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ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ
ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ
В ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ:
В ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ:
КОГАТО НАЙ-УМНИЯТ СРЕЩНЕ
КОГАТО НАЙ-УМНИЯТ СРЕЩНЕ
НАЙ-БЪРЗИЯ
НАЙ-БЪРЗИЯ
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Изкуственият интелект
в електронната търговия
Какво се случва, когато една богата на
възможности технология срещне един
от най-динамичните пазарни сегменти.

#4

#6

Когато
най-умният
срещне
най-бързия

е-Търговия
в България
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#17

Инвестициите в
изкуствен интелект
ще достигнат
$342 млрд.
през 2021 г.

Камен Павлов:
Очаквам постоянно
повишаване на интереса към ИИ в следващите 10 години
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#31

Умни чатботове
променят
електронната
търговия

Изкуствен интелект
в е-търговията:
Пет успешни
истории

#37

#46

Визуалното търсене
изкарва GLAMI
крачка напред

„Великолепната седморка“ на изкуствения интелект в електронната търговия

#59

#64

5 начина, по
които ML променя
е-търговията

Вижте, търсете,
купете

#74
Каквото и да ти
говорят, става дума
за потребителско
преживяване
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КОГАТО НАЙ-УМНИЯТ
СРЕЩНЕ НАЙ-БЪРЗИЯ
Деница Дженева,
Главен редактор

Ударната дигитализация, наложена от пандемията,
форсира приложението на почти всички технологии
на бъдещето. Проекти, които допреди две години изглеждаха футуристични, сега се внедряват масово, и
то не само от големи компании, но и от малки фирми,
търсещи алтернативни начини да привлекат повече
клиенти.

На най-бързата писта в момента е изкуственият интелект. Различните анализатори прогнозират ръст между
28 и 35% на годишна база през следващите 5 години. Скоростта, която набира, е разбираема – технологията има
разнообразни приложения в буквално всички сектори и позволява предоставяне на иновативни услуги и лесно печелене на конкурентно предимство. А то става ключово за
успеха на пазара в сектори, които през пандемията се развиха шеметно, като електронната търговия.
Какво се случва, когато една богата на възможности технология срещне един от най-динамичните пазарни сегменти? Куп интересни отговори на този въпрос ще намерите в следващите страници.
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Е-ТЪРГОВИЯ В БЪЛГАРИЯ

29%
ръст на

70
-o
място

световния
пазар

България

52%

ръст

България

35%

от българите
са си купили поне
един продукт
онлайн през 2020 г.

КЪДЕ СМЕ НИЕ

Ръст на пазара в сектор
е-Търговия* през 2020 г.

България е на 70-о място по големина на eCommerce пазара, като през 2020 г. приходите възлизат на 768 млн. долара, показват данните на ecommerceDB. Така страната
ни се нарежда след Оман и преди Люксембург.
През 2020 г. българският пазар в сектор е-Търговия* е нараснал с 52%, като през следващите няколко години се очаква ръстът да е 17%.
Двайсет и девет процента е ръстът на световния пазар,
като според анализаторите пазарът ще продължи да расте през следващите няколко години главно заради Източна и Югоизточна Азия, където се наблюдава увеличаване
на средната класа и намаляване на физическата търговска инфраструктура.
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НАЙ-ГОЛЕМИТЕ
СЕГМЕНТИ

е-магазин

от пазара в България
Мебели и
уреди

Храна и
лична грижа

13%

приходи
(в млн. долари)

emag.bg

52

remixshop.com

37

fashiondays.bg

24

technopolis.bg

24

obuvki.bg

23

8%
32%

16%

Мода

31%
Играчки
и хоби

ТОП 5 Е-МАГАЗИНА СПОРЕД
НЕТНИТЕ ПРИХОДИ ЗА 2020 Г.

Един от най-бързо
развиващите се магазини е etools.bg, който реализира продажби за 0.8 млн. долара
през 2020 година и
ръст 90% в сравнение
с предходната година.

Електроника

НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ИГРАЧИ

1

Най-големият играч на българския eCommerce
пазар е emag.bg, който през 2020 г. регистрира
приходи 52 млн. долара**.

2

На второ място се нарежда remixshop.com с
37 млн. долара приходи,

3

последван от fashiondays.bg с 24 млн. долара приходи. Трите магазина общо генерират 15% от онлайн печалбите в България.

* Е-Търговията обхваща онлайн продажби на физически стоки за крайни клиенти, като тук
не се включват продажбите на електронни билети, онлайн магазини, свързани с дигитални
медии, B2B пазарът и продажбите между крайни клиенти (C2C) и т.н.
** За целта на класацията са взети само приходи, генерирани в България.
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ИНВЕСТИЦИИТЕ В ИЗКУСТВЕН
ИНТЕЛЕКТ ЩЕ ДОСТИГНАТ
$342 МЛРД. ПРЕЗ 2021 Г.
СПОРЕД ПРОУЧВАНИЯ НА IDC, S&P
GLOBAL MARKET INTELLIGENCE И ACCENTURE ПАНДЕМИЯТА Е УСКОРИЛА
ВНЕДРЯВАНЕТО НА ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИИ,
ОСОБЕНО В САЩ И ЗАПАДНА ЕВРОПА
Владимир Владков

Компаниите могат да похарчат почти $342 милиарда за
софтуер, хардуер и услуги за изкуствен интелект през
2021 г. Това показват данните от най-новото проучване на
IDC „Worldwide Semiannual Artificial Intelligence Tracker“, което прогнозира, че пазарът на ИИ ще се ускори през 2022 г.,
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като ръстът ще е 18.8% и продължава да е на път да „счупи“ границата от $500 милиарда през 2024 г.
За своя доклад IDC е интервюирала над 700 големи предприятия в общо 27 страни и от пет останали региона. Макар че докладът предполага, че конкурентният ИИ пейзаж
остава силно фрагментиран, 2020 г. ще бъде годината,
която подсилва добавената стойност на корпоративния
ИИ, коментира Риту Джиоти от IDC.
„Разрушаването на досегашните модели е обезпокоително, но то може да служи и като катализатор за иновации и
трансформация. Вече навлязохме в областта на усилената
работа с ИИ и вземане на решения във всички функционални области на бизнеса, допълва Джиоти, вицепрезидент
на групата за проучване на ИИ и автоматизацията. Отговорното създаване и използване на решения за изкуствен интелект, които могат да усещат, прогнозират, реагират и адаптират бързо, е важен бизнес императив.“
Сред софтуера, услугите и хардуера за ИИ софтуерът (тук
се включват приложения като решения за управление на
жизнения цикъл и решения за управление на корпоративни
взаимоотношения, платформи и контрол на системната
инфраструктура) заема 88% от общия пазар на ИИ според
IDC. Очаква се софтуерът за жизнения цикъл с ИИ да расте
най-бързо в сегмента на платформите за изкуствен интелект, отразявайки нарасналата нужда от решения за управление, развитие и поддръжка. От гледна точка на разширяването пазарът на хардуер за изкуствен интелект
се очаква да расте най-бързо през следващите няколко години, докато услугите с ИИ да се превърнат в най-бързо
развиващата се категория от 2023 г. нататък.
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РЪСТ НА УСЛУГИТЕ
С ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ
IDC изчислява, че пазарът на услуги с изкуствен интелект
и подкатегориите - ИТ услуги и бизнес услуги, са на стойност $19.4 милиарда през 2020 г., което означава най-голям ръст в сравнение и с хардуера, и със софтуера. Като
пример агенцията посочва IBM, Accenture и Tata Consultancy
Services, които отбелязват приходи над 1 милиард долара
от тези услуги през 2020 г. За 2021 г. се очаква услугите с
ИИ да нараснат с 19.3% според IDC, достигайки средногодишен темп на растеж (CAGR) от 21% през следващите
пет години.
Хардуерът с ИИ, особено сървъри и системи за съхранение, все още представлява най-малък дял от големия пазар на ИИ - едва 5%, посочва IDC. Въпреки това прогнозите сочат, че именно този сектор ще расте най-бързо през
2021 г., като скокът спрямо 2020 г. ще е 29.6%, но този
темп ще се запази и през 2022 г. През следващите 5 години IDC очаква хардуерът с ИИ да постигне средногодишен
темп на растеж 19.4%, като големите „печеливши“ в тази
област ще са компании като Dell, HPE, Huawei, IBM, Inspur
и Lenovo. През 2020 г. всяка от тези компании е генерирала над $500 милиона приходи от продажбите на сървъри
с ИИ, сочи още докладът на IDC.
Други проучвания потвърждават изводите на IDC. Технологиите за изкуствен интелект стават доминиращи в
предприятия по целия свят. Макар че внедряването варира в отделни вертикални бизнес сегменти, повечето от
тях, или 95% от фирмите в неотдавнашен доклад на S&P
Global, смятат, че изкуственият интелект е важен за ус010

пеха на техните усилия за цифрова трансформация. Предимствата на тези технологии могат да бъдат огромни.
Според McKinsey само автоматизацията може да увеличи
продуктивността в света с 0.8% до 1.4% годишно.
Изкуственият интелект се очертава като основен компонент на бъдещото предприятие, подхранвайки търсенето на партньори за услугите, които да помогнат на организациите да изчистят многото препятствия, стоящи
между пилотните проекти и пълномащабното внедряване на ИИ в предприятието, заявява мениджърът на IDC
Дженифър Хамел. Изискването на клиентите за експертен
опит в разработването на решения за изкуствен интелект и създаване на правилната организация, платформа,
управление, бизнес процеси и стратегии за таланти, за
да се гарантира устойчивото внедряване на ИИ в цялото
предприятие, води до разширяване както на сегментите
на ИТ услугите, така и на сегмента на бизнес услугите.“

ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИИ
ПРЕТЪРПЯВА СЕРИОЗНА ПРОМЯНА
Технологиите на изкуствения интелект стават все по-разпространени в предприятията по целия свят, въпреки че
процентът на внедряване варира в отделните предприятия. Очаква се организациите да инвестират над $50
млрд. в системи за изкуствен интелект в световен мащаб
през 2020 г. според IDC спрямо $37.5 млрд. през 2019 г. А до
2024 г. се очаква инвестициите да достигнат $110 млрд.
Ентусиазмът сред корпоративния елит по отношение на
изкуствения интелект може да се дължи на неговия потенциал, обясняват от Accenture. Според компанията се наб011

людава „масивна промяна“ в компаниите към технологии
като ИИ, анализи и машинно обучение за създаване на „подобро благо“, както и увеличаване на приходите и ефективността, особено през последната година и половина.
Висшето ръководство на компании, които се интересуват от тази технология, виждат как всъщност могат да
използват ИИ в своя бизнес. Тези технологии се измества от експерименталната зона към нещо мащабно. Бизнесът използва ИИ, за да мащабира бизнес стойността и
добавената стойност на цялото предприятие, коментират от Accenture.
Като пример за тази тенденция от Accenture посочват
партньорството си с Intel и филипинска фондация за околната среда ("Сулубай"). Пилотният им проект Corail е
платформа с ИИ, която следи и анализира устойчивостта на кораловите рифове. От стартирането на проекта през май 2019 г. по него са събрани 40 000 изображения
на рифа, заобикалящ остров Пангаталан, които изследователите са използвали за измерване на здравословното
състояние на рифа в реално време.

ТОП 3 КОМПАНИИ В ОБЛАСТТА НА СОФТУЕРА С ИИ И ТРИТЕ
СОФТУЕРНИ ПЛАТФОРМИ С ИИ, ПЪРВА ПОЛОВИНА НА 2020
(КЛАСИРАНЕ СПОРЕД СВЕТОВНИТЕ ИМ ПРИХОДИ)
Пазар на софтуер с ИИ
Софтуерна платформа с ИИ
Приложения с ИИ
Софтуер с ИИ за системна инфраструктура
Разработка и внедряване на приложения с ИИ

Тип ИИ

#1

#2

#3

ИИ е в центъра

IBM

Microsoft

SAS Institute

ИИ е в центъра

IBM

OpenText

Slack

ИИ не е в центъра

Microsoft

Intuit

Google
Dynatrace

ИИ е в центъра

IBM

Microsoft

ИИ не е в центъра

Microsoft

VMware

McAfee

ИИ е в центъра

Microsoft

Google

Palantir

ИИ не е в центъра

Microsoft

ESRI

Teradata
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ТЕНДЕНЦИИ В ИИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА
Accenture говори за 4 основни промени в корпоративното пространство на ИИ през последните няколко години.
Първо, облакът и данните се сляха и компаниите получават по-високо ниво на изчислителна мощ, но и на гъвкавост. Второто са данни, които сега са по-лесно достъпни в компаниите за анализи, обработка с ИИ и машинно
обучение. Третият фактор е скоростта, като много неща
могат да бъдат разгърнати в рамките на до 6 месеца. И
четвъртото е недостигът на таланти, съчетан с голямо търсене - особено в областта на науката за данни и
облачните услуги.
Всъщност облачната трансформация се развива най-бързо. Глобалният пазар на публични изчислителни облаци ще
надхвърли $362 милиарда през 2022 г. според Statista, а IDG
твърди, че средният бюджет за облачни услуги е нараснал
от $1.62 милиона през 2016 г. до $2.2 милиона днес. Пандемията доведе до значително увеличаване на внедряването на ИИ в определени индустрии, като производството например. Има обаче масов недостиг на квалифицирани
хора за разработване и поддържане на технологии за ИИ.
В крайна сметка тази технология трябва да създаде тази
стойност, която компаниите или организациите търсят, в зависимост от това къде се намират, какво вече
имат представа какво искат да променят. Анализът, ИИ
и практиките за автоматизация трябва да се обединят с
управлението на данни за създаване на решенията, необходими за това дадена компания да стане интелигентна.
Въпреки че данните са вероятно по-достъпни в предпри013

ятията от всякога, организациите понякога се борят да
развият своя подход към данните. Според проучване на MIT
Technology Review Insights и Databricks едно от най-значимите предизвикателства пред ръководителите, които
искат да внедрят ИИ технологии, остава липсата на централно място за съхранение и откриването на модели за
машинно обучение.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИИ СЕ ЗАСИЛВА
ЗАРАДИ ПАНДЕМИЯТА СПОРЕД
ПРОУЧВАНЕ НА 451 RESEARCH
Изкуственият интелект и технологиите за машинно
обучение непрекъснато стават все по-разпространени
в предприятията по целия свят, но процентът на възприемането им през 2020 г. варира значително в отделните региони, показва друго проучване, проведено от 451
Research, част от S&P Global Market Intelligence.
Тъй като предприятията се втурнаха да укрепват своята
дигитална инфраструктура, за да поддържат работата
от разстояние на хиляди служители и да поддържат ефективността на своите операции по време на пандемията
COVID-19, мнозина започнаха да разпознават потенциала
на ИИ за генерирането на мащабни анализи на данни, на
прозрения и на автоматизация.
Повече от 95% от анкетираните предприятия в новия
доклад на 451 Research смятат, че технологиите за ИИ са
важни за техните усилия за дигитална трансформация.
Освен това 65% от предприятията с ИИ в производството смятат тези инициативи за „много важни“ за усилията им за дигитална трансформация.
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Внедряването е по-широко разпространено в САЩ.
COVID-19 ускори напредъка на инициативите за изкуствен интелект в САЩ, като делът на мащабните проекти
с ИИ скочи с около 9 процентни пункта годишно.
Същевременно от компанията отбелязва известна активност в областта на на ИИ в Западна Европа, включително в Германия, където използването на ИИ в производствения сектор е на по-високо ниво спрямо другите
страни. Междувременно Великобритания може да се похвали с най-високите рискови капиталови инвестиции в ИИ,
които могат да се променят постепенно заради Брекзит,
допълва авторът на доклада.
Разработването на приложения с помощта на облачно базиран ИИ и услуги за машинно обучение остава най-добрата стратегия за внедряване на технологията в повечето
предприятия, като повече от 45% посочват, че използват
облачни услуги за разработване на своите приложения за
машинно обучение, въпреки че расте популярността и на
други подходи. Облачният модел позволява на предприятията да стартират своите инициативи, включително
в сферата на ИИ, много бързо и много лесно.
Трите най-очевидни ползи, които предприятията очакват да реализират от инвестирането в технологии за
ИИ, според проучването включват намаляване на разходите (32%), увеличаване на продажбите (31%) и подобряване на производителността на работната сила (31%).
Подобряването на гъвкавостта на бизнеса е друга очаквана полза, особено в сектора на финансовите услуги
(37%).
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Междувременно 27% от предприятията посочиха недостиг на облачни архитекти като ограничаващ фактор в
усилията им за развитие на машинното обучение. Инженерите по машинно обучение (25%) и софтуерните инженери (25%) са съответно втората и третата посочвани
най-често области за недостиг на умения.
Учените за данните също не достигат, но фактът, че
те вече не са водещата пречка, изброени в категорията
„липсващи умения“, говори за растеж в индустрията за изкуствен интелект, допълва авторът на доклада.

ПРОГНОЗА ЗА СОФТУЕР С ИИ В ЦЕЛИЯ СВЯТ
(2020 Г. - 2024 Г.)
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Камен Павлов,

съосновател на KG Intelligence

ОЧАКВАМ ПОСТОЯННО ПОВИШАВАНЕ
НА ИНТЕРЕСА КЪМ ИЗКУСТВЕНИЯ
ИНТЕЛЕКТ В СЛЕДВАЩИТЕ 10 ГОДИНИ
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Камен Павлов е съосновател на KG Intelligence, главен
инженер и създател на приложението, което оптимизира управлението на веригата за доставки, MLmargin.
Преди това работи като инженер „Машинно самообучение“ в компанията LOKAD, Франция. Притежава бакалавърска степен по статистика от Мюнхенския университет „Лудвиг и Максимилиан“, Германия, и магистърска
степен по статистика от Католическия университет
в Льовен, Белгия.

Как изкуственият интелект (ИИ) намира приложение в електронната търговия?
Истината е, че в последно време изкуственият интелект
намира все по-голямо приложение в електронната търговия. Неговата главна задача е, от една страна, да автоматизира процеса по веригата доставчик - продавач клиент, а от друга, да подпомага правилното вземане на
бизнес решения от лицата на отговорни постове в търговската организация. Най-често той се използва в инструменти за продуктови препоръки, чатботове, предвиждане на клиентското поведение и оптимизация на
складовите наличности и на цените. Засегнати може да
са различни отдели в организацията в зависимост от задачите, с които е натоварен ИИ. Ако моделите се създават за собствено ползване, ИТ отделът ще е отговорен
за това. Ако моделите се създават от външна фирма, ИТ
отделът ще трябва да се грижи за съхранението и качеството на данните, с които ще работят моделите.
Отделите по продажби и снабдяване получават адаптивен помощник, способен да автоматизира и оптимизира
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традиционно времеемки процеси.
Второто приложение на изкуствения интелект - за подпомагане на решенията на хората, заемащи отговорни
постове, е популярно като Decision Making Support и освен в електронната търговия се използва масово във финансовия сектор.

Какви са ползите за организациите от използването на изкуствен интелект?
Ползите са многобройни, като най-важни са, разбира се,
повишаване на удовлетвореността на клиентите и печалбите. Ако погледнем ключовите приложения в електронната търговия поотделно, може да обобщим следното:
препоръките, чатботовете и анализът на поведението помагат клиентите да получат персонално отношение, съобразено с техните предпочитания. По този начин
се улеснява процесът на продажба и клиентите купуват
по-бързо и повече. Оптимизирането на складовите наличности има за цел да се държат на склад точно толкова запаси, колкото са необходими за задоволяване на търсенето. Това се постига, като първо се предвиди търсенето
за всеки продукт и след това се намери оптималното количество за поръчка от доставчиците. По този начин се
избягва както възможността даден артикул да не е наличен по време на клиентската поръчка, така и „заключването“ на капитал в други продукти, за които не се очаква никакво търсене. Това освобождава капитал, намалява
употребата на складови пространства, като същевременно намалява и времето за доставка до крайния клиент.
Автоматизацията на логистичната верига чрез ИИ ре019

дуцира шанса за човешка грешка и улеснява работата на
служителите.

С какви предизвикателства се сблъсква използването на изкуствен интелект в организациите?

Изкуственият интелект е
нищо повече от съвкупност от
алгоритми, които се „тренират“
да решават много добре даден
проблем
било то в бизнеса, в разработките на електронни игри или
на електронни устройства. Проблемът с тези алгоритми е, че за да се „тренират“ да решават комплексни проблеми, трябва да се захранват с голямо количество данни.
В малкия и средния бизнес качественото събиране и изобщо събирането на данни е не толкова добре разпространена практика все още, което ограничава използването
на ИИ. При по-големите бизнеси, които използват монолитни системи за обработка и съхранение на данни, този
проблем не съществува, но при тях опазването на данните е от голям приоритет, което само по себе си е също
пречка за интегрирането на изкуствен интелект. Това се
дължи на факта, че големите компании трудно поверяват
данните си на специализирани фирми, които да изготвят ИИ решения. Тази тенденция се променя и има много
иновативни решения на пазара като Federative Learning и
Blockchain, които по дизайн осигуряват защита на данните на потребителите и в бъдеще ще позволят на иновативни стартъпи да предлагат решения с изкуствен инте020

лект и на корпорации. В нашата компания също работим
по използването на тези технологии.
Тези проблеми важат главно за IoT и Decision Making Support
бранша, където фигурира и оптимизацията на складовите наличности и оптимизация на цените на артикулите. За препоръките, чатботовете или профилирането на
потребителите данните са от по-универсален характер
и могат да се набавят лесно или могат да се закупят от
компании като Google и Facebook. При профилирането на
потребители проблемът е по-скоро от етичен характер.

Започнаха ли българските компании от сектора на
е-търговията да осъзнават ползите от използването на изкуствен интелект?
Осъзнаването на ползите е процес, който зависи от структурата и обема на пазара, на който е активен е-търговецът. В България обемите са все още малки, но показват
значителен растеж. Аз лично очаквам постоянно повишаване на интереса към изкуствения интелект в следващите поне 10 години. Той е тук и сега и не бива да се губи време, а веднага да се започне ползването му за повишаване
на конкурентното предимство.

Можете ли да посочите добри примери за използване на изкуствен интелект?
Няколко са факторите, които определят скоростта на
развитие на изкуствения интелект в света. Единият е
подобряването на изчислителните технологии. Има точна закономерност, която описва темповете на развитие
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на тази изчислителна технология, и тя се нарича Закон на
Мур. Конкретен пример как ИИ е зависим от тази изчислителна технология е наличен в подразделението на ИИ компютърно зрение (Computer Vision). Учените Дейвид Хюбел
и Торстен Визел получават Нобелова награда за откритията им, че визуални стимули активират определени невронни области в мозъка, още през 60-те и 70-те години
на миналия век. В края на 80-те Ян Лекюн прилага биологичния принцип на Хюбел и Визел в компютърна програма,
способна да разпознава изображения на снимка. Но чак през
2004 година, с комерсиализирането на графичните видеокарти за ИИ сферата, изчислението става достатъчно
бързо, така че разпознаването на изображения на снимки да бъде приложено на практика за бизнес цели. Заедно с
Computer Vision идва и друго подразделение на изкуствения интелект – Natural Language Processing (NLP). Това са
едни от първите приложения на ИИ, развили се с навлизането на по-мощни изчислителни машини. Ярък пример на
достиженията на ИИ благодарение на тази по-голяма изчислителна мощ e AlphaGo, разработка на DeepMind, която
успя да победи световния шампион на подобната на шах
игра Го. Други подобни световни примери са автономните автомобили на компанията Tesla и роботите на Boston
Dynamics. Също така доста нашумялата в последно време платформа за видеострийминг Netflix дължи популярността и доста голяма част от приходите си на изкуствения интелект. Нейното персонализирано съдържание
осигурява приятно преживяване на всеки зрител. Бързият и лесен избор на продукция за гледане гарантира висок
процент на задържане на клиентите.
Netflix изчислява вероятността зрителят да гледа даде022

но заглавие на основата на много фактори като взаимодействието с услугата (история на гледаните продукции
и тяхната оценка); други потребители със сходни преференции; информация за продукциите като жанр, категория, актьори, година на издаване и други; времето от
деня, когато се използва услугата; устройството, което
се използва за гледане; и продължителността на гледане.
Цялата тази информация се използва от алгоритмите на
изкуствения интелект, за да предложи най-подходящата продукция по всяко време. Netflix взима информация от
всяко посещение и взаимодействие с платформата и я използва за постоянно подобрение на точността, с която
се предвижда какво е най-вероятно да гледа всеки зрител.

Вторият фактор, определящ
развитието на изкуствения
интелект, е Open Source
общността,
благодарение на която има изключително много примери
как да си направим ИИ, който да работи на личния ни компютър. Следвайки примерите на общността OpenAI, може
да си направим собствен преводач. Точно този втори фактор за развитието на ИИ дава голям тласък на иновативните разработки в стартъпите. Не е тайна, че броят на
иновативните новосъздадени компании расте главоломно. България не е изключение и много стартъпи разработват иновативна технология, базирана на Open Source. Тази
тенденция точно сега сериозно променя софтуерната екосистема и я фрагментира на много малки части, където
технологични компании предоставят услуги, базирани на
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изкуствен интелект, които решават много специфични
проблеми на бизнеса. В момента масово тези ИИ базирани малки приложения притежават API интерфейси, които
правят възможен и надежден преноса на данни между приложенията, така че бизнесът да може лесно да ги използва комбинирано и да оптимизира едновременно различни
свои процеси. В България тепърва такава екосистема от
компании се заражда и до няколко години ще видим дали
български стартъпи ще успеят да се наложат. В световен план утвърдена ИИ компания е People.ai, която предлага услуги в сферата на електронната търговия.
Ние в KG Intelligence сме осъзнали потенциала от този модуларен подход и ИИ продуктите, които създаваме, са специално разработени да решават предизвикателствата,
типични за специфични бизнеси.
Интервюто взе
Майя Бойчева-Манолчева
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УМНИ ЧАТБОТОВЕ ПРОМЕНЯТ
ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ
ЧАТБОТ ПЛАТФОРМИТЕ С ИИ СЕ
РАЗВИВАТ ВСЕ ПО-БЪРЗО, КОЕТО
МОЖЕ ДА ГИ ПРЕВЪРНЕ В ОСНОВЕН
КАНАЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ
ПОТРЕБИТЕЛИ И БИЗНЕС
Иван Гайдаров
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Според изследването на компанията за решения с изкуствен интелект (ИИ) в електронната търговия Liveperson –
Consumer preferences for Conversational Commerce – към края
на 2020 г. 85% от потребителите по света биха искали да
имат възможността да общуват с брандовете през умни
чатбот платформи в сравнение с 65% през 2019 г. Допитването, проведено сред потребители от САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Япония и Австралия, показва, че
за първи път по-възрастните демографски групи са също
толкова заинтересувани от подобна възможност, колкото
и по-младите. В същото време 36% казват, че през 2020 г. са
взаимодействали с платформа за самообслужване на някой
бранд (26% през 2019 г.), а 71% са категорични, че биха предпочели компания, която им позволява подобно взаимодействие.

Общият чатбот
пазар отбелязва
експоненциален
растеж през
последните години.
Елица Стоилова,
съосновател на
българската платформа за
ИИ чатботове – Umni.bg
Тези резултати недвусмислено говорят, че базираните на
ИИ чатбот платформи започват да намират все по-голямо
поле за реализация в сферата на електронната търговия, а
очакванията на анализаторите за този пазар са обнадеж026

даващи. „Общият чатбот пазар отбелязва експоненциален
растеж през последните години – от 1,2 млрд. долара през
2018 г. става 17 млрд. през 2019 г., като се очаква до 2026 г.
той да достигне 102 млрд. долара. ИИ чатбот пазарът на
свой ред към този момент ще достигне 4,6 млрд. долара.
Този растеж се наблюдава както при ползването на технологията от страна на бизнеса, така и от страна на потребителите“, обяснява Елица Стоилова, съосновател на българската платформа за ИИ чатботове – Umni.bg.

ЗАЩО?
Според нея има няколко тенденции, които стоят в основата на навлизането на ИИ чатбот платформите в сектора
на електронната търговия. “Те са свързани с развитието
на самата технология - на разговорния модул, която става все по-достъпна. В същия момент ботовете стават
все по-умни, все по-бързи, а организациите преминаха през
стадия на модата и започнаха по-целенасочено да използват ИИ чатботове като бизнес инструмент за постигане
на конкретни резултати. Това включва фокус върху обучението на ИИ, интеграции на чатбота с останалите системи на бизнеса, внимание към клиентското поведение вътре
в самите асистенти и правене на корекции. Чатботовете
преминават от стадия на малки проекти за дигитален маркетинг към дългосрочни и добре планирани инструменти
за продажба, маркетинг, спестяване на средства и ресурси
и други бизнес цели”, изброява съоснователят на Umni.bg.
„Очовечаването“ на чатботовете с ИИ, което дава възможност, когато клиентите задават един и същ въпрос, да получават алтернативни отговори, както това би се случило
при комуникация между хора, също се превръща в катализа027

тор за по-бързото приемане на технологията. В същото
време интересът към гласовите опции в ИИ дигиталните
асистенти също расте, като се очаква до 2024 г. използването им да се утрои в глобален мащаб.
„Брандовете бързо започват да въвеждат възможността
потребителите да се свързват чрез предпочитания от
тях ежедневен комуникационен канал – дигиталните платформи за съобщения. Този подход може да има много форми,
включително SMS, платформи за съобщения като WhatsApp
и Facebook Messenger или вградени в страниците на компаниите чатботове. Чрез добавяне на изкуствен интелект и
възможности за автоматизация брандовете могат да гарантират клиентски опит на нива, далеч надхвърлящи човешките възможности, правейки разговорите по-удобни и
удовлетворяващи за повече потребители“, обясняват авторите на доклада Consumer Preferences for Conversational
Commerce, а Елица Стоилова добавя, че към момента 48%
от чатботовете са в Messenger, 43% са на страниците на
самите организации, 9% - на други апликации, но тенденцията е все повече компании да изместват своите чатботове към собствените си сайтове, за да могат да контролират напълно процесите в тях.

КОГА?
Въпреки голямата добавена стойност, която дават чатбот платформите с изкуствен интелект на електронната търговия обаче, секторът далеч не е сред водещите
по отношение на приемането им. На първо място в класацията е банковият сектор, следван от застрахователния
и здравеопазването. Търговията се нарежда едва на четвърто място.
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КАКВО Е ОТНОШЕНИЕТО ВИ КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧАТБОТОВЕ ЗА КОМУНИКАЦИЯ С КОМПАНИИТЕ?
Добро

Лошо

Неутрално
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ПОВЕЧЕТО ПОТРЕБИТЕЛИ ПРЕДПОЧИТАТ ДА ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ОБЩУВАТ ЧРЕЗ СЪОБЩЕНИЯ С КОМПАНИИТЕ.
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ПО-СКЛОННИ ЛИ СТЕ ДА ПРАВИТЕ БИЗНЕС С ДАДЕНА КОМПАНИЯ, АКО СИ КОМУНИКИРАТЕ ЧРЕЗ СЪОБЩЕНИЯ, ВМЕСТО ДА
ПРОВЕЖДАТЕ РАЗГОВОРИ?
Да
Не
71%

29%
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„Към момента електронната търговия както в национален,
така и в глобален мащаб не е водещ сектор в приемането
на ИИ чатбот технологията. Добрата новина е, че въпреки че все още тази технология не се е наложила като стандарт в сектора, има ускоряване на процесите на възприемане. Предстои още много работа от страна на компаниите.
Те трябва да намерят какво е точното място на ИИ чатбота в тяхната дигитална екосистема, тъй като той не
е самостоятелен инструмент. Организацията трябва да
е наясно кои са задачите, с които един чатбот ще се справи най-добре, и да насочи развитието му натам”, акцентира съоснователят на Umni.bg и обобщава: “Приемането на
ИИ чатботовете би трябвало да се ускори и заради повсеместната дигитална трансформация в глобален мащаб.
Това ще бъде наложено от потребителите – изследванията сочат, че 77% от хората, които са се сблъсквали с този
начин на комуникация, са доволни от него и очакват и други бизнеси да предоставят подобни платформи за самообслужване. Според статистика на Microsoft пък над 90%
от потребителите във всички индустрии очакват и искат от бизнеса да им предостави подобни възможности и
електронната търговия не прави изключение. Не на последно място, възможността да си свършим работата бързо и удобно от компютъра или телефона, без да се налага
да чакаме помощ, неминуемо ще доведе до автоматизацията на процеса на пазаруване, а ИИ чатботовете са идеални за тази цел.“
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5 ИСТОРИИ

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ
В Е-ТЪРГОВИЯТА:
ПЕТ УСПЕШНИ ИСТОРИИ
Майя Бойчева-Манолчева

Проучване, направено преди година, показва мнението
на мениджърите, отговорни за важните решения в областта на е-търговията:

4%

54%

70%

САМО
ОТ МЕНИДЖЪРИТЕ

ОТ МЕНИДЖЪРИТЕ

ОТ МЕНИДЖЪРИТЕ

не вярват,
че ИИ ще
подпомогне
бизнеса им.

пък се надяват ИИ
да бъде от полза
при търсенето на
сайта им.

вярват, че изкуственият
интелект ще помогне
на техния бизнес чрез
персонализация.

Изкуственият интелект се използва от водещите компании за оптимизиране на цените в реално време, за създаване на най-добрия дизайн, за предвиждане на продажбите и складовите наличност, намаляване на фалшивите
продукти и създаване на уникално преживяване на клиентите. Предлагаме ви пет истории, в които водещи световни компании се доверяват на изкуствен интелект.
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ИСТОРИЯ #1

ЛУКС ОНЛАЙН
Производителите на луксозни стоки винаги са разчитали
на физическите магазини, в които могат да обслужат лично клиента. Съответно изкуственият интелект до неотдавна не беше технологията, на която да намерят приложение в бизнеса си.
Годината е 2006, когато Burberry Company решава да обърне традициите и да приложи иновативната за времето си
технология „изкуствен интелект“. Зад идеята стои желанието на компанията да преодолее различията при изживяванията на клиентите, които пазаруват онлайн и офлайн.
Burberry използва RFID тагове в своите физически магазини, с помощта на които събира данни за поведението на
своите клиенти, включително информация за последните
им поръчки и онлайн дейности. Впоследствие продавачите използват наличната информация, за да предлагат на
клиентите си точно това, което търсят.
Компанията използва също и големи данни и визуално разпознаване, базирано на ИИ, за да идентифицира фалшиви
продукти.
Burberry определено доказа, че който разчита на изкуствен интелект, ще излезе
една крачка пред останалите
и ще спечели повече клиенти.
До 2025 г. се очаква 20% от
покупките на луксозни стоки да се случват онлайн.
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ИСТОРИЯ #2

УНИКАЛЕН ДИЗАЙН
Производителят на облекло StitchFix се насочи към онлайн
търговията през 2011 г. Чрез събиране на данни за стиловите предпочитания на своите клиенти StitchFix комбинира опита на стилистите с изкуствения интелект. Резултатът е персонализирано към стила на клиента облекло.
Въз основа на информация като дължина на ръкава, деколте и цвят алгоритъмът създава варианти на облекло и ги
изпраща на стилистите. Те от своя страна създават списък с подходящите за всеки клиент модели.
Освен при дизайна StitchFix използва изкуствен интелект и за оптимизация на логистиката и оперативните дейности. След запитванията и поръчките алгоритъмът избира най-удобния и близък за клиента магазин
и намира начин да организира взимането на всички дрехи едновременно.
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ИСТОРИЯ #3
ДВОЙНО, БЕЗ ЗАХАР, КАКТО ВИНАГИ
През 2017 г. веригата за бързо хранене Starbucks въведе
виртуален асистент, заместник или помощник на популярните бариста. Така клиентите на заведенията вече
могат да си поръчват кафе и да платят онлайн чрез глас
или текст. Когато клиентът влезе в кафенето, баристът
вади информация и извършва поръчката чрез POS устройство.
Компанията използва и Amazon Alexa, като клиентите могат да направят традиционните си поръчки, казвайки само
„Алекса, поръчай моя „Старбъкс“.
Starbucks също събира информация за старите поръчки.
На база на това се създават модели на предпочитанията
на клиентите и компанията може лесно да им даде нови
предложения.
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ИСТОРИЯ #4

ПЕРФЕКТНАТА ПИЦА
Между 55% и 58% от поръчките в Domino’s Pizza се извършват онлайн. Domino’s използва информацията, за да си осигури 360-градусова представа за своите доверени клиенти. Например от събраната информация става ясно кой
поръчва най-много от домакинството, какви канали използва и как. В резултат клиентите се сдобиват с уникални оферти за пица и ваучери за големи отстъпки.
Освен това изкуствен интелект се използва и за да се разберат по-добре нуждите и вкусовите предпочитания на
клиентите. Компанията е стартирала пилотен проект в
Австралия и Нова Зеландия, при който се използват умни
скенери, които сканират готовата пица, категоризират
я въз основа на критерии като тип, големина на парчето, брой сосове и я сравняват с наличните данни, за да се
предложи перфектната пица на клиента.
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ИСТОРИЯ #5

ТОЧНОТО КОЛИЧЕСТВО
НА ТОЧНОТО МЯСТО
Водещият онлайн магазин Amazon също използва изкуствен интелект и неговите разновидности NLP и ML. Компанията използва технологиите, за да оцени кога е най-вероятно да бъде извършена покупката и кога клиентът ще
има нужда от продуктите.
Огромният набор от артикули, които Amazon предлага,
кара компанията да се фокусира върху оптимизиране на
времето за търсене и по-бързото извършване на покупка.
Търсенето на продукти се оценява изключително внимателно с цел да се улесни логистиката и да се пренасочат достатъчно продукти
към точните места и складове. Така се осигурява бърза доставка и постоянна наличност на артикулите. За
целта се използва активно
предиктивен анализ.
Изкуствен интелект се използва и за определяне на цените на продуктите, като
се отчитат наличността,
цената при конкурентите,
историята на поръчките,
очакваните печалби и т.н. и
цените се променят динамично.
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ВИЗУАЛНОТО ТЪРСЕНЕ
ИЗКАРВА GLAMI
КРАЧКА НАПРЕД
ЧРЕЗ ОПЦИЯТА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
МОГАТ ПО СНИМКИ ДА ОТКРИВАТ
КАКТО ОТДЕЛНИ МОДНИ АРТИКУЛИ,
ТАКА И ЦЕЛИ ТОАЛЕТИ
Мария Динкова
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Деветдесет процента от информацията, която се предава към човешкия мозък, е визуална, като той може да
идентифицира изображения, видени едва за 13 милисекунди. С други думи, ние възприемаме света изключително чрез образи и картини. Именно и затова една от големите тенденции в електронната търговия безспорно
е възможността за визуално търсене. А когато говорим
за е-магазини в сферата на модата, тя просто е задължителна.

ОПИТЪТ НА GLAMI
Това е и следващата крачка за глобалната модна търсачка GLAMI, която продължава да разширява своите функционалности, базирани на изкуствен интелект и машинно
обучение. Компанията въвежда визуалното търсене както в своята десктоп и мобилна версия, така и в своето
мобилно приложение. На практика всеки потребител може
да качи изображение на даден продукт или дори на цял тоалет - например от своя любим инфлуенсър или знаменитост - и платформата ще намери най-близките артикули, които са налични в каталога на компанията.
„Изображението може да бъде картинка от техния десктоп или телефон, скрийншот, качено изображение от мрежата или просто нещо, снимано с тяхната камера“, разказва Оскар Стирънд, ръководител „Продукти“ в GLAMI. Той
обяснява, че вътрешно опцията работи в две стъпки. На
първо място стартира процес за откриване на обекти,
т.е. това е начинът, по който се идентифицират всички продукти в съответното изображение. След това се
преминава към втората стъпка, свързана с намирането
на подобни артикули от каталога на GLAMI.
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Оскар Стирънд,
ръководител „Продукти“ в GLAMI

„Най-сложното приложение
на функционалността е, когато нашите посетители искат да „купят цял тоалет“ и всичко, което имат,
е негова снимка. В този случай те не трябва да знаят как се наричат дрехите,
какви са техните категории или тагове, а системата ще намери отделните
части вместо тях“, споделя Стирънд.

ТЕХНОЛОГИЯТА ЗАД ТЪРСАЧКАТА
Двете системи за визуално търсене представляват сложни невронни мрежи. Първата е модел, обучен чрез етикетирани от хора бази данни. Неговата задача е да се опита
да постави ограждаща рамка около всяка дреха на изображението и съответно да я разпознае. Второто решение
е модел, който трябва да открива подобни на търсените
от потребителите артикули. По думите на експерта той
е визуално фокусиран модел, който се опитва да създаде
представяне на всеки продукт, вектор от числа, така че
да се улавят визуалните прилики между изображенията.
В случая и двата модела GLAMI купува от различни трети страни и ги съчетава заедно в една система. Според
Стирънд всяка организация, която иска да въведе подобна функционалност на своя сайт, е изправена пред няколко варианта за получаване на нужното решение. Подобно
на много други технологии с машинно обучение може да
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се избере голяма компания като Google, Microsoft, Amazon
и т.н., които да предложат визуално търсене като универсален продукт, който поддържа всички приложения на
едно място. Разбира се, другата опция е всеки компонент
да се купи от по-малки организации и впоследствие те да
се сглобят, както са предпочели в GLAMI.

„Или на последно място – компанията може да го разработи самостоятелно с вътрешен екип. Изграждането на
опция като тази може да отнеме много време и средства,
ако включим всички необходими стъпки (като създаване на
бази данни). Но ако това не е основният бизнес на организацията, това е един много ангажиращ процес, като се
започне с базите данни и се приключи с продължаващата
поддръжка на такива модели“, изтъква Стирънд. Той съветва всяка компания да прецени кой е правилният подход за нея спрямо собствените й цели, бизнес възможности и финансови показатели.
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ОЩЕ ПОВЕЧЕ AI
В GLAMI сериозно се фокусират върху въвеждането на повече функционалности, основани на изкуствен интелект.
Досега компанията предложи на своите потребители не
само възможностите на визуалното търсене, но и автоматизации за категоризиране на артикулите в сайта по
продуктова снимка и описание, както и система за персонализиране на каталога въз основа на потребителското
поведение. AI екипът обаче не планира да спре дотук и в
момента той разработва модел за препоръки за тагове,
който може персонализира какви филтри се показват на
посетителите и в какъв ред.
„Например ние можем да определим, че някой предпочита
определени цветове, марки или стилове, и след това да им
предложим да използват тези филтри, когато разглеждат нашия каталог или когато посещават нашата начална страница. В момента ние подготвяме AB тест за тази
нова функционалност“, споделя Стирънд.
Той допълва също така, че през следващата година потребителите на сайта могат да очакват и асистент, който
ще им помага да завършат своя тоалет. Той ще им предлага артикули, които подхождат на вече избраните от
тях продукти.
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ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ГРАДОВЕ
ПОСТАВЯТ ЧОВЕКА
В ЦЕНТЪРА НА УСЛУГИТЕ

Николай Недялков,

изпълнителен директор на Tixi

СЪДЪРЖАНИЕ ОТ

Николай Недялков e изпълнителен директор на Tixi с над
20 години опит в ИТ сферата. Завършва специалност
„Информатика и електронен бизнес“ във Факултета по
математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“, където по-късно се завръща и като преподавател.
Изпълнявал е функциите на главен изпълнителен директор на една от най-големите български компании в областта на информационните и комуникационните технологии. Бил е главен технически директор на един от
най-големите доставчици на електронни платежни услуги в България (eBG.bg). Отличен е от президента Георги
Първанов с грамота „Джон Атанасов“ за цялостен принос
за развитие на IT обществото в България. Той е сред основателите на Българската асоциация за информационна
сигурност (ISECA), както и неин председател.

Г-н Недялков, какво означава един град да бъде „интелигентен“ по отношение на транспорта?
Когато говорим за „интелигентни“ градове, е важно да отбележим, че това не са просто дигитализирани градове.
Дигитализацията ни дава достъп до един обем от данни,
които без правилен анализ и обработка не могат да спомогнат сами по себе си за подобряване на градската мобилност. IoT решенията ни позволяват обезпечаване на навременна, детайлна и достоверна информация. Анализирайки
тази информация, можем да подобрим достъпа до услугите
за градска мобилност, както и да балансираме търсенето
и предлагането спрямо нуждите на гражданите. Част от
механизмите са гъвкавото тарифиране, стимулирането на
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трафика в ненатоварени часови зони, ценови предимства,
пакетни услуги, динамично ценообразуване на база на продължителността на ползваната услуга и др.

Какво представлява Go2City MaaS и по какъв начин
платформата помага на градовете да преминат към
следващата ера на мобилност?
Сред основните проблеми на съвременното общество е
изключителната динамика на урбанизацията. Към днешна
дата 53% от населението на света живее в градовете, като
до 5 години се очаква този процент да нарасне с нови 66%.
Тези темпове водят със себе си и редица предизвикателства като неадекватна и недостатъчна инфраструктура,
недостатъчен капацитет на комунални и телекомуникационни мрежи, неоразмерени за подобен обем потребление
вериги на доставка и административен капацитет. Go2City
MaaS представлява единна платформа за мобилност, която
цели да обедини всички налични активи, компоненти и информационни системи на една градска среда, като генерира услуга с добавена стойност както за крайните потребители, така и за бизнес клиентите. Платформата осигурява
унифициран модел, който дава достъп до всички публични и
частни услуги за придвижване, като основният й стремеж
е да ги направи по-адекватни, „зелени“, персонализирани и
функционални.

Как „интелигентният град“ намира пресечната точка между съществуващата градска среда и нуждите
на гражданите?
Мобилността като услуга (Mobility-as-a-Service, съкрате044
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но MaaS) е широк спектър от технологични решения, които имат за цел да направят транспорта, публичен или
частен, по-достъпен, ефективен и удобен. Зад това стои
сложна инфраструктура, която изисква съвременни технологии и сътрудничество между частния и публичния сектор. Go2City MaaS е проектирана да се внедрява, така че да
осигурява множество канали за взаимодействие с потребителя. Платформата наистина може да бъде наречена пресечна точка между съществуващите условия на градската
среда и личните предпочитания и потребности на пътника. За да намерим тази пресечна точка, Tixi чрез Go2City MaaS
консумира, обработва и съхранява големи обеми информация, произхождаща от множество източници. Използвайки аналитични операции, задвижвани от изкуствен интелект (AI), платформата е в състояние да намери и предложи
най-удобните и подходящи транспортни средства за пътуващите, за да стигнат бързо и лесно от точка А до точка Б. Платформата е конструирана така, че да консолидира
в реално време информация за трафика, пътната инфраструктура и обстановка, и то от няколко източника. Заложеният аналитичен механизъм взема предвид предпочитанията на потребителите и предлага най-подходящото
транспортно средство. И за да бъде мобилността наистина „на една ръка разстояние“ за всички граждани, чрез услугата на Tixi MPASS пътникът може да закупи и използва електронен превозен документ чрез широк набор от решения
за заплащане (Open-loop механизъм). Така потребителите
могат сигурно и лесно да използват своите банкови карти,
електронни портфейли или просто да добавят плащането
чрез мобилен оператор. Защото „интелигентните“ градове
на утрешния ден трябва да дават прости, удобни и бързи
отговори на потребностите на новото градско общество.
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„ВЕЛИКОЛЕПНАТА СЕДМОРКА“
НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ
В ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ
СПОРЕД SHOPIFY КОМПАНИИТЕ
В СЕКТОРА НА ОНЛАЙН
ПРОДАЖБИТЕ ЩЕ ПОХАРЧАТ
ПОВЕЧЕ ОТ 15.4 МИЛИАРДА
ДОЛАРА ЗА ИИ ДО КРАЯ НА 2021 Г.
Иван Гайдаров
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Изкуственият интелект (ИИ) вече даде сериозни заявки,
че е способен в близко бъдеще да промени облика на всяка
индустрия. В това число влиза и електронната търговия,
която според изследване на Shopify възприема технологията „със спиращи дъха темпове“.
В глобален
мащаб до края
на 2021 г.
компаниите
за електронна
търговия
ще похарчат
за ИИ
ПОВЕЧЕ ОТ

15.4

МЛРД. ДОЛАРА

ПОВЕЧЕ ОТ

80%

ОТ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ

в сектора на
търговията
очакват техните
компании да
използват
интелигентна
автоматизация
до края на 2021 г.

изследване на

изследване на

Всичко това означава, че изкуственият интелект променя
в реално време сектора за електронна търговия, налагайки нови стандарти в редица направления – от контакта
с клиенти до процесите по инвентаризация на наличностите. Но тази трансформация нямаше как да се случи и
при най-голямо желание на бизнеса без екосистемата от
стартъп компании, които ежедневно създават нови начини, по които ИИ може да придаде добавена стойност на
неговите операции.
Ето кои са водещите имена в тази екосистема.
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839 милиона долара

САЩ

Софтуерът на компанията извежда закономерности от
успешни дигитални маркетингови кампании и е подходящ за използване от организации, опериращи в сферата на електронната търговия, рекламата и стрийминг
медиите.

„Благодарение на нашия симулатор за виртуална аудитория, базиран на ИИ, ние даваме възможност на маркетолозите при поискване да получават лесно и бързо достъпни
прогнози и прозрения за своята аудитория“, обясняват на
интернет страницата си от Juniction AI и обещават „изпреварваща оптимизация на дигиталната креативност,
подобряване на производителността и по-добра възвръщаемост на инвестициите“.
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339 милиона долара

Канада

Coveo е компания, базирана в канадския град Квебек, която предлага услуги от типа software-as-a-service. Основната й платформа представлява облачна услуга за
подобряване на дигиталното изживяване и предоставя на потребителите специализира софтуер, изграден
върху нея.

„Приложимостта е предимството, което определя победителите и стимулира най-иновативните компании днес.
Нашата цел е както да демократизираме достъпа до ИИ,
така и да редемократизираме бизнеса.“, казва Луис Тету,
главен изпълнителен директор на Coveo.
Компанията предлага решения за електронна търговия,
които „спомагат за стимулиране на растежа на приходите, намаляват разходите за поддръжка на клиенти,
увеличават удовлетвореността на клиентите и ангажираността с уебсайта и подобряват уменията и удовлетвореността на служителите“.
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185 милиона долара

Израел

Облачният софтуер на Wix дава възможност на организациите да представят бизнеса си в дигиталното
пространство. Wix ADI е смятан за най-добрия инструмент за изграждане на интернет страници, базиран
на ИИ. Технологията помага на Wix да гарантира максимално удобство, лекота на използване и висока скорост
на разработване на уебсайтове.

Компанията влиза в новинарския поток, след като на 31
май 2021 г. уебсайт, хостван от нея и управляван от хонконгски активисти в изгнание, беше затворен по искане
на полицията на Хонконг. Това стана първият известен
случай, в който Законът за националната сигурност на
Хонконг се използва за цензуриране на съдържание на чуждестранен уебсайт. По-късно Wix се извини за „погрешно премахване на уебсайта“ и след четири дни възстанови работата му.

050

174 милиона долара

САЩ

Sentient Technologies е американска технологична компания за изкуствен интелект, базирана в Сан Франциско,
основана през 2007 г. Тя разработва ИИ решения за препоръки в електронната търговия, които подобряват
потребителско изживяване и увеличават продажбите.
Sentinent също така разработва Studio ML – рамка, написана на Python, която ускорява процеса по изграждане
на модели за анализи.

Платформата на Sentient съчетава еволюционни изчисления, които имитират биологичната еволюция, и дълбочинно обучение, което се основава на структурата на
нервната система. Алгоритмите на Sentient работят в
над два милиона процесорни ядра и над пет хиляди GPU
карти в 4000 физически точки по света, което превръща тяхната ИИ система в една от най-големите в глобален мащаб.
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71 милиона долара

Израел

Syte разработва платформа за откриване на продукти, предназначена да промени начина, по който хората
търсят и пазаруват онлайн. За създаването й основателите на компанията обединяват сили с учения в сферата на физиката на частиците от CERN д-р Хелге Вос,
който е технически директор на платформата.

„Опитът на д-р Вос в машинното обучение и дълбочинните невронни мрежи даде възможност на екипа да изгради визуални алгоритми, базирани на ИИ, които могат
да идентифицират и най-малките атрибути във всяко
изображение, което проправя пътя за революционен напредък в маркирането на продукти, препоръките, търсенето и други“, обясняват от Syte на интернет страницата си.
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64 милиона долара

САЩ

Narvar е платформа за анализ на потребителско изживяване, която чрез машинно обучение помага на търговците на дребно да разберат предпочитанията на клиентите си, да създават потребителски профили въз
основа на предпочитанията за доставка и комуникация,
история на покупките, обратна връзка и др. Платформата също така прилага машинно обучение в милиарди
взаимодействия, за да подобри ефективността на веригата за доставки, бъдещите транзакции и клиентския опит.

„Грижата за клиенти не само е правилен подход, но и отличава добрия бизнес. Отличното обслужване може да
превърне еднократните купувачи в постоянни клиенти,
а постоянните клиенти в заклети фенове. Именно тук е
нашето място. Ние съществуваме, за да помогнем на търговците на дребно да се отнасят с клиентите си така,
както винаги са искали, но досега не знаеха как да го направят“, категорични са от Narvar.
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63 милиона долара

САЩ

Bluecore е маркетингова платформа, която използва
данни, получени от канали за директен маркетинг като
имейл, социални медии, активност на сайт, и ги комбинира с машинно обучение, за да прави прогнози за това
кой от клиентите какво би искал да купи.

„За разлика от системите, създадени за масов маркетинг
и еднократни транзакции, ние обединяваме данните за
потребителите и продуктите, за да предвидим и доставим най-доброто персонализирано изживяване на онлайн
клиентите“, обясняват от Bluecore.
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Лора Иванова,

изпълнителният директор на SoftwareONE

FINOPS, ИЛИ ФИЛОСОФИЯТА
НА КОНТРОЛИРАНИТЕ
РАЗХОДИ В ОБЛАКА
Г-жо Иванова, днес се срещаме, за да ни разкажете
какво стои зад термина FinOps и каква е връзката
на SoftwareONE с него?
FinOps е съкращение от Cloud Financial Management (финансово управление на облака) и представлява опера-
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Лора Иванова е изпълнителен директор на SoftwareONE
в България. Тя има повече от 10 години търговски опит
в ИТ. Била е част от българските офиси на големи международни компании. От септември 2019 г. поема ръководството на българския клон на SoftwareONE.

тивен модел за облака, който съчетава системи и найдобри практики, за да повиши способността на дадена
организация да разбира какво стои за разходите за облака. Това е практика за въвеждане на финансова отчетност на разходите за облак и дава възможност на екипите да вземат информирани бизнес решения. FinOps дава
и постоянната възможност за сътрудничество между
ИТ, инженеринг, финанси, доставки и бизнеса. Той позволява на ИТ отделите да се превърнат в доставчик на
услуги с фокус добавената стойност към бизнеса и с помощта на облачни технологии. В тази връзка преди няколко месеца SoftwareONE успешно покри сертификацията за FinOps доставчик на подобни услуги и решения и
вече работим активно по света с конкретни клиенти
по темата.

Бихте ли споделили с нас за какъв тип организации е подходящо да се приложи подобен модел и
по-конкретно какви предизвикателства се адресират с него?
Най-подходящите кандидати са големи и средни по големина компании, които вече използват или планират
да използват значително количество облачни услуги
като Microsoft Azure или Microsoft 365. Въпреки че обла056
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кът предлага много предимства, той не е лишен и от
предизвикателства. Интересно е, че много от тези
предизвикателства произтичат от лошо прилаганата култура по отношение на управление на финансите на облака. Ето защо зад успеха на подобни стратегии в организациите е от решаващо значение да се
приложи подобен FinOps модел. На този етап от време
SoftwareONE работи с клиенти от сферите на инфор-

„SoftwareONE успешно покри
сертификацията за FinOps
доставчик и вече
работим активно с клиенти
по света.“
мационните технологии, банките и финансовите институции, фармацията, транспортния сектор и други. Адресират се конкретни предизвикателства като
прозрачност и контрол на OPEX разходите и разходите за лицензи, възможностите за реализиране на спестявания и информираното управление на бюджетите,
определянето на потенциалните процеси за автоматизация, ясното делегиране на отговорности и др. Тук
бих искала да цитирам конкретни числа, които ще обяснят защо се фокусираме точно върху тези проблемни
точки. Според проучване на Flexera 35-45%1 от разходите за облачна инфраструктура са надплатени, а 49%
от клиентите използват частично или изобщо не използват автоматизирани анализи, за да следят разходите в облака.
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Правилно ли можем да направим заключението, че използването на този тип решения е част от дигиталната трансформация на една организация, и в какви
конкретни стъпки се изпълнява подобно решение?
Няма как да идентифицираме нуждата от такъв проект,
ако даден клиент не е осъзнал нуждата да направи инвестиции за трансформация на бизнеса си. И тук не става въпрос
само за финансовото измерение на подобни инициативи, а
и за нуждата да се направят културни промени в организацията и да се наложат нови похвати и маниер на работа.
Това е продължителен процес, който изисква ангажираност
от страна на клиента и доставчика на услугата в лицето
на SoftwareONE и преминава през няколко конкретни етапа на събиране на детайлна информация, анализ и диагностика посредством услугите ни за Cloud Cost Optimization,
Microsoft Advisory Service, Managed Cloud и SaaS Management
и внедряване на конкретните решения за оптимизация, в
т.ч. и на PyraCloud платформата ни за поръчки, мониторинг
и анализ на потреблението в облака. В тази връзка бих искала да кажа, че много скоро планираме да направим събития
с по-детайлна информация по темата и ще се радваме, ако
от някои от нашите читатели се присъединят към тях.
SoftwareONE е швейцарска технологична компания,
представена в 90 държави по света. Водещ доставчик
на решения в сферата на дигиталната трансформация,
анализа и използването на облачните услуги и софтуерните активи, решенията за сигурност, модернизацията и управлението на критични приложения. Компанията има в портфолиото си повече от 7500 технологични
производителя и е един от най-големите партньори на
Microsoft, AWS, VMware, SAP, Oracle и др.
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5 НАЧИНА, ПО КОИТО ML
ПРОМЕНЯ Е-ТЪРГОВИЯТА
Мария Динкова

Електронната търговия неслучайно беше сред първите
индустрии, които започнаха да се възползват от машинното обучение. В общи линии технологията позволява да
се създават алгоритми, които могат да се самообучават
от определен набор от данни и на тяхна база да правят
прогнози за тенденции и резултати.
Затова, когато става дума за работа с голям обем и често променяща се информация – от търсене на естествен
език до лицево разпознаване – подобни възможности са
ключови за успеха на бизнеса. Днес технологията може да
намери приложение в почти всяка област на е-търговията, а нейното използване носи със себе си печалби и ръст
на пазарния дял на съответната компания.
059

Ето кои са 5-те основни начина, по които машинното обучение променя е-търговията:

#1 ИНТЕЛИГЕНТНИ ПРЕПОРЪКИ И
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
Една от най-горещите тенденции в момента определено е свързана с възможностите за персонализация и интелигентни препоръки. Използвайки алгоритми за машинно
обучение и обработка на огромни обеми от данни, е-търговците могат да анализират онлайн активността на
стотиците милиони потребители, за да опознаят навиците, вкусовете и предпочитанията им.
От трафика на сайта например може да се определи кои
подстраници са били посетени, за колко време и защо, какви продукти са били избрани и съответно впоследствие
купени. На база на това ML решенията могат не само да
създават препоръки за стоки, предназначени за конкретен
клиент или група, но също така да показват изцяло персонализирано съдържание на всеки отделен потребител.

#2 ЦЕНОВА ОПТИМИЗАЦИЯ
Не е изненадващо, че цената е сред най-важните характеристики, когато става дума за реализирането на покупка.
Ако тя е по-висока от тази на конкурентите, има голяма
вероятност потребителите по-често да се отказват и
да напускат съответния е-магазин. Също така при предлагането на международни доставки цената трябва да е
съобразена с локацията на клиента и това са само част
от факторите, които влияят върху крайната стойност.
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Чрез машинното обучение тези фактори могат да бъдат
оценени за части от секундата, като сайтът показва динамични цени, които са най-актуални за всеки отделен клиент спрямо множество от критерии. В допълнение технологията предотвратява недоразумения като „колко е
това в моята валута“, „включена ли е доставката“ и други.
Не на последно място алгоритмите продължават да се
учат от новата информация и да откриват нови тенденции. На база на предиктивните модели системата може
да определя най-добра цена за всеки продукт, спрямо която търговците да правят отстъпки, съобразени с техните складови наличности, и да максимализират печалбите си. Всъщност Amazon все още е лидер в тази област
и променя цените на всеки 10 минути, което е пет пъти
по-бързо от Walmart и Best Buy.

#3 ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЪРСАЧКАТА
Предлагането на търсене по ключови думи е само една от
най-основните стъпки, когато става дума за улеснено намиране на продуктите. За да се осигури най-доброто изживяване за клиентите, които имат все по-малко време и
търпение да чакат за резултати и да ги анализират, търговците трябва да осигурят персонализирани резултати
и при заявките за търсене.
Използвайки модели за машинно обучение с краткосрочните и дългосрочните предпочитания на потребителите,
историята или предишни търсения, системата предлага онези резултати, които отговарят най-добре на нуждите на съответния клиент. А чрез анализ на данните и
определяне кои продукти вървят заедно могат да се да061

ват препоръки за кръстосани продажби. Използването на
технологията води до повече кликане на страниците с резултатите, по-висок коефициент на конверсия и по-голяма средна стойност на поръчката.

#4 УМЕН ЧАТБОТ
Ролята на виртуалните асистенти е да имитират хората консултанти, за да помогнат на потенциалните и
настоящите клиенти в процеса на покупка по най-ефективния начин. 8 от 10 потребители, които са си взаимодействали с чатбот, споделят, че са имали цялостно положително изживяване.
Един интелигентен чатбот, базиран на обработка на
естествен език и изкуствен интелект, може да тълкува потребителските въпроси и да им отговаря индивидуално. Той не просто използва предварително определени реплики, а може да се учи от всеки проведен разговор.
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#5 ПРОГНОЗИРАНЕ
Използването на машинно обучение за прогнозиране е ключова възможност, която дешифрира поведението на клиентите и предвижда как те ще постъпят в бъдеще. Тя е особено важна както за провеждането на маркетинг кампании
и гарантирането на устойчив поток от приходи, така и за
осигуряването на по-добро цялостно обслужване.
Този тип алгоритми позволяват да се определи кога и за какви продуктови категории има вероятност даден клиент да
се върне на сайта и на база на тази информация да се отправят правилните маркетинг послания в точния момент. Например, ако потребителят по-рядко посещава сайта, автоматично може да се генерира отстъпка за лоялен клиент и да
се насърчи по-честото му връщане за следващо пазаруване.
Също така чрез машинното обучение може да се определи
колко пари ще изхарчи всеки определен потребител в магазина. Точното идентифициране на бъдещата стойност на
потребителя позволява ефективно разпределяне на разходите за маркетинг. Съответно по този начин могат да се
открият клиентите, които има по-голям шанс да напуснат,
и бързо да се реагира за тяхното задържане.
До 2025 г. приходите, генерирани с помощта на изкуствен
интелект, в е-търговията ще достигнат 36,8 млрд. долара. Затова се възползвайте от възможностите на ML алгоритмите, за да разберете по-добре своите клиенти, да
увеличите своите продажби и да намалите ненужната работа. Започнете от въвеждането на една опция и продължете, когато сте готови, но не отлагайте много, защото
бъдещето е вече тук.
063

ВИЖТЕ,
ТЪРСЕТЕ,
КУПЕТЕ
Александър Главчев

Една картина струва колкото хиляда думи, гласи популярното изказване. В днешно време цената на едно изображение, имайки предвид привързаните към него ключови думи
и метаданни, е дори вероятно много повече.
Един от несъмнените ефекти на интернет епохата е допълнителното увеличаване на важността на визията нещо, което се усеща особено силно в сфери като електронната търговия, където по правило клиентът няма
възможност да докосне предварително закупуваната стока. Именно затова никак не е учудващо, че именно това е
една от сферите, в които системите за разпознаване на
изображения променят играта, предлагайки на потребителите и търговците невиждани преди това предимства.
Вероятно повечето хора са добили поне известна представа за възможностите, които се разкриват в тази насока, използвайки инструментите за търсене на изобра064

жения на популярните интернет търсачки. Те на практика
позволяват на потребителите буквално да пазаруват от
случайно попаднали им картинки в интернет, което променя играта за дигиталната търговия на дребно.
Инструментът Google Lens отива дори още по-напред.
Това приложение е създадено специално за визуални търсения и може да работи с камерата на смартфона, позволявайки разпознаване в реално време на значително количество обекти от растения, животни, местоположения,
продукти, произведения на изкуството.

КАКВО ПРЕДЛАГАТ СИСТЕМИТЕ ЗА
РАЗПОЗНАВАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ
Тези инструменти използват алгоритми с изкуствен интелект и машинно обучение. Те могат да идентифицират,
категоризират и различават уникални изображения, за да
разпознаят тяхното съдържание.
Използването на софтуер за допълнена реалност (AR) пък
позволява на потребителя да извършва търсения, използвайки изображения в реалния свят, като идентифициране
на конкретни продукти или търсене на определени артикули онлайн. Именно тази идея стои в основата на споменатия Google Lens.
Стойността на системите за разпознаване на изображения за електронните търговци е във възможността бързо
и точно да идентифицира продукти. Подобни функционалности може да се използват например за виртуални проучвания и като инструменти за онлайн продажби.
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Решенията могат да се използват и във вътрешни процеси - например за одити и събиране на данни. Чрез тях
компаниите могат да идентифицират пратки и складови наличности, да улесняват етикетирането, да следят
състоянието на опаковките и т.н.
За потребителите системите за разпознаване на изображения позволяват много по-лесно и бързо откриване
на продукти, които са видели на витрината на магазин, из
интернет или дори в клипче или филм. Доскоро, ако човек
искаше да открие същия или подобен продукт, той трябваше да събере възможно най-много информация, което е
досадна задача, която трябва да бъде извършена на ръка.
Благодарение на решенията с изкуствен интелект сега
може просто да се използва функцията за търсене на изображения и да се прегледат предложените подобни резултати. В доста от случаите човек може да открие това,
което търси.

КАК РАЗПОЗНАВАНЕТО
НА ИЗОБРАЖЕНИЯ МОЖЕ
ДА ПОДОБРИ Е-ТЪРГОВИЯТА
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ
Класификацията на изображения при търсене на продукти
може потенциално да бъде най-ефективна на смартфона
на клиента. Мобилната търговия и социалната търговия
стават все по-популярни благодарение на разпространението на мобилни устройства. Пример за класификация на
изображенията би включвал клиент да направи снимка с помощта на своя смартфон или да пусне за търсене изобра066

жение от социалните медии.
Анализирането на удовлетвореността на клиента би
могло да даде още повече информация. Например системата за разпознаване на лица
може се използва за разкриване на емоцията на конкретния клиент от негова снимка, на която той е облякъл
продукта, ако става дума за
дреха например. Това може да
се комбинира със система за
стимулиране на потребителски ревюта със снимки.

ДОПЪЛНЕНА РЕАЛНОСТ С РЕКЛАМНА ЦЕЛ
Системите за допълнена реалност (AR) и виртуална реалност (VR) стават все по по-популярни през последните
години, до голяма степен поради успеха на игри, най-нашумяла от които е Pokemon Go. Разбира се, технологията
предоставя възможности в други сфери. В бъдеще онлайн
и офлайн изданията биха могли да превърнат изображенията на своите рекламодатели в интерактивни реклами.
Читателят например ще може да направи снимка с помощта на своя смартфон на изображение на страниците
на списанието, чието търсене може да го отвежда на сайта на рекламодателя. За онлайн търговците пък читателят би могъл да направи снимка на продукт, който харесва, което ще го отвежда директно в дадения магазин.
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БОРБА С НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛИ
Системите за търсене на изображения могат да се използват и за търсене на неподходящо съдържание. Това
може да става чрез разпознаване на логото на дадената
марка. Така може да се откриват фалшиви стоки или да се
открива съдържание, вредящо на имиджа на компанията.
Първият от двата примера към момента звучи по-реалистично. По същество решенията за разпознаване на изображения позволяват на сайтовете за електронна търговия да откриват фалшиви лога, които се опитват да
имитират установени популярни марки. Веднага след като
бъде открит фалшив, артикулът се маркира. Очевидно
това е автоматизиран процес, който отнема необходимостта от ръчно въвеждане.
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QNAP ПРЕДЛАГА
ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ ЗА МРЕЖИ
ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ
Размерът на файловете, обменяни от корпоративни служители, непрекъснато се увеличава, расте и броят на устройствата в мрежите. Това води до засилваща се потребност от високоскоростни мрежови устройства. QNAP
вече предлага достъпни опции за надграждане на съществуващата мрежа с високоскоростни рутери, мрежови комутатори, мрежови карти и адаптери PCIe.

СЪДЪРЖАНИЕ ОТ

ЛЕСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА
МРЕЖОВАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Независимо дали се нуждаете от 10GbE мрежа, която да
поддържа многобройни мощни работни станции, или само
от няколко връзки 2.5GbE, QNAP може да ви помогне да постигнете целите си на много разумна цена чрез многобройни достъпни високоскоростни предложения.
При неуправляемите комутатори компанията предлага
2.5GbE модел с поддръжка на окабеляване CAT5e, който лесно се добавя в настоящата ИТ среда и съществено увеличава пропускателната способност на съществуващата локална мрежа. QNAP предлага и неуправляеми 10GbE
комутатори, които разполагат едновременно с оптични
интерфейси SFP+ и с медни 10GBASE-T, като поддържат и
енергийно ефективния стандарт IEEE 802.3az. В портфо-
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лиото на QNAP има и управляеми комутатори 10GbE, предоставящи интуитивен графичен интерфейс и резервираност на връзката, улеснявайки управлението на цялата
10GbE мрежа.

РЕШЕНИЯ WI-FI 6 И SD WAN
Фирми, които се адаптират към новия начин на отдалечена работа, се нуждаят от разгръщането на
VPN свързаност, която да
е достъпна от множество локации, както и от високоскоростна мрежова свързаност в тези отделни места. QNAP
предлага цялостни решения чрез рутери, поддържащи WiFi 6, и технология от корпоративен клас SD-WAN. Те осигуряват разгръщане на VPN тунели на множество места
през облака, както и свързаност 10GbE. Ценово достъпното решение QHora-301W на QNAP представлява солидна основа за създаване на мрежи от следващо поколение.
Сред неговите предимства са:
 SD-WAN технологията QuWAN, която автоматично
установява защитена „решетъчна“ (mesh) VPN мрежа с
устройства на QNAP на множество места.
Поддържа технологията Wi-Fi 6 802.11ax, работеща в двата радиочестотни обхвата 2.4GHz и 5GHz, като по този
начин осигурява скорости за безжичен пренос на данни до
3600Mb/s - 1.38 пъти по-високи в сравнение с Wi-Fi 5 и поддържащи 4 пъти повече Wi-Fi клиенти едновременно.
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 Два порта 10GbE и четири гигаботови порта.
 Вграденият 4-ядрен процесор на Qualcomm с тактова честота 2.2 GHz предоставя висока производителност за тези многобройни едновременно свързани потребители.
 Осем антени, които осигуряват перфектно безжично
покритие на Wi-Fi 6.
 Поддържат се 6 групи SSID за различни VLAN настройки.

МРЕЖОВИ АДАПТЕРИ
QNAP предлага и различни ценово ефективни мрежови
разширителни карти на бизнес потребители и домашни клиенти. С тяхна помощ те лесно могат да надградят
пропускателния капацитет на своите NAS системи на
QNAP, сървъри и компютри, така че да ги приспособят към
изискванията на приложения за високоскоростен трансфер на данни. Налични са както карти с различни портове
- 2.5GbE, 5GbE, 25GbE, 10GbE и 40 GbE. Другият тип раз-
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ширителни карти QM2 предоставят два порта NVMe или
SATA M.2 2280. Всички карти са съвместими с операционните системи QTS (на QNAP), Windows и Linux OS.
В мрежовото портфолио на QNAP са включени и портативни адаптери, поддържащи Thunderbolt 3 и USB 3.2. Те
осигуряват на NAS системите на QNAP и на компютрите
с Mac или Windows високоскоростна мрежова връзка, съответно 10GbE или 5GbE. С портативния адаптер QNA можете да създадете 10GbE мрежа между вашия компютър
с Thunderbolt 3 и друго устройство, поддържащо 10GbE,
или NAS система за улесняване на високоскоростния пренос на данни за огромни файлове. Това би подпомогнало и
безпроблемното общуване на работните групи и подобряване на тяхната ефективност. Серия адаптери QNA
предлага модели и с медни портове RJ45, и с оптични интерфейси SFP+. Съвместими са с Windows и включват кабел Thunderbolt 3.
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КАКВОТО И ДА ТИ ГОВОРЯТ,
СТАВА ДУМА ЗА
ПОТРЕБИТЕЛСКО ПРЕЖИВЯВАНЕ
Деница Дженева

Всички сме чували максимата „Каквото и да ти говорят,
става дума за пари“. В света на бизнеса обаче парите са
предшествани от друг голям бог, на който всички се кланят – потребителското преживяване. Всеки вдигнат нагоре или обърнат надолу палец има значение, особено в конкурентни сектори като електронната търговия. За щастие
точно в тази област изкуственият интелект може да помогне с интересни и работещи идеи. Ето няколко начина
да дадете повече на своите клиенти.
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ГЛАСОВО ТЪРСЕНЕ

Потребителите вече са свикнали с Alexa, Siri или
някой друг от гласовите асистенти. Обвързването им с онлайн магазин може да направи процеса на
пазаруване по-приятен за клиентите и доходоносен за търговците.

АВТОМАТИЧНО
ГЕНЕРИРАНИ ОПИСАНИЯ

В света на електронната търговия продуктовите описания са особено важни, но и доста трудоемки. Написването на описания за 10 хил. артикула
може да отнеме 18 месеца, но с помощта на инструменти за създаване на съдържание с ИИ това време може да се сведе до няколко часа.

РАЗПОЗНАВАНЕ
НА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Потребителите на Pinterest са добре запознати с
тази функция. Разпознаването на изображенията
и предлагането на подобни продукти би подобрило значително потребителското преживяване на
всеки електронен магазин.
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ИНТЕЛИГЕНТНИ ПРЕПОРЪКИ

Това е сред основните приложения на ИИ в е-търговията. Благодарение на интелигентния анализ
на големи данни може да се генерират подходящи
предложения на база на предходни покупки, търсени продукти или навици на потребителя.

VR И AR

Виртуалната и добавената реалност позволяват
да се осигури изживяване, подобно на пазаруването във физически магазин. Възможността потребителят да „види“ как ще изглежда с даден продукт ще му помогне по-лесно да вземе решение за
покупка.

ПРЕМАХВАНЕ НА
ФАЛШИВИ РЕВЮТА

Във време, в което подвеждащата информация се
разпространява наравно с реалната, инструмент
за разпознаването на фалшиви ревюта е необходимост за всяка eCommerce платформа. ИИ помага
при разпознаването на подобни публикации и отстраняването им.
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УЛЕСНЕНА ПОРЪЧКА
И ПЛАЩАНЕ

Според проучване на Baymard Institute 21% от пазаруващите онлайн в САЩ се отказват преди плащането заради сложен процес. Намаляването на стъпките може да гарантира по-добро преживяване.
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Осъзнаване
на ползите

Инструменти
за бизнес цели

„Осъзнаването на ползите
е процес, който зависи от
структурата и обема на
пазара, на който е активен
е-търговецът. В България
обемите са все още малки,
но показват значителен
растеж.“

„Чатботовете преминават
от стадия на малки проекти
за дигитален маркетинг
към дългосрочни и добре
планирани инструменти
за продажба, маркетинг,
спестяване на средства и
ресурси и други бизнес цели.”

Камен Павлов,

Елица Стоилова,

съосновател на KG Intelligence

съосновател на Umni.bg

По-креативно
бъдеще
„Бъдещето ми се вижда
като плавно продължение
на миналото. Преди голям
процент от хората е
трябвало да се занимават
със земеделие, за да се
изхранват, докато в момента
в тази сфера е заето помалко от 1% от световното
население. Същото ще се случи
и в офисите. Постепенно ще
намаляват ситуациите, в
които хората ще се занимават
с еднообразна работа, и тя ще
бъде заменена с по-креативна,
предизвикателна работа.“

Знания
от данни
„Изкуственият интелект
се използва за генериране
на знания от данните.
След това чрез знанието
се идентифицират и
задействат правилните
действия с устройствата,
което осигурява на
потребителя сигурност и
повишаване на неговата
ефективност.“
Синиша Джукич,
управител на Bosch.IO в България

Питър Бродски,
главен изпълнителен директор на Hyperscience
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„Изкуственият интелект в електронната
търговия“ е анализ на Digitalk.
Digitalk е платформа за технологии и бизнес.
Нейната функция е да информира и свързва
хората, които работят в сферата на
информационните технологии или искат да
трансформират бизнеса си чрез тях.
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