става в 

нашето съзнание, как стигаме до този момент, в който знаем, че цената е ниска, или 

висока, как възприемането стига до крайното мнение? Това е много интригуващ 

въпрос, фундаментален за маркетинга. Когато една цена привлече вниманието ни, тя 

влиза в сложна система от ориентири, с които я сравняваме. В съзнанието си имаме 

събрани много ориентири – цени на сравними продукти, цената на същия продукт в 

други магазини, какво получаваме срещу цената – качество на продукта,стойност и 

преживяване и т.н. В нашия случай обаче е по-различно, защото роботът помощник не 

е най-продаваното нещо, нещо чиято цена можеш да сравниш с друг подобен продукт. 

Главното и в проекта е да запознаем хората  с нешо ново, което ще могат да ползват с 

цел да улеснят живота си.  Предвид описанието на Robohelp начина му на работа, 

сложността на операциите, който ще изпълнява и трудоемкостта става ясно че робота 

ще е с доста по-висока цена от тази, която много хора биха били готови да платят. 

Важното тук е да се осъзнае нуждата от робота ида се обърне внимание на неговите 

качества. В момента единствената съпоставка, която е най-удачна е с умния кухненски 

робот, който може да сготви хиляди рецепти, които първоначално са му програмирани. 

Той ще бъде на разположение на купувачите през 2017година като се предвижда 

първоначалната му цена да е 10 000 паунда (27646.21лв) . Robohelp е доста по-сложен 

робот като изработка, и умения цената която предвиждаме е 45 000лв. 

 

 

Оценка на риска 

 

 Както знаем всеки започнат проект (иновация) носи със себе си известно количество 

риск, който трябва добре да се прецени. Тук трябва да отчетем главно четири факта: 
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1. Потенциалните проблеми, свързани с разработването на проекта 

2. Прогнозирани препятствия 

3. Стойностно изразяване на риска 

4. Алтернативни пътища за развитие 

 

    Като потенциален проблем можем да разгледаме степента на продажбите на робота, 

предвид високата цена. Роботът ще бъде от изключително улеснение и ще има голямо 

търсене, но не всеки ще може да си го позволи, затова потенциалната целева група 

купувачи ще са по- заможните хора. 

   Прогнозираните препятствия са свързани със сложната изработка на самия робот, тъй 

като той е съчетание от сложен хардуер и софтуер, който трябва да бъде отлично 

координиран. 

За стойностно изразяване на риска е определен около 30% риск. 

Алтернативните пътища за развитие са доста големи за този вид робот, тъй като това е 
голяма и нужна иновация и затова се предполага, че бъдещият риск от загуби ще бъде 
малък, тъй като прогнозираме, че след няколко години роботът ще стане за масово 
потребление в по- развитите страни и съответно ще генерира големи печалби. 

 

 

Принос на робота към обществото 

 

Robohelp ще играе огромна роля в съвременното общество.  Неговият принос е главно 

за хората, които не могат да извършват сами основните дейности за нормален и 

пълноценен живот.  В днешно време не се обръща почти никакво внимание на тези 

хора, затова е нужно вниманието да бъде насоченото точно в този аспект. Технологията 

е наистина скъпа, но си заслужава! Чрез всички дейности, които ще извършва робота се 

спомага за нормалния живот на хората в неравностойно положение и най- важното- те 

да се почувстват интегрирани и да не са изолирани от всички останали. Другият принос 
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на Robohelp е свързан с близките, роднините и приятелите на тези хора. Чрез това 

удобство близките на трудноподвижните хора, тъй като мислите им няма да бъдат 

съсредоточени само в насока –„ какво и как да му поднеса за ядене, когато ме няма“, „ 

как да се преоблече“ или пък „ какво ли се случва с него, когато е сам“. Всички тези 

безпокойства са преодоляни с новата иновация Robohelp. 

 

 


