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Бележка  
към заглавието

Бях на седем години, когато татко донесе вкъщи подарък за 
мен и сестрите ми – ZX Spectrum, малък 8битов компютър. 

За пръв път имахме наш, собствен. Когато се озова в дома ни, 
вероятно вече бе изостанал с около 5 години от съвременните 
за онзи момент технологии, и въпреки че беше втора употреба, 
на мига си помислих, че в тази симпатична, невзрачна машин
ка има нещо удивително. Spectrum беше горедолу сходен като 
възможности с Commodore 64 (какъвто впрочем притежаваха 
само децата на истински „знатните“ семейства от квартала), но 
винаги съм го намирала за далеч покрасивото творение от две
те. Елегантната му кутия от черна пластмаса можеше спокойно 
да се побере в двете ти ръце, а и имаше нещо някак дружелюбно 
в сивите гумирани клавиши и лентата в цветовете на дъгата, пре
минаваща през единия ъгъл на кутията.

За мен пристигането на онзи ZX Spectrum отбеляза начало
то на едно незабравимо лято, което прекарахме заедно с пого
лямата ми сестра на тавана, като програмирахме игри на бесени
ца или рисувахме прости фигури с помощта на компютърен код. 
Целият този материал „за напреднали“ обаче дойде покъсно. 
Преди това трябваше да усвоим найосновните неща.

Вече не помня кога точно написах първата си компютърна 
програма, но съм съвсем сигурна каква беше тя – същата про
стичка програма, която впоследствие започнах да преподавам 
на всичките си студенти в лондонския Юнивърсити Колидж, 
и същата, която ще откриете на първа страница на който и да 
е уводен учебник по компютърни технологии. Това се дължи 
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на традицията, споделяна от всички онези, които някога са се 
учили да създават код – един своеобразен ритуал по инициа
ция. Първата новобранска задача на всеки „заек“ е да програ
мира компютъра, така че на екрана му да светне една известна 
фраза:

„ЗДРАВЕЙ, СВяТ“

Традицията води началото си от седемдесетте години на 
миналия век, когато Брайън Керниган включва задачата като 
практическо обучение в своя феноменално популярен учебник 
по програмиране „Програмният език С“*.1 Книгата, а оттам 
и самата фраза, бележат повратна точка в историята на ком
пютрите. На бял свят токущо се е появил микропроцесорът, 
възвестявайки прехода на компютрите от това, което са били 
в миналото – огромни машини за суперспециалисти, рабо
тещи с телетайп и перфокарти, – към нещо доста подобно на 
персоналните компютри, с които сме свикнали ние – с екран, 
клавиатура и мигащ курсор. „Здравей, свят“ излиза на сцената 
непосредствено след като приятелските разговори с компютъ
ра стават възможни.

Години покъсно Брайън Керниган споделя на интервюиращ 
го журналист от сп. „Форбс“ как се е вдъхновил за тази фраза. 
Гледал анимационен филм, показващ яйце и новоизлюпено пи
ленце, което с появата си изчуруликало думите „Здравей, свят!“, 
и те се запечатали в съзнанието му.

Не е съвсем ясно на кого се пада ролята на пиленцето в гор
ния сценарий: дали на голобрадото човешко същество, което 
триумфално оповестява, че смело е акостирало в света на про
грамирането, или на самия компютър, който се събужда от мо
нотонния унес на таблици и текстови документи, готов да свър
же съзнанието си с реалния свят и да изпълни волята на новия си 
господар. А може би и двете са верни. Тези две думи със сигур
ност обединяват всички програмисти и ги свързват с всяка една 
машина, за която някога е създавана програма.

 * „Програмният език С“ (София, „ЗеСТ Прес“, 2004). – Б.пр.
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Има още нещо в тази фраза, което харесвам, нещо, което ни
кога не е било поактуално или поважно, отколкото е в насто
ящия момент. Във време, когато компютърните алгоритми все 
повече и повече управляват процеси и вземат решения, касаещи 
нашето бъдеще, „Здравей, свят“ напомня за момент на диалог 
между човек и машина. За миг, в който границата между контро
лиращ и контролиран е на практика недоловима. Тя бележи на
чалото на едно партньорство – осеяно с възможности споделено 
пътуване, в което единият не може да просъществува без другия.

В епохата на машините това е нагласа, която си струва да па
зим наум.
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Увод

всеки, който някога е посещавал Джоунс Бийч на Лонг Айлънд 
в Ню Йорк, e шофирал под поредица от мостове по пътя си 

към океана. Тези мостове, изградени да служат като входове и 
изходи от магистралата, имат една необичайна особеност. Изви
ти в лека дъга над движещите се под тях коли, те са разположени 
необичайно ниско – на места сводът им се издига на няма и три 
метра от пътната настилка.

Това особено архитектурно решение не е случайно. През 
двайсетте години на миналия век Робърт Моузес, влиятелен ню
йоркски проектантурбанист, имал силното желание да запази 
новозавършения си, награждаван с отличия обществен парк в 
Джоунс Бийч само за белите, заможни американци. Знаейки, 
че предпочитаната от него клиентела ще пътува до плажа със 
собствените си коли, докато чернокожите от бедните квартали 
биха използвали за целта автобус, той умишлено се опитал да 
ограничи достъпа на последните, изграждайки стотици ниски 
мостове по дължината на магистралата. Прекалено ниски, за да 
могат високите близо четири метра автобуси да преминават под 
тях.1 

Расистките мостове не са единствените неодушевени пред
мети, оказвали таен контрол върху хората. Историята изобил
ства от примери за предмети и изобретения с власт, далеч надви
шаваща изначалното им предназначение.2 Понякога тя е умиш
лено и злонамерено заложена при проектирането им, но друг 
път е резултат от недомислени пропуски: спомнете си липсата 
на достъп за инвалидни колички в някои градски зони. Поняко
га е непреднамерено следствие, като например механизираните 
тъкачни машини от XIX век. Те били замислени с цел да улеснят 
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създаването на сложно тъкани платове, но в крайна сметка вли
янието, което оказали върху нивата на възнагражденията, безра
ботицата и условията на труд, ги превърнали в, както би могло 
да се твърди, поголеми тирани от който и да е викториански 
капиталист.

Съвременните изобретения не са много поразлични. 
Само попитайте жителите на град Скънторп, Северна Англия, 
чийто достъп до откриването на акаунти в AOL бил блокиран, 
след като интернет гигантът създал нов филтър за нецензурно 
съдържание, който не одобрявал името на техния град.3,* Или 
Чуквуемека Афигбо, нигериецът, който открил, че автоматич
ният диспенсър, който безотказно пускал доза сапун всеки път, 
щом неговият „белокож“ приятел поставел ръцете си под апа
рата, отказвал да отрази неговата потъмна кожа.4 Или Марк 
Зукърбърг, който, докато е пишел кода за фейсбук в стаята си в 
Харвард през 2004 г., не си е и помислял, че неговото творение 
покъсно ще бъде обвинено, че е спомогнало за манипулиране
то на изборни гласове в различни точки на земното кълбо.5

Зад всяко едно от тези изобретения се крие алгоритъм. 
Невидимите парченца код, които формират задвижващата сис
тема на съвременната машинна ера, нейните зъбчати колела – 
алгорит мите, са дали на света всичко – от фийдовете в социални
те мрежи до търсачките, сателитната навигация, та дори систе
мите за препоръчано музикално съдържание, и са в такава степен 
неразделна част от нашата съвременна инфраструктура, каквато 
досега са били мостовете, сградите и фабриките. Алгоритмите са 
в нашите болници, нашите съдилища, нашите автомобили. Полз
ват се от полицията, супермаркетите и филмовите студиа. Знаят 
какво харесваме и какво не, казват ни какво да гледаме, какво да 
четем и с кого да се срещаме. И едновременно с това имат скри
тата способност бавно и неусетно да променят правилата, по 
които дефинираме разбирането си за понятието „човешки“.

В тази книга ще разкрием огромното количество алгоритми, 
на които ние все повече се осланяме, дори и без да го осъзнава

 * Името на града Scunthorpe съдържа думата cunt (вулгарно название за 
женски гениталии и съответно вулгарна дума за жена). – Б.пр.
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ме. Ще разгледаме отблизо обещанията, които те ни дават, ще 
изучим скритите им възможности и ще се изправим пред поро
дените от тях въпроси, които са оставали без отговор досега. Ще 
се натъкнем на алгоритми, прилагани от полицията, за да реши 
кого да арестува, което ни поставя пред избора да защитаваме 
жертвите на престъпления или невинността на обвиняемите. 
Ще се срещнем с алгоритми, ползвани от съдии, за да определят 
каква да бъде присъдата на престъпници с вече доказана вина, 
което изисква от нас да решим какъв трябва да е обликът на съ
дебната ни система. Ще открием алгоритми, на които лекарите 
се уповават, за да оборят собствените си диагнози; заложени в 
автономните автомобили алгоритми, които ни изправят пред 
необходимостта ясно да дефинираме представите си за морал; 
алгоритми, които се намесват в начините, по които изразяваме 
емоциите си, и алгоритми, способни да подкопаят демократич
ните ни общества.

Не твърдя, че алгоритмите са лоши по своята същност. От 
следващите страници ще стане ясно, че има много причини да 
гледаме с оптимистична, положителна нагласа към това, което 
ни предстои занапред. Нито един предмет или алгоритъм не е 
добър или лош сам по себе си. Определящ е начинът, по който 
той се използва. Джипиес технологията е била изобретена, за да 
се изстрелват ядрени ракети, а днес помага в доставката на пици. 
За сметка на това поп музика, въртяна без прекъсване, се използ
ва като способ за мъчения. Ако наистина искам, бих могла да ви 
удуша дори с венец от цветя, колкото и красиво направен да е 
той. Да изградим мнение за даден алгоритъм означава да разбе
рем връзката между човек и машина. Всеки един от тях е нераз
ривно свързан с хората, които са го създали и с онези, които го 
използват.

Това означава, че в същността си това е книга за хората. За 
това кои сме ние, накъде сме тръгнали, какво е важно за нас и 
как това се променя с помощта на технологиите. За отношени
ята ни с вече съществуващите алгоритми, които функционират 
паралелно с нас, умножаващи нашите способности, поправящи 
нашите грешки, решаващи нашите проблеми и едновременно с 
това – пораждащи нови.
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За нуждата да си зададем въпроса дали даден алгоритъм 
носи чиста печалба на обществото. За това кога да се доверим на 
машината вместо на собствената си преценка, и кога да устоим 
на изкушението да поверим изцяло контрола на машините. За 
това да „разнищим“ алгоритмите до дъно и да установим техните 
ограничения, да се вгледаме надълбоко в себе си и да намерим 
нашите собствени. За това да разграничим жилото от меда и да 
решим в какъв свят искаме да живеем.

Защото бъдещето не просто се случва. Ние го създаваме.



Власт

Гари Каспаров знаел чудесно как да всява смут у съперниците 
си. На 34годишна възраст той бил найвеликият шахматист, 

познат на света до момента, и имал репутация, достатъчно стра
ховита, за да изправи на нокти всеки опонент до краен предел. 
При все това в арсенала му имало един конкретен, особено раз
фокусиращ трик, който изпълвал с ужас противниците му. Дока
то те седели, потейки се над вероятно найтрудния мач в живота 
си, руснакът небрежно вдигал часовника си от мястото му встра
ни от дъската и го връщал на китката си. Това бил сигнал, който 
всички разпознавали – знак, че Каспаров си е поиграл достатъч
но със своя опонент и вече е отегчен. Часовникът бил подкана 
към противника, че е време да се откаже от играта. Той би могъл 
и да не се подчини, но победата на Каспаров така или иначе ско
ро щяла да е факт.1 

Когато в прочутия мач от май 1997 г. срещу Каспаров се из
правил „Дийп Блу“ на Ай Би Ем, машината била глуха за подоб
ни тактики. Изходът на мача е добре известен, но историята зад 
кадър как „Дийп Блу“ е извоювал победата си е далеч послабо 
позната. Символичният триумф на машината над човека, който 
по много начини бележи началото на епохата на алгоритмите, 
се дължал на нещо много повече от просто сурова изчислител
на мощ. За да бие Каспаров, „Дийп Блу“ трябвало да го разгадае 
не само в ролята му на високоефективен процесор за блестящи 
шахматни ходове, но и като човешко същество.

Като за начало, инженерите на Ай Би Ем взели брилянтно
то решение да проектират „Дийп Блу“ да изглежда поколеблив, 
отколкото бил всъщност. По време на печално известния мач в 
шест партии машината периодично се бавела с потвърждаване
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то на хода си, след като приключела с изчислението, понякога по 
няколко минути. Тези забавяния оставяли у Каспаров впечатле
ние, че машината се затормозява от „смилането“ на все повече 
и повече изчисления. Това сякаш потвърждавало убеждението, 
което руснакът имал – а именно, че успешно е довел играта до 
етап, при който броят на възможностите е така умопомрачител
но голям, че „Дийп Блу“ не би могъл да вземе разумно решение.2 
В действителност обаче компютърът умишлено бездействал – 
той знаел отлично какъв ход да направи, просто изчаквал отбро
яването на последните мигове за реакция. Подъл трик, който 
обаче сработил. Още по време на първата партия от мача Каспа
ров започнал да се разсейва, опитвайки се да предугади способ
ностите на машината.3

Въпреки че руснакът печели първата партия, в партия но
мер две „Дийп Блу“ наистина успява да разгадае начина му на 
мислене. Каспаров се помъчил да вкара компютъра в капан, 
като го примамил да излезе напред и да плени няколко фигури, 
докато в същото време той, планирайки няколко хода в аванс, 
се подготвял да открие поле за своята царица и да тръгне в на
падение.4 Шахматните експерти, наблюдаващи мача, до един 
очаквали компютърът да се хване на въдицата, както очаквал 
и самият Каспаров. Но „Дийп Блу“ някак си надушил, че има 
нещо нередно. За изумление на Каспаров, компютърът разкрил 
намеренията на гросмайстора и се придвижил така, че да бло
кира царицата му, унищожавайки всякакви шансове за човешка 
победа.5

Каспаров бил видимо ужасен. Грешната му преценка относ
но способностите на компютъра го оставила слисан и обезоръ
жен. В интервю няколко дни след мача той казва: „Дийп Блу“ за 
момент започна да играе като бог.“6 Много години покъсно, раз
мишлявайки върху начина, по който се е почувствал тогава, той 
ще напише: „Направих грешката да допусна, че ходове, които е 
изненадващо да направи един компютър, са и обективно силни 
ходове.“7 Както и да е, геният на алгоритъма триумфирал. Про
зорливостта му по отношение на човешкия ум и присъщата на 
човека погрешимост атакувала и разгромила така свойствения 
на човека гений.



власт 21

Разколебан, Каспаров се отказва от втората партия, вместо 
да се впусне в битка за реми. От този миг увереността му започва 
да се пропуква. Партии три, четири и пет завършват с реми. До 
партия шест Каспаров е пречупен. Мачът приключва с резултат 
3,5 за „Дийп Блу“ на 2,5 за Каспаров.

Това е странна загуба. Руснакът със сигурност е бил в със
тояние да намери изход от позициите на дъската, но е подценил 
способността на алгоритъма, а после е допуснал да се почувства 
застрашен от него. „Бях толкова впечатлен от играта на „Дийп 
Блу“ – пише той през 2017 г., поглеждайки назад към мача – и така 
погълнат от тревога за онова, на което той евентуално е спосо
бен, че не си давах сметка, че проблемите ми се дължат поскоро 
на това колко лошо играех, отколкото на неговата добра игра.“8

Както тепърва ще виждаме отново и отново в книгата, на
гласите са важни. Историята за разгрома на „Дийп Блу“ над ве
ликия гросмайстор демонстрира, че силата на даден алгоритъм 
не се ограничава до онова, което се съдържа в редовете на не
говия код. Ключът към запазването на контрол е в това да раз
берем собствените си недостатъци и слабости, наред с тези на 
машината. 

Но щом някой като Каспаров не е успял да го осъзнае, то 
каква надежда има за нас, останалите хора? На тези страници ще 
видим как алгоритмите са проникнали буквално във всеки ас
пект на съвременния живот – от здравеопазване и престъпност 
до транспорт и политика. В хода на този процес ние някак сме 
успели едновременно да ги игнорираме, да се почувстваме за
страшени от тях и да свикнем да благоговеем пред техните спо
собности. Крайният резултат е, че нямаме представа точно кол
ко голяма власт им предоставяме и дали вече не сме позволили 
нещата да стигнат твърде далеч. 

Назад към основните принципи

Преди да стигнем до всичко това, може би има смисъл да спрем 
за кратко и да се запитаме какво всъщност значи „алгоритъм“. 
Това е понятие, което макар и да се употребява често, обикнове
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но не успява да предаде много съществена информация. Отчас
ти е така, защото самото понятие е доста мъгляво. Официално, 
то се дефинира по следния начин:9

Алгоритъм (същ. име): постъпкова процедура за решаване на 
даден проблем или постигане на някаква цел, найвече от ком
пютър.

Толкова. Алгоритъмът е просто поредица от логически ин
струкции, които показват стъпка по стъпка как да бъде изпъл
нена дадена задача. Според това всеобхватно определение една 
рецепта за сладкиш също може да се разглежда като алгоритъм. 
Както и наборът от упътвания, които давате на непознат, който 
се е изгубил. Ръководствата за сглобяване на ИКЕА, клиповете в 
ютуб, показващи как се отстраняват различни неизправности, та 
дори книгите за самопомощ – на теория, всеки завършен списък 
с инструкции за постигане на конкретна, ясна цел би могъл да се 
характеризира като алгоритъм. 

Но понятието не се употребява точно по този начин. 
Обикновено алгоритмите означават нещо малко поспеци
фично. Пак се свеждат до списък от изпълнявани стъпка по 
стъпка инструкции, но въпросните алгоритми почти винаги 
са математически обекти. Те ползват поредица математиче
ски операции и прилагайки уравнения, аритметика, алгебра, 
математически анализ, логика и вероятност, ги превръщат в 
компютърен код. Захранват се с данни от реалния свят, получа
ват задача и се залавят с мащабна изчислителна дейност, за да 
постигнат своята цел. Те са в основата на това компютърната 
наука да стане истинска наука, и в хода на този процес са били 
двигател на много от найфантастичните съвременни достиже
ния на машините.

Съществуват почти неизброимо количество различни ал
горитми. Всеки от тях има собствени задачи, свои особености, 
хитри хрумвания и недостатъци и няма единно мнение как най
добре да бъдат групирани те. Но найобщо казано, би било удач
но да си представим практическите задачи, които те изпълняват, 
в четири основни категории:10
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Приоритизиране: създаване на подреден списък

Търсачката на гугъл предвижда коя е търсената от вас страни
ца, като класира един резултат пред друг. „Нетфликс“ предпо
лага кой би бил следващия филм, който бихте искали да гледа
те. Вашият TomTom* подбира найбързия маршрут. Всички те 
прилагат математически процес, за да подредят необятното 
количество възможни избори. „Дийп Блу“ по същността си 
също е бил приоритизиращ алгоритъм, който разглежда всич
ки потенциални ходове на шахматната дъска и изчислява кой 
би осигурил найдобър шанс за победа. 

Класифициране: избиране на категория

Щом навлязох в края на двайсетте си години, бях бомбарди
рана от реклами на диамантени пръстени във фейсбук. Когато 
впоследствие се омъжих, навсякъде из мрежата започнаха да ме 
преследват реклами на тестове за бременност. За тези безобид
ни дразнители можех да благодаря на алгоритмите за класифи
циране. Тези обичани от рекламистите алгоритми непрекъсна
то работят на заден фон и на базата на ваши характеристики ви 
класифицират като потенциално интересуващ се от подобни 
работи човек. (Дори и да са прави, все пак е доста дразнещо, 
когато реклами на комплекти за стимулиране на фертилността 
изскачат на екрана на лаптопа ви насред служебна среща.)
 Съществуват алгоритми, които автоматично категоризи
рат и премахват неуместно съдържание от ютуб, алгоритми, 
които именуват вместо вас снимките от ваканцията ви, а също 
и алгоритми, които могат да сканират вашия почерк и да класи
фицират всеки знак от страницата като буква от азбуката. 

Асоцииране: откриване на връзки

Целта на асоциирането е да открива и посочва връзки между 
нещата. Асоциирането е заложено в основата на алгоритмите 
за запознанства като ОКCupid например. Те търсят сходства 
между потребителите на мрежата и предлагат подходящи парт
ньори на базата на намерените данни. Системата на „Амазон“ 

 * Вид навигационна система. – Б.пр.



24 Хана Фрай  Здравей, свят

за генериране на препоръки ползва сходна идея, свързвайки ва
шите интереси с тези на някогашни клиенти. Този принцип на 
действие станал причина и за интригуващата оферта за покуп
ка на свързан артикул, с която се сблъскал потребителят на Ре
дит Kerbobotat, след като си купил бейзболна бухалка от Ама
зон: „Може би ще се заинтересувате и от тази маска за глава?“11

Филтриране: отсяване на важното

Често алгоритмите трябва да премахнат част от информаци
ята, за да се фокусират върху важното, да отделят зърното от 
плявата. Понякога правят това съвсем буквално: алгоритми
те за гласово разпознаване като тези, които функционират в 
Сири, Алекса и Кортана*, трябва първо да изолират вашия глас 
от фоновия шум, преди да се заемат с разшифроването на ду
мите ви. Понякога го правят метафорично: фейсбук и туитър 
филтрират историите, които имат отношение към споделените 
от вас интереси, за да моделират собствения ви, персонализи
ран информационен поток.

Болшинството алгоритми биват изграждани така, че да ра
ботят като комбинация от горните типове. Вземете UberPool 
например, който свързва потенциални пътници с други хора, 
отправящи се по същото направление. Вземайки предвид ваше
то начално местоположение и крайна дестинация, той трябва да 
пресее възможните маршрути, които водят до дома ви, да потър
си пресечни точки с други потребители, които са се насочили 
в същата посока и да избере една група, към която да ви вклю
чи – всичко това, докато приоритизира маршрутите с наймалко 
отклонения за шофьора, за да направи пътуването максимално 
ефективно.12 

Та ето това могат да правят алгоритмите. Как обаче успяват 
да го направят? Възможностите отново са практически безкрай
ни, но има начин нещата да се опростят. Нека си представим, че 
подходите, които алгоритмите предприемат, найобщо спадат 
към две ключови парадигми. В книгата ще се запознаем и с двете.

 * Гласови асистенти, съответно на „Епъл“, „Амазон“ и „Майкрософт“. – Б.пр.
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Командно-базирани алгоритми

Първият тип е базиран на команди. Указанията им се конструи
рат от човек и са директни и еднозначни. Можете да си пред
ставите тези алгоритми найдобре, ако направите аналогия с 
приготвянето на сладкиш по рецепта. Стъпка първа: направе
те това. Стъпка втора: ако..., то.... Горното няма за цел да вну
ши, че тези алгоритми са прости – в рамките на тази парадигма 
има голямо поле за изграждане на мощни програми.

Алгоритми за машинно обучение

Вторият тип са вдъхновени от начина, по който се учат живи
те същества. За съпоставка, помислете си как бихте могли да 
научите куче да ви подава лапа. Не е необходимо да изработи
те детайлен списък с указания и да ги сведете до съзнанието 
на кучето. Като дресьор всичко, от което имате нужда, е ясна 
цел в собствената ви глава, какво желаете да постигне кучето 
и някакъв начин да го възнаградите, щом животното улучи 
правилното действие. Става дума единствено за поощряване 
на доброто поведение, игнориране на лошото и осигуряване 
на достатъчно практика, така че то само да разбере какво да 
прави. Алгоритмичният еквивалент е известен като алгоритъм 
за машинно обучение – част от пообхватната, сложна материя 
на изкуствения интелект или ИИ. Подавате на машината дан
ни, цел и обратна връзка, щом излезе на прав път, след което я 
оставяте да намери найдобрия начин за постигане на крайния 
резултат.

Двата типа имат своите предимства и недостатъци. Команд
нобазираните алгоритми са лесни за схващане, тъй като следват 
указания, писани от хора. На теория всеки би могъл да ги отвори 
и да проследи логиката на онова, които се случва вътре в тях.13 
Но в това се крият едновременно тяхната благословия и тяхното 
проклятие. Команднобазираните алгоритми са в състояние да 
работят само по задачи, за които хората знаят как да напишат 
инструкции. 

За разлика от тях, в последно време алгоритмите за машин
но обучение се оказват забележително добри в решаването на 
проблеми, при които писането на поредица от указания не е уда
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чен вариант. Те умеят да разпознават обекти в снимки, да раз
бират думи, докато ги изговаряме, и да превеждат от един език 
на друг – неща, с които команднобазираните алгоритми винаги 
силно са се затормозявали. Обратната страна на медала е, че ако 
оставиш машина да достигне до решението сама, пътят, който тя 
изминава до него, няма да бъде особено разбираем за човешки 
наблюдател. Същината на процеса може да остане неразгадаема 
тайна дори и за найумните програмисти, населяващи земята.

Вземете например задачата за разпознаване на образи. Група 
японски изследователи наскоро демонстрираха колко странен в 
човешките очи може да бъде начинът, по който един алгоритъм 
гледа на света. Може би сте попадали на зрителната илюзия, при 
която не можете съвсем ясно да кажете дали гледате картина на 
ваза или на две лица (ако не сте, има неин вариант в бележките 
на гърба на книгата).14 А ето и компютърния еквивалент. Екипът 
показал, че промяната на единединствен пиксел, падащ се вър
ху предното колело на автомобила от изображението, била дос
татъчна да накара алгоритъм за машинно обучение да промени 
решението си – от това, че наблюдава снимка на кола, на това да 
смята, че става дума за снимка на куче.15

За някои мисълта даден алгоритъм да работи без изрични 
указания е рецепта за бедствие. Как можем да контролираме 
нещо, което не разбираме? Какво, ако способностите на съзна
телни, суперинтелигентни машини надхвърлят тези на техните 
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създатели? Как ще гарантираме, че изкуственият интелект, кой
то не разбираме и не сме в състояние да контролираме, не рабо
ти в наш ущърб?

Това са до един интересни, хипотетични въпроси и има не
малко книги, посветени на надвисващата заплаха от ИИ апока
липсис. От сега поднасям извиненията си, ако именно това сте 
очаквали, но тази книга не е една от тях. Въпреки че напоследък 
ИИ настъпва с лавинообразен темп, той все още е „интелиген
тен“ в найограничения смисъл на думата. Вероятно би било по
полезно да мислим за процеса, през който преминаваме, като за 
революция в изчислителната статистика, отколкото като за ре
волюция в интелекта. Знам, че това далеч не звучи толкова секси 
(освен ако не сте наистина запалени по статистиката), но е мно
го поточно описание на актуалното състояние на нещата.

Към днешна дата, да се притесняваме от злодейски настроен 
изкуствен интелект е малко като да се тревожим за пренаселва
нето на Марс.* Може би някой ден ще стигнем до момента, ко
гато компютърният интелект ще превъзхожда човешкия, но все 
още дори не сме го наближили. Честно казано, тепърва имаме да 
извървим дълъг път, докато създадем интелект, сравним с този 
на таралежа. Досега никой не е успял да надмине дори ниво чер
вей.**

Освен това целият медиен шум около ИИ отклонява внима
нието от много поналежащи теми, а мисля, и от много поин
тересни истории. Забравете за момент за всемогъщите машини, 
движени от изкуствен интелект и насочете мисълта си от далеч
ното бъдеще към днешния ден, защото вече съществуват алгори

 * Перифразирам коментар, направен от специалиста по компютърни науки 
и пионер в областта на машинното самообучение Андрю Енджи в рамките 
на негова лекция от 2015 г. Вж. в ютуб „Tech Events, GPU Technology 
Conference 2015 day 3: What’s Next in Deep Learning“, записът е от 20 
ноември 2015 г.: https://www.youtube.com/watch?v=qP9TOX8TkI. – Б.а.

 ** Именно симулиране мозъка на червей е целта, която си е поставил между
народният научен проект „OpenWorm“. Екипът му се надява изкуствено 
да възпроизведе мрежата от 302 неврона, изолирани в мозъка на вида C. 
elegans. За сравнение, ние, хората, притежаваме около 100 000 000 000 
нев рона. Можете да погледнете сайта на „OpenWorm“ тук: http://
openworm.org/ – Б.а.
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тми, разполагащи с неограничена свобода да вземат автономни 
решения. Да се произнасят относно продължителността на при
съди за лишаване от свобода, относно терапиите на раковобол
ни, относно действията при автомобилна катастрофа. Накъдето 
и да се обърнем, те вече правят съдбоносни избори от наше име.

Но щом им предоставяме цялата тази власт, заслужават ли те 
доверието ни?

Сляпа вяра

22 март 2009 г., неделя, не бил добър ден за Робърт Джоунс. До
като шофирал към дома си през красивото градче Тодмордън в 
Западен Йоркшър, след като бил гостувал на свои приятели, той 
забелязал, че индикаторът за гориво на БМВто му свети. Гори
вото, с което разполагал до намирането на бензиностанция, сти
гало за едва единадесетина километра, така че ситуацията била 
на косъм. За щастие, джипиесът му явно бил намерил пряк път, 
който го отвел по тясно, криволичещо шосе нагоре по склона на 
долината.

Робърт следвал упътванията на устройството, но докато ка
рал, шосето ставало все постръмно и тясно. След няколко ки
лометра то се превърнало в черен път, който трудно можел да 
побере коне, камо ли коли. Но това не смутило Робърт. Той из
минавал служебно по осем хиляди километра на седмица и знаел 
как да се държи зад волана. А и си мислел, че няма причина да не 
се довери на ТomTom, сателитната му навигация.16 

Минути покъсно всеки в долината, който погледнел наго
ре, можел да види как носът на колата на Робърт стърчи от ръба 
на надвиснала над нея скала. От 30метрово падане го спасила 
единствено паянтовата дървена ограда по края, в която токущо 
се бил ударил.

Впоследствие били необходими трактор и три АТВта, за да 
изтеглят колата от мястото, където я изоставил. Покъсно съща
та година, когато се явил в съда по обвинения за безразсъдно шо
фиране, той признал, че дори не му е хрумнало да не се подчини 
на указанията на устройството. „Навигацията продължаваше да 
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настоява, че онази пътека е автомобилен път – споделя той пред 
един вестник след инцидента. – Така че аз просто ѝ се доверих. 
Не съм очаквал, че ще ме отведе до ръба на пропаст.“17

Не, Робърт, едва ли си очаквал подобно нещо.
Тази случка крие поука в себе си. Макар че сигурно се е по

чувствал малко глупаво, понеже е пренебрегнал информацията, 
която е била току пред очите му (като факта, че през прозореца 
на колата се е виждала истинска пропаст), и е приписал на един 
алгоритъм поголям интелект, отколкото той заслужава, Джоунс 
дели една съдба не с кого да е. Все пак самият Каспаров е по
паднал в същия капан около дванайсет години порано. Грешка, 
която далеч подискретнo, но с не помалки последствия почти 
всички допускаме, вероятно дори без да го осъзнаваме.

През 2015 г. учени си поставят за цел да проучат силата, коя
то търсачки като гугъл имат да променят възгледите ни за све
та.18 Те искали да открият дали се доверяваме на резултатите им 
в някакви разумни граници, или сме готови да ги последваме в 
блажен унес отвъд ръба на метафоричната скала. 

Експериментът се фокусирал около предстоящи избори в 
Индия. Изследователите, начело с психолога Робърт Епщайн, 
вербували за идеята си 2150 колебаещи се гласоподаватели от 
цялата страна и им дали достъп до специално създадена търсач
ка, наречена Kadoodle, която имала за цел да им помогне да раз
берат повече за кандидатите, преди да решат за кого да гласуват.

Но Kadoodle била манипулирана. Участниците били раз
делени в групи без тяхното знание. На всяка от групите бил 
показван малко поразличен вариант на резултатите от търсач
ката, модифициран в интерес на един или друг кандидат. Щом 
членовете на определена група посетели сайта, всички линкове, 
които те виждали на горни позиции в страницата, били в полза 
на един определен кандидат. Така те трябвало да скролват, линк 
след линк, съвсем до долу, докато открият и една страница, бла
госклонна към някой друг. Различните групи били „насочвани“ 
към различни кандидати.   

Както можем да очакваме, в поголямата част от времето си 
участниците четяли сайтовете, изведени на челно място на пър
вата страница. Както гласи старият интернетски виц – найдо
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брото място да скриеш труп е на втора страница в гугъл. Едва 
ли някой от хората в експеримента е обърнал много внимание 
на линковете, които се показвали найдолу в списъка. И все пак, 
степента, в която последователността на подреждане повли
яла върху политическите позиции на доброволците, шокирала 
дори Епщайн. След едва няколко минути, прекарани в преглед 
на пристрастните резултати, на въпроса за кого биха гласували, 
участниците били с изумителните 12% посклонни да изберат 
фаворизирания от Kadoodle кандидат.

В интервю за списание „Сайънс“ от 2015 г.19 Епщайн обяс
нява случилото се от гледна точка на участниците в експери
мента по следния начин: „Очакваме търсачката да взема умни 
решения.“ С тези думи те имат предвид – „Ами, да, виждам при
страстието и това ми говори, че... търсачката си върши работа
та.“ Може би още потревожно, предвид колко голяма част от 
информацията получаваме днес от алгоритми като търсачките 
например, е в каква степен подбраните за експеримента вярва
ли, че са изградили свое собствено мнение: „Когато хората не 
са наясно, че биват манипулирани, те са склонни да смятат, че 
доброволно са възприели новите си възгледи“, пише Епщайн в 
оригиналния доклад.20

Разбира сe, Kadoodle не е единственият алгоритъм, обви
няван, че манипулира изкусно политическите нагласи на хората. 
Ще се спрем повече на въпроса в главата „Данни“, но за момента 
си струва да отбележим представата, която експериментът ни 
дава за собственото ни отношение към почти безпогрешните 
алгоритми. В крайна сметка започваме да вярваме, че те винаги 
имат подобра преценка от нас.21 След известно време дори вече 
не си даваме сметка за собственото ни субективно възприятие 
за тях.

Навсякъде около нас алгоритмите осигуряват някакъв удо
бен източник на авторитет. Лесен начин за делегиране на отго
ворност – пряк път, по който тръгваме, без да се замислим. На
истина, кой би стигал всеки път до втора страница на гугъл и 
би подхождал критично към всеки резултат? Или би посещавал 
всяка самолетна компания, за да провери дали Skyscanner показ
ва найниските оферти? Или би извадил линийка и пътна карта, 
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за да се увери, че навигацията му показва найпрекия маршрут? 
Със сигурност не и аз.

Но тук трябва да направим едно разграничение. Едно е да се 
доверим на алгоритъм, на който по принцип може да се разчита. 
Съвсем друго е да окажем доверието си на такъв, чието качество 
не познаваме достатъчно задълбочено. 

Изкуственият интелект  
среща природната глупост

През 2012 г. редица хора с увреждания в Айдахо били информи
рани, че подпомагането им по линия на програмата „Медикейд“* 
се спира.22 Въпреки че всички те отговаряли на критериите за 
помощи, държавата, орязвала без предупреждение финансова
та им подкрепа с цели 30%,23 поставяйки ги в ситуация едвам да 
покриват медицинските си разноски. Тук не става дума за поли
тическо решение, а за резултата от нов „инструмент за бюджети
ране“, въведен от Департамента по здравеопазване и социални 
грижи на щата Айдахо – софтуер, който автоматично изчисля
вал размера на помощта, която всеки човек трябвало да получи.24

Проблемът бил, че решенията на инструмента за бюджети
ране не били особено логични. Както било видно и отстрани, 
той формирал дълбоко спорни числа. Някои хора получили по
вече пари от предходни години, докато други се оказали с бю
джети, намалени с десетки хиляди долари, което ги поставяло 
под угрозата да напуснат жилищата си, за да получават грижи в 
специализиран дом.25

Неспособни да разберат защо помощите им са толкова ре
дуцирани, или с цел ефективно да оспорят намаляването им, жи
телите на щата се обърнали за помощ към Американския съюз 
за граждански свободи (ACLU). Делото им поел Ричард Епинк, 
правен директор на подразделението в Айдахо26, който казва 

 * Национална програма, подпомагаща покриването на финансови разхо
ди за медицински грижи, насочена специално към гражданите с ниски 
доходи в САЩ. – Б.пр
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следното в блогърски пост през 2017 г.: „Смятах, че случаят ще 
се изчерпи със запитване към щата от рода на „Кажете ни защо 
стойностите в долари паднаха така драстично?“27. В действи
телност обаче били необходими четири години, четири хиляди 
ищци и колективно дело, за да се стигне до дъното на нещата.28

Отначало Епинк и екипът му поискали подробности за начи
на на функциониране на алгоритъма, но екипът на „Медикейд“ 
отказал да разясни изчисленията си. Те твърдели, че софтуерът, 
който правел оценка на случаите, бил „търговска тайна“ и не мо
жел да бъде оповестяван.29 За щастие, съдията, председателст
ващ делото, отхвърлил този аргумент. Тогава инструментът за 
бюджетиране, разполагащ с такава голяма власт над жителите на 
щата, бил предаден за анализ. Оказало се, че не е нито сложен 
изкуствен интелект, нито ювелирно изработен математически 
модел, а екселска таблица.30

Заложените в нея изчисления били, както се твърди, основа
ни на исторически данни, но информацията съдържала толкова 
грешки и дефекти, че била в поголямата си част безполезна.31 И 
което е още полошо, веднъж разнищил методиката на пресмята
не, екипът на ACLU открил „фундаментални статистически не
достатъци в начина, по който била построена самата формула“. 
Инструментът за бюджетиране де факто генерирал произволни 
резултати за огромен брой хора. Алгоритъмът, ако можем да го 
наречем така, бил с толкова лошо качество, че впоследствие бива 
обявен от съда за противоконституционен.32  

Тук човешката грешка е едновременно по две линии. Първо, 
някой е създал нескопосана таблица, и второ, други наивно са 
ѝ се доверили. „Алгоритъмът“ всъщност бил калпаво човешко 
творение, опаковано в код. Защо при това положение държавни
те служители така отявлено защитавали нещо толкова ужасно?

Ето мнението на Епинк по въпроса: 
Чисто и просто става дума за предразсъдъка, който имаме по 
отношение на компютърни резултати – ние не ги подлагаме на 
съмнение. Когато нещо е генерирано от компютър, когато ста
тистик преглежда някакви данни и му хрумне формула за тях
ната обработка, ние просто се доверяваме на тази формула, без 
да питаме: „Хей, един момент, как всъщност работи това?“33


