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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Актуалност и значимост на изследването 

Изкуственият интелект е не само актуално понятие, но също и реална част от 

ежедневието на съвременния човек. Информационното общество е силно зависимо от 

разработките на новите технологии в компютърните науки и механиката. На пръв 

поглед малки открития в определени области на компютърните науки, могат да се 

окажат от огромно значение за бъдещето. Затова е важно да се подхожда изключително 

внимателно към всякакви въпроси свързани с разработването на изкуствен интелект. Не 

е нужно да се доверяваме прекомерно на картините и прогнозите за апокалиптично 

бъдеще, разнасяни из медиите, но също така би било разумно да се подходи с известна 

доза предпазливост към нещо така значимо, каквото е изкуствения интелект. 

Изкуственият интелект е изправен пред предизвикателството да придобие качествата 

на човешкия интелект и дори да ги задмине. Представата за него съчетава идеята за 

технологичен процес и нашето разбиране за съзнание. Философията има важно място в 

дебатите за изкуствен интелект давайки методология за разграничаване на релевантни 

констатации от чиста фантазия. 

В това отношение философията би могла да заеме важна роля и да даде 

перспективи, които до този момент не са обмислени или не са взети предвид. Но за да 

се справи с предизвикателствата на модерния свят, философията също има нужда от 

свеж и различен поглед. Непрестанно забързаният свят и светкавичния обмен на 

информация предполагат и варианти на по-разчупени философски възгледи, които да 

отговарят на динамиката в съвремието. Дисертационният труд представя процесуалната 

философия като възможен такъв вариант, който има потенциал за приноси не само във 

философското поле, но и в това на изкуствения интелект. Модерните хуманитарни и 

естествени науки се нуждаят от интердисциплинарни екипи и изследвания, които да 

работят заедно за постигането на обща, в много случаи практична (приложна) цел. 

Настоящето изследване се изправя пред подобно предизвикателство. Като прави опит 

да отговори на необходимостта на новите тенденции в областта на технологиите, в 

качеството им на (вече почти неотменна) част от съвременния начин на съществуване и 

да приложи такъв философски подход, който да е адекватен при разглеждането и 

анализирането на възникващите проблеми от такъв характер. В този смисъл 
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изключително важно за значимостта на изследването е то да има принос не само в 

теоретичен аспект, но и да има практическа (приложна) стойност. Поради тази 

причина, като работи с теория, изследването се отнася не само към теоретичните, но и 

към практическите измерения на тематиката, като взема предвид както модерните 

философски дебати, така и актуални иновации, новини и технологии. Очакванията са 

дисертационният труд да даде идеи, да вдъхнови и да отвори нови хоризонти не само 

пред изследователите на изкуствения интелект, но и пред интердисциплинарните 

изследвания върху изкуствения интелект занапред. 

Процесуалната философия може да се разглежда като адекватен за целта на 

изследването подход, защото има способността да съчетава приложната наука с 

теоретична философия. В този смисъл тя е актуална и към философията на изкуствения 

интелект, именно заради потенциала си за интердисциплинарно преминаване на 

установените дисциплини граници и капацитет за взаимодействие между типологично 

различните теоретична философия и приложната наука. Подобен пример, може да 

открием в ред модерни изследвания, които се коренят в класически философски 

занимания и намират израз в чисто практичната сфера. Също така може да бъде 

приложено и обратното твърдение – дейности с практическа стойност могат да са също 

толкова теоретични.  

Добър пример за благоприятните ефекти на такъв вид дейност може да се открие 

в конкретната практика, случваща се дори в настоящия момент. Именно това е място, 

където процесуалната философия намира своя адекватен израз като методология за 

постигането на връзка между практика и теория. Ако процесът на преминаване от 

теория към практика бива разглеждан като едноединно цяло, това би улеснило 

значително разбирането на някои сложни научни теории. Приложението на теория 

върху друга теория също е практична стъпка, която процесуалната философия 

адмирира и намира като израз на нейните цели (Петров 2015: 53). „Може дори да се 

каже, че всяка философска теория е потенциално приложна философия.“. Израз на това 

може да намерим и във връзката между онтологията като технология и традиционната 

философска онтология, което би могло да се разгледа като процесуално-онтологичен 

подход сам по себе си. Тази позиция има потенциалната възможност да освобождава 

мисълта в много отношения и да дава по-широко поле за изследвания.  

Процесуалният подход при онтологиите, по-специфично философските такива, е 

подходящ заради динамиката, която тя предлага. Тази динамика е водеща както при 
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връзката между философска и технологична онтология, така и при приложението 

(прилагането) на една теория спрямо друга, а също и при приложението на теория 

върху практика и обратното. 

Процесуално-онтологичният подход дава рационална оценка на твърденията по 

вече съществуващи теории, каквито са изложенията и множеството дебати по въпроса 

за изкуствен интелект. Тя може да обобщава, категоризира и изяснява явления и 

процеси, върху които традиционните философски похвати не могат да бъдат 

релевантно съотнесени. От една страна, тя предлага свързаност между слабата теза за 

изкуствен интелект, налична в информационните науки днес и отделно силната теза, 

разглеждана като потенциално бъдеще и резултат от слабия изкуствен интелект. От 

друга страна, се прилага възможността за използване на процеса в качеството му на 

движеща категория в самата теория на изкуствения интелект, която далеч не е статична 

и се изплъзва от способността за категоризация на познатата класическа философия. 

Процесуалната философия заема своята адекватна позиция по отношение на полезните 

разработки, свързани с изкуствения интелект, които актуализират изследвания по 

отношение на други философски течения, както и на други научни дисциплини като 

невронауки, теория на обучението и др. 

Теза 

Основната теза на дисертацията е, че процесуалната философия може да бъде 

приложена при разглеждането на ред проблеми свързани с изкуствения интелект. Част 

от тези проблеми са обвързани с въпросите за достигане до „силен“ изкуствен интелект 

и начините, по които това може да стане. Моята теза изразява становището, че най-

добрият начин, по който може да се ползва процесуалната философия е чрез 

процесуалната онтология. Защитавам и виждането, че този метод е добър, тъй като е 

различен от всичко правено до сега и дава нови перспективи. Също така процесуално-

онтологичният подход има и практическа стойност. Онтологичните аспекти на 

процесуалната философия по отношение на изкуствения интелект са извлечени от 

оригиналните метафизични идеи на Алфред Норт Уайтхед.  

Тезата, че процесуално-онтологичния подход е не просто възможен, но и 

необходим, бива подкрепена от теоретичното разглеждане на проблематиката 

посредством процесуална методология, но и чрез представеното авторско предложение 

за изготвяне на софтуер, който има обучителна цел и е базиран на основните принципи 

в процесуалната философия. Този софтуер може да служи в помощ по време на 
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обучителния процес при ученици и студенти, като същевременно с това дава и 

възможност на заложения в него изкуствен интелект да се докосне до една по-отворена 

среда, от която той също да „учи“. Чрез този пример се защитава тезата за процесуално-

онтологичния подход като релевантен, подходящ и необходим начин за работа с 

изкуствен интелект. 

 

Цел 

Целта на изследването е да представи перспектива, която използва средствата 

на процесуалната философия, за да покаже, че проблематиката при изследването на 

изкуствения интелект има своя потенциал и в полето на философията, въпреки своята 

типологично различна (техническа) перспектива.  

Обект на настоящето изследване е взаимовръзката между изкуствен интелект и 

философия, която дава различен поглед върху вече добре познати проблеми. 

Настоящото изследване я открива в полето на процесуалната философия и приложната 

онтология. Разглеждането няма за цел да реши проблемите, свързани с разработването 

на изкуствен интелект, а по-скоро да подчертае нуждата от различна нагласа, с която да 

се преразгледат някои изследвания или въпроси касаещи съответното изследователско 

поле. Като се използват основните идеи и подходи в процесуалната философия, се цели 

създаването на такава перспектива, която да обвърже философия и изкуствен интелект 

в актуалните съвременни изследвания. 

Предметът на настоящата работа са проблемите, свързани с изкуствения 

интелект и специфичния подход, който биха дали процесуалната философия и 

приложната онтология, при тяхното разглеждане и решаване. 

 

Изследователски задачи 

В рамките на така поставените основна цел и въпроси, могат да бъдат 

формулирани следните основни задачи, които настоящата дисертация поставя.  

1. Да обясни какво се разбира под изкуствен интелект и защо 

понятието е толкова противоречиво, като дефинираме понятията интелект и 

съответно и изкуствен интелект с оглед на сложната проблематика свързана с 

тях.  
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2. Да обясни начинът, по който процесуалната философия и 

приложната онтология допринасят за развитието на изследванията в полето на 

изкуствения интелект  

3. Да се изследва и обясни как процесуалната философия и онтология 

могат да окажат влияние върху разработките за изкуствен интелект и с какво 

биха допринесли към по-нататъшните изследвания.  

4. Четвърто, да се даде конкретен практически пример с разработката 

на примерен софтуер, който почива на принципите на процесуалната 

философия. Този концептуален софтуер има за цел да подкрепи изложената теза 

в дисертацията за нуждата от отворена система, която да допринесе за 

интегрирането на груб опит, взет директно от външния свят, при определяне 

интелигентността на изкуствения интелект. Чрез това изложение ще бъде 

подчертан и интердисциплинарният характер на настоящата работа 

 

Методология 

За да се обясни специфичния характер на проблемите, свързани с 

изследването на ИИ, както и мястото на философията в тях, настоящата работа 

се опира на принципите на интердисциплинарното изследване. 

Интердисциплинността е подход, чрез който се преосмисля проблемът за 

взаимоотношенията между дисциплините, за взаимодействие между видовете 

знания от различни дисциплини, което да изследва типологично различна 

проблематика. Освен това, интердисциплинността дава възможност за 

проследяване на връзката между процесуална философия и приложна онтология. 

Това ще спомогне за: 

• Изясняване възникването на ИИ. 

• Изследване на начините, по които се разпространява 

методологията за обучение. 

• Проявленията, които тази методология добива при прилагането ѝ 

върху ИИ. 
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СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
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Кратко съдържание на дисертационния труд 

Текстът е структуриран в четири глави.  

В Първа глава: Исторически преглед на идеята за изкуствен интелект е 

представен исторически преглед на понятието за изкуствен интелект. Главата си 

поставя задачата да открие най-подходящите определения за „интелект“ и „изкуствен 

интелект“, с които да се работи в текста. За да се стигне до избора на най-релевантна 

формулировка, се прави кратък анализ и преглед на основните и най-важни черти на 

тези определения. 

Първо, вниманието се насочва към изясняването на термина „интелект“, който 

играе основна роля в дисертационния труд. Неговото определяне е свързано с 

изследване на неговите разновидности и с извод върху семантиката на понятието 

„изкуствен интелект“. А тъй като формалното изследване на етимологията на термина 

„интелект“ не е достатъчно, за да се опише сложната идея, която стои зад понятието 

„изкуствен интелект“, възниква необходимостта от много по-задълбочено изследване.  

В главата хронологично се проследява възникването и нарастващата сложност 

на идеята за висше съзнание, което не е божествено, но силно наподобява и дори 

надхвърля човешките възможности. Идеята за „изкуствен интелект“ или „интелект 

отвъд човешкия“ е проследена от Древността чрез мита за Хефест и 

„автоматизираните“ слуги на боговете, а след това като нагледен пример за сложността 

на механиката, която седи зад идеята за такъв интелект е даден пример с „птицата“ на 

Архит. Средновековието е разгледано като времето на мистицизма и преданията за 

хомункулуси, което в последствие води до появата на хуманоидни автоматизирани 

машини по време на Ренесанса. В този период мистиката и механиката се допълват и 

вдъхновяват както авторите на художествената литература, така и философите. Една 

подобна симбиоза се забелязва в романът на Мери Шели „Франкенщайн или новият 

Прометей“, както и в „Човекът-машина“ на Жулиен Офре дьо Ламетри. Първата 

употреба на думата робот се открива в „Р.У.Р.: Колективна драма с комедиен пролог и 

три действия“ на Карел Чапек, което извежда читателя от мистиката и фантазията, за да 

го върне в реалността на ХХ-ти век, когато вече работят първите „модерни“ компютри.  

Втората част от историческия преглед е посветена на разсъждения върху 

мисловния експеримент на Алан Тюринг наречен „Imitation game” и неговите критици. 

В тази част от дисертационния труд е изложена теорията за „силен“ и „слаб“ изкуствен 
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интелект, както и най-известните и обосновани критики на теорията за „силен“ 

изкуствен интелект. Специално внимание е обърнато на мисловния експеримент на 

Джон Сърл – „Китайската стая“, който е най-известният пример за критика към Тюринг 

и е считан за основен аргумент срещу възможността за разработка на „силен“ изкуствен 

интелект. Разгледани са и други страни в този дебат, което неминуемо отвежда до 

поставянето на въпроси, касаещи бъдещето. Именно тези въпроси са проследени в 

последната част от главата, където са изложени страховете на някои от най-големите 

съвременни учени, за да се покаже не само актуалността на тематиката, а и нейната 

важност. Всички тези разсъждения и анализи дават основата за спирането върху 

конкретна формулировка за „интелект“ и „изкуствен интелект“.  

В заключителните редове на главата обосновано е посочено, че за целта на 

настоящото изследване ще се ползва дефиницията на Американска Психологическа 

Асоциация за „интелект“, която гласи: „Индивидите се различават един от друг в 

способността си да разбират сложни идеи, да се адаптират ефективно към 

околната среда, да се учат от опита, да се занимават с различни форми на 

разсъждения, да преодоляват препятствията като мислят. Въпреки че тези 

индивидуални различия могат да бъдат съществени, те никога не са напълно 

последователни: интелектуалното представяне на дадено лице ще варира при 

различни обстоятелства, в различни области, както се преценява по различни 

критерии. Концепциите за "интелект" са опити за изясняване и организиране на този 

сложен набор от явления. Въпреки че в някои области е постигната значителна 

яснота, такова концептуализиране все още не е отговорило на всички важни въпроси 

и никой не изисква универсално съгласие.“1. От разгледаното в главата става ясно още, 

че за определението на „изкуствен интелект“ ще се използва дефиницията на 

компютърният специалист и когнитивен учен Джон МакКарти която той дава още през 

1955 г. „Ще бъде направен опит, който ще провери как машините могат да използват 

език, да формират абстракции и концепции, да решават видове проблеми, които сега 

са запазени за хората и да могат да подобряват себе си ... За тази цел, проблемът с 

изкуствения интелект се изразява в това машина да се държи по начин, който може 

                                                        
1 Neisser, Ulrich; Boodoo, Gwyneth; Bouchard, Thomas J.; Boykin, A. Wade; Brody, Nathan; Ceci, Stephen J.; 
Halpern, Diane F.; Loehlin, John C.; Perloff, Robert; Sternberg, Robert J.; Urbina, Susana (1996). "Intelligence: 
Knowns and unknowns". American Psychologist. 51: 77–101 
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да бъде определен като интелигентен, както човек би се държал.“2, се казва в част от 

определението на МакКарти. 

Втора глава: Приложна онтология и процесуален подход е посветена на 

изясняване на понятията за процесуална философия и приложна онтология. В първата 

си част , главата се изследва семантиката на понятията за „приложно“ и „теоретично“ 

знание. От разглеждането на понятията за приложно и теоретично знание, процесуална 

философия, традиционна и приложна онтология, следват няколко извода.  

В началото на главата е посочено, че макар да има разлика между теоретично 

знание и практика, то двете са неразделно свързани. Посочва се начинът на възникване 

на съвременните научни изследвания: или като следствие от практически нужди, когато 

теоретичните изводи се изграждат върху конкретни практики, или обратното – когато 

вече възникнала теория се прилага в практиката. В своето историческо развитие 

научните области се разделят и с времето се раздалечават все повече, губейки почти 

изцяло връзката по между си. Това създава проблеми в комуникацията между 

специалистите и забавя решаването на проблеми, които са от съществена важност за 

съвременното общество. Изводът, който се налага е, че интердисциплинарният подход 

и екипната работа са необходима предпоставка за развитието на науката в бъдеще.  

Съответно се откроява и значението от присъствието на философски анализ и в 

полето на изследване на така наречените приложни дисциплини. Като един от начините 

за осъществяване на такъв вид интердисциплинарно изследване е посочена 

процесуалната философия.  

В следващата част от главата е разгледана процесуалната философия и нейните 

основни принципи. Представен е считания за основоположник на това философско 

направление – Алфред Уайтхед и начините, по които неговите метафизични възгледи 

се превръщат в едно цялостно и ново направление във философията. Проследява се 

начинът, по който „процесът“ заема позицията на основно понятие в процесуалната 

философия, като измества класическите понятия на субстанциалистката философия.  

Тъй като процесуалната философия е поле с голям потенциал и възможности за 

по-нататъшно развитие, в следващите редове на дисертационния труд се разглеждат на 

различните видове процесуална философия и аргументирането на изборът за работа с 

определено поле от процесуалната философия – приложната онтология. Приложната 

                                                        
2 McCarthy, J., Minsky, M., Rochester, N., Shannon, C.E., A Proposal for the Dartmouth Summer Research 
Project on Artificial Intelligence., http://www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth.pdf , August 1955 
 

http://www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth.pdf
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онтология, обаче, се различава от традиционната онтология, защото тя има две 

разновидности – на приложна онтология като технология и като философия.  

В последната част на главата е се проследява връзката между процесуална 

философия и приложна онтология чрез процесуалната онтология на Уайтхед и неговото 

понятие за „актуално биващо“. Процесуалната онтология на Уайтхед звучи много 

смело на фона на всички класически онтологии и затова е необходимо емпирично 

потвърждение на неговата система, така че да бъде валидизирана. Тази философия на 

организма е предшественик на теория на системите, която днес е развита под формата 

на теория на динамичните системи. Целта на тази онтологична теория е да предостави 

на науката някои нови идеи, върху които може да се конструират и модифицират други 

теории, докато науката по този начин може да предостави индиректна подкрепа на 

онтологията чрез емпиртичното тестване на тези теории.  

Процесуалната философия и приложната онтология, обаче, дават повод да се 

направи и друга взаимовръзка. Техният интердисциплинарен нюанс предоставя 

възможността дисертационният труд да подходи по-задълбочено към изследването на 

проблема за изкуствен интелект. Съответно това налага разглеждане на въпросите, 

свързани с човешкото съзнание и неговото място като образец при развитието на 

компютърните технологии. Новите приложни онтологии в техния технически смисъл се 

разработват с цел усъвършенстване на изчислителните методи до такава степен, че те 

да придобият функциите и бързината на човешкото съзнание, та дори и да го надминат.  

Така в Третата глава: Невронни мрежи, философия на съзнанието и 

процесуално-онтологичен подход към изкуствения интелект, дисертационния труд 

навлиза в своята същина. Предишните две глави са изяснени всички понятия, 

представен е историческия фон на ситуацията и е обяснена причината за използване 

именно на процесуален подход. В Трета глава от настоящата дисертацията, са 

представени основни аспекти на невронните мрежи и важни въпроси от философия на 

съзнанието, за да се очертае един от основните проблеми при разработването на 

изкуствения интелект.  

В първата част на главата детайлно се разглеждат невронните мрежи и техният 

принцип на работа. Това е необходимо за да се изясни причината, поради която те се 

приемат като най-краткия път за достигането до „силен изкуствен интелект“. 

Проследено е и мисленето като манипулация на символи, и познавателния процес като 

изчисление.  
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Анализирани са трите въпроса, които бяха поставени в началото на главата:  

1) как се осъществява възприятието в една машина?;  

2) как машина би могла да добие емоционална интелигентност? и  

3) как символните процеси в изкуствения интелект биха се интегрирали със 

отворена система от външния свят, каквато представлява емоционалната 

интелигентност? Установено е, че мисленето по правила не изчерпва цялата 

интелигентност. Така се разграничават две системи – едната е затворена, символна 

система, а другата е процесуална – отворена към света и черпеща познание от опита. 

Тази втора система е необходимо да бъде интегрирана заедно със символната система, 

за да се пресъздаде комбинацията от емоционална интелигентност, креативност и 

интуиция при взимане на решение. Интеграцията на двете системи може да се 

осъществи чрез онтологично-процесуален подход.  

Онтологичните аспекти на процесуалната философия по отношение на 

изкуствения интелект са извлечени от оригиналните идеи на Уайтхед. Тъй като 

интеграцията на двете системи – символна и адаптивна би довела до промяна в 

когнитивните структури, следващите части на главата са посветени на психичните 

процеси, пречупени през призмата на процесуалната философия. Последното дава 

възможност за представяне на психоанализата като философска практика и разкрива 

начините, по които една отворена система е в състояние да промени съществено начина 

на възприятие на света.  

И така, онтологичните аспекти на процесуалната философия по отношение на 

изкуствения интелект бяха извлечени от оригиналните идеи на Уайтхед и 

процесуалните философи за интеграцията между затворената символна система и 

адаптивната отворена система. Направен бе извода, че промяната във външната среда 

води и до промяна в когнитивните структури, т.е. сетивното възприятие и несетивната 

прехензия, което води до необходимостта от търсенето на субективен опит в мозъчната 

дейност. Решението може да се открие в процесуалната психоанализа и панпсихизмът. 

Като най-релевантна и с най-голям практически потенциал за обвързването на двете 

системи се оказва образователната теория на Уайтхед. Нейните преимущества са, че 

дава достатъчна светлина върху определени важни аспекти от работата на човешкия 

интелект, каквото е обучението, придобиването на познание от опит, а освен това 

позволява интеграцията на затворена символна система с внасяне на познание от 
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външния свят чрез използването на образователни практики. Това налага и темата на 

Четвърта глава в настоящия труд.  

Последната, Четвърта глава: Практически опит: Изкуственият интелект в 

сферата на образованието като процесуално-онтологичен подход е посветена на 

процесът за придобиване на знания. В главата са разгледани проблеми, пред които е 

изправена съвременната образователна система (като връзката между учител и 

ученици). Разглежда се важността на образованието и неговото влияние над 

оформянето на интелигентността. Показана е връзката между образованието, като 

система за придобиване на нови знания с повишаване на нивото на интелигентност. В 

очакванията машините да достигнат до сходни нива на интелигентност с тези на 

хората, процесът на придобиване на знания е от голямо значение. В това отношение се 

състои и практическата част на настоящата работа.  

В първата част на главата са разгледани по какви начини до момента е използван 

изкуствен интелект с образователни цели. Изнесени са данни, които показват ползите и 

минусите на изложените примери. В следващата част от текста подробно е изложена 

образователната теория на Уайтхед, която в тази дисертация се разглежда като 

отражение на неговите онтологични възгледи. Теорията е базирана на отворената 

система за придобиване на познание и използва някои от основните принципи, 

заложени в процесуалната философия. Тя е съотнесена с образователната теория на 

Бъртранд Ръсел. За да се изяснят причините, пораждащи необходимостта от 

възприемането на нова образователна теория, са представени някои от най-изявените 

проблеми в съвременните образователни системи, породени от спецификата на 

съвременната епоха.  

В търсене на възможно практическо решение на тези проблеми, е предложена 

авторска иновативна идея, базирана на принципите на процесуалната онтология и 

предложена в качеството ѝ на реален пример на интеграция на двете системи.  

В настоящата дисертация се предлага използването на нов вид софтуер, основан 

на процесуалните принципи, който да запълни пропуските или „дупките“ при 

придобиването на нови знание, едновременно и на учащия се и на самия изкуствен 

интелект като двамата се учат един от друг, оставяйки системата отворена. Като 

доказателство за полезността и практическата приложимост на това предложение са 

изнесени данни от вече проведени експерименти в това поле, които вече са дали 

задоволителни резултати. Предложеното теоретично описание на софтуер дава израз на 
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принципите, описани в  предходните глави и представя процесуалната онтология и в 

нейната практическа приложимост (като технология), и в теоретичния ѝ аспект (като 

философия).  

Освен това, в главата е изяснена основната задача на съвременните технологии – 

да улесняват, помагат и допринасят за пълноценния живот на хората. Изследванията 

върху обучението (като разглеждането на най-ефикасните практики за учене) са 

свързани с особено чувствителна проблематика, която пряко се отнася към 

съвременното технологично общество и социалния живот. А използването на сходни 

методи и при „обучението“ на изкуствен интелект не е невъзможно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дисертационния труд е разгледано взаимодействието на типологично различни 

научни сфери за постигането на една цел и разрешаването на един въпрос. Показани са 

„игрови“ отношения между теоретично и практично, в търсене на най-добра обосновка 

и решение, както и сериозността на значимостта на задачите на съвременната 

философия и онтология, към които е необходимо да се подхожда със сериозност и 

отговорност. Модерните технологии и изкуствен интелект отварят нови хоризонти пред 

философията, поставят нови въпроси и намират отговори на старите такива.  

В Първа глава е изпълнена поставената задача да се дефинират понятията 

„интелект“ и „изкуствен интелект“. Показва се начинът, по който се оформя смисъла на 

понятието „изкуствен интелект“. Историческият преглед, който е представен в 

началото на главата представя развитието на идеята за изкуствен интелект през 

вековете и условията, при които се формулират дефинициите, на които се прилагат в 

края на главата. Целта на това разглеждане е да се покаже, че в своята същност, идеята 

за изкуствен интелект не е нещо ново и има корени в човешката психика, които оставят 

отпечатък в историята на западната цивилизация.  

Изследването се е позовало както на философски текстове, така и на 

литературни произведения и митове, като ги разглежда от позициите на интелектуални 

проявления и съждения на човешкото съзнание за самото него, но в различна форма, 

която някак му е чужда, съзнание отвъд познатия разум. Като проследява хронологията, 

текстът на дисертацията показва начините, по които литературните и философски 

експерименти с интелект отвеждат до модерните мисловни експерименти, които се 

опитват да дадат повече яснота по въпроса кога можем да говорим за изкуствен 

интелект – при какви условия и възможно ли е изобщо това. Представени са и двете 

позиции в дебатът за „силен“ и „слаб“ изкуствен интелект, в който като опонентни 

точки са въведени вижданията на Алан Тюринг, от една страна, а от другата – тези на 

Джон Сърл. Направен е кратък преглед на настоящето технологично положение, за да 

бъдат представени в контекст вече споменатите дебати, като са отбелязани важни 

моменти от спекулациите за бъдещето, дошли от някои от най-големите изобретатели и 

учени на ХХ-ти и ХХI-ви век. В края на главата са въведени две дефиниции, които 

служат като инструменти на текста на дисертацията. Първата дефиниция е тази за 
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„интелект“ на Американска Психологическа Асоциация, а втората дефиниция е тази за 

„изкуствен интелект“ на Джон МакКарти от 1955 г.  

Втора глава представлява изясняване на терминологичния речник и чертае 

гръбнака на дисертацията. В началото на главата бе важно да се покаже дълбоката 

връзка между теоретично и практическо знание. Направен е още един кратък 

исторически преглед, в който аргументирано се показва, че „пропастта“ в знанието и 

неговото разделение на практическо и теоретично е изкуствено създадена в последните 

години. Самият подход на съчетание между практическо и теоретично се покрива с 

идеите на съвременната процесуална философия. Разгледано е разнообразието от 

видове процесуална философия, които дават свободата за работа на 

интердисциплинарно поле - нещо без което трудът не би бил възможен, както и пряката 

свързаност между процесуална философия и приложната онтология като вид 

процесуално мислене. За да подчертая по-добре разликите и приликите между 

приложната и теоретичната онтология, правя сравнение между двете, поставяйки ги 

наравно като съществуващи паралелно видове онтология, но с различна цел и задача. В 

края на главата се спирам върху термина за приложна процесуална онтология, който е 

пряко свързан с компютърните науки, изкуствен интелект и разработката на нови 

програми. Така показвам, че философията в своето теоретично и практическо 

измерение има пряко отношение и отговорност не само към човешката история, но и 

към човешкото бъдеще в лицето на изкуствения интелект.  

Третата глава разгръща въпросите, поставени в основната теза на дисертацията, 

които могат да бъдат формулирани и по следния по-буквален начин:  

1) Как се осъществява възприятието в една машина? Отговорът на този въпрос 

се открива в теорията на конекционизма, чрез разглеждането на базовия 

начин на работа на невронните мрежи и въвеждането на понятието за 

дълбочинно обучение. Това отвежда изследването към следващия въпрос. 

2)  Как машина би могла да добие емоционална интелигентност? Търсенето на 

емоционална интелигентност в машината е породено от представата за 

създаване на изкуствен интелект, свързана с представата за собствено 

човешкия интелект, а една от най-големите разлики към момента между 

хората и машините,  е наличието/ отсъствието на емоции. За да може 

машината да заприлича повече на човек, то тя трябва да има начин, по който 
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да се сдобие с емоционална интелигентност сходна с тази на хората. В края 

на първата част от главата се поставя и въпроса  

3)  Как се интегрират символните процеси в изкуствения интелект през грубия 

опит на една система от опита, т.е. външния свят, който до голяма степен е 

пораждащ нашите емоции. Отговор на този въпрос може да предостави 

философията на съзнанието в качеството ѝ както на теория, така и на 

практическа дисциплина, посредством мисловните експерименти, които се 

оказва, че играят важна роля в начините и методите при разработката на 

изкуствен интелект.  

В центъра е поставено изследването на Рей Курцвейл, който успешно съчетава 

всичко това, за да получи  интересни и иновативни резултати, а самият той е определян 

като иноватор. Курцвейл, пък не на едно място заявява, че споделя сходни виждания с 

тези на Алфред Уайтхед – човекът считан за основател на процесуалната школа. 

Неизменно точно там се открива и важността на процесуалната философия за 

разработката на изкуствен интелект: освен, че в изследването се използва 

онтологичната система, изградена на базата на метафизиката на Уайтхед, се обърща 

специално внимание и на определени теченията в психологията и психоанализата, 

които до някаква степен лежат върху принципите именно на тази метафизика. В тази 

част на изследването се разглеждат аспекти на човешкото съзнание, които биха могли 

да допринесат съществено при разработката на изкуствен интелект. Анализирани са 

няколко момента, които са важни при разработката на изкуствен интелект, а 

посредством процесуално-онтологична методология са изнесени на преден план. По 

такъв начин се стига до заключението, че изследването има нужда от своята 

практическа стойност, която може да играе ролята и на проверка на резултатите от 

теоретичните анализи и разглеждания.  

Последната, Четвърта глава, изпълнява по-горе описаната роля и носи по-голяма 

практическа насоченост. За да се изпълни поставената задача като се използва 

процесуално-онтологичен подход към изкуствения интелект, дисертацията предлага да 

осъществяването на един своеобразен експеримент – използването на видео игри и 

виртуална реалност с образователна цел, посредством методите и принципите в 

процесуалната философия. Използвани са няколко конкретни примери с научни данни 

от тях, изложени последователно. Изследването се позовава на философията на 
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образованието като приложна процесуална философия в трудовете на Уайтхед, 

Бъртранд Ръсел и Уилям Джеймс.  

С излагането на изкуствения интелект като образователно средство и като се 

опира на философия на образованието, изследването представя и своята теза, че 

прилагането на принципите от процесуалната философия и философия на 

образованието във видео игрите посредством изкуствен интелект (като приложна 

онтология) има потенциалната възможност да доведе до интересни резултати. Тези 

резултати са свързани с подобрени методи на обучение както за обучаващите се, така и 

като ефикасен начин за придобиване на знания от самия изкуствен интелект, заложен 

вътре в софтуера. Идейният проект има за цел да опише възможен вариант, който би 

бил осъществим от интердисциплинарен екип. 

Настоящата работа няма амбицията да представи необорими резултати и да 

диктува определен начин на работа. Тя се състои в представянето на аспект, на опция за 

работа и нова перспектива върху тематиката за изкуствен интелект. Основната идея в 

настоящата дисертация е да се даде перспектива и предложение за иновативно решение 

в областта на процесуалната философия и философията на изкуствения интелект, а 

средството, което цели да покаже, че освен академично, правилното използване на 

подобна методология би могло да има и голямо социално влияние. Настоящата работа 

апелирам най-вече за запазване на отворени хоризонти към нестандартно мислене, за 

вземане на интересни решения при работа в интердисциплинарно поле, защото точно 

там е мястото на философията при изследването на изкуствения интелект – като най-

близък съветник и в подкрепа на изследванията на учени, инженери, разработчици и 

автори от всички научни и технически области. 
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Научни приноси 

 

1. Представен е и е защитен процесуално-онтологичен модел, който интегрира 

грубия опит със символната система на ИИ като по този начин я отваря към 

възможността за придобиване на нови знания 

2. Предлага се програма за взаимното обучение на човек и машина, която работи в 

полза на тезата за силен изкуствен интелект 

3. Приложена е теория за образованието на Алфред Уайтхед за решаване на 

проблеми в съвременната образователна система чрез изкуствен интелект 
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